ПРОТОКОЛ 5/18.09.2019
(за периода 2019-2021 )
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
Сдружение “Менса България”
с мандат 2019-2021
Днес, 18.09.2019г. от 19:45 ч., в град София се проведе редовно
присъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение
“Менса България” На заседанието присъстваха следните членове
на Управителния съвет: Христо Радков, Георги Цолов, Георгиев и
Денис Кънчев. Отсъстваха: Милена Арав, Величка Пенова и
Даниела Славова.
При отсъствието на Председателя, и непосочен от него водещ на
събранието, съгласно чл. 34, ал. 2 от Устава на Менса България, за
водещ бе избран Денис Кънчев.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Действия за тестване с рекламна цел на кандидатите за местна
власт, които са предложени за предстоящите избори.
По т.1 постъпи предложение от Денис Кънчев по повод
предстоящите местни избори, кандидатите за местна власт, да
бъдат поканени на тест за интелигентност. Предложението на г-н
Кънчев е на база факта, че Менса България разполага с
единствения меродавен тест за интелигентност на територията на
Република България. Местния вот е основно мажоритарен и като
такъв е добре кандидатите да улеснят максимално своите
избиратели, предоставяйки им и тази информация за себе си.
Предложението по т. 1 беше прието с 4 гласа „За”, 0 гласа
„Против” и 0 гласа „Въздържал се”
2. Упълномощаване на Георги Цолов да провежда тестове на
различна цена от обявената в Правилник за провеждане на
тестове за интелигентност, даващи право на членство в
1

сдружение „Менса България“ , или безплатни, при тестове,
които са с цел популяризиране на Сдужение Менса България.
По т. 2 Христо Радков предложи да се провеждат тестове на
преференциални цени или с нулева ставка, когато са за цели в
услуга на обществото.
Предложенията по т.2 бяха приети с 4 гласа „За”, 0 гласа
„Против” и 0 гласа „Въздържал се”
3. Разглеждане на предложението
съвместна реклама.
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По т. 3 Цветан Георгиев предложи Управителния съвет (УС) да
упълномощи лицето Денис Кънчев да води комуникация с
лицето Илиян Кузманов и при нужда да взима решения от
името на УС във връзка с бъдещо сътрудничество.
Предложението по т. 3 бе прието с 4 гласа „За”, 0 гласа
„Против” и 0 гласа „Въздържал се”.
4. Разни
По т. 4 Георги Цолов предлага Христо Радков да бъде
еднолично ангажиран с поканите за тестове към кандидатите
за местна власт за изборите на 27.10.2019 г.
Предложението по т. 4 бе прието с 4 гласа „За”, 0 гласа
„Против” и 0 гласа „Въздържал се”.
С изчерпване на дневния ред заседанието завърши.
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