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Наближава редовното Общо събрание през м. март (продължение)
Според Устава на Менса България – Управителният Съвет свиква редовно Общо събрание
до края на първото тримесечие на годината. Поради въведеното извънредното положение
в България от 13 март 2020 г. взимането на това решение се отлага до вдигане на
наложените мерки от страна на правителството.

Документи
На адрес – http://mensa.bg/documents можете да намерите:
 протокол от проведеното извънредно Общо събрание на 3.12.2019г.
 протоколите от проведените две заседания на новоизбрания УС от 9.12.2019г. и
6.1.2020г.
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Членски внос
Напомняме, че членският внос към Сдружението е в размер на 50 лв., съгл. взето решение
на ИОС през Декември 2019г.
Към момента броят на членовете е 56, като:
- нови – 2
- възстановили – 6
- подновили – 48
За съдействие по въпросите свързани с възстановяване на членство, както и за издаването
на членски карти може да се обръщате към Станимир Илиев на мейл:
stanimir.iliev.mensabg@gmail.com.

EMAG 2020
Поради обявената пандемия и липсата на яснота за близките месеци е отложена с една
година международната среща на Менса в Бърно, Чехия. EMAG 2020 ще се състои през
2021 г.

Mensa International
Mensa.org
Напомняме, че всеки един от изрядните ни членове има право на регистрация и достъп до
международния сайт – www.mensa.org
Всеки, който има профил на международния сайт има право на достъп до новата
платформа на Менса в workplace - групата Mensa World.
За въпроси относно профила си на международния сайт пишете на Милена Арав –
milena7arav@gmail.com
Финанси
Направен е първия тримесечен доклад за 2020 г. към Менса Интернешънъл. Изплатени са
всички дължими компонентни такси на Менса България за 2019 г., в размер на 1 158,26 лв и
до края на месец април ще преведем първата ни такса за 2020 г.
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Slack
Благодарим за инициативата на Любомир Станков за създаване на ново пространство за
общуване по различни теми, които ни вълнуват в платформата Slack. Има вече над 50 души
там, а безплатната версия поддържа до 200. Ако желаете да се присъедините може се
свържете с Любомир на мейл: allximika@gmail.com

Хекатон, свързан с кризата
Трима наши членове участваха в Хекатона за преодоляване на кризата свързана с COVID-19
в България. Споделяме да се запознаете с идеите на Росен Николов, Любомир Станков и
Марин Митев.
https://www.youtube.com/watch?v=LPQggq7UO64
https://www.youtube.com/watch?v=s9medN8dKdA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u-V5EpKLLSo&feature=youtu.be
Очакваме да ни изпратите ваши дейности, с които искате да бъдат запознати всички
останали в организацията.

За вътрешна консумация
За съжаление проблемите вътре в Организацията продължават, като най-новите новини са:
Разходвани средства след проведено ИОС
За периода 3.12.2019 г . – 10.4.2020 г. - Христо Радков е извършил дебитни операции от
сметката на Сдружението в общ размер на 2 960,30 лв., както следва (сумите в жълто):
03.12.2019 г. – 35,42 лв. / СТУДИО КАРД ООД / PVC КАРТИ 12 БРОЯ
15.12.2019 г. – 62,70 лв. / Теглене на каса от сметка / 720506****
15.12.2019 г. – 1 500 лв. / Десислав Тодоров Христов / НАЕМ
06.01.2020 г. – 800 лв. / Десислав Тодоров Христов / НАЕМ ЗА М.ЯНУАРИ 2020Г.
07.01.2020 г. – 250 лв. / Теглене на каса от сметка / 760426****
15.01.2020 г. – 22,33 евро / MENSA INTERNATIONAL / COMPONENT FEE
22.01.2020 г. – 59,60 лв. / ПОС / VIVACOM 4161-SOFIYA BG SOFIYA BGR
31.01.2020 г. – 300 лв. / Теглене на каса от сметка / 760426****
15.02.2020 г. – 200 лв. / Десислав Тодоров Христов / НАЕМ
18.02.2020 г. – 80 лв. / Теглене на каса от сметка / 760426****
21.02.2020 г. – 140 лв. / Теглене на каса от сметка / 760426****
10.03.2020 г. – 200 лв. / Десислав Тодоров Христов / НАЕМ
15.03.2020 г. – 38 лв. / Теглене на каса от сметка / 720506****
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08.04.2020 г. – 100 лв. / Десислав Тодоров Христов / НАЕМ
Наличност по сметка към 21.04.2020 – 31.91 лв.
Годишно приключване на 2019г.
С решение на Управителен Съвет е възложено счетоводното приключване за 2019 г. Редица
разходни документи по отношение на него все още не са представени от страна на Христо
Радков. Апелираме пред всички, в т.ч. и до него и разчитаме на сътрудничеството му в
името на доброто на организацията.
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