ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на ДГБ, проведено на 28.02.2014 г.
Днес, 28 февруари 2014 г. от 16;30 ч. се проведе първото заседание на новоизбрания
Управителния Съвет (УС) на Сдружение Дружество на геофизиците в България (ДГБ) при
следния дневен ред:
1. Избор на Председател на УС на ДГБ.
2. Конструиране на УС на ДГБ и разпределение на длъжностите в него.
3. Текущи/Разни.
На заседанието присъстват всички избрани от Общото събрание членове на УС, а
именно:
Атанас Иванов Кисьов,
Веселка Стефанова Радева,
Гергана Димитрова Георгиева,
Деница Стафанова Борисова,
Емил Александров Ботев,
Никола Борисов Кръстев,
Соня Йорданова Димитрова,
Стефан Боянов Шанов,
Християн Веселинов Цанков.
По т. 1 от дневния ред Веселка Радева предложи за председател на ДГБ да бъде
преизбран Стефан Шанов. Никола Кръстев подкрепи това предложение, като допълнително
предложи Християн Цанков за зам.председател. След обсъждане и без възражения с явно
гласуване и с пълно съгласие за председател на УС на ДГБ бе преизбран Стефан Шанов.
По т. 2 от дневния ред председателя на ДГБ Стефан Шанов предложи следното
разпределение на длъжностите в новия УС:
- зам.-председатели: Никола Кръстев, Емил Ботев и Християн Цанков;
- секретар: Деница Борисова;
- касиер: Веселка Радева;
- отговорници за студентската секция в МГУ и работата със студентите в СУ:
Атанас Димитров и Гергана Георгиева;
- отговорник за интернет-страницата: Соня Димитрова.
Предложението бе прието без възражения.
В следващия 3-годишен мандат на УС ДГБ ще се представлява от
председателя Стефан Шанов и зам.-председателя Никола Кръстев - заедно и поотделно.
По т. 3 от дневния ред се обсъдиха и се взеха решения по следните въпроси:
1) Провеждане на Седма национална конференция на ДГБ с
международно участие и техническа изложба през м. май 2015 г. в София, посветена на 25
години от създаването на Сдружението – отг. Стефан Шанов и УС;
2) Участие на ДГБ в ежегодната, 76-та поред, Конференция с
техническа изложба на EAGE в Амстердам, Холандия, 16-19 юни 2014 г. На нея
Сдружението да бъде представено от Християн Цанков;
3) Провеждане през 2014 г. на научна сесия по повод юбилейна
годишнина на дългогодишния член на ДГБ Мери Ковачева – отг. Емил Ботев;
4) Да се предприеме акивно попълване с актуална информация за
състоянието и дейността на ДГБ новосъздадения сайт на Сдружението – отг. Соня
Димитрова;
5) УС реши адреса, на който е регистрирано Сдружението, а именно
София-1113, ул. Акад. Георги Бончев , бл. 3, да не се променя;
6) Извършване на съдебна пререгистрация на ДГБ, с отчитане на
промените в състава и структурата на новия УС – отг. Никола Кръстев.
С изчерпване на дневния ред първото заседание на новия УС на ДГБ бе закрито.
Председател на УС: ........................
/Ст. Шанов/

Протоколчик:.........................
/Д. Борисова/

