Скъпи скаути,
На 07.11.2009г, в гр. Пловдив на адрес ул. Леонардо да Винчи № 14, ет. 2, ще се
проведе Общо делегатско събрание на Национална Скаутска Организация на България. На
него са поканени всички членове на НСОБ “Св. Георги”, които отговарят на изискванията
упоменати в Устава на НСОБ и цитирани по-долу. Заседанието ще протече при следния дневен
ред:
1. Избиране на ръководство на заседанието – Председател, преброител и протоколчик;
2. Приемане на “Правилник за приложение на устава на НСОБ”;
3. Приемане на “Правила и ред за извършване на общественополезна дейност”
4. Определяне на стратегия за развитие на регионалните структури. Предложения за
регионални структури и издигане на кандидатури за регионални водачи;
5. Гласуване на годишната план-програма за работа в регионите през 2010г.;
6. Други
a. Членска такса
b. Офиси
c. Финансова и отчетна дейност на НСОБ
d. Обучения на водачите
e. Международни прояви и партньорство с други НПО-та.
7. Сформиране на Оперативни щабове за:
a. Развитие на сайта на НСОБ – www.scoutbg.org;
b. Подготовка на зимен, пролетен и летен лагер за 2010г.;
c. Изработване на скаутски униформи и нашивки;
d. Изготвяне на скаутски наръчник;
e. Развитие и приложение на скаутските специалности;
f. Кандидатстване по програми и проекти;
g. Набиране на нови членове;

Предложения за промяна и допълнения в определения дневен ред могат да постъпват найкъсно до 25.10.2009. Препоръчително е предварително да се запознаете с Устава на НСОБ,
който може да откриете прикачен. Глава Пета урежда всички условия по провеждането на ОДС
и изискванията към делегатите на събранието:
Чл.19/2/. ОДС се състои от представители на всички региони, като броят на
делегатите от всеки регион е пропорционален на членовете му, по квота, определена с
решение на УС.
Чл.19/ал.3/ “Членове по право на ОДС са членовете на УС и КС, регионалните водачи.
Административният секретар, международният комисар и отговорникът връзки с
обществеността имат право на съвещателен глас в случай, че не са членове на НСОБ.”
Чл.19/ал.4/ “За делегати на ОДС се избират само отчели се с членски внос пълнолетни
лица.”
За целта, всички кандидат-делегати, трябва да изпратят попълнено Зявление за членство в
НСОБ, декларирайки желанието си да бъдат приети за членове на Национална Скаутска
Организация на България най-късно до 25.10.2009 на chernoff@scoutbg.org. Това изключва
Скаутското Обещание, което няма да бъде подновявано. Молбите ще бъдат разгледани за
одобрение на нарочно събрание на УС преди ОДС, а такса от 1лв. членски внос ще бъде
събрана преди заседанието.
Бланката-заявление за членство, както и Устава ще намерите на сайта на НСОБ –
www.scoutbg.org в раздел “Download”.
Всички, които желаят да членуват в НСОБ, включително скаути от НСОБ “Св. Георги”, трябва
да попълнят и изпратят заявлението.
Лица, неотговарящи на изискванията споменати по-горе, могат да присъстват на ОДС след
като изрично са изявили желание пред УС на НСОБ и молбата им е била удовлетворена. Те
имат право на съвещателен глас по време на заседанието.
За въпроси и контакти с Управителния съвет на НСОБ: board@scoutbg.org

Управителен съвет на НСОБ
София, 07.10.2009г.

