ПЛАН
за дейността на БВПА за 2016 г.
На основание чл.10, ал.1, т.1 от Устава на Сдружение „Българска военнополицейска асоциация“, Управителният съвет на свое заседание, с Протокол № 1
от 13.01.2016 г. прие плана за дейността на БВПА през 2016 г.
1. Продължаване на работата по структурирането на БВПА чрез
изграждане на регионални структури в населени места, в които е имало
военнополицейски подразделения.
Срок: постоянен
Отговорник: УС
2. Активизиране на регионалните структури на БВПА, чрез посещения на
членове на УС и провеждане на срещи и съвещания с членовете по места.
Срок: постоянен
Отговорник: УС
3. Популяризиране на дейността на Асоциацията в сайта и чрез медиите.
Срок: постоянен
Отговорници: И. Мечков и П. Иванов
4. Организиране на кампания за набиране на средства за спонсориране и
подпомагане дейността на БВПА и издаване на книгата „25 години Военна
полиция”.
Срок: постоянен
Отговорник: УС
5. Организиране на общо събрание на Сдружението, съгласно чл. 13, ал. 2
от Устава.
Срок: до 30.04.2016 г.
Отговорник: И. Мечков
6. Организиране на честването на празника на Военна полиция.
Срок: до 5 ноември 2016 г.
Отговорници: УС и ръководителите на регионални структури
7. Издаване на книга „25 години Военна полиция”.
Срок: до 30 октомври
Отговорници: И. Мечков, УС и ръководители на рег. структури
8. Организиране на събор на всички членовете на БВПА.
Срок: септември
Отговорник: И. Мечков и ръководители на регионални структури
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9. Установяване на контакти и изготвяне на програми за съвместна работа
с ръководствата на различни ведомства и неправителствени организации.
Срок: постоянен
Отговорник: П. Иванов
10. Организиране на мероприятия сред учащите се за популяризиране
дейността на Военна полиция и нейните служители, както и за военнопатриотичното възпитание на подрастващите.
Срок: постоянен
Отговорници: УС и ръководителите на регионални структури.
11. Участие в мероприятия, свързани с честването на годишнини на
Българската армия:
Срок постоянен
Отговорник: УС и ръководителите на регионални структури
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