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П Р О Т О К О Л  009
от заседание на Управителния съвет на

Сдружение Туристическо дружество СЪРНЕНА ГОРА

Днес, 11.09.2014 година, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение 
„Туристическо дружество СЪРНЕНА ГОРА”.  На заседанието присъстваха седем  члена а Управителния 
съвет, а именно: Георги Боев, Григор Вътев, Деньо Колев, Енчо Станев, Клаудия Милкова,  Чавдар 
Иванов, Валентин Иванов.  От заседанието по уважителни причини отсъстваха Митко Жечев и Любомир 
Банков.

Заседанието протече при следния дневен ред, приет с пълно мнозинство:
1. Информация за приходи и разходи на ТД, наемни отношения с контрагенти на Дружеството. Решения.
2. Представяне на списъци от комисиите, извършили инвентаризация на материалните активи  на 
дружеството, на подлежащи за брак/заприхождаване активи.
3. Информация от Любомир Банков за изпълнениевъвеждането на ел . инсталацията на хижа Морулей в 
работен вид спрямо нормативните изисквания.
4. Избор на лицата, които ще осъществяват контрол на СМР на обект хижа Морулей.
5. Членство в Сдружение ТД Сърнена гора. Условия.
6. Празник на   дружеството:определяне  датата ,вида и организация на празника.
7. Училищен туризъм-участие, ангажименти, популяризиране.
8. Поставяне на велостоянка: предложения, оферти, изпълнения, бюджет.
9. Наеми свободни офиси: обяви.
10. Други.

Гласуване:
За: 7 Против: 0 Въздържали се: 0

Точка 1. УС приема разясненията за приходите и разходите на дружеството и възлага на оперативното 
ръководство да прекрати договора с фирма БУККК ООД , поради системно неплащане на наема в 
договорения срок и да обяви помещението за отдаване под наем.

 Гласуване:
За: 7 Против: 0 Въздържали се: 0

Точка 2. УС одобрява представените от комисиите списъци за извършената инвентаризация и 
предложенията за брак. УС възлага на секретаря да ги предаде на обслужващата счетоводна къща.

Гласуване:
За: 7 Против: 0 Въздържали се: 0
 

В 19:00 часа към заседанието се присъедини Любомир Банков.

Точка 3. След дадената информация от Любомир Банков същият предложи да се  извърши под негов 
контрол ремонта и въвеждането в работен вид спрямо нормативните изисквания на ел. инсталацията на 
хижа Морулей.
Деньо Колев предложи да бъде наета външна фирма.

Гласуване на предложение 1: 
За: 5 Против: 2 Въздържали се: 1 

Гласуване на предложение 2:
За: 2 Против: 5 Въздържали се: 1 

След гласуването УС реши: Възлага на Любомир Банков да  извърши под негов контрол ремонта и 
въвеждането в работен вид спрямо нормативните изисквания и сертифицирането на ел. 
инсталацията на хижа Морулей в срок до 08.10.2014 г.



009/ТД “СЪРНЕНА ГОРА”/УС/14.08.2014

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

       Точка 4. УС реши: Възлага контрола на извъшваните от строителната фирма СМР на 
Деньо Колев, Митко Жечев и Любомир Банков.

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

Точка 5. След кратки  дебати  решение не беше взето.

Точка 6. След дискусия се излезе с две предложения за деня на провеждане на празника:
1. На 27.09.2014 г.
2.     На 12.10.2014 г.

Гласуване на предложение 1: 

За: 2 Против: 6 Въздържали се: 0

Гласуване на предложение 2:

За: 5 Против: 1 Въздържали се: 2

УС реши празника да се проведе на 12.10.2014 г. 

Точка 7. След дадената информация и направените предложения от секретаря на ТД,УС реши:
Възлага на Секретаря Иванка Петкова, Чавдар Иванов и Георги Боев да установят връзка с училищните 
ръководства за организиране на съвместна туристическа  дейност  и подпомагане на училищния 
туризъм.
Възлага на Деньо Колев да осъществи контакт с Ресурсния център за работа с деца в неравностойно 
положение. 

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

Точка 8. УС реши:  Възлага на секретаря поставянето на велостоянка във фоаето на ТД.

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

Точка 9. УС реши: Възлага на оперативното ръководство да обяви за отдаване под наем свободните 
офиси.

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

Точка 10. Деньо Колев направи предложение за финансиране на смесена междуклубна проява.
Поради непосочване на конкретна сума решение не бе взето.

УС насрочва редовно заседание на 09.10.2014 г. с начален час 18:00 ч. в сградата на ТД Сърнена
гора, бул. Цар Симеон велики 62, гр. Стара Загора. 

След приемане на решенията, поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Протоколист: ......................................... Председател: .........................................
 /И.Петкова/                                                                /Г.Вътев/


