
ПРОТОКОЛ
От Общото събрание на ТД ”Сърнена гора” гр. Стара Загора, състояло се на

25.03.2015 г. от 18.00 ч. в залата на ГПЧЕ “Ромен Ролан”, гр. Ст. Загора

    В 17.50 ч. председателят на Дружеството прикани делегатите да заемат местата 
си в залата. В 18.05 ч. бе дадено начало на Общото събрание.
Думата бе дадена на Чавдар Иванов, председател на мандатната комисия, за да 
обяви броя на присъстващите в залата делегати. От 79 редовно призовани делегата 
в залата присъстваха 63. Констатирано бе, че събранието има кворум и може да 
започне своята работа.
    По предложение на Лидия Велкова Общото събрание започна с едноминутно 
мълчание в памет на починалите  през 2015 г. членове на Туристическото 
дружество.
    В началото думата бе дадена на председателя на ТД, който с цел деловото  
протичане на събранието направи предложение за избор на работни комисии, както 
следва:
     1. Мандатна комисия – председател: Чавдар Иванов
                                             членове: Доброслав Добрев и Велко Михайлов
     2. Комисия по преброяването – председател: Матей Йорданов
                                             членове: Иванчо Меразчиев и Доброслав             
Добрев
     3. Комисия по проекторешенията – председател: Георги Гацин
                                             членове: Таня Нейчева и Стефан Тодоров
     4. Протоколист – Енчо Станев
Нямаше други предложения за състава на комисиите. Пристъпи се към гласуване на 
всички комисии – “за” – 63 гласа, “въздържал се” - 0 , “против” – 0. Състава на 
комисиите бе приет.
      След това бе прочетен дневния ред на Общото събрание, както следва:
1. Отчет за работата на Управителния съвет и ТД ”Сърнена гора” за 2014 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на дружеството за 2014 г.
3. Отчет на Контролния съвет за 2014 г.
4. Приемане на отчета за 2014 г. и бюджета на ТД за 2015 г.
5. Избор на делегат за Общото събрание на БТС
6. Разни
     Лидия Велкова направи предложение, като точка в дневния ред да бъде вписана 
следната точка – Предложение за промяна на състава на Управителния съвет. 
Според Устава на ТД, такава точка в отчетното събрание не може да бъде влючена и 
същата не беше записана в дневния ред.
     Към 18.15 ч. броят на присъстващите делегати в залата нарасна на 68 делегати.
     Гласуване на дневния ред: “за” – 67 гласа , “въздържал се” - 0  , “против” – 
1 глас
Дневният ред бе приет.

     По т.1 от дневния ред председателят на ТД “Сърнена гора” Григор Вътев запозна 
делегатите с отчета за работата на Управителния съвет и клубовете на ТД през 2014 
г. /Приложение 1./
     В 18.30 ч. в залата вече присъстваха 71 делегата.
     След отчета Григор Вътев представи и проектобюджета на ТД за 2015 г.

     По т.2 от дневния ред думата бе дадена на Маньо Манев, представител на 
счетоводната къща обслужваща ТД. Той представи финасов отчет за изпълнението 
на бюджета за 2014 г.
Отчета за изпълнение на бюджета на ТД за 2014 г. се прилага в писмен вид към 
настоящия протокол /Приложение 2./.
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     По т.3 от дневния ред отчета на Контролния съвет, поради отсъствие по 
уважителни причини на председателя на КС Г. Гацин, представи Таня Нейчева – 
член на КС.
Отчета на Контролния съвет се прилага в писмен вид към настоящия протокол 
/Приложение 3./.

     След представянето на отчетите се пристъпи към разисквания и изказване на 
мнения по тях. 
     Лидия Велкова (Клуб по пешеходен туризъм) направи оценка на работата на УС, 
поиска индивидуален отчет  за работата на члена на УС Деньо Колев и същия да 
подаде оставка, като не представи конкретни мотиви за това. 
     Д.Колев (Клуб по пешеходен туризъм) заяви, че няма да подаде оставка като 
член на УС и отказа да влиза в лични дискусии. 
     Доброслав Добрев (Клуб Велотуризъм) поиска допълнителни разяснения по 
финасовия отчет.
     Отговор на неговите въпроси и допълнителни разяснения даде докладчика Маньо
Манев. 
     На въпроса къде ще се изразходва сумата от 17352 лв. Григор Вътев отговори, че
с тези пари съгласно взетите от УС решения, ще се извърши поетапен ремонт на 
всички стаи в сградата на ТД, ще се преустрои помещението освободено от банката 
и т.н.          
     Мария Митева (Клуб на туристите ветерани) отправи критика към отчетния 
доклад по отношение на дейността на Клуба на туристите ветерани  и за пореден път
поиска да се отпускат повече средства за дейността на този клуб, като се промени 
точкуването на техните участия в туристическите им прояви. Тя заяви, че в клуба се 
включват хора, които членуват и в Клуба по пешеходен туризъм и според нея  те 
източвали средствата на Клуба на туристите ветерани. 
     Йовко Йовков (Клуб по пешеходен туризъм) предложи участието в проявите на 
Клуб на туристите ветерани да се точкува с максималния брой точки.
     Любомир Банков (Клуб по пешеходен туризъм) напомни, че всеки може да 
присъства на заседанията на УС и да поставя въпроси. Според него УС  е свършил 
добра работа. Той отбеляза факта, че за първи път от много години, всички наеми 
към края на 2014 г. са събрани и изтъкна заслугата за това на председателя Григор 
Вътев.
Л. Банков заяви, че УС два пъти е отпускал допълнителни средства за Клуба на 
туристите ветерани.

     След това изказване бе дадена 20-минутна почивка за периода 19.30 – 19.50 ч.

     В 19.50 ч. бе направена проверка на присъстващите в залата делегати. Установи 
се, че присъстват 65 делегата и има кворум Общото събрание да продължи 
заседанието си.
     Енчо Станев (Клуб по пешеходен туризъм) отправи реплика към М. Митева и 
заяви, че най-естесвено е Клуба на туристите ветерани най-често да се попълва с 
туристи от най-многобройния клуб – Клуба по пешеходен туризъм. Той обясни, че 
отпуснатите средства за Клуба на туристите ветерани са били не за туристическа 
дейност, а за отпразнуване на юбилейна годишнина на клуба, а втория път 
отпуснатите средства са за финансиране на съвместна проява на Клуб по пешеходен
туризъм, Клуб на туристите ветерани и на Туристическия хор.
     Велко Велков отправи питане за разходите за катерачната стена.
     Григор Вътев отговори, че разходите се покриват от таксите за обучение и 
ползване на стената от децата и стената даже осигурява допълнителни средства към 
бюджета на ТД.
     Йовко Йовков (Клуб по пешеходен туризъм) направи предложение ТД  да изготви
проект за екопътеки и да кандидатства за финансиране по различни програми. Той 
предложи старата дограма на х. Морулей да бъде заменена с алуминиева.
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     Григор Вътев отговори, че Управителният съвет многократно е разисквал въпроса
за ремонта на х. Морулей и осъществява такъв, като засега е подновен изцяло 
покрива на хижата и предстои ремонт на северната й стена. Според него всеки клуб 
трябва да работи за осъщестяване на идеите си за еко и друг вид пътеки и 
инициативи и след това да поиска помощта на ръководството на ТД. Григор Вътев 
обясни, че срока за закупуване на земята около х. Морулей е изтърван отдавна и 
това ограничава възможностите за инвестиции.
     Поради липса на други изказвания се премина към точка 4 от дневния ред.

     По т.4 думата бе дадена на Иванчо Меразчиев (Клуб по пешеходен туризъм). Той 
предложи гласуването на отчетите да бъде поотделно за всеки отчет.
     След формулиране на решенията се пристъпи към гласуване.
     Делегатите решиха:

1. ОС приема отчета за работата на УС и ТД “Сърнена гора” за 2014 г.  
               Гласували  “за” – 63 гласа   “ въздържал се” – 0   “против” – 1

2. ОС приема отчета за изпълнение на бюджета на ТД “Сърнена гора” за 2014 г
               Гласували  “за” – 62 гласа   “ въздържал се” – 0   “против” – 0

3. ОС одобрява проектобюджета на ТД за 2015 г.
               Гласували  “за” – 62 гласа   “ въздържал се” – 0   “против” – 0

     4. ОС приема отчета на КС на ТД за 2014 г.
               Гласували  “за” – 64 гласа   “ въздържал се” – 0   “против” – 0

Отчетите и проектобюджета са приети.

По т.5 от дневния ред за избор на делегат на ОС на БТС постъпиха две 
предложения и се пристъпи към гласуване:
- делегат да бъде секретарят на ТД Иванка Петкова

               Гласували  “за” – 61 гласа   “ въздържал се” – 0   “против” – 3

           -     делегат да бъде председателят на ТД Григор Вътев

Общото събрание  реши  делегат на ОС на БТС да бъде Иванка Петкова.

Поради изчерпване на дневния ред ОС на ТД “Сърнена гора” в 20.20 часа бе
закрито.

                                                                          Протоколист: 
                                                                                                   /Енчо Станев/
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Приложение 1. 

Отчет за дейността на Сдружение Туристическо дружество Сърнена гора и
работата на УС през 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Обща информация
II. Органи на сдружението. Управление и представителство.
III. Преглед за дейността на сдружението

I. Обща информация
Туристическо  дружество  „Сърнена  гора”,  Стара  Загора е  сдружение  на

граждани  и  юридически  лица  с  нестопанска  цел  за  осъществяване  на
общественополезна  дейност  за  развитие,  популяризиране  и  масовизиране  на
туризма, както и свързаните с това спортове и прояви в страната и чужбина.

Адрес за кореспонденция:
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 62
тел.: 042-627  044; 0882-966  462; 0882-966  463
website: www.tdsrgora.com

II. Органи на сдружението. Управление и представителство.

Общо събрание:
Представителство чрез делегати

Управителен съвет:
Григор Станиславов Вътев 
Чавдар Златев Иванов 
Митко Петров Жечев 
Любомир Тодоров Банков 
Денчо Белчев Колев 
Енчо Баев Станев 
Валентин Петров Иванов 
Георги Борисов Боев 
Клаудия Драганова Милкова

Контролен съвет:
Иванка Петрова Недева 
Георги Дотев Гацин 
Таня Митрева Нейчева 

Председател:
Григор Станиславов Вътев

Секретар:
Иванка Монева Петкова

Съвет на председателите на клубове:
Николай Йорданов Стоянов – председател на Клуб по пешеходен туризъм
Григор Станиславов Вътев – председател на СНЦ АК Железник
Тихомир Иванов Петков – председател на Кану Каяк Клуб Арзус
Костас Димитриус Канидис – председател на Клуб по ски-туризъм
Николай Колев Костадинов – председател на Вело клуб Зарата
Велко Михайлов Велев – председател на Спелео клуб Саламандър
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Матей Маринов Йорданов – председател на Клуб по ориентиране Сърнена 
гора – А2

Мария Василева Митева – председател на Клуб туристи ветерани
Богдана Нанева Аргирова – председател на Хор Средногорски звуци

На основание Чл.28/3/ от Устава на дружеството, ТД Сърнена гора се 
представлява от неговия председател и секретар, заедно и поотделно.
 

III. Преглед за дейността на сдружението

III.1. УС
2014 г. е първата за работата на УС на дружеството в настоящия му състав. През 

годината УС проведе общо 14 редовни и извънредни заседания, в рамките на които 
бяха взети редица, касаещи дружествения живот решения, а други такива бяха 
отложени за бъдещ етап на нашата работа. Промяна, реорганизация, оптимизация и 
прозрачност са ключови процеси, които бележат дейността на УС през годината. 
Извършваните поетапно реформи допринасят за създаването на административен 
капацитет и екип, които освен справяне с натрупаните в миналото проблеми, 
поставят основите устойчиво и успешно да отговарят на съвременните изисквания 
при колективното управление на права. Дейността на всяка организация зависи от 
средата, в която пряко оперира. Независимо от условията й с подобряването на 
вътрешните процеси в нашето дружество се стремим да осигурим благополучното ни 
съществуване в нея.

В началото на своята работа УС в изпълнение на Чл. 27. /5/ от Устава на ТД прие 
Устройствен правилник, по който да се ръководи в своята дейност. До момента 
следването на правилата, упоменати в него бива пренебрегвано, което води до 
продължителни заседания и често, трудно формулиране и взимане на решения. 

В средата на годината УС организира и проведе избор на нов секретар на 
дружеството, като кандидатите бяха внимателно проучени и отсяти. Новоизбраният 
секретар Иванка Петкова встъпи адекватно и дейно в своята длъжност.

Политическата конфронтация в страната през 2014 г., смяната на правителства, 
сътресенията в банковия сектор, липсата на национална стратегия и консенсус за 
развитие като цяло, парализира немалка част от обществената енергия. Като 
естествен процес, политическата криза се отрази на всички обществени сектори. 
Задълбочената рецесия, нивата на междуфирмена задлъжнялост въпреки всичко 
обаче не попречиха за запазване и оптимизиране отношенията с коректните 
контрагенти за обезпечаване финансовия ресурс на дружеството. Некоректните 
такива бяха отстранени.

Финансовият ресурс беше разходван умерено и разумно. След внимателен анализ
на финансовото състояние на дружеството бяха взети решения за:

- извършване на СМР на х. Морулей за подобряване на базата
- увеличаване средствата за дейност на клубовете по интереси за 2015 г.
- закупуване на материална база на клубовете за обезпечаване на тяхната 

дейност
- извършване на текущи ремонти и подобрения в ТИЦ
Характерни за периода са активната комуникация и опити за взаимодействие с 

отделните федерации на национално ниво, както и общинските структури в Стара 
Загора, които белязаха частично раздвижване и формиране на някои позитивни 
практики. 

Всички специфични обстоятелства, имащи влияние върху дейността на 
дружеството и реализираните от него приходи, са представени във Финансов отчет 
на дружеството.

III.2. Клубове

1. Клуб Пешеходен туризъм
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През  2014  г.  членовете  на  Клуб  Пешеходен  туризъм  към  ТД  Сърнена  гора
надхвърлиха 540 души, като най-възрастния е на 85 г., а най-младият на 7 г.

Бяха проведени над 80 туристически прояви из цялата страна, сред които 
Републикански женски поход, Национален поход Козлодуй – Околчица, Нощен Поход
„Верея 2014”, Скоростно изкачване на 7-те планинските първенци.

Трябва да споменем и традиционните клубни прояви:
 Зимен празник на ТД Сърнена гора
 Зимно изкачване на вр. Мусала, 4 дневни прояви в Пирин и Рила 
 9 дневни походи от 5-та категория трудност в Пирин и Рила 
 Множество 2-3 дневни в Средна гора, Стара Планина, Витоша, Родопи.
 Изкачване на вр. Голем Кораб и вр. Пелистер в Македония.
Проведени са заседания на УС на клуба за решаване на текущи организационни

въпроси, както и на различни проблеми поставени от клубни членове. Проведени се
срещи с водачите, на които те са запознати с рисковете през зимата и оказването на
първа помощ на пострадали. Закупени са и е планирано закупуването на различни
технически средства за улесняване на придвижването по маршрутите, планирането и
контролирането на движението от водачие по време на преходите. 

На традиционния сбор на водачите в края на годината са обсъдени и приети
документи  регламентиращи  дейността  на  клуба  по  пешеходен  туризъм,
организацията и  провеждането на планираните прояви,  а именно ПРАВИЛНИК за
провеждане на турист. прояви, ПРИЛОЖЕНИЕ към ПРАВИЛНИКА, а също и УСТАВ на
КПТ.

Трябва  да  изкажем благодарност  на  ръководителите  и  водачите  на  походите,
които  не  допуснаха  да  се  стигне  до  инциденти  през  изминалата  година.  Но  тук
трябва и да призовем всички участници в проявите да проявяват уважение към тях,
да изпълняват техните указания  да спазват дисциплината и реда.

През 2014 г.  беше възстановена секцията за младежки туризъм. В нея вземат
участие група ентусиазирани и добре организирани младежи от различни училища в
Ст.  Загора,  които  взеха  участие  в  Националния  поход  Козлодуй  –  Околчица  и
празника на сръчностите на яз. Копринка, където се представиха отлично. 

За съжаление трябва да отбележим липсата на нови квалифицирани водачи в
клуба. През 2015 год. са планирани курсове от БТС и БФТ и е добре да изпратим
подходящи хора за придобиване на съответната квалификация, като след това те да
се ангажират с участието си във водене на походите на клуба.

2. Клуб по ориентиране
През 2014 членове на клуба са участвали в 41 състезания с над 100 старта, в

рамките на които са извоювани 10 купи, 112 златни, 99 сребърни и 118 бронзови
медала. Общо 329 пъти състезатели от клуба се качват на почетната стълбичка на
победителите през годината в  състезания по ски-ориентиране,  коло-ориентиране,
лятно, нощно и маратон по ориентиране.

Клубът организира и провежда Купа Сърнена гора – скрипт и дълга дистанция,
както и 2 демостративни състезания.

3. Кану Каяк Клуб Арзус
И  през 2014 г. клубът защити името си на един от водещите клубове в България

в своята област. Клубът развива три направления:
 Рафтинг
 Каяк туризъм
 Спускане с каяк в бързи води
Клубът за 2014 година наброява 26 души и има 46 проведени прояви. 
Членове на клуба участват във всички републикански прояви както и в редица

изцяло клубни прояви, които се опитват да превърнат в национални. 
ККК Арзус ежегодно организира републиканския воден поход по река Тунджа,

който с годините се превърна в оргазиционно един от най-добрите и посещавани
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походи в България.  Тази година в него са  участвали около 70 човека от  цялата
страна.

Клубът участва активно в международни прояви на територията на Европа
като  традиционно е  участието  в  международната регата  по  река Дунав – ТИД в
участъците на Германия, Австрия, Сърбия, България, ежегодната регатата по река

Дрина и Сава в Сърбия /9-та година подред/. Девета година клубът инициира каяк –
вело обиколка на остров Тасос. Участва и в Държавния рафтинг шампионат и евро
купа - Струма 2014.

4. Спелео клуб Саламандър
През 2014 година спелеоклуб „Саламандър“ проведе и участва в 34 

експедиции. Десет от тях национални, включени в календарния план на Българската
федерация по спелеология (БФСп). Членове на клуба участваха в една 
международна и две експедиции в България с международно участие. Проведени са 
над 20 клубни тренировки в различни райони.

Продължиха проучванията в района на Твърдишкия Балкан, Старозагорските 
минерални бани, Централната част на Стара планина. Разкрити са нови части в 
пещера Мъгливия сняг, открита и проучвана от спелеоклуб „Саламандър“.

През 2014 година името на клуба и негови членове са отбелязани в два 
доклада на Европейската спелео федерация – докладите на международни 
експедиции „Бански Суходол 2014“, България и „Лион 2014“, Гърция. В експедиция 
„Лион 2014“, участва един представител на спелеоклуб „Саламандър“ с финансовата
подкрепа на ТД Сърнена гора.

И през 2014 година продължи научната дейност на клуба. Публикувани са 4 
научни статии на Д-р на биологичните науки Дилян Георгиев, свързани с биологични
изследвания на пещерната фауна. Съвместно с полски биолог беше проведа 
експедиция в Северозападна България за събиране на ДНК проби от пещерни 
охлюви. Членове на клуба са взели участие в проучвания и мерки за защита на 
прилепите в районите на ПП „Сините камъни“ и ПП „Българка“.

Успешно беше организирано и проведено традиционното състезание по 
скоростно изкачване по въже на Областната администрация в Стара Загора.

За поредна година беше организиран курс за „Пещерняк“, успешно завършен 
от 1/3 от курсистите.

И през 2014 година спелеоклуб „Саламандър“ участва във фестивал 
„Различния поглед“ и „Международна нощ на прилепите“ където бяха 
популяризирани идеите на спелеологията сред обществеността на град Стара 
Загора.  

5. Велоклуб Зарата
През Изминалата 2014 г. Велоклуб зарата продължи да следва начертания 

път, а именно да популяризира планинското колоездене, като проведе две 
състезания от държавния календар, едното купа N-Bike със статут на кръг от Купа 
България и традиционното двудневно състезание на Старозагорски мин. бани за 
купа Средна гора. И двете състезания с добра посещаемост и положителна оценка за
нивото на организация.
Членовете на клуба, наброяващи 30 души продължиха да почистват и маркират вело
трасета в Сърнена Средна гора. По-голямата част от тях взеха участие във всички 
състезания от републиканския календар и велопоходите организирани от други 
клубове, организации и от самите тях като спечелват 2 златни и 2 сребърни медала.

6. Клуб по ски-туризъм
През 2014 г. членовете на клуба участват в клубни мероприятия в Рила, 

Пирин и Стара планина, както и в състезания по ски-алпинизъм, провеждани от 
БФКА.

Клуба има и една международна експедиция в Турция. Там членовете на 
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клуба посещават и изследват различни терени за практикуване на ски-туризъм и 
фрий райд.

7. Алпийски клуб ЖЕЛЕЗНИК
Широкообхватна е дейността на АК ЖЕЛЕЗНИК през 2014 година. Членове на клуба са 

участвали в множество прояви в рамките на страната и чужбина. Участията включват: 
държавни първенства, състезания, алпиниади, изкачвания на алпийски и спортни маршрути, 
експедиции.

Тренировъчния процес, освен на скалните обекти в страната, бива подпомаган и със 
занимания на изкуствената стена за катерене.  

През 2014 г. спазихме традицията да сме домакин на Алиниада Райски скали, 
организирана след задължителното съгласуване с управата на НП Централен Балкан и под 
наблюдението на ПСС отряда от гр. Калофер.

За втори път АК ЖЕЛЕЗНИК беше домакин на състезание за деца, юноши и девойки от 
държавния спортен календар на БФКА. В проявата, реализирана с подкрепата на ТД Сърнена 
гора и Община Стара Загора взеха участие близо 100 деца от всички възрастови групи.

През годината са осъществени експедиции до Монт Косцюшко в Нов Южен Уелс, 
Австралия, вр. Триглав в Словения, вр. Матерхорн в Швейцария, преминаване по каньона 
Викос в Гърция, опит за изкачване по югозападната стена на вр. Ушба – Юг в Кавказ, Грузия, 
изкачване на вр. Кораб в Албания и Боботов Кук в Черна гора.

През 2014 г. са подновени тренировъчните занимания с деца, юноши и девойки, което 
освен любов към физическата активност, креативност и решителност у подрастващите, 
създава условия за работа на млади хора, както и генериране на средства в хазната на 
дружеството. 

В състезанията от държавния спортен календар на БФКА в различните администрирани
дисциплини представянето на състезателите от АК ЖЕЛЕЗНИК е разнообразно като 
традиционно силно е в алпиниадите и ДП по алпинизъм и ски-алпинизъм. 

При проведените през 2014 г. международни експедиции участие от АК Железник са 
взели предимно опитни алпинисти. Проявите са проведени съвместно с представители на 
други спортни и алпийски клубове, както от Стара Загора, така и от други градове.

8. КТ ВЕТЕРАНИ
Самото име Ветерани означава, че това са туристи в напреднала възраст и 

дългогодишен стаж като планинари. Туристи които имат нужда и желание да ходят 
по планините, да се наслаждават на природата, да съдействат за опазването й, на 
хижите и маркировката.
През годината КТВетерани се представи добре. Клубни членове отбелязаха 151 
години от рождението на Алеко Константинов с 20 участника на Алековия кът, както 
и редица други важни дати в нашата история.

През цялата година членовете на клуба посещават оперни, балетни и 
театрални представления, редица археологически обекти, направиха женски поход 
по повод празника на жената, взеха участие в тържествата на вр. Столетов провели 
се на 03.03.2014 г., на х. Бузлуджа празнуваха първа пролет. Извършват преход до 
вр. Атово падало, изкачване до мемориала и скулптурата Пламък с голям брой 
участници. Посещават храм-паметника Шипка и култовата могила Голямата косматка
до гр. Казанлък, както и редица хижи и техните околности в страната. През годината
клубът отпразнува 40 години от своето основаване в присъствието на гости от 
различни точки на България и с любезното участие на хор Средногорски звуци. 
Всяка неделя група от 10-12 души излизат в кв. Дъбрава, местността Орешака и 
Тихия кът. 

Ръководството на клуба си взема бележка за допуснатите грешки и набеляза 
препоръки и предложения за отстраняването им.

9. Хор Средногорски звуци
В многообразната дейност на ТД “Сърнена гора“ хор “Средногорски звуци“ 

заема важно място и е неговото представително лице. 55 годишен юбилей 
отпразнува хорът с тържествен концерт в Драматичен театър Гео Милев. Гости от 
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цялата страна уважиха събитието. Залата беше пълна от старозагорските почитатели
на туристическата песен. Поздравления и цветя поднесоха кмета на Стара Загора г-н
Живко Тодоров, председателя на общинския съвет г-н Емил Христов, Обласния 
управител г-жа Живка Аладжова и всички гости. 

Хорът бе награден от председатела на БТС със златен медал “Алеко 
Константинов“. Със специалната награда за особенни заслуги са удостоени 
председателят на хора Богдана Аргирова с плакет за особенни засуги диригента 
Емил Минев, наградени бяха дългогодишните хористи Снежина Михайлова, Елена 
Тодорова, Екатерина Воденичарова и други. Много добре премина и песенния 
празник “Средногорско Ехо“ в деня на Независимостта на България. Участници в 
празника имаше отново от цяла България. Изнесени са съвместни концерти в гр. 
Казанлък, гр. Плевен, гр. Самоков, гр. Пловдив, гр. Шумен. В гр. Шумен в 
съревнование с 43 състава от страната за изпълнение на песента “Пирине, Пирине, 
Пирине“ хорът спечелва наградата. 18.12.2014 г. е забележителна дата за хор 
Средногорски звуци. На тази дата БТС връчи годишните награди – Хорът е награден 
в зала България за Хор на годината.

Председател на ТД Сърнена гора: ..............................
      /Г. Вътев/
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Приложение 2.
Отчет за изпълнение на бюджета на ТД за 2014 г.
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Приложение 3. 

Отчет
на Контролния съвет за дейността на Туристическо дружество “Сърнена

гора” - Стара Загора

Уважаеми дами и господа, 

Контролния  съвет  на  ТД  “Сърнена  гора”  е  контролен  орган  на
дружеството, определен като такъв с член 30 от Устава на дружеството. Основните
му функции са:

- да извърши годишна ревизия на имуществото  и  финансовата  дейност  на
дружеството, както и периодични и частични проверки при нужда;

- да  проверява  дейността  на  дружеството  и  отчита  своята  дейност  пред
Общото събрание.

Във връзка с настоящото общо събрание на членовете на ТД “Сърнена гора” –
Стара Загора, Контролният съвет организира комплексна проверка на дейността на
дружеството  и  на  Управителния  съвет  за  отчетния  период.  За  проверката  ние
получихме  активна  подкрепа,  както  от  Управителния  съвет,  така  и  от  целия
оперативен  екип  на  дружеството.  Проверката  обхвана  всички  направления  на
дейността  на  дружеството.  При  провеждането  й  бяхме  облекчени  от  това,  че  
през  целия  отчетен  период  членовете  на  Контролния  съвет  следяха  отблизо  и
съдействаха  за  реализиране  на  дейността  на  дружеството  и  участваха  в  нейни
прояви.  Членовете  на  Контролния  съвет  бяха  канени  и  участваха  със  свой
представител, на всички заседания на Управителния съвет и даваха свои мнения,
препоръки  и  предложения  по  темите  от  дневния  ред  и  относно  дейността  на
дружеството.

През изминалата година дружеството развиваше дейността си прозрачно, като
информираше  всички  членове  и  обществеността  за  конкретни  прояви  и  за
цялостната си дейност, чрез сайта на дружеството и използване на медии.

В  резултат  на  проверката  и  въз  основата  на  анализа  на  проверените
документи  и  материали,  отчетния  доклад  на  Управителния  съвет  пред  Общото
събрание на членовете на дружеството за периода от месец април 2014 г. до месец
март  2015  година,  личните  ни  наблюдения  върху  дейността  на  дружеството,
Контролният съвет представя пред Общо събрание на членовете на ТД “Сърнена
гора” – Стара Загора  следните изводи: 

1. Относно цялостната дейност на Дружеството
Цялостната  дейност  на  дружеството  през  отчетния  период  е  била  в

съответствие  със  законите  на  Република  България,  с  Устава  на  дружеството  и
другите вътрешни  актове, както и приети от Общото събрание и Управителния съвет
документи и конкретни решения.

2. Материално-техническа обезпеченост.
През  отчетния  период  взетите  от  УС  решения  и  изпълнението  им  от

оперативния екип съдействат за подобряване на материално-техническата база на
дружеството.

След публично обявен конкурс,  е възложена на външна фирма-изпълнител
услугата за обновяване информационния сайт на дружеството. Услугата е изпълнена
съгласно уговорените условия и новата визия на сайта предоставя пълна, надеждна
и  актуална  информация  за  предстоящи  и  минали  прояви  и  инициативи  на
дружеството.

В  изпълнение  на  решение  на  УС  е  възложен  ремонт  на  хижа  “Морулей”,
собственост  на  дружеството.  Ремонтът  на  покрива,  като  първи  етап на ремонтно
възстановителните работи е приключен.
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Предприети  са  действия  за  преустройство  на  помещенията,  които  са
освободени от наемателя Уникредит Булбанк. 

3.Финансово-икономическо състояние.
Обобщен  отчет  на  финансовите  резултати  са  показани  в  отчета  за

изпълнението  на  бюджета  на  дружеството  за  изминалия  отчетен  период.  След
документална проверката на финансово-икономическото състояние на дружеството,
Контролният съвет на дружеството констатира:

-финансово-икономическото състояние на дружеството за отчетния период е
било стабилно и  е  обезпечавало нормалното  функциониране на организацията и
изпълнението на годишната й програма;

-  за  финансовата  дейност  на  дружеството  е  водено  счетоводство,  при
спазване на всички изисквания на Закона за счетоводството;

- всички приходи и разходи са оформени законосъобразно и са подписвани от
съответните материално отговорни и длъжностни лица;

- направените разходи са целесъобразни и са в съответствие с решенията на
УС.

4. Управителен съвет
През  периода  Управителният  съвет  (УС)  е  заседавал  в  съответствие  с

изискванията на Устава на дружеството. Проведени са 16 заседания на УС, от които
12  редовни  и  4  извънредни.  Разглежданите  въпроси  и  взетите  решения  са  в
изпълнение  на  целите  и  задачите  на  организацията.  Заседанията  са  редовни,
проведени са с кворум и на тях са присъствали средно над 90% от членовете на
Съвета.  На  заседанията  на  УС  винаги  са  били  канени  членовете  на  Контролния
съвет,  като  в  повечето  случаи  те  са  присъствали  изцяло  или  са  имали  свои
представители. За по-голяма оперативност, на всички заседания на УС е присъствал
и секретаря на дружеството.

Общо на заседания УС са  разгледал  81 въпроса и са  приети 92 решения.
Редовно е отчитано текущото състояние на дружеството. Заседанията са свиквани и
ръководени от Председателя на дружеството Григор Вътев. 

Като препоръки КС предлага на УС:
Да разработи и приеме система за контрол върху изпълнението на взетите

решения.
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