
001/ТД СЪРНЕНА ГОРА/УС/10.04..09.2014

П Р О Т О К О Л  001

от заседание на Управителния съвет на
ТД СЪРНЕНА ГОРА

Днес, 10.04.2014 г. в гр. Стара Загора от 18:00 ч. се проведе редовно заседание на Управителния 
съвет на ТД СЪРНЕНА ГОРА.  На заседанието присъстваха всички членове на управителния съвет, а 
именно: Валентин Иванов, Георги Боев, Григор Вътев, Денчо Колев, Енчо Станев, Клаудия Милкова, 
Любомир Банков, Митко Жечев, Чавдар Иванов. В началото на заседанието присъстваха всички членове 
от 3-членния състав на контролния съвет, а именно: Георги Гацин, Иванка Недева, Таня Нейчева, както 
членове на предходния управителен съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Представяне на проект и вземане на решение за Устройствен правилник на УС.
2. Обсъждане на Договори:

- Трудови, граждански договори на назначения с такива персонал в Дружеството. 
- Договори с доставчици на услуги към Дружеството. 
- Договори с контрагенти.

3. Запознаване с имуществото на Дружеството. 
4. Уеб сайт http://tdsrgora.com/.
5.  Обсъждане  на  проблемите  свързани  с  хижа  Морулей,  ремонтиране  на  покрива  на  хижата  и
почистването на района около хижата.
6. Обсъждане за работа с училищата и създаване на секции по туризъм.
7. Разни.

7.1. Информация за предстоящи дружествени прояви през м. май 2014 г.
7.2. Предложение за абонамент за вестник Наблюдател за 2014 г.

В началото на заседанието освен новозибраните членове на УС и КС, присъстваха и членовете на
предходния УС, от кото отсъстваха Алексе Стоев и Стефан Тодоров по уважителни причини. Пожелания 
за успешна работа в мандата на новия УС отправиха Матей Йорданов, Йовко Йовчев, Георги Гацин.

След кратко встъпително слово на новоизбрания председател на дружеството УС премина към 
работа по точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред председателят запозна членовете на УС с проект на Устройствен 
правилник за работата на УС с предложение такъв да бъде приет.

След разглеждане на проекта, обсъждане и нанасяне на корекции УС реши:
Приема Устройствен правилник на УС във вида след коригирането му с възможност за внасяне 

на корекции в бъдеще.

Гласуване:
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0

По т. 2 от дневния ред след кратка дискусия УС реши:
- до следващото заседание членовете на УС да се запознаят с всички договори, по които 

страна е Дружеството. 
Всички договори при поискване от членовете на УС да бъдат представени от секретаря на 
дружеството.

Гласуване:
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0
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По т. 3 от дневния ред след дискусия УС реши:
Сформират се три комисии в състав:

1. Митко Жечев, Енчо Станев, Чавдар Иванов
2. Валентин Иванов, Георги Боев, Денчо Колев
3. Клаудия Милкова, Любомир Банков, Григор Вътев

Същите ще извършат инвентаризация на дружеството. Инвентаризационните описи да бъдат 
осигурени до 17.04.2014 г. в дружеството.

Гласуване:
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0

По т. 4 от дневния ред след дебат УС реши:
Обявява конкурс за обновяване на сайта на дружеството. Проектите и офертите да бъдат 

представени от кандидатите на следващото заседание на УС, на 22.05.2014 г.

 Гласуване:
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0

По т. 5 от дневния ред след дискусия УС реши:
Сформира комисия с членове Любомир Банков, Денчо Колев, Чавдар Иванов, Велко Велков, 

която да извърши оглед на състоянието на х. Морулей и внесе протокол относно необходимите 
ремонтни дейности на следващото заседание на УС (22.05.2014 г.).

Гласуване:
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0

По т. 6 от дневния ред след дискусия УС реши:
Възлага на Чавдар Иванов, Георги Боев и Мотко Жечев да проучат нормативната уредба и 
изяснят възможностите за организиране и провеждане на туристически прояви с деца, юноши и 
девойки.
Резултатите от проучването да докладват на заседанието на УС на 22.05.2014 г.

Гласуване:
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0

По т. 7.1. от дневния ред секретаря на дружеството запозна членовете на УС с предстоящите 
през м. май 2014 г. дружествени прояви, както следва:
- Честване на 55 години туристически хор Средногорски звуци.

9.05.22014 г., 18:00 ч., ДТ Гео Милев, Ст. Загора
- Кръг от репубиканско първенство по катерене за деца, юноши идевойки

10-11.05.2014 г., Общинска спортна зала Стара Загора (бивша ДЗУ).
- Републиканско състезание по ориентиране Купа Сърнена гора

24.05.2014 г., парк Аязмото.

По т. 7.1. решение не беше взето.

По т. 7.2. от дневния ред във връзка с внесеното от Чавдар Иванов предложение дружеството да
сключи  годишен  абонамент  за  вестник  Наблюдател,  срещу  което  редакцията  на  вестника  да  поеме
ангажимент за рекламиране дейността на дружеството на страниците на вестника, УС реши:
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Да сключи годишен абонамент за вестник Наблюдател до края на 2014 г.
Гласуване:
За: 7
Против: 1
Въздържали се: 1

УС насрочва редовно заседание на 22.05.2014 г. с начален час 18:00 ч.  в с градата 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:..........................................
/В. Велков/ /Г. Вътев/
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