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П Р О Т О К О Л 010
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение „Туристическо дружество СЪРНЕНА ГОРА”
Днес, 09.10.2014 година, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение
„Туристическо дружество СЪРНЕНА ГОРА”. На заседанието присъстваха всички членове на
Управителния съвет, а именно: Георги Боев, Григор Вътев, Деньо Колев, Енчо Станев, Клаудия Милкова,
Чавдар Иванов,Валентин Иванов, Митко Жечев и Любомир Банков. На заседанието присъства и
председателя на Контролния съвет Георги Гацин.
Заседанието протече при следния дневен ред, приет с пълно мнозинство:
1. Информация за приходи и разходи на ТД, наемни отношения с контрагенти. Решения.
2. СМР на х. Морулей.
2.1. Отчет на Л. Банков за изпълнение на възложената му задача с решение на УС от 11.09.2014 г.
2.2. Отчет от Д. Колев, М. Жечев и Л. Банков за контрола относно извъшваните от строителната фирма
СМР.
2.3. Други СМР. Предложения. Решения.
3. Отчет на секретаря Иванка Петкова, Чавдар Иванов и Георги Боев във връзка с решение на УС от
11.09.2014 г. за установяване на връзка с училищните ръководства за организиране на съвместна
туристическа дейност и подпомагане на училищния туризъм.
4. Отчет на Деньо Колев във връзка с решение на УС от 11.09.2014 г. да осъществи контакт с Ресурсния
център за работа с деца в неравностойно положение.
5. Обсъждане работата на УС.
6. Информация за отминали и предстоящи дружествени и национални туристически прояви.
7. Други.
7.1. Разглеждане на постъпило заявление № 29 от 09.10.2014 г. за сформиране на младежки клуб.
Приемане на нови членове.
7.2. Отчет на постигнатите резултати и изразходваните средства от спелео клуб "Саламандър" на
експедицията на остров Крит.
7.3. Банкови срочни депозити - информация, решения.
7.4. Предложение от Деньо Колев за финансиране на съвместна проява на клуб пешеходен туризъм,

клуб ветерани и туристически хор в размер на 1300 лева.
Гласуване:
За:

9

Против:

0

Въздържали се:

0

Точка 1. УС приема разясненията за приходите и разходите на дружеството.
Гласуване:
За:

9

Против:

0

Въздържали се:

0

Точка 2. УС приема отчетите и удължава срока за въвеждане под контрола на Любомир Банков в
работен вид спрямо нормативните изисквания на ел. инсталацията на хижа Морулей.
УС решава да изготви задание и да бъдат набавени оферти за подмяна на дограмата на х. Морулей.
Приемане на оферти до 17.00 часа на 15.10.2014 година в запечатан плик.
Гласуване:
За:

9

Против:

0

Въздържали се:

0

Точка 3. УС изслуша отчета на секретаря и прие информацията за сведение.
Точка 4. УС изслуша отчета на Деньо Колев за сведение.
Точка 5. УС обсъди своята работа до момента. След направените коментари решения не бяха взети.
Точка 6. УС прие информацията за сведение и възложи на оперативното ръководство да организира
празника на ТД.
Точка 7.1. УС разгледа постъпилото заявление и реши да бъде създадена младежка секция към клуб
„Пешеходен туризъм”.
УС приема за членове на ТД 10 туристи в клуб пешеходен туризъм:
- Тодор Христов Арбов
- Олександър Димитров Димитров
- Майя Дмитриевна Димитрова
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-

Иван Димитров Бахчеванов
Иван Димитров Желев
Пламен Симеонов Симеонов
Ваня Дойчева Христова
Атанас Петров Неделчев
Димитрина Атанасова Славчева
Георги Маринов Генчев
Гласуване:
За:

9

Против:

0

Въздържали се:

0

7.2. Информация не бе представена.
7.3. След кратки разисквания УС реши част от паричните средства на сдружението да бъдат вложени на
срочен депозит пропорционално в три банки.
Гласуване:
За:

9

Против:

0

Въздържали се:

0

7.4. Деньо Колев направи предложение за финансиране на съвместна проява на клуб пешеходен
туризъм, клуб ветерани и туристически хор в размер на 1300 лева.
След проведените дебати Чавдар Златев направи предложение да бъде отпусната 50 % от сумата.
Гласуване предложение 1: Проявата на бъде финансирана със сума в размер на 1300 лв.
За:

2

Против:

5

Въздържали се:

2

Гласуване предложение 2: Проявата на бъде финансирана със сума в размер на 650 лв.
За:

5

Против:

2

Въздържали се:

2

УС насрочва извънредно заседание на 15.10.2014г.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: .........................................
/И. Петкова/

Председател: .........................................
/Г. Вътев/

