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П Р О Т О К О Л  013
от заседание на Управителния съвет на

Сдружение „Туристическо дружество СЪРНЕНА ГОРА”

Днес, 19.11.2014 г., се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение 
„Туристическо дружество СЪРНЕНА ГОРА”.  На заседанието присъстваха шест члена на Управителния 
съвет, а именно: Георги Боев, Григор Вътев, Деньо Колев, Енчо Станев, Валентин Иванов и Митко Жечев. 
От заседанието по уважителни причини отсъстваха Клаудия Милкова, Чавдар Златев и Любомир Банков.

Заседанието протече при следния дневен ред, приет с пълно мнозинство:

1. Информация за приходи и разходи на ТД. Актуални въпроси с контрагенти на Дружеството. 
Решения.

2. Проектобюджет на Сдружение ТД „Сърнена гора” за 2015 г.
3. Отчет на Секретаря. Предложения. Внесени искания.
4. Цели и приоритети за работа - краткосрочни и дългосрочни.
5. Тарифни ставки за учебно-тренировъчна дейност. Обсъждане. Решения.
6. Предложение от Н. Стоянов - председател на клуб пешеходен туризъм за преустройство 

разположението на помещенията в сградата на ТД.
7. Разни

Гласуване:
За: 6 Против: 0 Въздържали се: 0

        Заседанието започна с разглеждане на точка 3.1.

           Точка 3..  Таньо Марков представи информация относно възможносите за финансиране по 
европроекти. Същия представи информация за финансово подпомогнатата от ТД  спелеоекспедиция до 
остров Крит.

       В 18.30 часа към заседанието се присъедини Любомир Банков.

            Точка 6.  Николай Стоянов направи предложение за преразпределяне на помещенията  в ТД.
Поради нуждата от финансиране за реализиране на предложението за момента решение не бе взето.

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

            Точка 2. Председателя Григор Вътев представи проектобюджет 2015 г. След обсъждане УС реши: 
Отлага приемането на проекто-бюджет 2015 г. за следващото редовно заседание. УС дава срок на 
председателите на клубове  за внасяне на искания за закупуване на матерлна база до следващото 
редовно заседание.

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

      Точка 3.1. УС приема отчета на секретаря за сведение.

      Точка 3.2. УС разгледа постъпила молба за нов клуб по планинско бягане на дълги разстояния от 
Жанета Митрева и Георги Игнатов и реши:
Предлага на същите при желание от тяхна страна  да подадат молба за членство в някой от 
съществуващите в ТД клубове. 

 Гласуване : 

За: 7 Против: 0 Въздържали се: 0
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               Точка 3.3. УС одобрява сумата от 389 лв. по молба, постъпила от Ски клуба  за закупуване на ски 
автомати „Onix” - 1 брой.

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

              Точка 4. След  дискусия  решение не беше взето.

              Точка 5. След обсъждане УС реши: 
Актуализира тарифните ставки за провеждане на учебно-тренировъчна дейност със следните стойности:
Теория: от 2.29 лв. на 5.00 лв. Практика: от 1.72 лв. на 4.00 лв.
Същите влизат в сила от 01.01.2015 г.

 Гласуване :

За: 7 Против: 0 Въздържали се: 0

Точка 7.  Няма внесени.

След приемане на решенията, поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
УС насрочва следващо редовно заседание за 10.12.2014 г.

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