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ПРОТОКОЛ № 3 
 

Извадки от решения! 

 

 

Днес, 20. 03. 2014 г. от 18.00 ч. се проведе редовно заседание на 
УС при ТД”Сърнена гора”, град Стара Загора. На заседанието 

присъстваха всички членове на УС, както и председателя на КС на 
Дружеството. В началото на заседанието председателя на 
Дружеството запозна членовете на УС с хода на изпълнение и 

степента на реализация на взети решения на УС от предишното 

заседание. По дневният ред бяха проведени дискусии и приети 

решения. 
 

1. Обсъждане и приемане на основните документи и реда на 

организация по провеждането на Общото събрание на 

Дружеството  на 27 март 2014 г. 

Представени бяха основните документи за внасяне в Общото 

събрание на Дружеството, което ще се проведе на 27 март 2014 г. 
(докладите на УС и КС, отчета по бюджета на Дружеството през 2013 

г. и проектобюджета за 2014 г., както и предложенията за състав на 
основните комисии по провеждането на Общото събрание. 
По т. 1 от дневния ред УС не взе конкретно решение и приема 

информацията за сведение. 

  

2. Информация за актуални въпроси и наемни отношения, 

свързани с основните контрагенти на Дружеството 

Представен бе текстът на писмо от наемателя на хижа Морулей, с 
молба същият да не заплаща наем на Дружеството за месеците 
февруари, март и април, 2014 г. Наемателят се позовава на неговото 

намерение освободените финансови средства от наема да бъдат 
вложени за подобряване на външния вид и условията за настаняване в 
наетият от него обект – хижа Морулей. След кратка дискусия, УС 

реши: 

Приема молбата на наемателят на хижа Морулей и освобождава 

същият от наем за месеците февруари, март и април, 2014 г. 
Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да сключи 

анекс към основния договор за намаляване на дължимите вноски по 

наемите за месеците февруари, март и април, 2014 г. и упражни 
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контрол върху наемателя за вложените от него финансови средства 

при ремонта и иновирането на х. Морулей. 

Гласували: “за”– 11 гласа, “против”– няма, “въздържали се”–

няма. 

 

3. Разни: 

3.1 Приемане на нови членове 

До започването на заседанието на УС и приемането на дневния му 

ред,  не бяха постъпили молби за приемане на нови членове на 
Дружеството. 

 

3.2 Приемане на годишен отчет на ликвидатора на „Сърнена 

гора - 2000” ЕООД, свързан с ликвидацията на Дружеството 

Бе дадена думата на г-н Йовко Йовчев, определен за ликвидатор на 
„Сърнена гора - 2000” ЕООД. Същият запозна членовете на УС с 
необходимите документи изискуеми по закон при ликвидацията на 
дружества от този тип. След кратка дискусия, УС взе следното 

решение: 
Одобрява представените от ликвидатора на „Сърнена гора - 2000” 

ЕООД документи и възлага на Йовко Йовчев да приключи 

процедурата по окончателно закриване и снемане от официалните 
регистри на дружеството „Сърнена гора - 2000” ЕООД. 

Гласували: “за”– 11 гласа, “против”– няма, “въздържали се”–

няма. 

 

3.3 Информация относно предстояща клубна юбилейна проява 

– 55 години от основаването на Туристически хор „Средногорски 

звуци”, м. май 2014 г. 

Председателя на Дружеството запозна членовете на УС, че през м. 

май, т. г. ще се проведе юбилеен концерт в ДТ”Г. Милев” на 
Туристически хор „Средногорски звуци”, посветен на 55 годишнината 
от основаването на хора. 
Бе дадена думата на г-жа Богдана Аргирова, член на УС и председател 
на туристическия хор да представи програмата на честванията, както 

и необходимите за това финансови средства. Същата отбеляза, че за 
целта е необходимо финансиране в размер на 2 700 (две хиляди и 

седемстотин) лева, което ще осигури оповестяване на проявите, 
украса на сцената и заплащане на залата, както и разходите за гостите 
на юбилейния концерт. След кратка дискусия, УС реши: 

Одобрява предложените разходи за организиране и провеждане на 

юбилейният концерт и тържествата, посветени на 55 годишнината 
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от създаването на Туристически хор „Средногорски звуци” в размер 

на 2 700  лв. 

Възлага на оперативното ръководство на Дружеството и 

ръководството на туристическия хор да направят необходимото за 

добрата предварителна организация, разгласа и провеждане на 

юбилейният концерт и тържествата,  посветени на 55 

годишнината от създаването на Туристически хор  

Гласували: “за”– 6 гласа, “против”– 5 гласа, “въздържали се”–

няма. 

 

3.4 Информация относно плащания на данъци на Дружеството 

за 2014 г.  

Направена бе кратка информация от секретаря на Дружеството 

относно предстоящи  плащания на данъци на Дружеството за 2014 г. 
Представени бяха уведомителни писма от Община Стара Загора за 
дължимите данък „сгради и данък „смет” за обектите на Дружеството. 

След кратка дискусия, УС реши: 

Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да заплати 

дължимите данък „сгради и данък „смет” за обектите, 
собственост на Дружеството еднократно и с използването на 5% 

отстъпка до края на м. април, 2014 г.  
Гласували: “за”– 10 гласа, “против”– няма, “въздържали се”–

няма. 

 

 
 

  
 

Протоколист:            Председател на ТД:    

    (Велко Велков)       (Алексей Стоев) 

 

 

 

 

 


