ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
„СЪРНЕНА ГОРА”

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на УС на Туристическо дружество
”Сърнена гора”, Стара Загора на 25 юни 2013 г.

1. Информация за преминали дружествени и национални
туристически прояви
2. Информация за актуални въпроси, свързани с основни
контрагенти на Дружеството
3. Разни:
3.1 Приемане на нови членове
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ПРОТОКОЛ № 6
Извадки от решения!

Днес, 21. 05. 2013 г. от 18.00 ч. се проведе редовно заседание на УС при
ТД”Сърнена гора”, град Стара Загора. Присъстваха всички членове на УС, с
изключение на Григор Вътев и Георги Гацин, отсъстващи по уважителни
причини. На заседанието присъства 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 повод изнесената информация в месечния финансов отчет на ТД”Сърнена
гора” и наличността на свободни финансови средства бе направено следното
предложение от Стефан Тодоров – член на УС: „От месечния финансов отчет на
Дружеството е видно, че понастоящем то разполага със свободен финансов
ресурс. Предлагам на УС да се проведат преговори с УникредитБулбанк относно
депозирането на една част от свободните финансови средства при
преференциална лихва”. След кратка дискусия, УС реши:
Избира комисия в състав Христо Господинов, Стефан Тодоров, Любомир Банков
и председателя на Дружеството. Възлага на избраната комисия да проведе
работна среща с директора на клона на УникредитБулбанк и изясни
възможността за депозиране на свободните финансови средства на
Дружеството в банкова сметка при преференциална лихва.
Гласували: “за” – 9 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
1.Информация за преминали дружествени и национални туристически
прояви
Направена бе кратка информация от секретаря на Дружеството за реда на
преминаване и резултатите от провеждането на основните мероприятия,
включени в дружествената проява „Дни на Алеко в Стара Загора” (10 – 18 май
2013 г.).
Също така, направена бе и кратка информация от председателя на Дружеството за
взетите решения на проведеното на 18. 05. 2013 г. в гр. Банкя Общо събрание на
Българския туристически съюз.
По т. 1 от дневния ред УС не взе решение.
2.Информация за актуални въпроси, свързани с основните контрагенти на
Дружеството
Изнесена бе информация от оперативното ръководство на Дружеството за
състоянието на отношенията с основните контрагенти на Дружеството.
Констатирано е закъснение по плащанията на месечните наеми от страна на
Фирма „БУККК” – ООД, Фирма”Пламен Петров – П” – ООД и ДЗЗД”Морулей” –
с. Дълбоки. Във връзка с изнесената информация и след кратка дискусия, УС
реши:
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Възлага на оперативното ръководство да подготви текста на предупредително
писмо до управителя на Фирма „БУККК” – ООД за изплащане на дължимите
четири месечни наеми в срок до 30 юни 2013 г., съгласно клаузите на сключения
двустранен договор за наем. Също така, да бъде указано недвусмислено в
текста, че при неплащане на дължимите наеми, договора ще бъде прекратен
едностранно предсрочно и сумата по тях ще бъде търсена от фирмата по
съдебен ред.
Гласували: “за” – 9 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
3.Обсъждане на реда и организацията за навременна актуализация на сайта
на ТД”Сърнена гора” от страна на клубовете
Председателя на Дружеството направи предложение за отлагане разглеждането на
тази точка, предвид факта, че не е проведена среща с председателите на клубове в
ТД”Сърнена гора”. След това предложение, УС реши:
Отлага обсъждането на реда и организацията за навременна актуализация на
сайта на ТД”Сърнена гора” до провеждане на среща с председателите на
клубове в ТД”Сърнена гора”.
Гласували: “за” – 9 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
4.Разни:
4.1Приемане на нови членове
Не бяха приети нови членове на ТД”Сърнена гора”, поради липса на постъпили
молби за членство в Дружеството.
По т. 4.1 от дневния ред УС не взе решение.
4.2Молба от СНЦ – АК”Железник” за приемането му като колективен член
на ТД”Сърнена гора”
Разгледана бе депозираната от СНЦ – АК”Железник” молба за приемането му
като колективен член на ТД”Сърнена гора”. След кратка дискусия, УС реши:
Приема СНЦ – АК”Железник” за колективен член на ТД”Сърнена гора”, Стара
Загора. Препис от протокола да се предостави на ръководството на клуба за
сведение.
Гласували: “за” – 9 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
4.3Предложение от Клуба по спелеология относно закупуване на GPS
приемник за нуждите на спортно – туристическата практика в Дружеството
Направено бе предложение от Клуба по спелеология, внесено в УС от Таньо
Марков – член на клуба, относно закупуване на GPS приемник за нуждите на
спортно – туристическата практика в клубовете на Дружеството. След кратка
дискусия, УС реши:
Приема молбата на Клуба по спелеология за закупуване на GPS приемник за
нуждите на спортно – туристическата практика в клубовете в размер на 620
лв. Възлага на оперативното ръководство да осигури финансовите средства в
посочения размер и закупи GPS приемника.
Гласували: “за” – 9 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
4.4Предложение за участие на ТД”Сърнена гора” в Проект „Зелен фонд” на
ПЗ”Загорка”
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Изнесена бе кратка информация от секретаря на Дружеството за участие в
обучителен семинар с неправителствени организации от страна на ПЗ”Загорка” за
годишния конкурс за проекти през 2013 г. „Загорка – Зелен фонд”. Срока за
подаване на документи за участие в конкурса е до края на м. май 2013 г.
Направено бе предложение за участие в конкурса от страна на ТД”Сърнена гора”.
По т. 4.4 УС не взе решение.

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат на
25 юни 2013 г. от 18.00 ч.

Протоколист:

Председател на ТД:
(Велко Велков)

(Алексей Стоев)
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