ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
„СЪРНЕНА ГОРА”

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на УС на Туристическо дружество
”Сърнена гора”, Стара Загора на 22 октомври 2013 г.

1. Информация за предстоящи и преминали дружествени и
национални туристически прояви
2. Информация за актуални въпроси и наемни отношения,
свързани с основни контрагенти на Дружеството
3. Разни:
3.1 Приемане на нови членове
3.2 Докладни записки по актуални проблеми в Клубовете и
Дружеството

ПРОТОКОЛ № 9
Извадки от решения!

Днес, 19. 09. 2013 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. По
уважителни причини отсъства членът на УС Петко Антонов. 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 следните
решения:
1. Информация за проведени дружествени прояви с национален
характер:
Изнесени бяха следните информации за проведени дружествени прояви:
- Алпиниада „Райски скали” – 31. 08. – 01. 09. 2013, направена от
Григор Вътев, председател на АК”Железник”;
- ХІІ-ти Песенен празник „Средногорско ехо” – 06. 09. 2013 г.,
направена от Богдана Аргирова, председател на Туристически хор
„Средногорски звуци”.
По т. 1 от дневния ред УС не взе решение и приема информацията за
сведение.
2. Информация за предстоящи дружествени прояви с национален
характер:
Изнесени бяха следните информации за предстоящи дружествени прояви:
- Национален воден поход „Тунджа`2013” – 21 -22. 09. 2013 г.;
- Вело – рали „Средна гора`2013” – 21 – 22. 09. 2013 г.;
- Традиционен празник - събор на ТД”Сърнена гора”, хижа Морулей
– 05. 10. 2013 г.
- Изкачване на сградата на Областната администрация с техниката на
„единичното въже” – 06. 0.10. 2013 г.
Информация за четирите прояви направи Велко Велков, секретар на
ТД”Сърнена гора”. В съдържанието й бе представена предварителната
подготовка и начина на провеждане на предстоящите прояви, участниците в
тях, необходимите финансови и материални ресурси и др.
По т. 2 от дневния ред УС не взе решение и приема информацията за
сведение.

3. Информация за актуални въпроси с контрагенти на Дружеството
Направена бе кратка информация от оперативното ръководство на
Дружеството за състоянието на плащанията от страна на основните
контрагенти. Установено бе, че двама наематели системно закъсняват с
плащанията на месечните наеми, както следва:
А) Хижа „Морулей”, с. Дълбоки с неплатени месечни наеми от м. февруари
2013 г.,
Б) Фирма „БУККК”, стопанисваща партерното помещение в сградата на ТИЦ
на ТД”Сърнена гора” от м. юли 2013 г.
След кратка дискусия, УС реши:
1. Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да направи
делова среща с наемателите на х. Морулей и установи причините за
невнесените месечни суми по наемния договор, както и да ги уведоми
писмено за дължимите суми по договора за наем и направи официално
предупреждение за срочно погасяване на сумите. Да изиска от
наемателите представянето на програма за развитието на х.
Морулей във времето фиксирано в наемния договор.
2. Прекратява наемния договор с Фирма „БУККК”, стопанисваща
партерното помещение в сградата на ТИЦ на ТД”Сърнена гора”
съгласно чл. 6.5 от Договора за наем. Възлага на оперативното
ръководство да връчи едномесечно предизвестие на управителя на
Фирма „БУККК”, считано от 25 септември 2013 г.
3. Възлага на оперативното ръководство да създаде организация за
намиране на нови наематели за партерното помещение в сградата на
ТИЦ на ТД”Сърнена гора”.
Гласували: “за” – 7 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – 3 гласа.
4.
Разни
4.1 Приемане 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.
4.2 Писмено предложение за наемане на сутеренно помещение в
сградата на ТИЦ на ТД”Сърнена гора”
Разгледано бе писмено предложение за наемане на сутеренно помещение в
сградата на ТИЦ на ТД”Сърнена гора” (бившата Интернет – зала), направено
от група ентусиасти, част от които членове на клубни формации в
Дружеството. УС проведе кратка среща с двама от вносителите, на която те
разказаха за своите намерения да превърнат помещението в клуб за срещи по
интереси с ограничен достъп, по време на които няма да се развива
стопанска дейност. След приключване на срещата и кратка дискусия по
темата, УС реши:
Приема предложението на вносителите, за отдаване под наем на
сутеренно помещение в сградата на ТИЦ на ТД”Сърнена гора”. Възлага на

оперативното ръководство на Дружеството да подготви договор за наем
при спазване на следните основни параметри:
- Срок на договора – 3 години,
- Месечна наемна цена – 300 лв. с ДДС.
Отправя препоръка към вносителите на предложението да намерят
легитимна организация или регистрират фирма с ограничена отговорност,
които да бъдат страна по договора за наем.
Гласували: “за” – 10 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
4.3 Жалба от Соня Колева – Клуб по пешеходен туризъм
Членовете на УС разгледаха жалба от Соня Колева, член на Клуба по
пешеходен туризъм, в която се оспорва начина на организиране и
провеждане на проявите в пешеходния клуб. По този повод, на заседанието
на УС бе поканен Валентин Иванов, председател на Клуба по пешеходен
туризъм. Той направи кратка информация за предприетите мерки от
ръководството на пешеходния клуб, както и кратък коментар на писмотоотговор от Георги Боев, срещу когото е насочена жалбата. След кратка
дискусия, УС взе следното решение:
Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да изготви писмен
отговор до Соня Колева, в което да изложи предприетите мерки от УС по
изложените в жалбата въпроси, свързани с организацията и начина на
провеждане на проявите в пешеходния клуб.
Гласували: “за” – 10 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
4.4 Отчет на участниците в алпийската експедиция до връх Ленин,
Памир през м. август 2013 г.
Отчет за резултатите от алпийската експедиция до връх Ленин, Памир през
м. август 2013 г. направи Димитър Толев, участник в проявата. Г-н Толев
отговори на зададените от членовете на УС въпроси във връзка с
експедицията.
По т. 4.4 от дневния ред УС не взе решение и приема информацията за
сведение.
4.5 Разглеждане въпроса относно направата на календари и рекламни
материали за 2014 г. на Дружеството
Направена бе кратка информация за необходимите организационни
мероприятия за направата на календари и рекламни материали за 2014 г. на
ТД”Сърнена гора”. След кратка дискусия, УС реши:
1. Да се изработят календари за 2014 г. както следва:
- работни календари – 150 бр.;
- еднолистни календари – 700 бр.;
- джобни календари – 1000 бр.;
- рекламни химикали, тефтери и други сувенири.

2. Конкурса за избора на фотоси за календарите да се проведе до 21
октомври 2013 г. сред членовете на Дружеството. За резултатите
от конкурса да се докладва на заседанието на УС на 22. 10. 2013 г.
3. Възлага на оперативното ръководство да създаде необходимата
организация за изработване на календарите за 2014 г. на
Дружеството в срок до края на м. ноември 2013 г..
Гласували: “за” – 10 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.
4.6 Определяне на дата за официалното откриване на учебната
2013/2014 година в Дружеството
Направена бе кратка информация за готовността на клубовете да провеждат
учебни занятия през новата 2013/2014 учебна година. Предложено бе,
откриването на учебната година да стане през втората половина на м.
октомври. След кратка дискусия, УС реши:
Официалното откриване на учебната 2013/2014 година в Дружеството да
се проведе на 23 октомври 2013 г. от 18.30 ч. в залата на ТД”Сърнена гора”
в сградата на ТИЦ.
Възлага на оперативното ръководство да направи необходимата
организация за провеждане на мероприятието, както и да информира
клубните ръководства и членовете на Дружеството за това.
Гласували: “за” – 10 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат
на 22 октомври 2013 г. от 18.00 ч.

Протоколист:
(Велко Велков)

Председател на ТД:
(Алексей Стоев)

