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П Р О Т О К О Л  002 
от редовно заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Туристическо дружество “СЪРНЕНА ГОРА” 
 
       Днес, 09.05.2018 година, се проведе  редовно заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Туристическо дружество “СЪРНЕНА ГОРА”. На заседанието присъстваха осем 
члена  на  Управителния съвет, а именно: Енчо Станев, Даниел Йорданов, Милен Миланов, 
Велко Велев, Митко Жечев, председателят на ТД и член на УС Георги Гацин, Таня 
Нейчева,Стефан Тодоров , Събина Цанева от  КС и секретаря Иванка Петкова 
Отсъства Йовко Йовчев.  
 
        Заседанието  започна в 18.10 часа. 
 
         Заседанието протече при следния дневен ред, приет с пълно мнозинство от 
присъстващите:  
     1.Отчет на изпълнените задачи от предходни заседания. 
     2.Информация за приходите и разходите на ТД и АТ за месец април. 
     3.Информация от Секретаря на ТД за минали и предстоящи прояви. 
     4. Утвърждаване на Процедура 1-регламент за точкуване на туристически прояви. 
     5. Финансиране на предстоящите – нощен поход „Верея 2018 г.“ и НП “Пътят на Ботевата 
чета“. 
     6. Разглеждане на неизпълнени решения  на предишния УС. 
     7. Приемане на Правилник за организацията и дейността на УС при ТД “Сърнена гора” 
     8. Предприемане на действия за изпълнение на препоръките дадени в Отчета за работата 
на КС на ТД “Сърнена гора” за 2017 г. 
      9. Обявяване на конкурс за секретар на ТД 
     10. Приемане на нови членове. 
     11. Писмо от Пламен Петров наемател на хотел-ресторант “Хижата” 
 
  Гласуване : 
               За: 8  Против:       0                       Въздържал се :    0 
 
       Точка 1. УС разгледа свършените задачи от ОР, поставени на предходни заседания. 

- Удължаване на престоя на наемател „Трейшън Трежърс“ООД с един месец.Офиса се 
освободи на 30.04.2018г. Приет по опис . Правен оглед от брокер недвижи имоти,за 
наемане от бъдещи наематели. 

- Изпълнено в срок  предписание на РДПБЗН ,за обект хижа „Морулей“-сменена входна 
врата. 

- Задвижен ремонт за теча в източно крило на ТД. 
       Точка 2. УС  разгледа и прие финансовия отчет за м. април. 
    
               Гласуване : 
                 За:  8   Против:         0                     Въздържал се:      0 
 
       Точка 3. Секретарят даде отчет за минали и предстоящи прояви за периода . 
                        Отчет за изминали прояви: 
    - 14.04-15.04.2018г. съвместен поход с туристи от ТД „Алеко 1902“ гр. Нова Загора,за 
прохождане и трасиране на нов маршрут :Крива круша-хижа „Морулей“. 
    -  22.04.2018г. веломаратон и планинско бягане в парк „Аязмо“-велоклуб „Зарата“ 
    -  24-26.04.2018г. Планинарско кино-16-та кинопанорама в Стара Загора.Протече при голям 
интерес с гости на живо:алпиниста Жеко Вътев и писателя –алпинист Сандю Бешев. 
    -  28.04.2018г.  Детски празник в парка ,по проект „Аз и ти срещу насилието“-деца от второ 
основно училище,участваха в спортни игри и състезания.Младежи от секцията към ПК и Матей 
Йорданов,Милен Миланов и Десислава Миланова от клуб по спортно     
ориентиране,организираха за децата от 4,5 и 6 клас игри с туристическа насоченост. 
    -  28.04.2018г. Еднодневен общоградски поход-водач Диана Енева .Около 40 човека ,взеха 
участие ,имаше и 4-5 деца.В хубаво време и добро настроение премина похода. 
   -   05.и 06.05.2018г. 45 юбилейно състезание по спортно ориентиране за купа „Сърнена гора“. 
Добра организация,нощен старт и почерпка за всички участници,около 210 човека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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                      Предстои: 
     - НП „Пътя на Ботевата чета“ – 27.05.18 г. 
     - Общоградски поход – 27.05.18 г. 
     - За първи път детско велосъстезание и бягане 
     - 02.06.18 г. „Мама, татко и аз“ – х.Морулей; 
     - Участие за лято 2018 г./детска програма от миналата година/. 
 
 
              
 
       Точка 4. УС приема съгласуваната на съвета на председателите Процедура 1 към 
Вътрешните правила за финансово управление и контрол 
 
                    
                Гласуване : 
                 За:  8            Против:         0                  Въздържал се:      0 
           
        Точка 5. Даниел Йорданов представи план-сметки за необходимите разходи за 
провеждане на Нощен поход “ВЕРЕЯ 2018” и участие в НП “Пътят на Ботевата чета“. 
             УС одобрява план-сметките и реши разходът за НП “ВЕРЕЯ 2018” да бъде до 1200 лв. и 
за участие в НП “Пътят на Ботевата чета“ /фланелки, шалчета и щампа към тях, венец/ 1150 лв. 
   
            Гласуване : 
               За: 8  Против:       0                       Въздържал се :    0 
 
     Точка 6. Е.Станев представи Таблицата за взетите решения от УС. 
 
           УС разгледа изпълнението на решенията си до този момент и реши – Поради загубена 
актуалност на някой неизпълнени решения те да отпаднат от регистъра като такива.Това са :  

- Участие в проект екопътека “Телевизионна кула” – от 9.11.2015 г. 
- Искане на план-сметка за “Песните на България” – от 9.3.2016 г. 
- Провеждане на среща УС и  КС с УС на КПТ – 6.7.2016 г. 

 
            Гласуване : 
               За: 8  Против:       0                       Въздържал се :    0 
 
       Точка 7. УС разгледа и обсъди досегашният правилник за работа на УС. Бяха внесени 
предложения за промяната му. УС реши да се създаде комисия в състав :Даниел Йорданов, 
Таня Нейчева и Стефан Тодоров , която да подготви за следващото заседание Правилника 
след направените промени. 
           Гласуване : 
               За: 8  Против:       0                       Въздържал се :    0 
 
       Точка 8. УС реши ОР да предприеме действия за изпълнение на препоръките на КС и да 
докладва на следващото заседание. Отговорник -  председателят на ТД. 
 
          Гласуване : 
               За: 8  Против:       0                       Въздържал се :    0 
 
       Точка 9. УС реши председателят на ТД на следващото заседание да внесе предложение за 
критерии за подбор за длъжността Секретар на ТД.  
 
            Гласуване : 
               За: 8  Против:       0                       Въздържал се :    0 
 
       Точка 10.  УС приема 3 нови члена на ТД 
           Пешеходен клуб - 1 
         Георги Харалампиев Бакалов 
            Вело клуб  “Зарата” – 2 
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         Станимир Станев 
         Георги Попов 
 
            Гласуване : 
               За: 8  Против:       0                       Въздържал се :    0 
 
              Заседанието приключи в 20.30 часа поради изчерпване на дневния ред. 
      УС ще заседава редовно  на 13.06.2018 г.  с начален час 18.00 ч. в сградата на ТД „Сърнена 
гора” на бул. „Цар Симеон Велики” 62, гр. Ст. Загора.        
  
   Протоколист: .........................................  Председател: .........................................     
                                 /Е.Станев/                                                                   /Г.Гацин/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


