Препис извлечение
от Протокол #39
от 3.11.2014 г. от заседание на Управителния съвет
на СТПД „Академик”  Русе
Днес, 3.11.2014 г. от 10.00 ч., в офис 6.114 се проведе заседание на УС
на СТПД „Академик”.
Участват доц. Марко Тодоров, Мартин Николов, инж. Стефан Георгиев, Делян
Тодоров, Георги Георгиев . Отсъства ас. Павел Петров . Присъстваха и взеха
участие със съвещателен глас: Вела Стойчева, Ивайло Тодоров
Дневен ред:
1) Обсъждане на възможностите за ползване на халето на бившия цех
„Разкрой” на УПЗ към РУ „Ангел Кънчев” за изгражданене на катерачен център и зa
дуги съпътстващи нужди на СТПД „Академик”.Приемане на Оперативен план за
организационните и подготвителните дейности – Първи начален етап за изграждане
на катерачен център в халето на бившия УПЗ (цех „Разкрой”) на РУ „Ангел
Кънчев”.
2) Информация за съществуващите договорни отношения на СТПД „Академик”
относно експлоатацията на павилион „Чинара”.Предложение за продължаване на
наемните договорни отношения с фирма „Пазарджиев и син ЕООД” с договор от друг
вид, а именно – ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
3) Информация за приема на нови членове на дружеството и за хода на
изпълнение на бюджета за 2014 г. към дата 31.10. в частта ПРИХОДИ ОТ:  ОТ
ЧЛЕНСКИ ВНОС;  ЕКИПИРОВКА, СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЕМ; ПРОДАЖБА НЕНУЖНИ МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ;  ДРУГИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ
4) Информация относно членството (участието) на СТПД „Академик” в други
организации. Предложение за пренасочване членството на дружеството от УТС
„Академик” към Асоциацията за университетски спорт (АУС) „Академик. Съгласно
чл. 20, ал.1, т. 5 от устава, Общото събрание на дружеството взема решения
за участие в други организации;
5) Текущи.
Решение по т. 1 от дневния ред :
1.1. УС на СТПД „Академик”Русе дава съгласие за изпълнение на
Оперативен план за организационните и подготвителните дейности – ПЪРВИ
НАЧАЛЕН ЕТАП за изграждане на катерачен център в халето на бившия УПЗ (цех
„Разкрой”) на РУ „Ангел Кънчев” и за ползване на халето и за други
съпътстващи нужди на СТПД „Академик”.
1.2. Възлага на работна група в състав Георги Георгиев, Делян
Тодоров, Мартин Николов и Стефан Георгиев прецизирането на плана по т.1.
1.3. Председателя на дружеството и заместник председателя да проведат
предварителен разговор с гн Валери Гегов в срок до 10.11.2014 г.за
изясняване на проекта за сътрудничество. След изясняване на параметрите 
да се проведе среща на УС за приемане/отхвърляне на предложението.
Гласували: „За”  5 от 5 , „Против” и „Въздържали се”  няма.
Решението се приема!
Решение по т. 2 от дневния ред :
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2.1. УС на СТПД „Академик” Русе дава съгласие за сключване на договор за
съвместна дейност с фирма „Пазарджиев и син ЕООД” за срок от 3 (три) години
относно стопанисването на павилиона, разположен на територията на СОУЕЕ „Св.
Константин КирилФилосов” .
2.2. Възлага на работна група в състав
 Делян Тодоров
 Стефан Георгиев
 Вела Стойчеева
 Марко Тодоров
да проведе разговори с представител/и на “Пазарджиев и син ЕООД” и доуточни
клаузите в предварителния проект за договор.
Гласували: „За”  5 от 5 , „Против” и „Въздържали се”  няма.
Решението се приема!
Решение по т. 3 от дневния ред :
3.1. Председателите на клубовете в срок до 10.11.2014 г. да изготвят кратки
оперативни планове за неотложни мерки за привличане в клубовете на студенти,
в т.ч и от Iви курс за членове или за участие без официално членство в
дейноста като съмишленици и любители на туризма и спортнотуристическите
дисциплини.
Гласували: „За”  5 от 5 , „Против” и „Въздържали се”  няма.
Решението се приема!
Решение по т. 4 от дневния ред :
4.1. УС на СТПД „Академик” дава съгласие за провеждане на консултации
и за подготовка на изискващите се документи за евентуално членство на
дружеството в АУС „Академик”.
4.2. В случай на наличие на реална възможност и изгодни условия за
членство на дружеството в АУС „Академик”, в дневния ред на следващото Общо
събрание на дружеството да се включи съответна точка.
Гласували: „За” – 5, „Против” и „Въздържали се”  няма.
Решението се приема!
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик:

Д.Тодоров

Председател на
СТПД ”Академик”Русе
доц. др М. Тодоров
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