
ПЛАН—ПРОГРАМА 
за дейността на СТПД «Академик»-Русе през периода март 2015 - април 2016 

 

През 2015 години цялостната дейност на СТПД “Академик”- Русе се посвещава           
на 70 годишнината на Русенски университет «Ангел Кънчев», и 55          
годишнината на СТПД „Академик” - Русе и на свързаните отбелязваните в местния и             
националния календари годишнини и събития 

 

   I.Учебна, походна и спортно-състезателна дейност 
 

1.Съставяне, популяризиране и изпълнение на семестриални /полугодишни/       
календарни планове за дружествените, университетските, клубните и др. прояви         
по видовете тури-зъм, спортно катерене, алпинизъм, пещерно дело, защита на          
природата и др. присъщи дейности с финансова обвръзка съобразно с утвърдения           
бюджет на дружеството. 

         Срок: 15.01 и 15.08.2015 г.  Отг.: Комисия по УСД с отг. Делян Тодоров 

2.Участие на СТПД «Академик» като инициатор и водещ съорганизатор на проявите           
и дей-ностите от Инициатива 70 години Русенски университет в двете и           
основни направления: 

2.1.  Университетска зелена спартакиада “Периметър 8 х70”  
Срок: 10.12.2015 г.  Отг.: УС на СТПД «Академик» 
2.2. кулминационната проява на втория етап на Инициатива 70 години          

Русенски университет „Марш на седемдесетилетието”  
Срок: 10/12. 05.2015 г.  Отг.: УС на СТПД «Академик» 

 

3.Участие в Surfrider инициатива за почистване на реките плажове, езера,          
брегове. от отпадъци  

Срок:  15.04.2015 г.; Отг.: Д. Тодоров, ……………….….. 
 

4.Провеждане (при одобрено финасиране от Община Русе) на Общински          
първенства по воден слалом в тихи води и по колорали,квалифиации за държавните                         
първенства 2015 г. ,в програмата на празника „Златната липа”, под егидата на кмета на                         
Община Русе 

Срок:  06.2015 г.; Отг.: Оперативно бюро  
 

5.Участие в Европейската седмица на физическата активност и спорта MoveWeek          
2015 «Да раздвижим България“ през 2015, „БГ Бъди Активен“ с организиране и            
провеждане на крос-поход «Русенско поломие 2015» под егидата на кмета на           
Община Русе 

Срок: 05.10.2015 г.; Отг.:Оперативе щаб 
 
6.Подготовка и усъвършенстване на кадри за дейността на дружеството 

6.1. Провеждане на семинарни опреснителни обучения на организаторски,        
инструкторски, водачески, съдийски и други кадри по туризъм, спортно катерене,          
алпинизъм и пещерно дело в началото на учебните семестри 

Отг.: комисия по УСД с отг. Делян Тодоров; 
6.2. Провеждане съвместно с УЦ „НОБО” на курс за организатори на            

туристическа дейност – модул организатори и ръководители на туристическата         
дейност в училища и ВУЗ  



Срок : 30.11.2015 г. Отг.: комисия по УСД с отг.Д. Тодоров  
 

7.Изготвяне на работен план-график за обособяване в помещението на бившия          
разкроечен цех от УПЗ на самостоятелна зала за спортно катерене. 

Срок: 15.05.2015 г. Отг.: УС на СТПД «Академик» 
 
Забележка: Проявите по т. 4 и т. 5 ще се проведат само при одобряване на 
                     представените проекти за финасиране от Община Русе.  

 
II.Хижна и допълнителна стопанска дейност 

 
1.Изпълнение на проект Заедно с Грижа за дивния Балкан. 

Срок: 06.11.2015 г.            Отг.:екипа на проекта  

2.Разработване на детайлизирана Програма за развитие на хижите «Ехо» и «Козя           
стена» в съответствие с МАНДАТНАТА ПРОГРАМА за дейността на дружеството          
(мандат 2015-2019 г.) и ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на НП «Централен Балкан»           
2012-2021 г. 

Срок: 30.06.2015 г.                Отг.:УС на СТПД „Академик”  
 
 

III.Организационна дейност 
 

1.Изготвяне и утвърждаване на Правила в системата на СТПД „Академик”- Русе за            
организиране на групи за участие в  излети, екскурзии и походи  

          Срок: 09.04.2015 г.  Отг.: Председателят на дружеството  
2.Изготвяне на програма за обогатяване и развитие на материалната база с оглед            
оцеляването и финансовото стабилизиране на дружеството в условията на         
икономическата криза. Прецизиране на договорните отношения и статута на отделните хижни,           
спортни и други обекти в съответсвие с изискванията на действащото законодателство.  

Срок: 30.04.2015 г.                Отг.:   Комисия, утв. от председателя на дружеството  
 

3.Разширяване на връзките и взаимоотношенията на дружеството с        
институции, фирми и др. с цел взаимноизгодно сътрудничество и финансово и           
материално подпомагане на дейността. Изготвяне на предложения за съвместна         
дейност, спонсорство и др. 

Срок: постоянен Отг.: Комисия Председателят на д-вото, ДелянТодоров 
 

4.Представяне на дейността на дружеството и клубовете пред студенти от 1; и 2к.  
       Срок:текущ и в началото на семестрите Отг.: Д.Тодоров, председателите на клубове 

 
IV. Други прояви и дейности 

 
1.Актуализация на информацията в новия сайт на дружеството част от          
уеб-страницата на РУ «Ангел Кънев» и Фейсбук страницата на дружеството 

Срок: постоянен  Отг.: Делян Тодоров 
 
2. Обновяване визията на информационните табла на дружеството, създаване на          
рекламни (печатни и мултимедийни) материали за популяризиране дейностите на         
дружеството 



Срок: постоянен Отг.: Делян Тодоров,ГеоргиГеоргиев,Анита Димитрова 
 
3.Съставяне и издаване на юбилеен сборник „55 години туристическо д-во          
„Академик” – Русе. 

Срок: 30.09.2015 г.       Отг.:Инж. Ст.Георгиев,доц.д-р инж. В.Манев, Г.Георгиев 

  

4. Изпълнение на проект „Конкурс за визуални изкуства-живопис, графика и          
фотография на тема „Туристическото обаяние на Русе и неговите околности”. 

Срок: 31.05.2015 г.                                                     Отг.:екипа на проекта  

  
         Настоящата План-Програма е приета от Общото събрание на СТПД 
«Академик» - Русе, състояло се на 23.03.2015 г. 


