ТД ”ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ”
E-mail: prostory@abv.bg

Web: http://www.bgturist.org

РЕШЕНИЯ
на ОС на ТД „Черноморски простори”
проведено на 9 февруари 2016 г.

1.
Приема отчета на УС за дейността на ТД, на Инспектората и финансовия отчет за
2015 г.
2.
Утвърждава Календарния план и бюджета за 2016 г.
3.
Упълномощава Атанас Стоянов Щерев да представлява Дружеството пред ОС на
БТС, Галин Атанасов Сивков, Иван Петров Сапунджиев, Димитър Димитров Станев в
ОС на ФММПТ и Снежана Недева Георгиева в ОС на БФТ за 2016 г. и за БФТВ
Кирко Жечев.
4.
Упълномощава Даниела Любомирова Куртева и Галин Атанасов Сивков да
представляват Дружеството пред Младежкия форум към Община Варна и да участват в
неговата дейност.
5. Утвърждава новоприетите кандидати за членове на ТД на основание подадените
заявления ( ........души по списък № 1) .
6. Приема годишен членски внос за 2016 г /не по-ниски от.../., както следва:
6.1. Ученици, студенти
–
1 лв.
6.2 пенсионери
4 лв.
6.3. Възрастни – работещи –
8 лв. и марки както следва: за възрастни-10 лв. 2 лв.
за пенсионери, ученици и студенти за една година.
Членският внос и марките за 2016 г. следва да се платят до 15 март.
7. Утвърждава приетите наеми (приложение № 2) за използване на имущества на ТД от
членове и нечленове на ТД, като при вземане на имуществото да се дава определен
Депозит, който да се връща след връщане при липса на повреди.
8. Задължава УС да продължи привличането на ученици, младежи, както и работата с
доброволци в ТД.
9. Продължава пълномощията на УС за кандидатстване за хижи, заслони, туристически
бази и офис пред област, община, БТС и други организации.
10. Да продължи работата по укрепване на клубовете, създаване на секции в училищата и
да продължи подготовка на кадри .
11. Да се кандидатства по проекти пред: област, община, БТС, Правителство и
Европейски фондове и други.
12. Приема решение за подмяна на членските карти и издаване на всички новоприети с
новите образци /със снимки/от БТС.
Председател но ОС на ТД „Черноморски простори”
/Атанас Сивков/
09.02.2016 г.

