Заседание на УС на СТПД „Академик”  Русе, 21.05.2014г.
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 37 от заседание на Управителния съвет на Спортно
туристическо и природозащитно дружество „Академик” – Русе ,
проведено на 21.05.2014 г.
ПРИСЪСТВАТ: доц. др Марко Тодоров, ас. Павел Петров, инж. Стефан

Георгиев, Мартин Николов, Делян Тодоров и Георги Георгиев.
Присъстват с право на съвещателен глас: Вела Стойчева.

по т. 2 от дневния ред:
Решения
за привеждане дейността на дружеството в съответствие с изискванията
и постановките на точки 4.3, 4.4, 5.2 и 6.1.3. от утвърдената
Стратегия за развитието на СТПД „Академик” – Русе в периода 2013 –
2020 година и с оглед изпълнение на изисквания за категоризация на
дружеството в системата на сдружение „БТС”
1. На основата на установената календарна периодика в дейността на
туристическите дружества и спортните организации от систмата на БТС, УТС,
АУС “Академик” и др., УС въвежда срокове за изготвянве и представяне в
деловодството на дружеството от клубовете и групите по интереси на
предложения за включване в календарните планове на наши прояви, както
следва:
1.1.За проявите от международен, национален, регионален, областен,
общински, общоуниверситетски или общодружествен мащаб –31.08. на
предходната година;
1.2. За цялостните годишни календарни планове  30.11. на
предходната година;
1.3. За актуализиране и конкретизиране на календарните планове в
частта им:
 за периода 01.01 – 31.08. – 31.01. на текущата година;
 за периода 01.09 – 31.12. – 15.09. на текущата година.
1.4. Към предложенията по т. 1. 1, 1. 2 и 1. 3 се прилагат и
предложения за източниците и за реда за финансиране на проявите и
дейностите.
2.
Финансовото подпомагане на клубовете и групите по интереси за
провеждане на прояви и други дейности да се извършва въз основа на планове,
които бюджетната комисия на дружеството изготвя за периодите по т. 1. 3 и
огласява в срокове, съответно 7.02. и 23.09. на текущата година.
3. В плановете по т. 2 се включват само прояви и дейности заявени в
сроковете по предходната т.1.
4. В срок до 06.06.2014 г. бюджетната комисия и комисията по УСД,
съобразно с т. 5.2 на Стратегия за развитието на СТПД „Академик” – Русе в
периода 2013 – 2020 година да представят на председателя на дружеството и
на членовете на УС проект за Правила за финансово подпомагане на клубовете
и групите по интереси в зависимост от организационното и кадровото им
състояние и приноса им за изпълнение на целите на стратегията.

„За“  4, „Въздържали се” – 2. приема се.

