
П Р О Т О К О Л
№ 1

Днес, 12.04.2011 г.,  от 18. 00 часа в залата на Туристически комплекс 
„Момина  крепост”  –  парк  Ксилифор,  гр.  В.  Търново,  се  проведе  Общо 
(делегатско)  отчетно-изборно  събрание  на  Туристическо  дружество 
„Трапезица-1902”.

На събранието присъстваха 43 делегати.
Събранието протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността през 2010 година.
2.Финансов отчет за 2010 година.
3.Приемане на бюджета и календарния план за дейността през 2011 

година.
4.Промяна  в  дейността  на  Дружеството  от  частна  в 

общественополезна дейност.
5.Промени в Устава на Дружеството.
6.Избор на нов член на Управителния съвет.
7.Избор  на  делегат  за  Отчетното  събрание  на  Българския 

туристически съюз.
Събранието  беше  открито  от  председателя  на  Дружеството  –  г-н 

ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ, който обяви, че като гости на събранието присъстват 
г-н  Йордан  Грозданов  –  заместник-кмет  на  община  В.  Търново,  г-жа 
Красимира Петрова – Регионална здравна инспекция, г-ца Триша Теронес – 
Корпус на мира.

Г-н  Паскалев  даде  думата  на  г-н  Станчо  Русев  –  председател  на 
Комисията по регистрацията.  Г-н Русев съобщи, че от избраните за Общото 
събрание 57 делегати в момента присъстват 43 – т.е. събранието е законно и 
може да започне своята работа. 

Г-н Паскал Паскалев предложи за председател на събранието да бъде 
избрана  г-жа  Илияна  Петрова –  член  на  Управителния  съвет.  Други 
предложения не бяха направени. С 43 гласа „за”, „против” няма, „въздържали 
се” няма събранието избра за председател г-жа Илияна Петрова.

За  секретар  на  събранието  г-н  Паскалев  предложи  г-жа  Йорданка 
Генчева. Предложението  беше  прието  с  43 гласа  „за”,  „против”  няма, 
„въздържали се” няма.

Г-н  Паскалев  прочете  поздравително  писмо  до  Общото  събрание, 
подписано  от  г-н  Венцислав  Удев  –  изпълнителен  секретар  на  Българския 
туристически  съюз  във  връзка  с  предстоящата  промяна  в  дейността  на 
Дружеството от частна в общественополезна дейност. 
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Г-н Паскалев даде думата на председателя на събранието – г-жа Илияна 
Петрова.

Г-жа  ИЛИЯНА  ПЕТРОВА:  За  деловото  протичане  на  събранието 
предлагам да бъдат избрани следните комисии:

1. Комисия по регистрацията – с председател Станчо Русев и членове: 
Петя Добрева, Надежда Алтънова, Боряна Илиева, Илияна Димитрова, и 
Силвия Димитрова;

2.  Комисия  по  преброяването  - с  председател  Николай  Терзиев и 
членове: Ясен Долчинков, Иван Мешеков и Боряна Йорданова; 

3. Комисия  по  предложенията  -  с  председател  Пламен  Кънчев  и 
членове:  Александър Апостолов, Мила Велчева, Румяна Цонева, Маруся 
Рашкова.

Други предложения относно броя на комисиите и състава им не бяха 
направени. 

Предложението на г-жа Петрова за комисиите беше прието с 43 гласа 
„за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-жа Петрова прочете дневния ред на събранието.

ТОЧКА 1.
Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ прочете резюме на Отчета за дейността през 

2010 година. (Отчетът за дейността на Дружеството през 2010 г. се прилага 
към протокола.)

Г-жа Илияна Петрова предложи да бъде прочетен и финансовият отчет, 
за  да се проведе дискусия едновременно по двата документа, свързани с точка 
1 и точка 2 от дневния ред. 

ТОЧКА 2.
Г-жа  Илияна  Петрова  даде  думата  на  г-жа  Петя  Добрева  –  главен 

счетоводител на ТД „Трапезица-1902”. 
Г-жа  ПЕТЯ  ДОБРЕВА прочете  обяснителна  записка  към  Отчета  за 

2010 година. (Финансовият отчет за 2010 г. се прилага към протокола.)

Г-жа  Илияна  Петрова  даде  думата  на  председателя  на  комисията  по 
регистрацията – г-н Станчо Русев.

Г-н  СТАНЧО РУСЕВ:  Броят  на  делегатите  се  увеличи  с  двама  –  в 
момента на  събранието  присъстват  45 делегати.  Събранието  може да  взема 
решения.

Г-жа  Петрова  предложи  да  бъде  определен  лимит  за  изказванията  в 
рамките на 3 минути. Предложението беше прието с 45 гласа „за”, „против” 
няма, „въздържали се” няма.

Председателят  на  събранието  –  г-жа  Петрова,  даде  думата  на 
делегатите за изказвания.
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Г-н  СТАНЧО  РУСЕВ:  Искам  да  изкажа  благодарността  към  нашия 
председател – Паскал Паскалев, защото той допринесе най-много да се вземе 
това решение, което е в наша полза. Заповедта за самонастаняване на Кмета в 
нашия туристически дом е противозаконна. Имам един въпрос към заместник-
кмета  –  г-н  Грозданов:  дали  в  най-скоро  време  поне  нашият  клуб  ще има 
възможност да ползва помещението долу. Сградата е затворена, празна, а ние 
сега плащаме допълнително пари, за да се събираме.

Всички  клубове  сме  отправили  молби  към  кмета  и  към  Общинския 
съвет.  Отговорът  е,  че  няма  такава  възможност.  Виждате,  че  всички  сме 
съпричастни към сегашната ситуация. Клубовете ни нямат пари за проявите 
през  годината,  т.е.  сме  на  самоиздръжка  и  по  такъв  начин  влизаме  в 
положението  на  нашето  дружество  откъм финансовата  страна.  Дано  в  най-
скоро време да има някакво развитие, особено на нашата база - да се подобри 
посещаемостта,  за  да  можем  да  съществуваме,  докато  се  водят  делата  и 
опроверженията.

В  същото  време  в  сградата  има  обект,  който  работи  –  това  е 
„Щастливеца”.

Г-жа РУМЯНА ЦОНЕВА: Използвам присъствието на г-н Грозданов и 
се  изказвам в подкрепа на това,  което каза Станчо Русев.  Без базата  ни не 
можем да съществуваме. В тази зала от 30 места в мазата нашият хор правеше 
репетициите си. Сега плащаме за зала. Тя е неудобна, намира се на петия етаж, 
а в сградата няма асансьор. Молбата ни е да се разреши както на тях, така и на 
нас, да ползваме тази зала. Ние сме писали жалби до всички. Имаме отговор, 
че проблемът в настоящия момент не може да се реши. Водят се дела. Това 
помещение е заключено и никой не го ползва. 

Г-н  ПЕТРОВСКИ:  В  нашето  училище  имаме  четири  помещения  и 
можем да ги предоставим за ползване без наем, само че трябва да се подредят, 
да се изчистят. 

Тъй като не  бяха заявени други желания за изказвания,  г-жа Петрова 
предложи да бъдат прекратени изказванията по двете точки. Предложението 
беше прието с 45 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-жа Петрова предложи Общото събрание да вземе следните решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 1:
Събранието приема направените допълнения и предложения.

Р Е Ш Е Н И Е № 2:
Събранието  приема  Отчета  за  дейността  на  Дружеството  за  2010 

година.

Р Е Ш Е Н И Е № 3:
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Събранието  приема  Финансовия  отчет  на  Дружеството  за  2010 
година.

Решенията бяха приети с 45 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” 
няма.

Г-жа МИЛА ВЕЛЧЕВА:  Искам да  прочета  едно предложение,  което 
беше обсъдено в Управителния съвет и взето като негово решение. Предлагаме 
да  се  обсъди  на  Общото  събрание  и  да  излезе  като  решение  на  Общото 
събрание.

За да не бъде прекратена дейността на тази обществена организация и да 
не  се  позволи  разрушаването  на  създадените  традиции,  които  са  част  от 
културния  и  социален  живот  на  град  Велико  Търново  предлагаме  на 
Общинския съвет – В. Търново да вземе следното решение: Имотът (сграда 
Туристически  дом)  да  бъде  предоставен  за  безвъзмездно  ползване  от 
Туристическо дружество „Трапезица-1902” -  Велико Търново за  срок от 10 
години. (Г-жа Велчева прочете пълния текст на предложението за решение).

Предлагам да се обсъди това предложение и да излезем с наше решение 
към Общинския съвет.

Един от  присъстващите  делегати постави въпроса,  че  такова  решение 
може  да  означава,  че  Общото  събрание  признава,  че  имотът  не  е  на 
Дружеството, а  е собственост на Общината.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ: На практика е така, но имаме едно влязло в 
сила  решение  по  дело,  което  Туристическо  дружество  „Трапезица-1902” 
заведе срещу Общината.  На трите инстанции не ни признаха собствеността 
върху 93,91 % идеални части. По отношение на тези части и по отношение на 
дружеството  въпросът  е  решен.  Сега  използваме  другия  вариант  –  делото, 
което се води от името на Българския туристически съюз като самостоятелна 
организация.  Мотивът  да  се  отхвърли  иска  ни  беше,  защото  Туристическо 
дружество  „Трапезица-1902”   не  е  приемник  на  другото  дружество  и  на 
Българския  туристически  съюз,  така  че  не  може да  има  претенции за  тези 
проценти.  Това  решение  е  окончателно.  Ние  предприемаме  тази  крачка  с 
промяната на дейността на Туристическото дружество и в тази посока. Ние с г-
н  Георги  Димитров  разговаряхме  в  комисиите,  които  отговарят  по  тези 
въпроси  и  те  ни  репликираха  затова  че  сме  нестопанска  организация,  но 
работим в частна полза и това е пречка да ни се предостави. Това е формален 
отказ. Ние по друг начин не можем да претендираме пред ОбС за ползване на 
сградата. При изхода на делото, което се води между БТС и Общината, нещата 
ще се решат окончателно. 

Г-н ЯСЕН ДОЛЧИНКОВ – Алпийски клуб:  На мен ми е любопитен 
един  въпрос,  който  досега  не  можах да  си  изясня:  в  момента  имотът  е  на 
Общината и единственото, което можем да направим, е да го стопанисваме за 
някакво време.
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Г-н  ПАСКАЛ  ПАСКАЛЕВ:  По  акта  за  общинска  собственост 
преобладаващите проценти са на Общината, има проценти и на реститути. Ние 
притежаваме 2.6 %. 

Г-н  ЯСЕН  ДОЛЧИНКОВ:  С  2  %  как  можем  да  се  разпореждаме? 
Общината  ще  се  разпорежда.  Това  означава,  че  Общината  си  е  неотменим 
собственик.  Друго:  ако  БТС  някога  спечели  делото,  този  имот  ще  бъде 
собственост на БТС. Целта е Туристическото дружество да стопанисва имота 
по някакъв начин. Третият ми въпрос е за срока от 10 години.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ:  Това е  максималният  срок,  разрешен по 
закон за безвъзмездно отстъпено право на ползване.

Г-жа  ИЛИЯНА  ПЕТРОВА:  Тъй  като  ние,  Туристическо  дружество 
„Трапезица-1902”, нямаме никакъв друг шанс в момента, затова пристъпваме 
към това предложение.

С 43 гласа  „за”,  „против”  няма,  2  „въздържали се”  Общото  събрание 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 4:

Имот  /СГРАДА  –  ТУРИСТИЧЕСКИ  ДОМ  /хотел,  сладкарница  и 
снек-бар/  със  застроена  площ  231  кв.  метра,  масивна  конструкция, 
построена през 1970 година,  ПИ № 6215 в квартал 253 по плана на гр. 
Велико Търново, състояща се от три сутерена, три етажа и тавански етаж, 
както следва:

1/  Кафе-сладкарница и снек-бар,  разположени в източната  част  на 
сградата:
• Партер:  Кафе-сладкарница,  състояща  се  от  зала  и  стълбище  за 
сутерена;
• Първи сутерен:  Снек-бар:  зала,  кухня,  коридор,  офис,  съблекалня, 
баня-тоалетна,  входно антре,  два броя умивалници с два броя тоалетни, 
коридор,  складово  помещение,  асансьор,  хладилна  камера  и  закрита 
тераса;

2/ Хотелска част:
• Трети  сутерен:  котелно  помещение,  стая  за  огняря,  тоалетна, 
работилница и стълбище за втори сутерен;
• Втори сутерен: два коридора, антре, баня-тоалетна, хотелска стая с 
тераса; асансьор, клуб, три броя складове, санитарен възел и стълбище за 
първи сутерен;
• Първи сутерен, хотелска част: стълбище за партера;
• Партер:  фоайе,  рецепция,  коридор,  антре,  баня-тоалетна,  хотелска 
стая с тераса, асансьор и стълбище за първия етаж;
• Първи етаж: 1 бр. апартамент, 9 бр. хотелски стаи със самостоятелни 
санитарни възли, офис за бельо, 2 коридора, асансьор и стълбище за втория 
етаж;
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• Втори етаж: 1 бр. апартамент, 9 бр. хотелски стаи със самостоятелни 
санитарни възли, офис за бельо, 2 коридора, асансьор и стълбище за третия 
етаж;
• Трети етаж: 1 бр. апартамент, 6 бр. хотелски стаи със самостоятелни 
санитарни  възли,  офис,  2  коридора,  асансьор  и  стълбище  за  таванския 
етаж;
• Тавански етаж:  хотелска стая със санитарен възел,  асансьор,  2  бр. 
складове и коридор./,  
да  бъде  предоставен  за  безвъзмездно  за  ползване  на  Туристическо 
дружество „Трапезица-1902“ за срок от 10 години.

ТОЧКА 3.
Г-н  ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ:  Мисля,  че  всички  сме  наясно,  че  сме 

изправени пред една много тежка икономическа обстановка за нас и смятам, че 
с  това,  което  правим  дотук  като  членове  на  Туристическо  дружество 
„Трапезица-1902”,  показваме в действие, че туристите са много интелигентни 
хора  и  умеят  да  бъдат  единни,  когато  става  въпрос  за  нещата,  свързани  с 
тяхното участие. Въпреки тази ситуация Управителния съвет на Туристическо 
дружество  „Трапезица-1902”   взе  решение  на  своето  заседание  да  не 
променяме  всичко,  което  сме  създали  като  традиция  досега  –  а  именно 
проявите ни във Велико Търново, с които вече сме свикнали и смятаме, че 
точно поради тази причина нямаше много изказвания. Първо, защото го имате 
разпечатано и второ: защото всички заедно участваме в тези прояви. Имате 
този документ и сте запознати, че Туристическо дружество „Трапезица-1902” 
през тази година няма да може да финансира от собствени средства дейността 
и тези прояви, както и подпомагането на клубовете,  което правехме досега. 
Управителният  съвет  реши  тези  прояви  да  се  осъществят  с  набиране  на 
средства  от  спонсори,  дарения  и  от  благотворителния  бал  през  месец 
декември.  Преди  всичко  с  участието  на  членовете  на  клубовете,  които  ги 
провеждат,  се  проведоха  четирите  прояви  досега.  Предстои  „Движи  се  и 
победи”, катераческа среща и всички останали прояви през летния и есенния 
сезон.  Това,  което  предвиждаме  да  се  подкрепи,  са  дейностите  от  шести 
раздел:  курсове  и  хонорари,  поддръжката  на  сайта,  закупуване  на  членски 
марки  и  подкрепата  на  организационните  разходи  на  клубовете.  А  там 
свързаните разходи за участие в общи събрания и други прояви на съответните 
федерации.  Другата  подточка  са  данъците  и  таксите,  които  са  значително 
повишени през тази година. Общата рамка на бюджета в собствените приходи 
е  29 072 лв.,  като  тук сме  предвидили да  привлечем 5878 лв.  от  спонсори. 
Надявам се да продължим успешно проявите през годината.

Г-н СТОЯН ЧОМАКОВ  -  Пешеходен  туризъм:  Не ми стана  ясно 
казаното за средствата, които са предвидени за членски карти и членски марки. 
Тези пари нали се връщат, когато членовете заплатят марките.
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Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ:  Те са в приходната и в разходната  част. 
Записан  е  членският  внос  в  приходната  и  в  разходната  част.  Сумите  са 
идентични.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ:  Ние ги вземаме от БТС и ги заплащаме. 
След това сумата се възстановява, когато членовете си платят. 

Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Имаме едно старо решение, съгласно което 
членският внос на клубовете за ученически туризъм, на туристите ветерани и 
туристически хор „Еделвайс“ остава при тях. 

Г-жа Петрова подложи на гласуване приемането на проектобюджета и 
календарния  план  за  дейността  на  ТД  през  2011  г. Г-н  ПАСКАЛ 
ПАСКАЛЕВ:

С 44 гласа „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” събранието прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 5:

Събранието приема бюджета и календарния план за 2011 година.

ТОЧКА 4.
Г-жа Илияна Петрова даде думата на Председателя на Дружеството, за 

да  разясни  същността  на  предложението  за  промяна  в  дейността  на 
Дружеството.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ: След влизането на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел през 1996 г. се определиха и двата вида дейност на 
юридическите лица с нестопанска цел - в частна полза и в общественополезна 
дейност. Съществени различия организационно няма. В частна полза се работи 
за членовете на самата организация.  Когато е с общественополезна дейност 
юридическото  лице  с  нестопанска  цел  ползва  редица  преференции  от 
държавата и от общините във връзка с намалените такси, данъци и отпускане 
на средства. В тази насока има някакви облекчения или помощ. Специфичното 
при нас е, че Българския туристически съюз е юридическо лице с нестопанска 
цел, регистрирано в обществена полза.  В Устава на Българския туристически 
съюз  е  записано,  че  всички  дружества  трябва  да  бъдат  регистрирани  в 
обществена полза. До този момент ние сме най-голямото дружество, което не 
беше се  пререгистрирало.  Натискът  за  пререгистрация  беше голям няколко 
години.  В момента се оказа, че само четири дружества са останали в частна 
полза, но поради факта, че сме едно от големите и активни дружества, не се 
предприеха  мерки за  налагане  на  устава  на  Българския  туристически  съюз, 
както  и  на  разпоредбата  на  Закона  за  физическото  възпитание.  Затова 
Българския  туристически  съюз  ни  поздравява.  С  преминаването  ни  към 
общественополезна дейност може да бъде даден срок на останалите дружества 
и ако те не преминат към общественополезна дейност в този срок, могат да 
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бъдат извадени от тази организация заради това, че не се съобразяват с Устава 
й. 

Във  връзка  с  проблемите,  които  имаме  с  туристическия  дом,  ние 
проведохме разговори с представители на Общинския съвет и на Общината и 
поставиха условие от страна на комисията  в Общинския съвет  и началник 
отдел  „Общинска  собственост”  ни  поставиха  условие,  че  не  можем  да 
претендираме  пред  Общината  за  отстъпване  на  безвъзмездно  право  на 
ползване, след като Дружеството ни е регистрирано в частна полза. Ако сме 
регистрирани  в  обществена  полза,  можем  да  ползваме  привилегии  от 
държавата и от общината. С преминаване в общественополезна дейност ние 
премахваме тази пречка. 

Какво ще се промени? Това че  по Закона за юридическите лица тези 
сдружения,  които  извършват  общественополезна  дейност,  се  регистрират  в 
специален регистър към Министерството на правосъдието и там ежегодно се 
дава отчет за разходи и приходи. Такова задължение за юридически лица в 
частна полза няма. Като вземем решение за преобразуването, ще се направят 
необходимите  промени  в  Устава  на  Туристическото  дружество  и  след 
пререгистрирането и отразяването на това ново обстоятелство, ще се извърши 
регистрация към Министерството на правосъдието за тази отчетност, която се 
изисква. 

Другата особеност: дружествата в частна полза могат да се преобразуват 
в  дружества  с  общественополезна  дейност,  но  обратното  е  невъзможно. 
Преминавайки  към  общественополезна  дейност,  Дружество  работи  в  тази 
насока  и  не  може  да  се  върне  отново  в  частна  полза.  Ние  вече  влизаме  в 
синхрон с Устава и като членове на Българския туристически съюз ставаме 
редовни членове.  Затова ще се наложи и промяна в нашия Устав,  което ще 
обсъдим в следващата точка. 

Г-н  ЯСЕН  ДОЛЧИНКОВ:  Беше  ми  много  любопитен  смисълът  на 
точката.  Доколкото  разбрах,  за  да  стопанисваме  този  имот,  Дружеството 
трябва да бъде в обществена полза, защото има възможност имотът да му се 
предостави или общината, или Българския туристически съюз. 

Друг въпрос: мисля,  че имаше някаква особеност,  някакво различие в 
собствеността,  когато едно юридическо лице е  в  частна полза  и когато е  в 
обществена полза. Какъв ще е статутът  на този хотел?

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ:  Дружеството е  собственик.  Проблемът е 
при ликвидация и когато сме в обществена полза това рефлектира върху това 
къде ще премине собствеността на дружеството при евентуална ликвидация.

Г-жа ИЛИЯНА ПЕТРОВА:  Двете точки касаят един и същ проблем. 
Предлагам да обсъдим тези промени в Устава – по точка 5 от дневния ред, и 
тогава  да  вземем  решение  по  двете  точки.  Който  е  съгласен  да  проведем 
обсъждане по двете точки, моля да гласува.

Предложението  беше  прието  с  45  гласа  „за”,  „против”  няма, 
„въздържали се” няма.
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ТОЧКА 5.
Г-н КРАСИМИР ИВАНОВ: Промените са следните:
В  чл. 2, ал. 2 било следното: По смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел Сдружението ТД „Трапезица-1902” гр. 
Велико Търново. 

Член  2,  алинея  2  става:  По  смисъла  на  чл.  2,  ал.  1  от  Закона  за 
юридическите лица с нестопанска цел Сдружението ТД „Трапезица-1902” се 
определя като организация, която ще работи в общественополезна дейност.

Член 8, ал. 2 и ал. 3 – било: 
Алинея  2.  При  ликвидация  останалото  след  удовлетворяване  на 

кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание. 
Ако такова решение не е взето до прекратяване на Сдружението, то се взима от 
ликвидатора.

Алинея 3.  Ако не съществуват лица по член 8, ал. 2, или ако те не са 
определяеми,  имуществото  на  Сдружението  преминава  върху  общината  по 
неговото  местоседалище.  Общината  е  длъжна,  съгласно  член  15,  ал.  2  от 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да използва това имущество 
за дейност, възможно най-близка до целта на съюза.

Член  8, ал. 2 и ал. 3 стават: 
Алинея  2:  При  ликвидация  останалото  след  удовлетворяване  на 

кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание.
Алинея  3:  При  липса  на  решение  по  алинея  2  останалото  след 

удовлетворяване  на  кредиторите  имущество  се  разпределя  в  полза  на 
Българския туристически съюз – София.

Член 9, ал. 2 било: 
Членовете могат да бъдат:
2.1. Физически лица;
2.2. Юридически лица;
2.3. Почетни членове.
Член 9, ал. 2 става:  
Членовете могат да бъдат:
2.1. Физически лица, организирани в клубовете на ТД „Трапезица 1902”;
2.2. Юридически лица;
2.3. Почетни членове.
Член 13, ал. 1, т. 1 било:
Алинея 1. Членството се прекратява:
1. По всяко време чрез писмена декларация до Управителния съвет от 

физическите лица и представляващия юридическото лице. Членският внос за 
текущата календарна година трябва при всички случаи да се плати.

Чл. 13, ал. 1, т. 1 става:
Алинея 1. Членството се прекратява:
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1. По всяко време чрез писмена декларация до Управителния съвет на 
съответния  клуб,  потвърдена  от  управителния  съвет  на  Дружеството   от 
физическите лица и представляващия юридическото лице. Членският внос за 
текущата календарна година трябва при всички случаи да се плати.

Член 17, ал. 6 било:
Алинея 6.  Поканата се публикува в местен ежедневник, в уебсайта на 

Дружеството  и  се  поставя  на  мястото  за  обявления  в  сградата,  в  която  се 
намира  управлението  на  Дружеството,  най-малко  един  месец  преди 
насрочения ден.

Член 17, ал. 6 става:
Алинея  6.  Поканата  се  публикува  в  уебсайта  на  Дружеството  и  се 

поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 
Дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден.

Нов член 25
Член 25. Финансов одит
Алинея  1.  Годишният  финансов  отчет  на  сдружението  подлежи  на 

независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
Мога да обясня целесъобразността на промените. Те се правят първо с 

оглед  евентуалните  бъдещи  взаимоотношения  с  БТС  и  възможността  да 
кандидатстваме  по  международни  прояви.  Това  се  прави  и  във  връзка  с 
водените  дела.  Промяната,  свързана  с  ликвидацията  се  прави  пак   поради 
направените промени. По сега действащия Устав собствеността може да отиде 
в общината. Смятаме, че е целесъобразно тя да отиде в най-близката до нас 
организация – Българския туристически съюз. Промяната за физическите лица 
е  по  решение  на  Управителния  съвет,  тъй  като  има  клубове,  които  не  са 
регистрирани  като  юридически  лица.  За  да  вземат  легитимни  решения,  се 
потвърждава  решението.  Членовете  са  физически  лица,  юридически  лица  и 
почетни членове. Това е целесъобразно да стане. Прекратяване на членството. 
То ще се потвърди от Управителния съвет на Дружеството, което е редно да 
стане. Обявата за покана за свикване на Общо събрание. Първоначално тя се е 
обнародваше в „Държавен вестник”, което е една сложна процедура. За да се 
облекчи  процедурата,  предлагаме  поканата  да  се  обяви  в  уебсайта  на 
Дружеството и на подходящо място. За новия член  25 – за финансовия отчет. 
Той се въвежда във връзка с промените,  извършени в Закона. Там е дадена 
възможност при определени условия да се прави съответна проверка. 

ПАСКАЛ  ПАСКАЛЕВ:  Промените  са  съобразени  с  различните 
промени в законодателството досега. 

С 44 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма събранието прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 6:
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Събранието  приема  предложенията  за  промяна  в  дейността  на 
Дружеството от частна в общественополезна дейност.

Председателят  на  събранието  –  г-жа  Петрова  предложи  направените 
предложения за промяна в Устава да бъдат гласувани анблок. Предложението 
беше прието с  45 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-жа  Петрова  подложи  на  гласуване  направените  предложения  за 
промени  на  Устава.  Предложенията  бяха  приети  с  45  гласа  „за”,  „против” 
няма, „въздържали се” няма.

С 45 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма събранието прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 7:

Събранието  приема  новия  Устав  на  Туристическо  дружество 
„Трапезица-1902” - В. Търново, с направените промени.

ТОЧКА 6.
Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ:  Тъй като почина членът на Управителния 

съвет – г-н Петър Цонев, е необходимо да изберем нов член на Управителния 
съвет. Предлагам за член на Управителния съвет да бъде избран Боян Иванов 
Димов от Алпийския клуб. 

Г-н  Паскалев  представи  накратко  биографията  на  г-н  Боян  Димов  и 
акцентира върху постиженията на г-н Димов като алпинист: изкачване на връх 
Кауфман в Памир, изкачване на Монблан и на връх Аконкагуа.

Други  предложения  не  бяха  направени.  Г-жа  Петрова  подложи  на 
гласуване предложението на г-н Паскалев. 

С 45 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма събранието прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 8:

Събранието избира за член на Управителния съвет на Туристическо 
дружество „Трапезица-1902” - В. Търново, Боян Иванов Димов.

ТОЧКА 7.
Г-жа ИЛИЯНА ПЕТРОВА: Предлагам за делегат на Общото събрание 

на Българския туристически съюз да бъде избран секретарят на Дружеството – 
Георги Димитров.

Други  предложения  не  бяха  направени.  Г-жа  Петрова  подложи  на 
гласуване предложението.

С 45 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма събранието прие 
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Р Е Ш Е Н И Е № 9:

Събранието избира за делегат за Общото събрание на Българския 
туристически  съюз  Георги  Димитров  –  секретар  на  Туристическо 
дружество „Трапезица-1902” – гр. В. Търново. 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  събранието  беше  закрито  в  19.45 
часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
         (Илияна Петрова)

СЕКРЕТАР:
 (ЙорданкаГенчева)
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