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     БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ   

 
ПРОТОКОЛ № 51-35 

 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”, 
проведено на  14.10.2022г. от 17.00ч. 

в зала-малка, ет. 3, гр. Банкя 
преди провеждането на ОС на БТС 

 
На заседанието присъстват следните членове на УС на БТС, а именно: 

 
1. Венцислав Симеонов Венев - лично 
2. Атанас Йорданов Сивков  - лично 
3. Васил Любомиров Николов - лично 
4. проф.д-р Атанас Ангелов Георгиев - лично 
5. Зорница Иванова Радонова – отсъства 
6. Карел Константинов Маринович – лично 
7. Красимир Статков Статков - отсъства 
8. Георги Йорданов Димитров - лично 
9. Георги Дотев Гацин - лично 
10. Георги  Андреев Георгиев – отсъства 
11. Доц.д-р.инж.Румен Иванов Драганов - лично 
12. Димитър Костадинов Балтаджиев – лично 
13. Стефан Кирилов Инколов - отсъства   
14. Игнат Трифонов Орлов - лично 

15. Ангел Богданов Филипов - лично 

Заседанието се ръководи от  г-н Венцислав Венев  – Председател на БТС. От 
15 лица, присъстват лично 11 члена. По телефона взимат участие г-н Кр. 
Статков и г-жа Радонова.  

Присъстват също г-н Лъчезар Лазаров – Изп. секретар на БТС и всички 
членове на Инспектората на БТС.  

Има кворум. 

Заседанието има предварително обявен дневен ред: 

1. Обсъждане на организационни въпроси свързани с провеждането на ОС 
на БТС. 

2. Приемане на отличия според Правилника за духовно стимулиране. 

3. Разни. 

 

УС НА БТС  
РЕШИ: 
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС ПРИЕМАТ ДНЕВНИЯ  РЕД.   

„ЗА” – 11 
„ПРОТИВ” И „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА 

 
Дебат по т.1  -  организационни въпроси свързани с провеждането на ОС на 

БТС. 

Г-н Балтаджиев – има ли регламент за провеждане на ОС? За водещия е 
задължително да има сценарии и кой е водещия? 

Г-н Венев – имаме водещ на събранието. 

Доц. Драганов – към членовете на комисиите да има и резервни членове. 

Инж. Николов – няма комисия по избора. Да се добави в т. 4  

КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИЗБОР:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ – ТОДОР ИВАНОВ – АЙТОС”ЧУДНИТЕ СКАЛИ” 

ЧЛЕНОВЕ:  

-ЕНЧО СТАНЕВ – СТ. ЗАГОРА „СЪРНЕНА ГОРА” 

-ГЕОРГИ КНЯЗОВ – КАЛОФЕР 

Г-н Димитров – предлагам мандатната комисия да се гласува тук и да се 

утвърди от ОС. 

Г-н Гацин – всички комисии са предложения от УС, но ОС ще каже – това са. 

Г-н Филипов – ние ще приемем правилата, а ОС ще ги гласува. Сега да ги 

гласуваме анблок, утре да се препотвърдят.  

УС НА БТС  
РЕШИ: 

 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОМИСИИ                      
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС НА БТС, С ДОПЪЛНЕНИЕТО В Т. 4 

„ЗА” – 12 
11 ЛИЧНО И Г-Н СТАТКОВ ПО ТЕЛЕФОНА 
„ПРОТИВ” И „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА 

 

Дебат по т.2  - отличия според Правилника за духовно стимулиране. 

УС НА БТС  
РЕШИ: 

 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС ПРИЕМАТ НАПРАВЕНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ТД”КРАКРА 
ПЕРНИШКИ” И ТД „МОМИНИ ДВОРИ” 
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„ЗА” – 12 
11 ЛИЧНО И Г-Н СТАТКОВ ПО ТЕЛЕФОНА 
„ПРОТИВ” И „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА 

 
Дебат по т.3 – Разни 
   
Г-н Венев – утре предстои важно събрание на БТС. Умолявам Ви, да бъдем 
делови и експедитивни. Ако, възникнат някакви въпроси адв. Алексиев ще е на 
разположение, това е юриста, който ще обслужва събранието. Диалогичност 
дано да има. 
По имейлите получихте моето предложение за прекратяване на 
трудовият договор на Изпълнителния секретар г-н Лъчезар Лазаров,  с БТС, д-
ра за управление на „Експрестурист трейдинг” и издателска къща „Ехо”, 
поради несправяне с възложените му задължения, което съвместно решение 
ще вземем на заседание на УС на БТС. Лъчезар е изключително честен и 
работлив човек, но моето предложение към Вас е новоизбраният УС да си 
избере Изпълнителен секретар. 
Г-н Сивков – До колкото разбирам, такъв тип отношения не са полезни за 
нашата организация. Като дойде новия УС могат да го освободят, но от тук и 
сега да го свободим. Някак не е редно това нещо, ако имате други мотиви 
кажете ни ги да нямаме тежнения. Практиката е новия УС да си избира, но до 
тогава щом този изпълнителен секретар си изпълнява и ние сме доволни от 
него – така е редно. Имам въпрос и към Вас Председателю, да ни кажете на нас 
какво продиктува да искате оставката му, да ни кажете вашите мотиви. В онази 
сграда в ММС, за която се чува и вярно или не е вярно, става въпрос за 
подслушването. Имате ли Вие нещо общо? Р ано или късно ще стане голям огън. 
Никой от нас не го иска, може и аз да съм подслушван. Знам, че не е лесен 
въпроса който зададох, но никой от нас не го е очаквал това. Или разсейте това 
което се чува, но ние се излагаме, ще се издавим в нашата си собствена вода, 
като румънците. Този факт или трябва да го потвърдим или да го отречем. 
Имам чувството че това е поводът да му искате оставката. 
Г-н Венев – много точни думи, искам да благодаря на г-н Сивков. Ситуацията е 
доста тежка. Може би аз съм виновен, в опитите си да потуша пожари. Аз 
влагам много усилия, боря се на много фронтове. Факт е, че аз знаех за този 
запис 3-4 дни преди да стане известен. Допусках, че един е подведен, а друг е 
допуснал грешка. Натрупаните негативи с години тежът на БТС. След ревизиите 
от НАП и АДФИ отнемат лиценза на БТС. Тези задължения отпадат поради 
давност  и ние имахме възможността, бях убеден, че до края на месеца ще 
имаме статут. След тези донасяния, не зная какво да кажа. Правя совалки 
между Министерствата, боря се за този статут и сега ме е срам да застана пред 
тези хора и да лобирам за това. Аз се срамувам, защото тази организация не 
заслужава токова нещо. Категорично осъждам такива действия и няма да 
работя с такива хора. Не може, след като УС е възложил надлежно да се 
проведе ОС, да се поставят подводни камъни, за да може да се обжалва. 
Г-н Гацин – не е сега моментът. 
Г-н Балтаджиев – ако не го освободим, все едно сме съгласни с това, което се 
случва. Станало ли е това подслушване? Ако излезем без решение, илиза че 
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сме съучастници. Всеки гради авторитет, цял живот и всеки си носи сам 
отговорност за думите и действията. 
Г-н Димитров – кой подслушва? 
Инж. Николов – ние с доц. Драганов работехме на отворни врати. Всеки е 
можел да ни запише, въпросът е, че не имало какво да крием, а тук говорим за 
нещо, което го има черно на бяло. Аз лично не съм слагал подслушващи 
устройства. 
Г-н Венев – от къде се появи тогава този запис? 
Г-н Лазаров – по всяко едно време Председателя има право да поиска 
оставката ми. Не съм залагал подводни камъни, напротив според моите 
разбирания и според Устава се опитах да се направят нещата така както 
трябва, за да няма жалвания. Това, което е разпространено по дружествата аз 
не съм го слушал. От няколко дни нито си преглеждам пощата, нищо влизам 
във фейсбук, защото това което видях, са изключително неверни инфорамции 
за мен. Разговора, който коментирате ми беше пуснат от инж. Николов и в него 
не смятам, че съм направил нещо с което да компроментирам организацията. 
Единственото, което съм коментирал е за евентуално жалене след ОС, ако то не 
е проведено, съгласно Устава.   
Адв. Сутулова –съглашение с г-н Гацин за жалване на това събрание има или 
няма, защото това се чу на записа?  
Г-н Гацин – аз искам да задам същия въпрос. Аз казвал ли съм, че ще жалим 
ОС? 
Г-н Лазаров – не, категорично не. С него не съм провеждал подобни разговори. 
Адв. Сутулова – към Председателя, казахте че го знаете от дни това, какво 
очаквахте да се потули? Замитане ли е това? Може би този разговор е трябвало 
да проведете с г-н Лазаров, по всички тези въпроси. Когато замитаме под 
килима, той почва да се надига и да ни залива. Какво чуваме ние - Този, който 
е натоварен да организира, той получава пари за това, а прави планове как ще 
жалва и провали? 
Г-н Венев – не е потулено, напротив опитвам се да потушавам. Провел съм 
разговори с когото трябва, но записът изтече. 
Г-н Димитров – кой пусна записа? 
Доц. Драганов – чухме две обвинения от Председателя. Писменно сте изразили 
мнение, че не се справя изпълнителния секретар с възложените му задължения. 
После чухме че е честен, съвестен и работлив. Правите внушения, че в записа 
говори г-н Лазаров. Той пред нас отрече да има извършени действия срещу 
Съюза от несъществуващ запис и г-н Гацин потвърди, че също няма участие. 
Такъв запис няма и вие го набеждавате. Това е престъпление по чл. 32 ал. 2 от 
Наказателния кодекс. Никой не се припознава на този запис или той е 
компилиран. Как Председателя си позволява да обвинява Изпълнителния 
секретар и да му вменява вина, без той да си е признал и с тази компилация се 
подвежда целия УС? Аз гласувам против освобождаването на г-н Лазаров. 
Г-н Статков /по телефона/ - аз се учудвам, защо Председателя му иска 
оставката. С този акт обезглавява БТС. Аз съм против. Предлагам да задължим 
Председателя да даде на Прокуратурата въпросният запис, за да се изясни. В 
противен случай утре пак ще ни записват. 



5 
 

5 
 

Г-н Филипов – ако записа изобщо го има, той е криминален, за да освободим 
един достоен човек. Без вина виновен. Както каза г-н Драганов този запис го 
няма. Няма го този запис. Не е моментът сега. Аз също съм против.   
Г-н Балтаджиев – аз ли нещо не разбирам. Дадохме думата на г-н Лазаров, 
единственото което той каза е, че не е говорил с г-н Гацин. Не е отрекъл 
записа. 
Проф. Георгиев – всеки има съвест и достойнство. Аз смятам, че г-н Лазаров е 
работил съвестно, според своите възможности. Допуснал е накрая грешка, като 
е предоставил пред Министерството, не трябваше да се показва на 
Министерството, от което чакаме да получим статут, че ние имаме някакви 
тежки проблеми. Това е некоректно. Председателя да си оттегли искането за 
оставка и новоизбраният УС да реши и предлагам да не го подлагаме сега на 
гласуване. 
Г-н Сивков – моето мнение е, че ще си вкараме автогол. 
Доц. Драганов – нека да вземем следното решение – осъждаме всякакви 
действия за намеса в работата на УС и всякаква форма на дискредитация на 
членовете на УС и ръководните органи на БТС и възлагаме на Председателя да 
предприеме необходимите стъпки да уведоми компетентните органи, което е 
нарушение на чл. 32 ал. 2. 
Г-н Венев – не си оттеглям предложението.   
Първо да гласуваме – приемате ли моето предложение за освобождаване на г-н 
Лазаров като изпълнителен секретар на БТС. 

УС НА БТС  
РЕШИ: 

 
 „ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО” – 4 

/Г-Н ВЕНЕВ, ИНЖ.НИКОЛОВ, Г-Н БАЛТАДЖИЕВ, Г-Н ОРЛОВ/ 
 

„ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕТО” – 8 
6 ЛИЧНО И 2 ПО ТЕЛЕФОНА 

/Г-Н СТАТКОВ И Г-ЖА РАДОНОВА/  
 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1  
/ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА Г-Н ЛАЗАРОВ НЕ СЕ 
ПРИЕМА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС. 
 

УС НА БТС  
РЕШИ: 

 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС ОСЪЖДАТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМЕСА 
В РАБОТА НА УС И ВСЯКАКВА ФОРМА НА ДИСКРЕДИТАЦИЯ НА 
ЧЛЕНОВЕТЕ И РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА БТС И ВЪЗЛАГАТ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДА ВНЕСЕ СИГНАЛ ДО ПРОКУРАТУРАТА ЗА 
НАРУШЕНИЕТО. 

„ЗА” – 13 
11 ЛИЧНО И 2-МА ПО ТЕЛЕФОНА 
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„ПРОТИВ” И „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА 
 
 
 
 
 
 
Председателят закрива заседанието в 19,00 ч. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС: 

                               /ВЕНЦИСЛАВ  ВЕНЕВ/ 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: 

      /АДРИАНА ИВАНОВА/ 
 
 
 
 


