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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

НА ИНСПЕКТОРАТА НА БТС ЗА ПЕРИОДА 06.2021 – 04.2022 

 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ НА ОС, 

На Общо събрание, провeдено на 12.06.2021 година, Инспектората на 

БТС бе попълнен с двама нови членове и от тогава до сегашния отчетен период 

работи в пълен състав. За периода от юни 2021 до вчера включително, 

Инспекторатът е провел 9 /девет/ редовни заседания. При наличието на кворум 

и съобразно Правилника за работа на Инспектората, на тези заседания бяха 

гласувани решения, свързани с изпълнението на решенията на ОС, законността 

и целесъобразността на решенията на УС, изразходването на средствата на 

съюза, така и по отношение на управлението и стопанисването на 

предоставеното на дружествата- членове на БТС имущество и разпоредителни 

сделки с дълготрайни-материални активи.    

Съществуването на Инспекторат като орган на БТС е обусловено от 

необходимостта да се разкриват и предотвратяват злоупотреби или 

нецелесъобразни разходвания на обществено имущество, а също така да не се 

допускат действия, които не са в интерес на членовете на БТС, защото не 

трябва да се забравя, че БТС съществува заради своите членове, а дейността му 

е в полза на цялото общество. За наше съжаление, на представените от 

Инспектората доклади с предложения за вземане на управленски решения от 

Управителния съвет, не бе реагирано, а някои от тях даже не бяха докладвани 

на всички членове на Управителния съвет. 

По конкретно, ето какво бе направено и гласувано в този отчетен период. 
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Още на първото си заседание на 28.10.2021 година, Инспекторатът прие 

програма за работата си до края на отчетния период. В същия ден на заседание 

на УС, бе поискана оставката на тогавашния Изпълнителен секретар доц.Румен 

Драганов. След него и Председателят на БТС, доц. Венцислав Росманов, също 

подаде оставка. Това даде началото на още оставки, като УС напуснаха проф. 

Огнян Герджиков, д-р Иво Лачев, г-н Румен Иванов, г-н Желю Желев, които не 

можаха да издържат на постоянното напрежение на заседанията на УС. За хора, 

които са сравнително нови за семейството на БТС и които са извън схеми с 

ползването на имуществото на сдружението, тези интриги, противопоставяния 

и напрежение, които принудиха председателят да подаде оставка, бяха 

неразбираеми. От тогава до сега, УС работи с временно изпълняващи 

длъжността Председател и Изпълнителен секретар и при намален състав от 10 

члена. След това заседание на УС, Инспекторатът направи подробен правен 

анализ на ситуацията и внесе в УС решения от 5 точки, взети с наш Протокол 

№ 51-14. За наше съжаление, направените от нас предложения, не бяха 

уважени. 

На заседание, проведено на 11.11.2021 година, бе взето решение да се 

препоръча на УС протоколите от заседанията на Управителния съвет и на 

Инпекторат да се качват на сайта на БТС. Следващият важен въпрос, с който се 

занима Инспектората на това заседание, бе свързан с установени сериозни 

нарушения на членове на БТС и липсата на контрол от страна на 

организацията. Така с Протокол № 51-15 бяха обсъдени нарушенията на 

дружества „Бели Брези”, „Тинтява” и „Бонсови поляни”. За съжаление 

адекватно решение от страна на членовете на УС не бе взето. 

На следващото си заседание, проведено на 16.12.2021 год., 

Инспекторатът взе решения, които отново представи на УС, а именно: 
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1/. Да се спазва взетото решение на УС да се обявяват конкурсни процедури 

при подписването на договори за наем на хижите, с цел прозрачност; 

2/. Да се преразгледат и редактират длъжностните характеристики на 

работещите в БТС, съобразно законовите рапоредби; 

3/. Да се приеме на Националния календарен план за спортно-туристическа 

дейност за 2022 година; 

4/. Да се представи доклад–становище до УС от адвокат Сутулова относно 

правния спор между БТС и Г-жа Радонова член на УС по гражданско дело № 

39907/2020 г. на Софийски районен съд.; 

На заседание, проведено на 20.01.2022 година, с Протокол № 51-17, се 

взеха следните решения: 

1/.Препоръка от УС относно подобряване работата на Инфоцентъра на БТС и 

провеждане на конкурс за една щатна бройка за наемане на лице, работещо в 

този център; 

2/. Да се изготвят критерии за разграничаване на функциите на Изпълнителен 

секретар и член на УС, съобразно Устава на БТС и Закона за юридическите 

лиза с нестопанска цел; 

3/. Членовете на Инспектората единодушно се противопоставиха на решението 

на УС за отмяна на Общото събрание, предвидено за 26.02.2022 година. Така 

свиканото за  26.02.2022 г. ОС беше отменено или отложено за 16.04.2022 г. с 

несериозния мотив за влошената в страната епидимиологична обстановка, 

която датира от две години,  невъзможност на дружествата да проведат 

събрания и невъзможност на УС да приеме отчет за дейността си през 2021 г. 

Ние, от инспектората, категорично се противопоставихме на това. И 
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понастоящем УС не подготви и прие отчет за дейността си в изискуемия вид, 

сдържащ данни относно съществените дейности, изразходваните средства във 

връзка с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.  

На последващо заседание, проведено на 10.02.2022 година, с Протокол 

№ 51-18 се реши: 

1/. Препоръка до УС; 

2/. Да се възобновят семинарите с хижари, относно Правилника за вътрешния 

ред на хижите в БТС; 

С Протокол № 51-19 на 23.03.2022 година, Инспекторатът разгледа 

сигнал на ВрИД Председател на БТС г-н Сивков, относно случващото се в 

хотел Мальовица и ЦПШ „Мальовица”. В резултат бе извършена проверка на 

место от 3 /трима/ членове на Инспектората и бе внесен подробен доклад за 

извършваните от Наемателя на хижата ремонти дейности и видове СМР. 

Междувременно, Инспекторатът разгледа и постъпили 3 сигнала за 

извършени имуществени нарушения от Председатели на туристически 

дружества. Като членове на контролния орган, установили тези нередности, 

дадохме становището си до УС да сигнализират компетентните органи за 

разследване на изнесените казуси. Единствено Прокуратурата на РБ може да 

прецени дали има данни за престъпление, но дори и такива да не се докажат, 

стои въпросът дали е морално такива хора да бъда в УС на БТС. Затова, 

направихме писмена препоръка до УС за предприемане на действия по 

запазване интересите на Съюза и на дружествата, а именно да бъдат внесени 

сигнали до Прокуратурата за извършени престъпления. 
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На заседание на Инпектората, проведено вчера, на 15.04.2022 година, 

бе изслушан доклада на г-жа Виолета Йорданова, относно, финансовото 

състояние на БТС през първото тримесечие на 2022 година. Притеснителни са 

констатациите в този доклад, които представям в резюме на вашето внимание: 

Приходите от регламентирана и от стопанска дейност са над 141 000 

лева, а направените разходи са над 162 000 лева, или БТС е генерирал загуба от 

20 698, 22 лева. По счетоводни данни има касова наличност от 23 994, 28 лева и 

в банковата смека 25 000 лева, които са блокирани. Не се покриват старите 

задължения за данък сгради и такса смет, а делата към днешна дата, заведени 

срещу БТС са 11 на брой за суми над 680 000 лева. На практика, съюзът е във 

финасов колапс. 

В обобщение на всичко гореказано, Инспекторатът на БТС, като 

вътрешен контролен орган, смята, че сегашния модел на управление на Съюза е 

непродуктивен, неприемлив и следва да бъде променен. Дейността на сегашния 

УС показва единствено липса на елементарна заинтересованост от 

съществуването на БТС като организация, която се бори за лиценз за 

Национална организация. Блокирана е практически обичайната дейност на БТС 

като сдружение, което защитава не само интересите на членовете си, но и 

обществените интереси. Промяната ще дойде с промяна на състава на УС, с 

избора на хора, милеещи за туризма в България, но и бизнес ориентирани, за да 

може БТС да се развива в името на нашата природа и култура, така че светът да 

види красивата ни Родина. 

Уважаеми госпожи и господа,  

Инспекторатът се избира пряко от ОС и не е подчинен на УС, нито е 

редно да бъде в зависимост от настроенията в УС, както се налага от години.  
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В сегашния си състав – председател Стоян Иванов и членове Руси Минев, 

Виолета Йорданова, Ивайло Мирчев, Снежана Сутулова, Инспекторатът работи 

активно и синхронизирано, като се стремим да обхванем възможно най-голям 

кръг проблеми от дневния ред на БТС. Членовете на Инспектората 

протежаваме различни компетентности, което ни дава възможност да отчитаме 

различните сфери на обществената среда, част от която е и БТС.  Нашето 

желание е да работим синхронизирано с УС, като разглеждайки становищата на 

Инспектората и анализирайки изводите, до които сме стигнали, този нов добре 

работещ УС да взима най-правилните решения за дейността на БТС.   

 

София, 16.04.2022 година 

Стоян Иванов  

Руси Минев 

Виолета Атанасова 

Ивайло Мирчев 

Снежана Сутулова 


