
ПРОТОКОЛ № 51 – 4/22.11.19 

от неприсъствено заседание на УС на БТС 

 

Съгласно чл. 39, т. 16 от Устава на БТС: 

Чл.39 Управителният съвет:  

т.16. Може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за 

взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на 

Управителния съвет. 

Във връзка с проведено заседание на комисия за подбор на наемател на хотел 

„Мальовица”, проведена на 20.11.2019г. в заседателната зала на БТС, бул. „В. 

Левски” № 75, ет. 5. Според Заповед № 121/04.10.2019г. на Председателя на 

БТС комисията е в състав: 

Председател – доц.д-р Румен Драганов - Национален борд по туризъм 

Членове: 

1. Проф. Атанас Георгиев – член на УС на БТС 

2. Георги Димитров – член на УС на БТС 

3. Петко Стойнов – Национален координатор на БТС 

4. Георги Бенчев – експерт хижи и маркировка в БТС 

С право на съвещателен глас присъства адв. Снежана Сутулова – абонаментно 

правно обслужване на БТС. Протоколчик – Адриана Иванова – административен 

секратар на БТС. 

Комисията предлага на УС на БТС да сключи договор за наем на хотел 

„Мальовица”, при следните параметри: 

- Месечен наем 3 500 лв. без ДДС 

- Инвестиция в размер на 3 500 000 лв. 

- 10 годишен договор за наем 

- Авансова плащане за 12 месеца 

- обезпечение със застраховка 750 000лв. 

Членовете на УС на БТС взеха следното неприсъствено решение: 

ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БТС ДОЦ. Д-Р, К.М.Н. ВЕНЦИ 

РОСМАНОВ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ХОТЕЛ „МАЛЬОВИЦА”, 

при следните параметри: 

- Месечен наем 3 500 лв. без ДДС 



- Инвестиция в размер на 3 500 000 лв. 

- 10 годишен договор за наем 

- Авансова плащане за 12 месеца 

- обезпечение със застраховка 750 000лв. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС: 
 
   / ДОЦ. Д-Р, К.М.Н.ВЕНЦИ РОСМАНОВ/ 
ПРОТОКОЛЧИК: 
   /АДРИАНА ИВАНОВА/ 
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