
1 
 

1 
 

 

     БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ   

Препис-извлечение от: 
ПРОТОКОЛ № 51-15 

 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”, 
проведено на  04.11.2020г. от 13.00ч. 

в ММС, ет.5 
 

На заседанието присъстват следните членове на УС на БТС, избрани на 
проведеният 51 Конгрес на БТС на 15.06.2019год., а именно: 

 

1. Доц.Д-р Венци Бончев Росманов – 

2. Атанас Йорданов Сивков  - отсъства 

3. проф.д-р Атанас Ангелов Георгиев –  

4. д-р Иво Иванов Лачев – отсъства  

5. проф. Огнян Стефанов Герджиков – 

6. Жельо Тодоров Желев - 

7. Зорница Иванова Радонова –отсъства 

8. Карел Константинов Маринович – отсъства 

9. Красимир Статков Статков – отсъства 

10. Георги Йорданов Димитров – 

11. Румен  Василев Стоянов – 

12. Георги Дотев Гацин – 

13. Георги  Андреев Георгиев – отсъства 

14. Доц.д-р.инж.Румен Иванов Драганов – 

Заседанието се ръководи от  доц.д-р Венци Росманов  – Председател на БТС. 
От 14 лица, присъстват лично  8 члена. На заседанието на УС присъстват и: 
адв. Филко Розов, г-жа Албена Стамболова – гл. счетоводител и от 
Инспектората г-н Стоян Тодоров.  
 
Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред: 

1. Отчет на Изпълнителния секретар за извършената дейност от БТС за 
изминалия период. 
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов 
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2. Доклад от главния счетоводител за състоянието  на счетоводството на 

БТС.  

Докладва: Албена Стамболова – гл. счетоводител 

3. Утвърждаване на договор за наем за обект УЦ”Мальовица”. 

Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов 
4. Утвърждаване на аналитична основа при сключване на договори с 

наематели на обекти на БТС. 
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов 

5. Предложения за промени в договорни отношения с наематели на обекти 
на БТС. 
Докладва: г-н Георги Гацин 

6. Потвърждаване на договори за наем за Хижа „Камен дел” и хижа „Ловна”. 
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов 

7. Утвърждаване на покана за асоцирано членство на БТС в Националния 
борд по туризъм. 
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов 

8. Разни: 

 обезпечителни мерки - вх. № 1424 
 

 сигнал относно ТД"Рилски турист" вх. № 1349 
 

 дом на алпиниста Враца вх.№ 1423 
 

 Атанас Скатов вх.№ 1419 
 

 УС възлага на изп. секретар да проведе консултации за участие на БТС в 
програма Младежка заетост. 

 ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА Р. БЪЛГАРИЯ 
 

Д-р Росманов – да честитим на г-н Стоян Тодоров, който бе избран за 
Председател на Инспектората, на мястото на доброволно оттеглилият се г-н 
Георги Пидов. 
 
УС приема дневния ред, с разместване т. 3 става точка 1. 
 
т. 1 от дневния ред – Утвърждаване на договор за наем за обект 

УЦ”Мальовица”. 

УС НА БТС РЕШИ: 

УС на БТС утвърждава договора за наем на обект УЦ"Мальовица" – със 

следните допълнения: 

- в чл. 1 /1/ от договора – „учебен център с музейна сбирка на БТС и 

склад за алпийска екипировка”; 
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- в чл. 23 /3/ от договора – „ползване на намаления от 20% за целия 

срок на договора”. 

УС на БТС упълномощава Председателят да подпише договор с 

наемателите  ф-ма - „АГРО ЛЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД 

„ЗА” – ОБЩО 7 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /г-н Георги Димитров/  

 
УС НА БТС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ЗА 
ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД 
 
т. 2 от дневния ред – Доклад от главния счетоводител за състоянието  на 

счетоводството на БТС.  

УС НА БТС РЕШИ: 

1.    УС на БТС приема отчета на Главния счетоводител. 

2. Възлага на Председателя и Изпълнителния секретар да създадът 

необходимата организация и да съдействат за изготвяне на описи на 

дълготрайните материални активи на БТС и на „Експрестурист 

трейдинг” и същите да бъдат заведени в счетоводството на двете 

дружества. 

3. Да бъдат издирени и регистрирани активите с акт за държавна 

собственост  и заведени зад балансово в счетоводството.  

4. Комисия в състав – Председател – г-н Г. Гацин и членове г-н Г. 

Димитров и г-н Ж. Желев да окажат съдействие на Гл. счетоводител. 

5. Всички членове на УС на БТС и на Инспектората имат право на 

командировъчни за участие в заседания и в комисии. 

„ЗА” – ОБЩО 8 
 

т. 4 от дневния ред – Утвърждаване на аналитична основа при сключване на 

договори с наематели на обекти на БТС. 

УС НА БТС РЕШИ: 

УС на БТС утвърждава аналитична основа при сключване на договори 

с наематели на обекти на БТС. 

„ЗА” – ОБЩО 8 
 

т. 5 от дневния ред – Предложения за промени в договорни отношения с 
наематели на обекти на БТС. 
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УС НА БТС РЕШИ: 

1. Комисия в състав – Председател г-н Г. Гацин, членове – г-н Г. 

Димитров, проф. Георгиев и г-н Румен Стоянов, адв. Ф. Розов-

като консултант и Председателят на БТС да посетят хижите 

”Белите брези”, „Тинтява” и „Бонсови поляни”, „Коман“ и 

докладват пред УС за състоянието им. 

2. При решение на УС за прекратяване на договорите със 

сегашните наематели на тези хижи, да се обяви конкурс за 

подбор на нови наематели. 

„ЗА” – ОБЩО 7+1 /пълномощно/ 
 
 
т. 6 от дневния ред – Потвърждаване на договори за наем за Хижа „Камен 

дел” и хижа „Ловна”. 

УС НА БТС РЕШИ: 

Възлага на Председателя на БТС да сключи договори с досегашните 
наематели на хижа „Ловна” и на хижа „Камендел” за 5 години, с опция 
за още 5 години, при изпълнение на инвестиционните програми и 
споразумението за спортно-туристическа дейност, неразделна част от 

договора. 

„ЗА” – ОБЩО 7+1 /пълномощно/ 
 
По т. 7 от дневния ред – Утвърждаване на покана за асоцирано членство на 

БТС в Националния борд по туризъм. 

 

УС НА БТС РЕШИ: 

УС НА БТС УТВЪРЖДАВА ПОКАНАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ПО 
ТУРИЗЪМ, ЗА АСОЦИРАНО ЧЛЕНСТВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БТС 
Д0Ц.Д-Р ВЕНЦИ РОСМАНОВ 
 

„ЗА” – ОБЩО 6+1 /пълномощно/ 
 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /г-н Г. Гацин/ 
 
По т. 8 от дневния ред – Разни: 
 

 Налагане на обезпечителни мерки /вх. № 1424/ от ЧСИ, по молба от 
„Мусала 1-2015” ЕООД /г-н Пройчев/, чрез налагане на банкови запори в 
размер на 25 х. лв. 
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УС НА БТС РЕШИ: 

УС НА БТС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА АДВ. РОЗОВ, А ИМЕННО: 
 1. Да информира Омбудсмана на РБългария, Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството/МРРБ/ и Българска 
федерация по катерене и алпинизъм, че БТС няма процесуална 
легитимация и не разполага с доказателства, които да аргументират 
участие в производство по отмяна на решение № 41/ 9.07.2020 год. по 
гр.д.№ 1607/ 2019 год. на ВКС-II г.отделение и в предявяване на 
други вещни искове в защита на собствеността върху „Дома на 
алпиниста“-гр.Враца.  
2. Предвид проявения интерес от Българска федерация по катерене и 
алпинизъм в писмо изх.№94/30.10.2020 г. към спора по гр.дело № 
43/2018 г. на Врачански окръжен съд във връзка собствеността върху 
„Дома на алпиниста“-гр.Враца, УС на БТС разрешава на председателя 
на БТС да упълномощи федерацията да образува съдебни 
производства от името на БТС за защита на собствеността върху„Дома 
на алпиниста“-гр.Враца, като понесе за своя сметка всички разходи и 
загуби и съответно БТС ще й предостави всички налични писмени 
доказателства от архива си и ако установи, че сградата е собственост 
на БТС с влязло в сила съдебно решение да й бъде предоставено 
безвъзмездното ползване върху нея за срок от 10 години. 
 

„ЗА” – ОБЩО 6+1 /пълномощно/ 
 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /д-р Росманов/ 
 

 Атанас Скатов вх.№ 1419 
 

УС НА БТС РЕШИ: 

1. Възлага на Председателя на БТС да направи среща с 
Председателя на Българската федерацията по катерене и 
алпинизъм г-н Петко Тотев. 

2. Във връзка с възникналите разногласия отлага изпълнението на 
решение на УС на БТС от Протокол № 51-13/30.09.2020 г. до 
провеждане на консултация с Председателя на Българската 
федерацията по катерене и алпинизъм, но не по късно  от 10 
дена или 14,11,2020г. и изпълнение на решението на УС от 
30.09.2020г. 

 
„ЗА” – ОБЩО 7+1 /пълномощно/ 

 
 

 консултации за участие на БТС в програма Младежка заетост. 
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УС НА БТС РЕШИ: 

УС ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ДА ПРОВЕДЕ 
КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ НА БТС В ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКА 
ЗАЕТОСТ” 

„ЗА” – ОБЩО 7+1 /пълномощно/ 
 

 ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА Р. БЪЛГАРИЯ 
УС НА БТС РЕШИ: 

УС НА БТС УТВЪРЖДАВА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 
НА Р БЪЛГАРИЯ 

„ЗА” – ОБЩО 7+1 /пълномощно/ 

 Награждаване с отличия на БТС, съгласно правилника за духовно 
стимулиране 

УС НА БТС РЕШИ: 

УС НА БТС ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н МИХАИЛ ЛУКАНОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ТД”ПРИСТА”-РУСЕ /1960г.-1974г./С ОТЛИЧИЕ ПЛАКЕТ. 

„ЗА” – ОБЩО 7+1 /пълномощно/ 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС: 
 

     /доц.д-р ВЕНЦИ РОСМАНОВ/ 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
       
      /АДРИАНА ИВАНОВА/ 
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