1

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ:
ПРОТОКОЛ № 51-2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”,
проведено на 15.10.2019г. от 13.00ч.
в сградата на ММС, бул. „В. Левски” № 75, ет. 5
На заседанието присъстваха следните членове на УС на БТС,
избрани на проведеният 51 Конгрес на БТС на 15.06.2019год., а
именно:
Заседанието се ръководи от Председателя на БТС Д-р
Росманов. При направената проверка за наличие на кворум се
установи, че от списъчния състав на УС на БТС, който е от 15 лица,
присъстват лично 13 члена. На заседанието на УС присъстват и: г-н
Петко Стойнов – национален координатор, адв. Сутулова и от
Инспектората – г-н Стоян Иванов и г-жа Иванка Стефанова.
Заседанието протече при следния предварително обявен
дневен ред:
1. Окончателно решение за прехвърлянето на идеални части от хижа
”Мусала” от БТС на ММС.

Докладва: Венци Росманов – Председател на БТС

2. Обсъждане изменение и допълнение на Устава на БТС.

Докл.: Венци Росманов – Председател на БТС

3. Информация за актуалното състояние на туристически бази:
- хижа „Павел Делирадев”
- хижа „Трещеник”

Докл.: Венци Росманов – Председател на БТС
4. Отпадане на членове от Сдружение БТС.

Докл.: Зорница Радонова – Изп. секретар на БТС

5. Приемане на нови членове в Сдружение БТС.

Докл.: Зорница Радонова – Изп. секретар на БТС
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6. Осигуряване на финансови средства за наградите на годишната
томбола на НТО-100 Национални туристически обекта”

Докл.: Венци Росманов – Председател на БТС

7. Утвърждаване на критерии за провеждане на церомонията за
годишните награди на БТС.

Докл.: Венци Росманов – Председател на БТС

8. Реализация на решенията на УС.
Докл.: Венци Росманов – Председател на БТС
9. Награждаване на туристически дружества и деятели на туризма
във връзка с юбилейни чествания с отличия на БТС.

Докл.: Зорница Радонова – Изп. секретар на БТС

След направените разисквания се взеха следните решения:
По т.1 от дневния ред: Окончателно решение за прехвърлянето на идеални
части от хижа ”Мусала” от БТС на ММС.

УС НА БТС
Р Е Ш И:
Приема окончателно решението за прехвърляне на идеални
части на хижа "Мусала" от БТС на ММС
По т.2 от дневния ред: Обсъждане изменение и допълнение на Устава на
БТС.

УС на БТС приема Устава с направените поправки, които
Устав
окончателно ще се гласува на ОС на БТС на
16.11.2019г.
По т.3 от дневния ред: Информация за актуалното състояние на
туристически бази:

- хижа „Павел Делирадев”

УС НА БТС
Р Е Ш И:
Предоставя хижа „Павел Делирадев” на ТД”Бунай” – Панагюрище с
договор за стопанисване, а при подписването на договор за наем този
договор да е тристранен, между наемателя, ТД и БТС.
- хижа „Трещеник”
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УС на БТС не приема направените предложения от фирма
„Карекс” стопанисваща хижа „Трещеник”.
По т.4 от дневния ред: Отпадане на членове от Сдружение БТС.
УС НА БТС
Р Е Ш И:

1. ТД „Чумерна 1958“, град Твърдица.
2. ТД „Лесковец“, град Червен бряг.
3. ТД „Студентски алпийски клуб - ЛТУ“, град София.
Същото дружество се е обединило с ТД „Алеко
Константинов 1899“.
отпадат от системата, като членове на БТС.
По т.5 от дневния ред: Приемане на нови членове в Сдружение БТС.
УС НА БТС
Р Е Ш И:

По т. І - Дава съгласие за прием на нови членове на БТС:
1. Приема ТД „Буйна кръв“, град Разград за член на
Сдружение „БТС”.
2. Приема Сдружение „Туристическо дружество за
планинарство, екология и спорт „Мусала“, град Самоков за
член на Сдружение „БТС”.
3. Приема ТД „Кале“, град Стралджа за член на
Сдружение „БТС”.
4. Приема ТД „Академик ВТУ“, град Велико Търново за
член на Сдружение „БТС”.
5. Приема ТД „Враца“, град Враца за член на Сдружение
„БТС”.
6. Приема Българска федерация по катерене и
алпинизъм, град София за член на Сдружение „БТС”.
7. Приема ТД „Ален мак“, град Бургас за член на
Сдружение „БТС”.
8. Приема ТД „Суткя“, град Ракитово за член на
Сдружение „БТС”.
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9. Приема ТД „Средногорец“, град Брезово за член на
Сдружение „БТС”.
10. Приема Българска федерация по туризъм, град
София за член на Сдружение „БТС”.
По т. ІІ - Отлага решението за прием на членове на :
1.
2.
3.
4.

ТД „Вихрен“, град Банско.
ТД „Вароша“, град Ловеч.
ТД „Перун“, град Кресна.
Сдружение „Българско пещерно дружество“, град
София.
5. Сдружение Туристически клуб „Незабравка“, град
Велико Търново.
6. ТД „Амбарица - 21“, град Троян.
до приемането на новите критерии за членство в БТС в
Устава на сдружението, които ще се приемат от Общото
събрание.
По т.6 от дневния ред: Осигуряване на финансови средства за наградите на
годишната томбола на НТО-100 Национални туристически обекта”
УС НА БТС
Р Е Ш И:

Във връзка осигуряване на финансови средства за
наградите от годишната томбола на Националното
движение
„Опознай
България
–
100
Национални
туристически обекта“, ТД стопанисващи пещери да
подпомогнат финансово БТС с посочените суми, като по този
начин демонстрират своята обществено полезната дейност.
За следващото заседание на УС да ни бъде предоставена
справка за финансовите потоци за приходите и разходите в
Националното движение 100 НТО.
По т.7 от дневния ред: Утвърждаване на критерии за провеждане на
церомонията за годишните награди на БТС.

УС на БТС приема критерии за годишните награди на БТС
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По т.8 от дневния ред: Реализация на решенията на УС.
Преглежда се създаденият регистър със взетите решения от УС на
БТС и тяхното изпълнение.
По т.9 от дневния ред: Награждаване на туристически дружества и деятели
на туризма във връзка с юбилейни чествания с отличия на БТС.

Приема предложенията за награждаване на деятели на БТС
УС НА БТС
Р Е Ш И:

Във връзка с новия Закон за младежта и спорта и
изискването
за изготвяне на
4 годишна програма за
развитие
на
спортно
туристическата
дейност
Председателите на ТД до 31.12.2019г. да представят в БТС
такава 4 годишна програма. На семинара с хижарите и на ОС
на БТС този въпрос да бъде разяснен и обсъден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:
/ВЕНЦИ РОСМАНОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/АДРИАНА ИВАНОВА/
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