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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПРОТОКОЛ № 51-26
ОТ ИЗВЪНРЕДНО, ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”,
проведено на 10.02.2022г. от 13.00ч.
в голямата зала, 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 –отсъства
2. Атанас Йорданов Сивков - присъства лично
3. проф.д-р Атанас Ангелов Георгиев – присъства лично
4. д-р Иво Иванов Лачев – оттеглил се
5. проф. Огнян Стефанов Герджиков – оттеглил се
6. Жельо Тодоров Желев – оттеглил се
7. Зорница Иванова Радонова – присъства лично
8. Карел Константинов Маринович – присъства лично
9. Красимир Статков Статков – присъства лично
10. Георги Йорданов Димитров – присъства лично
11. Румен Василев Стоянов – оттеглил се
12. Георги Дотев Гацин – присъства лично
13. Георги Андреев Георгиев – отсъства
14. Доц.д-р.инж.Румен Иванов Драганов – присъства лично
15. Инж. Васил Николов – присъства лично
Заседанието се ръководи от Атанас Сивков – вр.и.д. Председател на БТС.
От 10 лица, присъстват лично 9 члена. Присъстват също Стоян Иванов, адв.
Сутулова и Ивайло Мирчев от Инспектората на БТС, Петя Василева от в-к „Ехо”.
От г-н Сивков са поканени двама адвокати – адв. Димитър Тонев и адв.
Йордан Костов.
Има кворум.
Заседанието има предварително обявен дневен ред в една точка:
1. Организационни въпроси в Сдружение „Български туристически съюз”.
Г-н Сивков обясни мотивите си, защо е свикано това извънредно заседание –
това което се случва в БТС не е в интерес на нашия съюз, има две дати за
провеждане на ОС и в дружествата се чудат какво се случва. Все едно е
някакво въстание, задари това исках тук да се изяснат тези организациони
неща. Имам обвинения към изпълнителния секретар, към хората тук, които се
занимават с това. Аз лично поемам вината за нашето бездействие. Стигнахме до
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там, че Инспектората да се занимава само с нашата дейност, такова нещо до
сега не сме виждали. Отиваме към разцепление на БТС. Когато вреше и кипеше
в края на октомври, когато д-р Росманов си подаде оставката, това повлече още
оставки на 5 члена на УС. Трябва да вземем решения, които да спасят нашия
съюз. На заседанието на УС на 20,01,22 г. взехме решение, поради Ковида да
отложим датата, със същия дневен ред за 16,04,22 г. Тогава съм бил прав,
когато го предложих, но решението се взе от членовете на УС.
Адв. Сутулова – присъстват двама господа, които Председателя е поканил. Ако
заседанието е открито има желание, постъпило от ТД заседанието да се
предава онлайн.
Г-н Сивков прочита писмото до членовете на УС от ТД”100 войвода”, които
желая да проследят заседанието он лайн.
Г-н Гацин – Има подробен протокол. Публикуваме протоколите в сайта на БТС.
Всеки, които иска може да се запознае с дейността на УС на БТС. Нещо страшно
става в БТС. Има угроза да бъде разцепен съюза с работата на Изпълнителния
секретар и Инспектората. Това са двата основни фактора, които бламират
работата на УС. Те казват, няма да се съобразим с решенията на УС, ние ще ги
успорим, защо, аз нямам обяснение. Къде са отчетите на УС за пред ОС, с които
ние първо трябва да се запознаем.
УС НА БТС
РЕШИ:
КОЙТО Е СЪГЛАСЕН ДА СЕ СЪОБРАЗИМ С ЖЕЛАНИЕТО ЗА ОН ЛАЙН
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ
„ЗА” – ОБЩО 1 /Васил Николов/
„ПРОТИВ” – 8
Адв. Сутулова–Заради финанансовия отчет се отложи януари провеждането.
132 дружества са известени, че БТС няма Председател, известени са, че ще има
ОС още ноември по мейли, а после и по пощатата. Има оптимален срок до 3
месеца, а ние стоим в период на безвремие и има угроза да се намеси
Прокуратурата, за да предприеме ликвидация на БТС. Инспектората е баланс
между УС и дружествата в защита на техните интереси, а ОС е последната
инстанция. Има започната процедура, която не може по този начин да бъде
спряна или отменена.
Георги Димитров – това не ви дава основание да разбунвате цяла България.
Адв. Сутулова – написала съм жалба от мое име срещу решението на УС и
обясних мотивите си, че тези решения трябва да са законни и да се съобразени
с интересите на туристическите дружества. Ние не сме самоцел тук.
Проф. Георгиев – моята цел е да запазим единството на съюза и днес това
трябва да го решим. С 6 на 4 гласа се реши, че ще отменим ОС. До сега не съм
видял едно дружество да иска да дойде на 16,04,22 г. Г-н Николов ми показа
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папка със 75 дружества, които потвърждават присъствието си на първата дата.
Настоявам да преразгледаме нашето решение. Вслушайте се в моя глас. Ясно е,
че са направени груби грешки, ясно е , че така не може да се работи. Знам, че
трябва да има Председател и Изпълнителен секретар, който да водят съюза в
правилната посока. Ние в момента нямаме и статут на национално представена
организация, в този смисъл ние сме във въздуха. Който обикаля и си прави
игрички, няма място в съюза.
Красимир Статков – всички искаме този съюз да просперира, всички искаме да
има ръководство, не мога да приема, че един човек тръгва да обикаля България
да иска да се измени решение на УС, един адвокат да казва колко са
нелегитимни решения на УС. Изпълнителния секретар да ни каже какви са му
мотивите за тези негови действия. Искането от дружествата да се върне датата
26,02,22 г. трябва да е с решение на ОС, това че са подписали председатели
или секретари не е легитимно. Не съм съгласен г-н професоре с Вас, така
лекомислено да си отменяме вече взети решения.
Васил Николов – на заседанието на 20,01,22 г. не ми приехте отчета, въпреки
огромната работа, която свърших, отменихте датата на ОС, което отприщи
огромна вълна на недоволство от дружествата. Те получават манипулативни
писма, в които се цитира само част от заповедта на министъра на
здравеопазването, цитира се, че може УС да остане с 3 човека и пак да работи.
Не подценявайте дружествата и тяхната интелигентност. Всичко това ме
принуди да иззема всички пароли за информационните канали, да издам
заповед всички действия при комуникации с дружествата да бъдат съгласувани
с техния пряк ръководител, сиреч изпълнителния секретар.
Георги Гацин – всичко това което сега се случва, стана след нашето решение да
уволним пенсионерите в БТС, които дърпат конците.
Васил Николов - Вие само уволнявате, оставете изпълнителния секретар да си
върши работата. Аз не съм подстрекавал дружествата. Това са 75 писма с
входящ номер, който сме получили тук в централата, аз ако искам да
предизвикам извънреден конгрес знам как, това са само писма.
Георги Димитров – предлагам да прекратим изслушването на изпълнителния
секретар и да вземем решение, че той не изпълнява решенията на УС, а
напротив работи срещу решения на УС.
Васил Николов – това, че сме в драстично намален състав и взимаме такива
важни решения. Това, че гоните с лека ръка хора, аз както съм ви написал
поемам цялата отговорност и си подавам оставката.
Адв. Костов – само искам някои неща юридически да уточня. Ще ви цитирам
закона и устава, че ОС се свиква от УС, ако УС вземе решение за отмяна, то е
легитимно, не по искане на ТД. От юридическа страна датата е 16,04,22 г., но
всичко това, което сега се случва е позорящо за най-старата туристическа
организация, още от времето на царството.
Стоян Иванов – аз още на 10-то число съм получил всички документи за ОС на
26,02,22 г. с дневен ред и всички прилежащи документи и много други
дружества са така известени.
Румен Драганов – ние имаме легитимно избран Председател, решенията на УС
са легитимни и на 20,01,22 г. ние взехме решение да отложим за 16,04,22 г. и
заради ковид ситуацията, и заради изтеклите валидности на зелените
сертификати и заради това, че не всички ТД могат да проведат техните изборни
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събрания, за да изберът делегат – това са обективни причини, които ние сме
обсъдили. Имам въпроси към изпълнителния секретар – изпратил ли е писма до
ТД, че се отлага ОС, второ кой го е командировал да обикаля страната, в-к
„Ехо” беше спрян от печат, работи от личния си компютър, кой го е
упълномощил да разговаря с дружествата и да ги насърчава да пращат писма,
протоколи се манипулират. Това е опит за суспендиране на решения на УС. Има
опит за окупиране на властта и всичко това става под опеката на Инспектората,
който явно има двоен стандарт.
Георги Димитров – всички сме обединени за 16,04,22 г., законно е
положението. Във връзка със създалата се ситуация, аз предлагам да вземем
решение и да освободим вр.и.д. Васил Николов, поради тази причина, че той
върви срещу волята на УС и не изпълнява решенията му и да изберем друг
човек, който да създаде организация и да подготви събранието за 16,04,22 г..
Кр. Статков – приемам предложението да освободим изпълнителния секретар,
да отменим решението си, че до ОС не можем да назначаваме други хора в БТС,
за да може с това решение да ни даде възможност да назначиме изпълнителен
секретар. Предлагам още, една комисия от Председателя, г-н Драганов и г-н
Гацин да изготвят обръщение до дружествата, да обясним какво е наложило
промяната на датата, което да бъде изпратено и по мейли и по пощата. И
последното предложение, което имам, УС да вземе решение - задължава
новоизбрания изпълнителен секретар да освободи г-жа Сутулова, адвокат, от
задълженията й да представлява БТС.
Проф. Георгиев - защо освободихте Румен Драганов, аз бях против
кандидатурата на Васил Николов.
Инж. Васил Николов напуска заседанието.
УС НА БТС
РЕШИ:
1. ОСВОБОЖДАВА
ОТ
ДНЕС
ИНЖ.
ВАСИЛ
НИКОЛОВ
ОТ
ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА БТС, УПРАВИТЕЛ НА
„ЕКСПРЕСТУРИСТ ТРЕЙДИНГ” И В-К „ЕХО”.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

2. ОТМЕНЯМЕ
РЕШЕНИЕТО
ОТ
20,01,22
Г.,
А
ИМЕННО:
„НАЗНАЧАВАНЕТО НА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНО ЗА
СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА
БТС” –ОТМЕНЯМЕ ГО КАТО ЦЯЛО, РАЗШИРЯВАМЕ ОБХВАТА.

„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
3. В СРОК ДО УТРЕ ДА СЕ СФОРМИРА КОМИСИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
Г-Н ДРАГАНОВ И Г-Н ГАЦИН ДА НАПИШАТ ОБРЪЩЕНИЕ ДО
ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА.
„ЗА” – ОБЩО 7
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 /проф. Георгиев/
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4. ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА АДВ. СУТУЛОВА КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
ПО ДЕЛАТА НА БТС.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
По искане на проф. Георгиев да се прегласува решението за отмяна, за да не
стигаме до съдилища и за да няма разкол, да изземем инициативата от Васил
Николов, Сутулова и сие, които правят всичко против волята на УС и на
Председателя и да проведем на 26,02,22 г. ние събранието. Аз ви предупредих
за Васил Николов, а вие го избрахте.
Румен Драганов – не подкрепям това предложение.
УС НА БТС
РЕШИ:
КОЙТО Е СЪГЛАСЕН ДА ПРОВЕДЕМ НА 26,02,22 Г. ОС НА БТС
„ЗА” – 1 /ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/
„ПРОТИВ” – 7

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

Ат. Сивков – да преминем към избор на нов Изпълнителен секретар.
Карел Маринович – аз предлагам Лъчезар Лазаров, който повече от две години
беше завеждащ отдел „Организационен” в БТС. Аз смятам, че той е подготвен.
Георги Гацин – подкрепям това предложение и подкрепям предложението на
адв. Сутулова, че изпълнителния секретар не трябва да е член на УС.
Зорница Радонова – аз изключително подкрепям кандидатурата на Лъчезар
Лазаров, той беше съветник в ММС, беше главен експерт в Националната
агенция за професионално обучение, в отдел „Организационен” в БТС беше
перфектен.
Повикана е Албена Стамболова – главен счетоводител, да уведоми членовете
какво е било месечното възнаграждение на В. Николов.
УС НА БТС
РЕШИ:
УС НА БТС ИЗБИРА ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 26,04,22 Г. И ДО
ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР - ЛЪЧЕЗАР
КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ С МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ 2600 ЛВ.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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Поканен е Лъчезар Лазаров.
Лъчезар Лазаров – до преди година работих, близо 3 години в
„Организационния” отдел, където отговарях за националните прояви и
успоредно с това и с центъра за професионално обучение. Обучихме над 50
планински водачи от множество дружества в страната. Преди това работех в
центъра за професионално обучение, а по-преди това като не щатен съветник
на Министър Лучано в ММС.
Ивайло Мирчев – какво е вашето виждане, кой са най-големите проблеми в
БТС, комуникация с дружествата, спортно-туристическа дейност, работа с
младите хора, национални прояви?
Лъчезар Лазаров – така както ги изброихте, без да ги степенувам са точно
такива проблемите в БТС. Аз съм наблюдавал нещата в последната година
отстрани, но мнението ми е че, до един момент комуникацията с дружествата
беше добра, националните прояви също, с учениците се работеше. Ковида като
цяло даде огромно отражение върху дейността на съюза.
Проф. Георгиев – какво ще направиш, ако се сформира ОС на 26,02,22г. Ти
какво ще направиш?
Лъчезар Лазаров – аз единственото, което мога да направя е да се съобразя с
решението на УС и нищо повече.
УС НА БТС
РЕШИ:
1. УС НА БТС ВЪЗЛАГА НА НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР ДА СЕ
УВЕДОМЯТ ВСИЧКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА ДАТА НА ОС
НА БТС НА 16,04,22 Г., ЧЕ СА БИЛИ ПОДВЕДЕНИ И НА 26,02,22Г.
НЯМА ДА ИМА ОС. УВЕДОМЯВАНЕТО ДА СТАНЕ ОЩЕ УТРЕ, ЧРЕЗ
ПИСМА ПО ПОЩАТА И ПО МЕЙЛ.
2. ДА СЕ УСКОРИ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА В-К „ЕХО” КАТО НА ПЪРВА
СТРАНИЦА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ПОКАНАТА ЗА 16,04,22Г.
3. ДА СЕ ОТМЕНИ РЕЗЕРВАЦИЯТА В БАНКЯ, В ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ”,
НАПРАВЕНА ЗА 26,02,22Г.
4. ИЗГОТВЕНОТО
ОБРЪЩЕНИЕ
ОТ
КОМИСИЯТА
ДА
БЪДЕ
РАЗПРАТЕНО СВОЕВРЕМЕННО.
5. ДА СЕ ПРЕГОВАРЯ С ЮРИСТ, КОЙТО ДА ПОЕМЕ ПРАВНАТА
ЗАЩИТА В БТС.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

Ивайло Мирчев – искам само да кажа, че аз съм един идеалист и уважавам
всички вас, но само чувам, че съм млад и незнаещ. Никой никого не настройва
– хората искат промяна. Вие сте зациклили, не говорите за хижи, за
маркировки, за туризъм. Проблема ни е, че трябва да започнем да работим.
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Ат. Сивков – това беше най-полезният УС, който аз съм виждал до момента.
Председателят закрива заседанието на УС на БТС в 16,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:
/АТАНАС СИВКОВ /
ПРОТОКОЛЧИК:
/АДРИАНА ИВАНОВА/
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