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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПРОТОКОЛ № 51-27
ОТ ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”,
проведено на 01.03.2022г. от 13.00ч.
в голямата зала, ет.5
На заседанието присъстват следните членове на УС на БТС, 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 – в телефонна връзка
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 8 члена, плюс 1 в телефонна връзка – Красимир
Статков /в болничен/. Присъстват също Лъчезар Лазаров – Изпълнителен
секретар на БТС, Стоян Иванов, адв. Сутулова от Инспектората на БТС, Петя
Василева от в-к „Ехо” и адв. Десислава Сотирова Здравкова.
Има кворум.
Заседанието има предварително обявен дневен ред:
1.

Разглеждане писмо с вх. № 1897/17.02.2022 г. с искане за свикване
на извънредно Общо събрание, на основание чл. 32, ал. 3 от Устава на
БТС и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛЦ.

Докладва: Атанас Сивков
2.

Препотвърждаване избирането на Лъчезар Лазаров за управител на
„Експрестурист трейдинг” ЕООД и издателска къща в-к „Ехо”.

Докладва: Атанас Сивков
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3.

4.
5.
6.

Предложение за прекратяване на договорните взаимоотношения
между БТС и „Егида” ЕАД за ползване на „Инфо центъра на БТС”, във
връзка с писмо с вх. № 1895/17.02.22г.

Докладва: Лъчезар Лазаров

Въпроси към бившия изпълнителен секретар – инж. Васил Николов.
Утвърждаване на награди за активни членове на БТС.

Докладва: Лъчезар Лазаров
Разни.

Предложения за точка разни:
Г-н Гацин – 1. на всяко заседание да се разглежда обстойно финансовото
състояние на БТС, не изпълнените решения на УС и отчет на изпълнителния
секретар за периода.
Л. Лазаров – 2. УЦ”Мальовица”
3. прекратяване договора с МТел за антена на х-л”Мальовица”.
Ат. Сивков - 4. Желание за закупуване на марки от туристите ветерани.
Г. Димитров- 5. Да влезе в дневния ред полученото писмо, което касае мен и
ТД”Трапезица”.
Р. Драганов- 6. Освен отчет на изпълнителния секретар да получаваме и
юридически отчет за водените дела от и срещу БТС.
7. Полученото писмо от М-во на туризма за предоставяне места
за настаняване на украински граждани.
Адв. Сутулова-8. Оттегляне на пълномощията на адв. Сутулова пред съда, след
взетото решение да бъде освободена като представител по делата на БТС.
УС НА БТС
РЕШИ:
УС ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД С ДОПЪЛНЕНИТЕ 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТОЧКА
„РАЗНИ”.
„ЗА” – ОБЩО 7+1
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /В. Николов/
Дебат по т. 1 - Разглеждане писмо с вх. № 1897/17.02.2022 г. с искане за
свикване на извънредно Общо събрание, на основание чл. 32, ал. 3 от Устава на
БТС и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛЦ.
Ат. Сивков - смутиха ме няколко неща в тези списъци. Има подписи само с две
имена, дали човека е упълномощен да подпише?
К. Маринович – има ли протоколи от проведени заседания на ТД за взетото
решение?
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Г. Гацин – сагата с избор на нов Председател и УС ще продължи, ОС е фактора,
които ще реши. УС трябва да си следва избора, вече сме си насрочили редовно
ОС. Съда пак ще отхвърли това искане. Предлагам на ОС да си следваме Устава
и Закона.
Р. Драганов – обосновани са предположенията, че списъците са непълни и с
подвеждаща информация. Действията на Васил Николов са злоупотреба с
доверие и редица груби нарушения. Обикаля страната със служебният
автомобил и настройва дружествата. Да предложим на ОС да изключи Васил
Николов като член на УС на БТС.
Проф. Георгиев – ние трябва да спазваме Закона и Устава. Имаме решение на
УС, което аз предложих, да се направят срещи с Министри, да се борим за
статута на БТС като национално представена организация. Ако наистина ТД
вземат легитимни решения, наистина ще има извънредно ОС. На 16.04.22г.
предлагам да си следваме дневния ред.
Г. Димитров – не е изрядна подписката и предлагам да не я приемем, ако вече
там на ОС дружествата имат такова желание да си представят исканията. Хора,
които разпространяват невярна информация и уронват престижа на БТС следва
да бъдат изключвани.
В. Николов – всеки който се е подписал, аз съм проверил в търговския
регистър, че лицето е упълномощен представител на ТД.
Адв. Сутулова – от името на Инспектората, ние смятаме, че трябва да се зачете
волята на 70 дружества. Не виждам резонни мотиви да бъде отхвърлено.
Р. Драганов – Инспектората подвежда и манипулира.
УС НА БТС
РЕШИ:
УС НА БТС ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ПО ПОСОЧЕНИЯТ В ПИСМОТО ДНЕВЕН
РЕД.
„ЗА” – ОБЩО 7+1
„ПРОТИВ” – 1 /В. Николов/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
УС НА БТС
РЕШИ:
УС НА БТС ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ВАСИЛ НИКОЛОВ, ЧЕ С
ДЕЙСТВИЯТА СИ УРОНВА ДОБРОТО ИМЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС.
„ЗА” – ОБЩО 7+1
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 /В. Николов/

В.Николов- нямаме реален кворум и компететност да взимаме решения.
Напускам заседанието.
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Проф. Георгиев – да информираме дружествата за това, че е обикалял и
манипулирал.
Г. Гацин – за следващото заседание изискваме пълен отчет за всички
разходи направени в периода на управление на предишния
Изпълнителен секретар.
Г. Димитров - за следващото заседание изискваме списък на ТД, които
са си платили членския внос и колко е численият състав на
дружеството. Имаме такова решение на УС, което не е изпълнено.
По т. 2 - Препотвърждаване избирането на Лъчезар Лазаров за управител на
„Експрестурист трейдинг” ЕООД и издателска къща в-к „Ехо”.
Ат. Сивков – това препотвърждаване се налага, защото не може да се извърши
вписване в търговския регистър. Грешката е изцяло моя, че не съм го подложил
на гласуване на предишното заседание.
УС НА БТС
РЕШИ:
УС на БТС избира г-н Лъчезар Кирилов Лазаров за управител на
„Експрестурист трейдинг” ЕООД и го упълномощава да предприеме
всички действия за вписването промените в търговския регистър,
включително да упълномощи адвокат.
„ЗА” – ОБЩО 7+1
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
УС НА БТС
РЕШИ:

УС на БТС избира г-н Лъчезар Кирилов Лазаров за управител на
издателска къща в-к „Ехо” ЕООД и го упълномощава да предприеме
всички действия за вписването промените в търговския регистър,
включително да упълномощи адвокат.
„ЗА” – ОБЩО 7+1
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

По т. 3 Предложение за прекратяване на договорните взаимоотношения
между БТС и „Егида” ЕАД за ползване на „Инфо центъра на БТС”, във връзка с
писмо с вх. № 1895/17.02.22г.
Р. Драганов – подкрепям предложението.
Ат. Сивков – тежи като воденичен камък.
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Стоян Иванов – вземете разумно решение. Имаме лиценз за туроператорска
дейност, имаше концепция, според мен доста разумна, да бъде комбинирана
дейността със 100 НТО. От личен опит ви казвам, без реклама няма как да се
развива успешен бизнес.
Г. Гацин – да изискваме месечни отчети за приходи и разходи на инфоцентъра.
Предлагам новият УС да вземе решение. Ще усилим негативизма срещу нас с
решение за прекратяване. Да направим опит да развием този център, да
наблегнем на туроператорската дейност, да слезе долу 100 НТО и движенията и
без това допускът в сградата на ММС е усложнен и за туристите ще е поудобно.
Проф. Георгиев – подкрепям мнението на Г. Гацин.
Р. Драганов – Имаме споразумение с „Егида” за разсрочване на задълженията.
„Мотен” които също бяха ползватели висят с 19 000 лв. на БТС за този център.
По времето, когато аз бях изпълнителен секретар бяхме разработили концепция
за детски лагери в Царска Бистрица, Мальовица и Карлуково. Бях назначил
млади хора, които работеха и за лагерите и за ЮТС, но бяха уволнени. Има
смисъл, ако продължим преговорите със столична община. Грешни пари
плащаме. Можем съвместно със СО да ползваме техен информационен център.
Проф. Георгиев – новият УС да вземе решение.
Г. Димитров – подкрепям, другият УС да вземе решение за развитието на
обекта.
УС НА БТС
РЕШИ:
УС на БТС реши да запази инфоцентъра на БТС и да се търси решение
за възобновяване на дейността му.
Срок – до края на м. май 2022 г.
„ЗА” – ОБЩО 7+1
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

По т. 4 - Въпроси към бившия изпълнителен секретар – инж. Васил Николов.
Ат. Сивков :
1. Защо изпълнителния секретар решава да действа на своя глава в
ущърб на БТС, имам впредвид ползването на служебните автомобили
на БТС и опитите му да разцепи БТС?
Р. Драганов:
2. Къде са документите по делата за х. „Мусала-каменна”, които са му
предадени срещу разписка от адв. Розов?
3. Защо не са подписани договорите с х.”Мечит” и х.”Шумнатица”?
4. С какво право е подписал спогодба с „Егида” като е променил
квадратурата на инфоцентъра от 61 на 94? Ние сме доказали с вещи лица, че е
61 кв.м. Сега „Егида” твърдят, че БТС се отказва от 61 кв.м. и приема 91 кв.м.
Защо не е изпратил никой да се яви на делото?
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5. На кого е възложено делото за „Амбарица”?
6. На кого е възложено делото за „Мусала”?
7. По какъв начин е използвал служебните автомобили, да даде справка
за километража и каква част от този километраж е документиран?
8. Каква част от работното си време е уплътнил, защото той получава
заплата за този период, а твърди че е работил доброволно?
9. Документацията с такса битови отпадъци в литри – до къде стигнаха
въпросите там?
10. Дали в подписаните договори с наематели е включена инфлационна
клауза и ако не, с какво право?
Проф. Георгиев – той има ли право да се командирова сам? За всички
нарушения, които бяха изредени Инспектората да се сезира и ако се потвърдят
с отворено писмо да бъдат информирани всички ТД.
Адв. Здравкова – би трябвало да е командирован от ръководител.
Г. Димитров – да му се спре заплатата за м. февруари.
Г. Гацин – да се забави плащането, докато не се изясни въпроса.
УС НА БТС
РЕШИ:
УС на БТС изисква писмени отговори от Васил Николов на поставените
въпроси.
„ЗА” – ОБЩО 7+1
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Р.Драганов напуска заседанието и делегира права на К.Маринович да гласува
от негово име.
З. Радонова напуска заседанието и делегира права на Г. Димитров да гласува от
нейно име.
По т. Разни:
1. на всяко заседание да се разглежда обстойно финансовото състояние на БТС,
неизпълнените решения на УС и отчет на изпълнителния секретар за периода.
Финансовата справка да е по-пълна и подробна.
2. УЦ”Мальовица” - след срещата с фирмата наемател за следващото заседание
да се докладва на УС.
3. Прекратяване договора с МТел за антена на х-л”Мальовица”.
УС НА БТС
РЕШИ:
УС на БТС да бъде прекратен договора с МТел за антена на хл”Мальовица”.
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„ЗА” – ОБЩО 5+1/по телефона/+2/пълномощни/
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

4. Желание за закупуване на марки от туристите ветерани, чрез Румен Узунов.
УС НА БТС
РЕШИ:
При закупуването от федерацията на туристите ветерани да бъде
предоставен поименен списък, на тези които не се членове на
дружества.
„ЗА” – ОБЩО 5+1/по телефона/+2/пълномощни/
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

5. Да влезе в дневния ред полученото писмо, което касае мен и ТД”Трапезица”.
Г. Димитров предоставя пълна документация с протоколи от заседания на УС
на ТД”Трапезица” и нотариални актове за поземлени имоти, собственост на
ТД”Трапезица” и не отрича изнесената информация, която е факт, но всичко е
извършено по законов ред, без злоупотребите в които е обвинен.
УС НА БТС
РЕШИ:
Ако информацията е разпратена до всички туристически дружества УС
да излезе с писмено становище, опровержение, че изнесеното от
Васил Николов не отговаря на истината, няма злоупотреби и е уронен
авторитета на Г. Димитров и ТД”Трапезица”.
„ЗА” – ОБЩО 5+1/по телефона/+2/пълномощни/
„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

6. Освен отчет на изпълнителния секретар да получаваме и юридически отчет
за водените дела от и срещу БТС – на всяко заседание.
7. Полученото писмо от М-во на туризма за предоставяне места за настаняване
на украински граждани – да се действа оперативно и писмото да бъде
разпратено до туристическите дружества.
8. Оттегляне на пълномощията на адв. Сутулова пред съда, след взетото
решение да бъде освободена като представител по делата на БТС. –
Председателя, упълномощен от УС да подаде молби до съда.
Следващо заседание на УС на БТС около 25 март 2022 г.
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Председателят закрива заседанието на УС на БТС в 16,30 ч.

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