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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПРОТОКОЛ № 51-28
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”,
проведено на 24.03.2022г. 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 – оттеглил се
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 личн
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 – отсъства
Заседанието се ръководи от Атанас Сивков – вр.и.д. Председател на БТС.
От 10 лица, присъстват лично 7 члена, плюс 1 в телефонна връзка / Зорница
Радонова, която пътува към БТС и ще гласува по телефона/. 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
Здравкова.
Има кворум.
Заседанието има предварително обявен дневен ред:
1.

Приемане на финансов отчет за 2021г. на БТС и „Експрестурист
трейдинг” ЕООД.

Докладва: Лъчезар Лазаров
2.

Преглед на финансовото състояние на БТС и „Експрестурист трейдинг”
ЕООД от 01.01.2022 г. до момента.

Докладва: Албена Стамболова
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3.

Отчет на Изпълнителния секретар за изминалия период.

4.

Отчет относно юридическите дела на и срещу БТС.

5.
6.
7.

Докладва: Лъчезар Лазаров
Докладва: Лъчезар Лазаров

Организационно-технически въпроси за провеждане на ОС на БТС на
16.04.2022 г.

Докладва: Лъчезар Лазаров

Приемане на график за срещите на УС с туристическите дружества.

Докладва: Атанас Сивков
Разни.

Предложения за точка разни:
1.
2.
3.
4.

Писмо от Областния управител на Ловеч, относно Хижа „Яворова лъка”;
Сигнал за хижа „Коман”;
Писмо от Пещерно спасяване;
Кандидатури за членове на БТС:
- ТД „Могилица” – Смолян
- ТД „Познай природата” – София

5. Yettel, бивш Теленор
УС НА БТС
РЕШИ:
УС ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД С ДОПЪЛНЕНИТЕ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТОЧКА
„РАЗНИ”.
„ЗА” – ОБЩО 7+1/Зорница Радонова по телефона/
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
Дебат по т. 1 - Приемане на финансов отчет за 2021г. на БТС и „Експрестурист
трейдинг” ЕООД.
Г. Гацин – на всяко наше заседание настоявам, всеки път да започваме с
финансов отчет, месец по месец, да сме наясно. Инспектората правил ли е
проверка, по целесъобразност ли са направените разходи? Аз лично, не съм
съгласен с голяма част от тези направени разходи, които са повече от
постъпленията. УС не си е свършил работата през годините и незная как, сега
да приемем този финансов отчет.
Р. Драганов – аз предлагам да приемем финансовия отчет. Г-н Николов направи
пълна ревизия и на БТС и на „Експрестурист трейдинг” при встъпването си.
Даде доклад за направените разходи. Нулева е отговорността на УС и на
членовете на ОС. Отговорност носи този, който е направил неправомерни
разходи.
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Г. Димитров – Инспектората дали е запознат?
Стоян Иванов – така както вие сте запознати, така сме запознати и ние.
Р. Драганов – ако искате да възложим на Инспектората или на външно лице да
направи проверка, не е работа на членовете на УС на БТС.
Г. Гацин – не съм съгласен с г-н Драганов. Работата на членовете на УС е, да са
запознати и да се задават въпроси. Ние сме с функции на управително тяло.
Сега се налага да приемем разходите като факт, но не знаем за какво се
отнасят те. Работата на УС е сбъркана.
Р. Драганов – УС управлява БТС, имаме избран Председател, имаме
изпълнителен секретар, избран от нас. Нито от Председателя, нито от
изпълнителния секретар сме получили доклад за съмнения по дадени разходи.
Председателят, изпълнителният секретар и главният счетоводител са лицата,
които носят отговорност. Предлагам да приемем отчета, в противен случай
признаваме пред членовете на ОС, че сме абсолютно некадърни.
Кр. Статков – с гласуването му поемаме отговорност.
Адв. Сутулова – по Закон ОС приема отчета и решението му се представя в
търговския регистър за вписване.
Г. Димитров – имаме приет план за годината. Съвпада ли плана с този отчет?
Г. Гацин – съпоставими ли са тези разходи с бюджета, който сме гласували?
Проф. Георгиев – сегашният изпълнителен секретар няма нищо общо, защото
не е бил по това време. Отговорни са тези, които по това време са били
ръководители и са получавали трудови възнаграждения за това. Не искам на
мен да ми се вменява вина, която не нося, като член на УС. Предлагам да го
приемем, пък на ОС да се коментира.
Адв. Сутулова – УС управлява, включително и финансовото разходване на
средства. За следенето на целесъобразността, каза и г-н Гацин. Г-н Драганов е
прав, като казваме пред ОС, че ние сме го приели, да го приемат и делегатите.
За какво са изразходвани определени средства зададохме и ние въпрос от
Инспектората, но дали ни чувате?
Ат. Сивков – предлагам да приемем отчета за 2021 г., които да представим пред
ОС. За мен средствата са изразходвани правилно.
УС НА БТС
РЕШИ:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПРИЕМАТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА БТС И НА
„ЕКСПРЕСТУРИСТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД ЗА 2021 Г.
„ЗА” – ОБЩО 7+1/Зорница Радонова по телефона/
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
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Дебат по т. 2 - Преглед на финансовото състояние на БТС и „Експрестурист
трейдинг” ЕООД от 01.01.2022 г. до момента.
Л. Лазаров – Всеки божи ден започвам работния ден, с разговор с главния
счетоводител за направените разходи. Има доста натрупани задължения от
наематели:
- хоспис „Маринела” – 58 х.лв.
- „Илиенци” – 6 вноски по 1900 лв.
- хотел „България” – 3 х.лв.
- „Пещерния дом” – 10 800 лв., от м.09.2020г. не е плащал.
Ат. Сивков е бил в Пещерния дом на 22 март тази година и посещаемостта на
обекта била голяма. Имало и две сватби, организирани там тази година.
Р. Драганов – нека ви напомня, че беше пракратен договорът с наемателя на
Пещерния дом и членовете на УС спряха обявата за подбор на нов наемател.
Л. Лазаров - За месеците януари и февруари има разходи, който ме
притесняват. Това са разходите на Васил Николов, а именно - 20 х.км. и 4700лв.
за гориво.
Р. Драганов – има и глоби от КАТ.
Ат. Сивков – запорирано ли е трудовото възнаграждение на В. Николов? То ще
покрие ли тези разходи?
Стамболова – да, запорирано е, но не покрива разходите.
Кр. Статков – пак е виновен УС и Председателя.
Г. Гацин – няма незаконност, Васил Николов в месеците януари и февруари е
законен управител на „Експрестурист трейдинг” и е в пълното си право да
ползва колата.
Адв. Здравкова – като законен управител на „Експрестурист трейдинг” е в
пълното си право. Той не е освободен от отговорност като управител.
Слушам коментарите ви и грубо пресметнах едни 80 х.лв. дълг от наематели,
които никой не търси? Защо?
Г. Димитров – предлагам да предприемем действия, да прекратим договорите с
тези некоректни наематели, с натрупани задължения към БТС.
На заседанието идват Зорница Радонова и И. Чернева.
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УС НА БТС
РЕШИ:
1. ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПРИЕМАТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТЧЕТА ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БТС И НА „ЕКСПРЕСТУРИСТ
ТРЕЙДИНГ” ЕООД ОТ 01.01.2022 г. ДО МОМЕНТА.
2. УС ЗАДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР ДА ПРЕДПРИЕМЕ
ДЕЙСТВИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, ПО
ИЗВЪН СЪДЕБЕН РЕД.
3. ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ИЗИСКВАТ ДОКЛАД ОТ ВАСИЛ НИКОЛОВ,
КАКВА ДЕЙНОСТ Е ИЗВЪРШИЛА „ЕКСПРЕСТУРИСТ ТРЕЙДИНГ”,
ПРИ ТЕЗИ ИЗРАЗХОДВАНИ КИЛОМЕТРИ В ЦЯЛАТА СТРАНА.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
Дебат по т. 3 - Отчет на Изпълнителния секретар за изминалия период.
Л. Лазаров – Мальовица, Проведена среща с представители на „Агросим“ ЕООД
за допуснати нарушения от наемателя на „Тръстиката” ; Проведена тристранна
среща с представители на „Агроленд мениджмънт” ЕООД и фирмата,
извършваща ремонтните дейности по УЦ; Договаряне за поставянето на нова
антена на х. „Мальовица“; Посещение на учебния център за проверка на
извършените ремонтни дейности от фирмата наемател. Организация на
предстоящото Общо събрание на БТС. Проведена среща с представители на
Сдружението на частните училища, за съвместни дейности в развитието на
ученическия туризъм. Среща с Областния управител и представители на
областната администрация на Софийска област за хижа „Рудината”. /беше
извадено от контекста, че едвали не съм си стигнал ръцете и доброволно съм
предал хижата, което въобще не е така/. Участие в семинар с неправителствени
организации и ръководството на МОСВ, за защитените територии и Натура
2000. Изпратено писмо до всички туристически дружества, относно възможност
за настаняване на украински граждани по базите, стопанисвани от тях.
Стопиране на трудовото възнаграждение от „Експрестурист трейдинг” на
бившия изпълнителен секретар, съгласно решение на УС, до изясняването на
направени нерегламентирани разходи. Оттегляне пълномощията на адв.
Сутулова. Извършена проверка за броя на членове на БТС, според закупените
от тях членски марки. Проведена среща с граждани, сигнализиращи за
неуредици на хижа „Коман”, проведена среща с Асоциацията по пещерно
спасяване, които ще разгледаме в точка разни. Проведена среща със секретаря
на БФКА, относно музея на алпиниста в УЦ „Мальовица“.
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Стоян Иванов – ние извършихме проверка на ЦПШ-то, по сигнал на
Председателя и проведохме заседание на Инспектората в к-с „Мальовица”.
Имаме доклад до Вас, констатацията е че, няма СМР и няма съгласуване с БТС.
Адв. Сутулова – препоръчахме, всички техни действия да бъдат съгласувани с
нас, като наемодател, както е заложено в договора.
Проф. Георгиев – имам въпрос към г-н Драганов. За хотел”Мальовица”, той
твърдеше, че за 90 лв. ще могат да спят двама човека в хотела. Сега чуваме за
двойна цена.
Р. Драганов – в договора пише, че има 20% отстъпка за членове на БТС.
Л. Лазаров - пропуснати сме в създаването на Правилник за маркирането и
поддържането на пешеходните маршрути. Предлагам, да се излъчи работна
група, която да участва с предложения, по подготовката за изменение на
Закона за туризма.
Р. Драганов – Аз присъствах на две срещи при писането на този правилник и не
го подписах, защото не присъстваше юрист.
З. Радонова – да допълня, че имаме одобрение на всички маршрути, още от
2019г., съгласувани с ERA.
УС НА БТС
РЕШИ:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПРИЕМАТ ОТЧЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
СЕКРЕТАР.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
Дебати по т. 4 - Отчет относно юридическите дела на и срещу БТС.
Л. Лазаров – адв. Розов плавно предава делата на адв. Здравкова
УС НА БТС
РЕШИ:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПРИЕМАТ ЗА СВЕДЕНИЕ ОТЧЕТА, ОТНОСНО
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ДЕЛА НА И СРЕЩУ БТС.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
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Дебати по т. 5 - Организационно-технически въпроси за провеждане на ОС на
БТС на 16.04.2022 г.
Л. Лазаров – Предлагам на заседанието на УС, преди ОС, тогава да бъдат
гласувани комисиите, имам своите съображения. Залата е запазена, транспорта
за делегатите е уреден, стенограф и охрана са подсигурени.
Стоян Иванов – пътните разходи на делегатите ще се поемат ли от БТС?
Л. Лазаров – трудно бихме могли да ги платим.
Г. Гацин – предлагам да ви изпратя матрицата, която ние използвахме за ръчно
гласуване с електронна обработка. Г-н Миланов може да дойде в БТС и да
инсталира и обучи служители. Методът осигурява бързо, ефикасно и без
възможност за манипулации отчитане на вота.
УС НА БТС
РЕШИ:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС РЕШИХА ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА
ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УС НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БТС,
ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНО ОБРАБОТВАНЕ НА
БЮЛЕТИНИТЕ.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
Дебати по т. 6 - Приемане на график за срещите на УС с туристическите
дружества.
УС НА БТС
РЕШИ:
ПРИЕМА ГРАФИК ЗА РАБОТНИ СРЕЩИ – СЕМИНАРИ, С ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА, ЧЛЕНОВЕ НА БТС, КЪДЕТО ЩЕ СЕ
ДИСКУТИРА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА БТС.
1 април 2022 г. в град Пловдив – ул. „Лютиче” № 1 (адресът на Сдружение
туристическо дружество „Чернатица”), от 14 до 17 часа, за ТД от следните
области – Пазарджишка, Пловдивска, област Смолян и област Кърджали;
2 април 2022 г. в град Стара Загора – бул. „Цар Симеон” № 62, ТД
„Сърнена гора”, от 14 до 17 часа, За ТД от Ямболска, Хасковска Сливенска и
Старозагорска области;
6 април – София – Централата на БТС, Спортна палата, ет. 5, от 14 до 17
часа, за ТД от следните области: София – град, София – област, Пернишка,
Кюстендилска и Благоевградска;
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8 април – в Шумен – хижа „Мадарски конник”, от 14 до 17 часа, за ТД
от следните области: Бургаска, Варненска, Разградска, Силистренска, Шуменска
и област Добрич;
9 април – Велико Търново – Учебен център „Момина крепост”, парк
Ксилифор, от 14 до 17 часа, за ТД от областите Видинска, Врачанска, област
Монтана, Плевенска, Русенска, Габровска, Великотърновска и област Ловеч.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
А. Сивков – И. Чернева иска да ви каже нещо, по повод разпространените
имейли от нейно име.
И.Чернева – искам да заявя пред Вас, че нямам нищо общо с тези имейли от
мое име и от мой имейл адрес с отвратителни, пошли и гнусни неща. Това е от
състава на наказателният кодекс, тук става дума за измама и ще си потърся
правата по законен и юридически ред. По-опасното е, че замесват името на
държавни институции, а именно на Министерство на вътрешните работи.
Такива писания сриват авторитета на БТС.
Проф. Георгиев – аз държа на управленско решение. Членове от УС да напишат
опровержение, което да бъде публикувано и във в-к „Ехо” и разпратено до
всички дружества.
Адв. Сутулова – бих помолила изпълнителния секретар да направи справка,
относно банковото плащане от Г. Димитров и ТД„Трапезица” към БТС, ако има
такова аз лично ще напиша опровержение. Ние, членовете на Инспектората
взехме решение, че при липса на реакция от страна на Председателя,
членовете на Инспектората ще внесът сигнал в Прокуратурата, по повод
подадените три сигнала.
По повод сигнала, подаден от Йордан Йончев, касаещ имоти на ТД”Берковица”
Красимир Статков показа на членовете на УС документи, опровергаващи
твърденията в него.
ВЪЗЛАГАМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА
ПО ПОСТЪПИЛИТЕ СИГНАЛИ. ДА УСТАНОВИ, ЗАСЕГНАТ ЛИ Е
ИНТЕРЕСЪТ НА БТС И АКО Е ТАКА, ПО ЗАКОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Е
ДЛЪЖЕН ДА СИГНАЛИЗИРА ПРОКУРАТУРАТА.
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Т. Разни –
- относно сигнала за хижа „Яворова лъка”
УС НА БТС
РЕШИ:
ВЪЗЛАГАМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА
ПО ПОСТЪПИЛИЯТ СИГНАЛ И ДА СИГНАЛИЗИРА ПРОКУРАТУРАТА.
-

Относно хижа „Коман”

УС НА БТС ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ
-

Относно Пещерно спасяване

УС
ИЗРАЗЯВА
СЪГЛАСИЕ
ПЕЩЕРНО
СПАСЯВАНЕ
РЕГИСТРИРАНО НА АДРЕСА НА ПЕЩЕРНИЯ ДОМ.

ДА

БЪДЕ

„ЗА” – ОБЩО 7
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 ПРОФ. ГЕОРГИЕВ
- Относно кандидатури за членове на БТС:
- ТД „Могилица” – Смолян
- ТД „Познай природата” – София
УС НА БТС
РЕШИ:
ЗА ТД”МОГИЛИЦА”-СМОЛЯН , ДА ПРЕДЛОЖИМ ПРЕД ОС НА 16.04.2022
Г. ДА БЪДАТ ПРИЕТИ.
ЗА ТД”ПОЗНАЙ ПРИРОДАТА”-СОФИЯ - ДА ИЗИСКАМЕ ДА ДОПЪЛНЯТ
ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА
-

Относно Yettel, бивш Теленор
УС НА БТС
РЕШИ:

ВЪЗЛАГАМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР ДА ПРОВЕДЕ РАЗГОВОРИ
ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С Yettel, БИВШ ТЕЛЕНОР, ОТНОСНО
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА 100 НТО.
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„ЗА” – ОБЩО 8
„ПРОТИВ” – НЯМА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Следващо заседание на УС на БТС на 15 април 2022 г., преди провеждането на
ОС на БТС, от 18ч.

Председателят закрива заседанието на УС на БТС в 17,00 ч.

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