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   БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ   

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ: 

ПРОТОКОЛ № 51-3 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”, 

проведено на 15.11.2019г. от 18.00ч. 
в хижа „Планинец” – Витоша 

 

Заседанието се ръководи от Зорница Радонова – изп. секретар. 
Председателят д-р Росманов пътува от гр. Ловеч, от среща с 
Областния управител и го очакваме. При направената проверка за 
наличие на кворум се установи, че от списъчния състав на УС на 
БТС, който е от 15 лица, присъстват лично  12 члена. На 
заседанието на УС присъстват и: г-н Петко Стойнов – национален 
координатор, адв. Сутулова и от Инспектората – г-н Пидов, г-н 
Стоян Иванов, г-жа Виолета Йорданова и г-жа Иванка Стефанова.  
 

Заседанието протече при следния предварително обявен 

дневен ред: 

1. Разглеждане на допълнителните  предложения за включване в 

проекто-устава на БТС; 

Докладва: Георги Жеков 

2. Утвърждаване на предложенията за награждаване с годишните 

награди на БТС за 2019 г.; 

Докладва: Зорница Радонова 

3. Приемане на нови членове на БТС; 

Докладва: Зорница Радонова 

4. Утвърждаване наградите за юбилейни чествания на туристически 

дружества и заслужили деятели на туризма; 

Докладва: Зорница Радонова 

Допълнение към дневния ред: 

5. Нова докладна, относно награждаване с отличия на БТС;  

6. Нова докладна за закупуване на членски марки. 
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Р Е Ш И: 
Приема предложенията за награждаване със „Заслужил 
деятел на туризма” и „Отличник на БТС” по приложения 
списък.  

 
Приема предложенията за награждаване със „Заслужил 
деятел на туризма” за Живко Сахатчиев и „За особенни 
заслуги” за Атанас Скатов.  
 
Приема ТД”Юндола”-Велинград за член на Сдружение „БТС” 
 
ТД”Крепостта-Могилица” с.Могилица, обл. Смолян да подаде 
в БТС намерение за своята бъдеща спортно-туристическа 
дейност, съобразено със Закона за пещерите. УС на БТС 
приветства тяхното желание за членство в Сдружение „БТС”, 
но отлага приемането до пълното окомплектоване на 
документите им. 

 
Приема номинациите за годишните награди на БТС с 
предложението да се добави областна администрация 
Враца. 
 
Приема предложението за закупуване на членски марки за 
календарната година и навършване на 125 години на 
организирано туристическо движение в България, да се 
закупят марки с променен дизайн, съобразен с 
навършването на кръглата годишнина на БТС. 
 
Д-р Росманов –Предлагам да прекратим тазвечерното заседание и 

да продължим утре в 9,00ч. в кабинета в сградата на ММС, ет. 5. 

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ – 16.11.2019г. – 9,00 ч. 

Обсъжда се Устава на БТС. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС: 
      /ВЕНЦИ РОСМАНОВ/ 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
      /АДРИАНА ИВАНОВА/ 
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