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  БЪЛГАРСКИ   ТУРИСТИЧЕСКИ   СЪЮЗ   

           КОНТРОЛЕН ОРГАН – „ИНСПЕКТОРАТ” НА БТС 

П Р О Т О К О Л  № 51-21/15.04.2022г.  

На 15.04.2022г. /петък/ от 16.00ч. се проведе изнесено работно 
заседание на Инспектората на БТС, в заседателната зала на център „Здраве”-гр. 
Банкя. 

 
При следния Дневния ред:  

1. Обсъждане регламента и  начина на провеждане на ОС на БТС. 

2. Обсъждане отчета на Инспектората за пред делегатите на ОС на БТС. 

3. Разни. 

Заседанието започна в 16.00 ч., в присъствието на всички членове на 

Инспектората. На заседанието присъства и адв. Ирина Палева. 

На членовете на Инспектората е раздаден сигнал от вр.и.д. Председател Ат. 

Сивков с вх. № 1983/15.04.22г., който ще бъде разгледан в т. Разни. 

Дискусия по т. 1 - Обсъждане регламента и  начина на провеждане на ОС на 
БТС. 

Стоян Иванов - имаме само поканата за ОС, нямаме никакви други материали, 

регламент, комисии и т.н. Не ни чуват членовете на УС. Инспектората е 

подчинен на ОС, а членовете на УС с тяхното поведение ни показват, че едвали 

не трябва Инспектората да бъде заличен. 

Адв. Сутулова – няма какво да обсъждаме по т. 1. Не е спазена процедурата да 

е запознат Инспектората, нито делегатите. Всички сме в пълно неведение как 

ще се проведе предстоящото ОС, щатните служители също няма да бъдат 

ангажирани в цялостната организация. Казано им, че ще имат само 

спомагателна функция, но не е ясно каква. Какво тайно има да се върши? 

Виолета Йорданова – ОС беше отложено заради Ковид обстановката, как така 

не им стигна времето да направят цялостна организация. Това е жива 

подигравка с хора, които ще прекосят цяла България. 
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Ивайло Мирчев – не само Ковид, а и това че не е приет финансовият отчет 

също им беше мотив, а Главния счетоводител го направи за три дни.  

ИНСПЕКТОРАТЪТ РЕШИ: 

ТЕНДЕНЦИОЗНО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНСПЕКТОРАТА НА БТС НЕ СА 

ЗАПОЗНАТИ С ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС НА БТС. НЕ Е СПАЗЕНА ПРОЦЕДУРАТА ДА Е 

ЗАПОЗНАТ ИНСПЕКТОРАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ. НЯМА РЕГЛАМЕНТ И 

КОМИСИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ, ВОДЕЩ НА ОС И Т.Н. КОЕТО Е 

НЕДОПУСТИМО И НЕПРАВОМЕРНО. 

  ГЛАСУВАЛИ – „ЗА” 

ОБЩО 5  

 

Дискусия по т. 2 - Обсъждане отчета на Инспектората за пред делегатите на 
ОС на БТС. 

Адв. Сутулова – отчета на Инспектората ще е компилация от мненията на 
всички членове на Инспектората и въпреки че няма точка в днения ред ние ще 
държим делегатите да чуят нашият отчет. 

Виолета Йорданова – по данни от гл. счетоводител към момента задължението 
на БТС е общо 876 х. лв., а БТС е без лиценз от 2010г. 

Ивайло Мирчев – на хижите стои еделвайс и пише БТС, а БТС не получава пари 
от тези хижи, защо? При положение, че има над 180 обект в цялата страна. 
Каква е тази глупава организация на работа? Нужно е да се направи регистър 
на обектите с нисък, среден и висок процент на нахождение, което да се отрази 
и на наема. Наемите е нужно да се актуализират. 

Адв. Сутулова – чете доклада от комисията относно ТД”Берковица”, който бе 
получен днес. Изредени са номера на нотариални актове, договори за 
съвместна дейност и са цитирани дадени обяснения от Красимир Статков. 
Заключението е, цитирам: „Комисията смята, че по никакъв начин не са 
нарушени интересите на туруристическо дружество Берковица” – край на 
цитата. Ние не сме и очаквали друго. 

ИНСПЕКТОРАТЪТ РЕШИ: 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ СИГНАЛИЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА ВСИЧКИ 

ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ. ИНСПЕКТОРАТА ИМА ТАКОВА РЕШЕНИЕ. 

НЕЗАВИСИМО, ЧЕ НЯКЪДЕ ИМА ИЗТЕКЛА ДАВНОСТ ПО ГРАЖДАНСКИ 

ЗАКОНИ, ИМА ДАННИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, КОИТО МОЖЕ ДА СА И 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. СИГНАЛЪТ ЩЕ ИМА И ПРЕВАНТИВЕН ЕФЕКТ ЗА 

СЛЕДВАЩИ ПОСЕГАТЕЛСТВА И АПЕТИТИ.  
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  ГЛАСУВАЛИ – „ЗА” 

ОБЩО 5  

 

По. т Разни, относно сигнала, подаден от вр.и.д. Председател до Инспектората. 

Адв. Сутулова – по подаденият съгнал  УС на ТД”Васильов” е в непълен състав и 
работи по подобие на УС на БТС, а  пък на г-н Сивков мандата му е изтекъл 
през 2018 г. Няма как в този момент да извършим проверка на дружеството.  

ИНСПЕКТОРАТЪТ РЕШИ: 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНСПЕКТОРАТА НЕ МОГАТ ДА РЕАГИРАТ В ТАКИВА 

КРАТКИ СРОКОВЕ. ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗГОТВЕНО 

СТАНОВИЩЕ ПО СИГНАЛА, ОТНОСНО ТД”ВАСИЛЬОВ”. 

 

  ГЛАСУВАЛИ – „ЗА” 

ОБЩО 5  

 

 

 

   Заседанието приключи в 17,30 ч. 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНСПЕКТОРАТА: 

        /Стоян Иванов/ 

   ПРОТОКОЛЧИК: 

     /Адриана Иванова/ 


