
П Л А Н И Н И     И   Х О Р А 
Асоциация на планинските водачи в 

България 
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

28 ЮЛИ 2020 г. 
П Р О Т О К О Л  
Начало: 14:00 ч., 28.07.2020 г. 

Орлин Чачановски откри събранието. Предупреди за спазване епидемиологичните мерки. 
Подложи на гласуване предложението на УС за председател на събранието – Павел Павлов.  

Мандатната комисия обяви кворума – 58 човека.  

Гласували:  

За Павел Павлов – 13 гласа 

За Росен Талов – 30 гласа  

Въздържали се – 15 гласа 

За председател на събранието беше избран Росен Талов 

 

Даде се думата на Орлин Чачановски за докладване. 

Явор Стоянов – Имам процедурен въпрос. Двата отчета заедно ли ще се гласуват или по 
отделно.  

Орлин Чачановски: Предлага да са по отделно.   

Предложи се да бъдат показани отчетите на екрана на мултимедията  

Орлин Чачановски: Отчета всички го имате. Няма нужда да го чета отново. Предлагам да 
преминем към обсъждане. 

Георги Георгиев: Останалите членове на УС припознават ли отчета. Отчета на УС е изпълнен с 
лични вметки. Първия ми въпрос е: В отчета е казано, че така избрания УМС не се е справил с 
работата си. С какво не се е справил УМС?  

Тимур Костов: Имаше неща, с които наистина не се справи.  

Александър Шопов: Не смятам че давам на себе си лоша оценка. УМС работеше по 
съвместителство. Не бих могъл. 

Анастас Величков: Що се отнася до това защо не е попълнен състава на УС не мога да кажа 
юридически как стои въпроса. Затова не мога да отговоря защо не е попълнен. Във всички 
случаи обаче в този състав както работи УС наистина беше много трудно. В един момент 
останахме само трима човека, а всички отговорности, ангажименти и очаквания бяха към нас. 
Нямаше как да се справим. И пет човека да бяхме нямаше как да се справим. Що се отнася до 
изказването на Георги Георгиев, че УМС не се е справил, не си спомням да е записано подобно 



нещо. По този начин като текст не го прочетох. По-скоро беше записано, че не е удачно да бъде 
от 9 човека а не от 7. Аз също не смятам, че УМС не се е справил добре. Смятам, че доста добре 
работи, особено последните няколко месеца и се свърши не малко работа. Относно начина на 
написване на доклада, това беше моята основна бележка, че има много лично отношение в 
доклада. Не знам дали е нормално или не, но това можеше да е малко по-малко.  

Явор Стоянов: Ще започна от там, където завърши Георги Георгиев. То беше само върхът на 
айсберга. Радвам се, че от устата на Анастас Величков, който е член на съвета, чух, че не са се 
справили. Ако отчета не беше написан като лична драма, всъщност той можеше да каже много 
повече. Не е отбелязано подобаващо застраховката Професионална отговорност. Това е 
огромно постижение, което ни приповдигна в национален и международен план. Това е нещо 
много важно и в отчета трябваше да е като точка едно. Другото, което не е споменато е 
решението да се прави обучение по един курс годишно. Третото което не е споменато е, че 
преди една година успяхме да завършим обучението и да проведем държавен изпит без 
директор на УЦ. Не пожелавам на никого да преживее това, което преживя Орлин. Фактът 
обаче, че се наложи да работим по този начин е огромния порок на нашата организация, че се 
управлява еднолично.   

Споменато е мимоходом, че UIMLA най-после тръгна. Вече има действаш УС. Беше избран без 
наше участие. UIMLA има нов начин на гласуване – един глас всеки член, Вече има и чисто нов 
устав. Най-вероятно след Румъния и Белгия, колеги и от Холандия ще си провеждат обучението 
в България. Мисля, че можем да сме горди с тези неща. 

Завършвам с това, което според мен не е направено. Асоциацията не успя да защити членовете 
си в периода, в който те бяха лишени от работа. Въпреки, че инициативата трябваше да тръгне 
отгоре, а тръгна отдолу, УС не се справи. Не можа или не пожела, но факт е, че не се помогна 
на колегите, които си изкарват хляба като планински водачи.  

Искам да припомня изказването ми от миналата година относно заслон Кончето, че това беше 
добър изстрел в грешна посока. И написаното в отчета е ясно доказателство, че съм бил прав. 

И още нещо, което не е направено. Осем години след решението на ОС да се направи одит на 
финансите, продължава да не е направено.   

Анастас Величков: Тъй като е реплика към Явор Стоянов исках само да кажа. Моля да стане 
ясно. Не съм казал, че УС не си е свършил работата. Казах, че беше много трудно. Много неща 
не успяхме да направим както трябва, но не съм казал, че не сме си свършили работата.  

Момчил Дамянов: Ще си позволя коментари защото се виждам засегнат. Не само аз а и доста 
хора. Виждам само една благодарност в отчета. Председателя е благодарил на сина си, с който 
са се качили на Кончето. За много други хора няма благодарност. Таско направи цялата 
организация за застраховката. Смятам, че той заслужава голяма благодарност. За гласуването 
за УС. Предстои гласуване на почетен председател. Да си поговорим за почтеността. 

Относно гласуването на УИМЛА. След това се установи, че няма гласуване от наша страна.  
Поинтересувахме защо България не е участвала в гласуването на УИМЛА. Проверихме и 
разбрахме, че изпратеният мейл до членовете на UIMLA България е различен от този, който е 
изпратен на UIMLA. Според мен има измама с датата на мейла. Според мен за да продължим 
нататък, това трябва да бъде изяснено. Конкретния ми въпрос е: Кой промени датата на мейла? 



Орлин Чачановски: Каза се, че няма драма, но продължиха обвиненията. Не е прецедент да се 
изпрати мейл и той да пристигне по-късно. УИМЛА сами признават, че сме гласували, но защо 
не е отчетено не мога да кажа.  

Любомир Попйорданов: Този казус не е първи. Имахме и други случаи с предишни УС. 
Проблема е не в това защо е пуснат а защо е променена датата. Представят се нещата по друг 
начин. Този отчет е личен отчет.  

Орлин Чачановски: Членовете на УС бяха помолени 10 дни предварително да си дадат мнение 
дали нещо да се включи в него.  

Любомир Попйорданов: Дължим ти благодарност за свършената работа по отчета, защото това 
е една неблагодарна работа. Но много от нещата написани в него създават много въпроси.  

Георги Георгиев: Отчета за 2018 г. не е приет отчета и има няколко документа, които не са 
предадени.  

Повдигна се въпроса защо не са публикувани или приети отчетите в Търговския регистър.  

Отново се заговори за мейла, който не е изпратен в изисквания срок.  

Росен Талов: Обясни какво може да се случи с мейла, когато е изпратен или не. Предложи се 
да се отвори мейла, за да се види кога е изпратен този мейл. За да се види от всички. Провери 
се мейла на координатора, за да се види кога е изпратен мейла. Установи се, че е изпратен на 
31.03.2020 18:57 ч. 24 часа след крайния срок. 

Росен Талов: За мен казусyt е ясен. Трябваше да се провери. Желязко Мечков има въпрос. 

Желязко Мечков: Въпросът ми е, ще има ли отговор? 

Орлин Чачановски: Аз продължавам да твърдя същото. Мейла е изпратен на 30-ти. Ако иска 
новия УС да възложи това на която иска лаборатория, да се изследват нещата, да се проверят. 
Съжалявам за приказките, които чух. Показват не добро познаване на материята. Опитах се да 
обясня. 

Николай Павлов: Отчетът е написан изключително лично. Ще бъде публикуван в търговския 
регистър. От миналата година ги няма отчетите, защото са отказани за публикуване и са дадени 
указания да се отстранят. До юни не е внесен отчета за миналата година. На 26.02.20 е дадено 
указание да бъдат отстранени грешките. Но това не е направено. От публичните отчети се 
вижда, че нямаме счетоводител. Орлин Чачановски е правил отчета. Защо трябва да подаваме 
отчет с личностни обяви? И това ще се види от всички. Лично аз съм против отчета да се вижда 
от всички.  

Йордан Смолички: Моля да се покаже последната страница на отчета.  

Орлин Чачановски: Отчета се подава в Статистиката.  

Николай Павлов: Искам да се види какво е състоянието на Асоциацията в Търговския регистър. 
Няма нужда се регистрира поканата. Затова е мотивирания отказ и има указания за 
отстраняване на нередност. На които срока е минал.  

Руми Йотова: Подаването в статистиката не означава, че не трябва да се подадат в ТР. Има 
консултантски фирми, които могат да се ползват.  



Орлин Чачановски: По закон документите в статистиката се подават до края на месец януари за 
календарната година. Отчетите при нас са за друг период – от Април до Април. Отчета е 
подаден в Статистиката и е приет.  

Йордан Смолички: Защо отчета не е подписан от всички членове на УС? 

Орлин Чачановски: Защото не е необходимо. Не се изисква.  

Росен Талов: Да гласуваме отчета, за да преминем нататък. Подлагам на гласуване отчета на 
УС. 

ЗА: 7 човека; Против: 22; Въздържали се: 29  

Руми Йотова: При условие, че отчета не е приет трябва да се направи нов отчет и да се направи 
ново ОС, на което да приеме нов.  

Явор Стоянов: Не трябва да се свали отговорността от УС, да се направи нов и трябва да внесе 
нов отчет.  

Росен Талов: Какво правим ако не се освободи отговорността от УС? Продължаваме ли нататък.  

Явор Стоянов: Проверяваме закона. Друго подобно дружество прие нов УС, но не освободи от 
отговорност стария УС. Проверяваме.  

Росен Талов: Има предложение за 15 мин. Почивка.  

 

Росен Талов: Да се насрочи ново ОС, с точка единствена да се приеме отчета на УС. Сменя се 
председателя и УС, но не се освобождава от отговорност. Можем да го приемем сега.  

Орлин Чачановски: Според мен при създалия се казус това ОС не може да продължи. Винаги 
ще се намери кой да оспори събранието.  

Георги Георгиев: Имаме сблъсък, който в моите очи не може да се реши. От едната страна е УС 
от другата сме ние. Ако искаме нещата да се променят, нещата трябва да продължат. Едно 
последващо събиране ще утежни много нещата и ще продължи до безкрайност. Лично аз бих 
загърбил и гласувам ЗА.  

Любомир Попйорданов: Това не пречи ОС да задължи УС да промени определени неща в този 
отчет. С тази уговорка може да го гласуваме.  

Росен Талов: За да стигнем до финансовия отчет, трябва да приемем доклада. 

Явор Стоянов: Разбирам съображенията на Георги. Това са наши отношения. Но имаме и 
отношения с Държавата. От правна гледна точка имаме 2 пътя. Единият е 1/3 от членовете да 
изискаме ново ОС, на което да приемем отчета и да го гласуваме тогава. Втория път е да 
отменим решението за отказ и да го приемем. Но да не освободим от отговорност УС. И тогава 
да го внесем. Това са пътищата от Юридическа гледна точка.  

Павел Павлов: Допълнение от казаното от Явор Стоянов. 1/3 се изисква за свикване на ново ако 
УС не пожелае да го свика.  

Росен Талов: Какво правим ако не приемем тази точка и на следващото ОС? Моето 
предложение е да гласуваме за прегласуване отчета.  

ЗА: 41; Против: 9; Въздържали се: 8 



Желязко Мечков: Направих консултация с адвокат. Можем да не приемем отчетите, да не 
освободим от отговорност стария УС, новият УС да насрочи ново ОС, на което да се приеме 
новия отчет.  

Руми Йотова: Старият и новият УС заедно ли ще работят? Кой ще редактира новия отчет? За да 
не стигне отново да подобно положение.  

Росен Талов: Гласуваме отново приемането на отчета.  

Кворум в момента са 56.  

ЗА: 27; Против: 14; Въздържали се: 15  

Отчета не се приема.  

Орлин Чачановски: Процедурно предложение е да прекратим това събрание, след като не се 
приема отчета, да насрочим ново по установения ред.  

Росен Талов: Който е за прекратяване на днешното ОС и да насрочим ново.  

ЗА: 6; Против: 45; Въздържали се: 5 

Росен Талов: Продължаваме по точките в дневния ред. Преминаваме към финансовия отчет.  

Момчил Дамянов: Забележка – когато се прави финансов отчет да се направи и прогнозен 
отчет за разходите. Още повече, че ще има ново ръководство. Има предстоящи разходи. 
Хубаво е да се знае колко са те? И другият ми въпрос е къде са парите за Кончето? В този отчет 
не се споменава за остатък от пари.  

Орлин Чачановски: В отчета се говори много за кончето. Парите за Кончето са в отделна сметка. 
Те не са на Асоциацията и са под специален отчет. Те са пари под условие съхранявани от 
Асоциацията.  

Явор Стоянов: Колко са парите за Кончето в момента и кой се разпорежда с тях?  

Орлин Чачановски: Показа сметката с парите за Кончето. Наличност към 01.07.2020 8785,49 лв.  

Явор Стоянов: Разходите от Април миналата година до 30 юни тази година с банковите такси за 
какво са? 

Орлин Чачановски: Закупени са одеяла. Фирмата за електрооборудването имаха да взимат 
1500 лв. 1200 от тях са им преведени. Плащане по фактури за проучване за WiFi 350 лв. За 
производство на дървена стълба, крак, на панта и други дребни неща. Банкови такси, ходения 
до Кресна във връзка с оформянето на Акт 15 и т.н. Има ги всички разходи по дати.  

Момчил Дамянов: Смятам, че това трябва да фигурира във Финансовия отчет.  

Николай Павлов: Тези пари фигурират ли във финансовия отчет – официалния.  

Орлин Чачановски: Включени са във финансовия отчет. Посочени са под условие. Има ги най-
долу като таблица.  

Росен Талов: Има ли въпроси към отчета? Моя съвет е КС да проверява всяка сума дали 
отговаря на тази в отчета.  

Георги Георгиев: Разходи за курсовете – какво влиза в това място.  



Орлин Чачановски: Тук са разходите изплащани на фактури към фирми. Част от тези пари са за 
преподаватели, но изплащани на фирми. Това не е екипировка, а услуги изплащани за 
обучението.  

Явор Стоянов: Защо приходите по линия на UIMLA са 3 пъти повече от това което е платено към 
УИМЛА? Защо лихвите ни от парите ни са малко? В какво се състоят разходите за сайта 
planini.eu и сега са 4 пъти повече от миналата? На какво се дължи увеличаването на разходите 
за координатор и директор. 

Орлин Чачановски: Отговарям отзад напред. От тази година имаме координатор. Освен това и 
сумата на минималната заплата е увеличена. За сайта се наложи да се увеличава обема на 
пощите. Тук са включени и парите, които плащаме за онлайн заседанията. Приходите за 
УИМЛА са повече защото имаме повече членове. А разходите са по-малко, защото не сме 
платили стикери и значки, които не сме получили. Имаме и да плащаме още за членски внос.  

Явор Стоянов: За 2019 не сме платили за УИМЛА? 

Орлин Чачановски: За 2020 г. не сме платили членския внос за УИМЛА. 

Руми Йотова: Това отчетът за нас ли е или за институциите? 

Орлин Чачановски: Всяка година го обяснявам. Разминават се периодите, за които се подава 
пред органите и за нас. 

Руми Йотова: Ние няма как да гласуваме това, защото това няма да се подава в институциите. 
Защо тогава да го гласуваме.  

Орлин Чачановски: Да, има разминаване, защото събранието се провежда сега.  

Руми Йотова: Отчетът който трябва да се подаде във вписванията. Там трябва да предадем 
отчета за календарната 2019 г. и него трябва да гласуваме и да подадем в институциите.  

Николай Павлов: Асоциацията спестява данъци, плащайки на фирмите, а не на частно лице. 
Което е плюс за Асоциацията. Само го споменавам.  

Орлин Чачановски: Да покажа файловете, които се подават към институциите. Това са 9 файла. 
Отвориха се на екран всички справки: Отчет за данъците. Отчет за заетите лица, работна 
заплата. Справка за вземанията. Заеми – няма. Баланс. Мога да продължа към ОПР-то, но 
мисля, че това е по-важно да видите – потвърждението за подаването в Статистиката.  

Николай Павлов: Съставителят трябва да е счетоводителят. Не може ръководителят и 
счетоводителят да са едно и също лице. Затова може да са върнати. В Търговския регистър 
вписването е отказано и е даден срок за корекция.  

Орлин Чачановски: Отказана е поканата за ОС.  

Николай Павлов: След като е регистрирано НПО-то влиза в сила да се подават отчетите.  

Росен Талов: Да прекратим спора и да преминем към гласуване на финансовия отчет.  

Руми Йотова: Предлагам да гласуваме тези документи, като ги коригираме съставителя и 
счетоводителя да не са едно и също лице. Да гласуваме със забележката, че той трябва да е по 
начина, който е със забележката от Агенцията.  

Момчил Дамянов: КС. Не сме се събирали от 2 години. Има много упреци към мен. На 24 
Февруари и 7 Април сме отправили искания към  УС. Отговори ми се, че не съм говорител на 



КС. Кирчо вчера ми изпрати мейл който Момчил Дамянов прочете. Длъжен съм да прочета 
отчета на Кирчо.  

Николай Павлов: Имаме ли счетоводител? 

Орлин Чачановски: Не, нямаме. И не сме длъжни да имаме? Наел съм счетоводна фирма. 

Николай Павлов: Защо тогава не е подписан от счетоводител? Във вписванията няма подпис на 
подадените бланки.  

Росен Талов: Предлагам първо да гласуваме финансовия отчет със забележката да е във вида, в 
който се изисква от агенция по вписванията. 

Кворум 66 човека.  

ЗА: 44; Против: 4; Въздържал се: 18 

Финансови отчет се приема.  

 

Роен: Преминаваме към следващата точка. Казаното от Момчил Дамянов преди малко отчет ли 
беше.  

Момчил Дамянов: Да. Няма такъв отчет.  

Росен Талов: Значи няма какво да гласуваме. Приема се.  

Росен Талов: Преминаваме към освобождаване от отговорност на УС и КС.  

Явор Стоянов: След всичко което се случи до тук значи е ясно, че отговора е НЕ.  

Б?: Не можеш да освободиш от отговорност, за нещо, което може да създаде проблеми. 

Росен Талов: За мен е най-чисто да се освободи от отговорност, за да продължим напред на 
чисто. 

Явор Стоянов: Не можем да освободим от отговорност, след като не е приет очета. 

Тимур Костов: Добре е да се уточни каква е отговорността, която се носи. Наказателна, 
гражданска или каква? 

Любомир Попйорданов: Трябва да гласуваме, че е имаме нов отчет, който трябва да е съставен 
с усилията на новия и стария УС. Заедно да се обсъди и да се състави до някаква дата, за да не 
пропуснем дата. И този отчет да бъде избран на специално събрание. Отговорността може да 
бъде правна, гражданска или наказателно-правна. След като се приеме новия доклад, тогава 
ще отпаднат отговорностите на УС за предния период. Може да гласуваме, че не отпада 
отговорността по отчета, който трябва да се направи от новия и стария УС. Но това не ни пречи 
да имаме нов. Да се движим по дневния си ред.  

Орлин Чачановски: Отговорността може да бъде административна и наказателна, която може 
да наложи само институцията. В случая говорим за морална пред нас. Ако искате 
освобождавате или не. Пак казвам, че ако се сменни УС, не може да се иска от стария да 
работи по доклада.  

Предлагам да гласуваме освобождаване на отговорността, след приемане на доклада.  



Росен Талов: Формулираме го така. Освобождаваме от отговорност УС и съответно КС след 
приемане на доклада 

Николай Павлов: Да не освобождаваме от отговорност УС. И когато приемем годишния отчет, 
След като бъде преработен и приет. Тогава да гласуваме освобождаването.  

Орлин Чачановски: Тогава не можем да прекратим мандата на сегашния. 

Руми Йотова: Според наши юристи можем да не освободим стария, да приемем нови, които да 
се добавят към новия и да работят заедно, докато се освободи стария.  

Георги Георгиев: Това има смисъл, ако има желание за промяна. Аз не виждам такова. Ако се 
приеме това влизаме в една безтегловност за месеци. А ни очакват много задачи и курсове. 
Молбата ми е да не търсим морално удовлетворение. Съгласен съм да направя компромис със 
себе си. Но ако искаме нещата да се случват,  не трябва да чоплим в такива проблеми. Т.е. да 
превъзмогнем себе си, за да вървим наред.  

Георги Палахутев: Искам да подкрепя адаша. Преди да дойда тук се срещнах с премиера. 
Дойде и Николай Миндов. Очаква се среща на която да се реши как ще се разпределят парите 
за екскурзоводите. Казах, че искам освен екскурзоводите да участват и планинските водачи. 
Искам да вървим напред да имаме УС, за да участва в тази среща. Ще направя среща с 
Асоциация на Екскурзоводите в България. 

Желязко Мечков: Да гласуваме освобождаването под условие.  

Росен Талов: Да гласуваме предложението за освобождаване от отговорност на УС и КС след 
приемане на отчета на сегашния УС. Т.е. след приемане на отчета да се освободят от 
отговорност. Освобождаваме УС с приемане на отчета.  

ЗА: 43; Против: 3; Въздържали се:  20 

Приема се.  

По т.8 Промени в Устава. Росен Талов изчита предложенията за промени в устава и 
обявява, че след почивката ще ги дискутираме и гласуваме.  
Обявена е почивка от 10 мин.  
 
След почивката: 
Росен Талов: Предлагам да гласуваме предложенията едно след друго. 
Проверен беше кворума. В момента в залата присъстват: 62 човека. 42 човека 
представляват изискваното от Устава мнозинство от 2/3 от гласовете за 
приемането на промените.  
Гласуване: ЗА: 61; Против: 0, Въздържал се: 1 – ПРИЕМА СЕ да бъдат гласувани 
едно след друго всички предложени промени в устава, които не са оттеглени 
Пристъпи се към гласуване на всички предложения за промени в текстове на устава.   
 

Чл. 2. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Планини и 
хора – асоциация на планинските водачи в България". 

На английски език наименованието е “Mountains and People -  Association of 
Bulgarian Mountain Leaders”. Следва да добавим “and Mountain Guides » (Любомир 
Попйорданов) 

ЗА: 61; Против: 0, Въздържал се: 1 –  



ПРИЕМА СЕ добавката в изписване името на Сдружението на английски език, а 
именно “Mountains and People – Association of Mountain Leaders and Mountain 
Guides” 

В чл.7  т. 7: Предложението на Любомир Попйорданов да отпадне изброяването на 
видове състезателни дейности, като състезателни стане „туристически“  

Предложена за гласуване редакция на чл.7 т.7: Организиране и провеждане на 
спортно-туристически дейности  
ЗА: 57; Против: 3; Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 
 

Чл. 14. Всеки член на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските 
водачи в България" е длъжен:  

Добавяне в т.1 след „да спазва разпоредбите на устава“ 

етичния кодекс (Атанас Величков и Росен Талов) 

Нова редакци на чл.14 т.1 за гласуване 
 Да спазва разпоредбите на устава, етичния кодекс и решенията на органите на 
управление  
Мандатната комисия отчита с право на глас 64 души. 
ЗА: 59; Против: 3; Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ в новата редакция 
 

В чл.14 предложение за нова т. 6. Да практикува професията планински водач 
според придобитата от него квалификация записана в НТР спазвайки всички закони и 
наредби; 
Явор Стоянов: Да се съкрати до НТР. Т.е.: Да практикува професията планински водач 
според придобитата от него квалификация записана в Националния Туристически 
Регистър. 
Орлин Чачановски: Квалификация и правоспособност са две различни неща. 
Руми Йотова: Тази точка се припокрива с наредбата. Да отпадне.   
ЗА: 1; Против: 45; Въздържал се: 18 – НЕ СЕ ПРИЕМА нова точка 
 

В чл.14 предложение за нова т. 7. Да има сключена застраховка „Професионална 
отговорност на планинския водач“ ако практикува професията. (Таско Величков) 

Милан Рашевски: Ако нямам много групи в сезона, не си заслужава. Само за една 
група.  
Любомир Попйорданов: С тази застраховка водачът се защитава пред клиентите. Т.е. 
това е в личен интерес и на водача.  
Георги Георгиев: Тази застраховка не може да я има ако се застраховат само двама 
трима  човека. От всички работещи тази професия в Европа се изисква такава 
застраховка. Смятам, че който иска да работи професионално като водач трябва да има 
такава застраховка. 
Явор Стоянов: Призовавам събранието да подкрепи поправката.  
Илиян Дуков: Трябва да я подкрепим, но да не я правим задължителна. При наличието 
само на един застраховател, каквато цена ни кажат, такава ще платим. Тоест да я 
подкрепим, но да не я правим задължителна. В момента цената е ниска, но ако има 
събитие, може да скочи. 
ЗА: 46; Против: 6 Въздържал се: 12 – ПРИЕМА СЕ като нова т.6  

Предложение за нова т.10 в чл. 28:  



„Изготвя становища, позиции и прави изявления до институции и организации по 
въпроси, пряко отнасящи се до дейността на планинските водачи.“ (Росен Талов ).  
Георги Георгиев: Подкрепя, когато пряко касае дейността на планинските водачи. 
ЗА: 61; Против: 0 Въздържал се: 3 – ПРИЕМА СЕ нова т.10 в чл. 28 с тази 
редакция 
 

В Чл. 29 ал. /4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по 
чл. 28 т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове. (Любомир Попйорданов) 

Техническа грешка в Устава, вместо чл.31, да се чете и разбира чл.28. Коригира се без да се 
гласува.  

 

Приемане нови членове.  

Александър Шопов: След като са приети новите членове ще гласуват ли за УС? 

Орлин Чачановски: Приетите решения влизат в сила веднага.  

Тимур Костов: Те пълноправни членове ли са? След като не са платили членския внос.  

Момчил Дамянов: Какво става ако някой е приет сега и не си плати членски внос а е гласувал.  

Явор Стоянов: Процедурно предложение. Точка 9 да стане т. 17 

Орлин Чачановски: Не знам защо се притеснявате от новите членове, че няма да ви изберат. 
Седят тук, слушат ни и сега. 

Милан Рашевски: Искаме да се развиваме. Това са нови хора. Не виждам защо да не си дадат 
мнението си.  

Росен Талов: 5 минути почивка.  

 

Преминаваме към приемане на нови членове т. 9:  

Георги Зографов: Завърших 25 курс. Искам да стана член защото може да имам свежи идеи за в 
бъдеще. Препоръки Косьо Локмаджиев. 

ЗА: 62; Против: 2 Въздържал се: 0 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Петър Райков. Препоръки Момчил Дамянов и Косьо Локмаджиев. Искам да мина и към 
следващото ниво. Имам отношение към общността. Имам интереси и към учебната дейността 
на Асоциацията.  

Тихомир Димитров. Изказвам препоръка защото кара ски на отлично ниво, преподавател е. 

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Георги Бъчваров. Препоръки: Павел Павлов и Надя Янакиева. 



От таз годишните курсисти съм. Желая да се присъединя за да влеем свежи сили и ако можем 
да променим нещо за по-добро. Личното ми виждане е да допринеса с познанията ми в 
биоразнообразието.  

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Теодор Георгиев. Препоръки: Анастас Величков и Орлин Чачановски. 

От таз годишните курсисти съм. Това с което мога да допринеса е нещо организационно. 
Счетоводител съм по професия.  

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Петър Георгиев - Китарата. Препоръки: Момчил Дамянов; Милан Рашевски 

Отсъства. Свири на морето. Момчил Дамянов. Запознах се 2013 г. като клиент при мен. 
Пътешественик отдавна. Задмина ме за много върхове. Нямам забележки за него като курсист.   

Милан Рашевски: Сериозен опит, интелигентен човек може да допринесе за АПХ. 

Христо: Преди 2 години имаме решение да не приемаме хора, които не присъстват. 

ЗА: 42; Против: 1 Въздържал се: 21 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Валери Пелтеков. Препоръки: Орлин Чачановски. 

Преподавател. Инструктор по алпинизъм. Не присъства.  

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Лили Ангелова. Препоръки: Косьо Локмаджиев и Орлин Илиев. 

От таз годишните курсисти съм. Работя в сферата на туризма. Занимавала съм се с 
административна дейност. Смятам, че с това мога да съм полезна.   

Георги Георгиев: Курсов ръководител съм. Завършила е курса в друг учебен център и сега го 
кара отново при нас.  

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Мартина Йедек.  

Работя в планината от  много години. Ски учител. Ценностите ми са такива каквито са на 
водачите. Колкото повече сме толкова каузата може да има успех. 

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Виолета Вълкова. Препоръки: Анастас Величков и Орлин Чачановски. 



Член съм на УМС. Преподавател. Мисля, че мога да допринеса и искам да стана редове член.  

ЗА: 63; Против: 0 Въздържал се: 1 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Мая Стоилова.  

В Германия е изпратила е писмо. Заради епидемията не може да дойде. От 2001 г. организира 
детски спортни лагери и планински. От 2004 организира планински, вело и други преходи на 
Банско. В писмото има изброени много дейности, с които се занимава основно в чужбина. 
Всички свързани с планината.   

ЗА: 61; Против: 1 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Веселин Димитров. Препоръки: Диляна Христова и Илиян Дуков 

Завършил съм към АПХ и съм вписан в НТР. Познавам АПХ като неин ученик. Сега искам да съм 
член и да помогна с каквото мога за развитието и приобщаването на повече хора към 
планината. Бях впечатлен как всеки преподавател дава всичко от себе си и опитва да предаде 
знанията които има. Очаквах на едно ОС фокуса да е върху развитието. Наблюдавам 
междуособици между членове. Трябва да се съсредоточим върху планинарството и смятам да 
се включа по-активно точно в тази посока.   

ЗА: 63; Против: 0 Въздържал се: 1 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Михаил Михов.  

Г. Палахутев: От Русе е. Забравил да плати и затова е отпаднал. Много работа е свършил за 
АПХ. Най-сериозното е покрай кандидатурата за UIMLA. Препоръчвам да гласувате ЗА. 

ЗА: 63; Против: 1 Въздържал се: 0 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Добромир Добрев. Препоръки: Николай Павлов и Желязко Мечков 

Желязко Мечков: Водач с колело. Инструктор. За мен може много. Бивш член, отпаднал заради 
неплатен членски внос. 

Николай Павлов: За мен Добри е един от хората, които е развил много неща в България за 
колоезденето. И не само в България. Всичко това го прави с дипломата на MIAS. Ако го 
приемем няма да съжаляваме защото може да е много полезен.  

ЗА: 61; Против: 1 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Веселин Крумов. Препоръки: Анастас Величков 

Завършил съм курс 24. Имам много енергия и качества, с които мога да допринеса. Ще се 
радвам да присъствам тук като член.  

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 



 

Желязко Желязков. Препоръки: Орлин Илиев и Паве Павлов 

Част съм от курс 30А. Скиор съм, Отдавна съм в планините. Реших да се развия. Не мисля да 
спирам с този курс а да продължа и с останалите. Работя като търговски директор. Мога да 
помогна със знания, умения опит, енергия и контакти за да се реализират дейностите. Мога да 
съдействам и с финансиране.   

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Иво Иванов. Препоръки: Павел Павлов и Георги Георгиев Черния 

Групов отговорник на курс 30А. От дълги години съм в планината. Реших да се занимавам с 
планинарството. И това е един естествен път да стана член на АПХ.  

Илиян Дуков: Работи като нелоялна конкуренция. Не знам дали да приемаме членове, които не 
спазват законите.  

Тихомир Димитров: Това което казва Илиян Дуков е вярно но приехме и други. Подкрепям Иво 
Иванов, защото има и нови направления в неговите действия. Има за цел да се развива в 
правилната посока. Сигурен съм в неговите качества. Затова го защитавам. Има много други 
членове, които работят като нелоялна конкуренция, но срещу тях не се каза нищо.  

Желязко Мечков: Ако един човек е решил, че ще мине към по-добре, не е редно да го спъваме.  

Диляна: Иво, ако те приемем ще спазваш ли етични кодекс?  

Александър Шопов: Ако извърша нещо нелегално, ще ми бъде забранено. Рано или късно 
трябва да стъпим на законовата рамка а не да казваме той е готин, катерач, алпинист и други. 

Милан Рашевски: Когато има етичния кодекс и трябва се спазва. Хубаво е да стъпим на 
обективна основа а не да се влияем от емоции. 

Александър Шопов: Ако го приемем ще го озъптим и ще спазва етичния кодекс. 

Георги Георгиев: Ако някой иска да работи по правилата. Имаме членове които в прав текст са 
заявявали че няма да спазват правилата. Хората се променят. Ако той попадне в правилната 
среда, може би ще се промени. Ако го оставим извън това, може да продължи по старо му. 

Тимур Костов: Искам да напомня че за член на АПХ можем да приемем всеки не е 
задължително да е водач. След като го приемем можем да го съдим дали спазва устава.   

ЗА: 48; Против: 1 Въздържал се: 15 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Руми Христова. 

Няма я в залата.  

Момчил Дамянов: Курс 26. Претърпя голяма трагедия загубвайки баща си в планината. Бяха 
заедно. Дипломира се. Мисля, че дори работи. В Бургас работи по Странджа.  Чух се с нея, 
притеснила се е и не е подала препоръките си.  



Орлин Чачановски: Факта, че е станала свидетел на смъртта на баща си е достатъчен. Ако 
искате я приемете, ако искате не.  

Желязко Мечков: Ние гласуваме в момента хора без препоръки. Мога ето сега да напиша 
препоръки за Руми Йотова. Ще гласувам въздържал се.  

Росен Талов: Прочете Чл. 10 и чл. 11 от устава. Никъде не се говори за препоръки. Предлагам 
да си кажем мнението гласувайки.  

ЗА: 42; Против: 7 Въздържал се: 15 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Дамян Чолпанов. Препоръки: Тихомир Димитров и Марто Маровски 

Росен Талов: Алпинист. Учихме заедно  в Черни Осъм.  

Тихомир Димитров: Има качества на катерач, скиор, организатор, много голям опит в 
планините. Този негов път да стане член на АПХ е само за добро. Много добър водач е. 

ЗА: 57; Против: 1 Въздържал се: 6 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Йонко Христов.  

Няма го в залата. 

Виолета Вълкова: От курс 27. Военен е и обучава военни. Не мисля, че е активен планински 
водач, но може да бъде много полезен. Направи доктурантура в педагогиката. Даже е минал 
квалификационния семинар за преподаватели.   

ЗА: 57; Против: 0 Въздържал се: 7 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Тодор Бонев. Препоръки: Момчил Дамянов и Орлин Илиев 

От курс 30 на АПХ. Последните 2 години бях хижар на х. Амбарица. Мога да дам алтернативна 
гледна точка на АПХ като хижар и в отношенията с парковете.   

ЗА: 62; Против: 0 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Виктор Зидаров. Препоръки: Момчил Дамянов и Кирил Лефтеров 

Интересни ми бяха гледните точки. Надявам се и аз да допринеса. АПХ се занимава с това, 
което и мен ме интересува. Занимавам се с подбор на кадри и ще помогна с каквото мога.  

ЗА: 63; Против: 0 Въздържал се: 1 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Григор Вътев. Препоръки: Дамян Петков 

Кара курса за алпийски водачи. Завършил е в БТС. Добър катерач е. Съдействал е за направата 
на стена за катерене в Стара Загора. 



Георги Георгиев: Председател е на Спортен клуб. Но той реши да мине по етапния ред. 
Въпреки, че може да го направи без това. От моя гледна точка е добре, че иска да го прави 
колегиално.  

Росен Талов: Аз също знам, че иска да си направи всичко изрядно.   

ЗА: 60; Против: 0 Въздържал се: 4 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Едуард Хаджолиан.  

Не присъства в залата.  

Димитър Самунев: Познавам го от съвместна ми работа. Водили сме заедно и сме давали да 
води за тур оператор. Занимава се с Йога и източна философия. Познавам го от 3-4 години 
контакта ми е изцяло на професионално ниво.  

Милан Рашевски: Познавам го. Помагаше при заслон Кикиш. Отговорен, скромен и хубав 
характер. Регистриран е в НТР.  

ЗА: 52; Против: 0 Въздържал се: 12 – ПРИЕМА СЕ. 

 

Росен Талов: Следва приемане на почетен председател. Юристите знаят ли дали трябва да 
бъде тайно или явно.  

Орлин Чачановски: Всички гласувания за управителни органи е било тайно, Но почетния 
председател няма никакви права, може да е и явно. Аз съм кандидат и мога да изляза, ако 
някой го притеснява.  

Росен Талов: Направи се нова проверка на кворума, заради новоприетите членове и платилите 
си членски внос. Кворума е 68 човека. 

 

Преминаване към точка 10. 

Орлин Чачановски: Посветих 18 години на тази асоциация. В историята на планинското водене 
ще остане нещо. Не съжалявам въпреки чутото напоследък.  

Росен Талов: Има ли против явното гласуване? 

ЗА: 48; Против: 15 Въздържал се: 5 – ПРИЕМА СЕ. 

Павел Павлов: При тайното гласуване всеки има право да изрази мнението си. Това е свободно 
волеизявление.  

Явното гласуване не е най-доброто. Особено за хора, които имат взаимоотношения извън АПХ.  

Илиян Дуков: Всеки трябва да може да излезе с лицето си. 

Мирослав Стоичков: За мен начина е първо гласуваме броя на членовете. И всеки от нас 
написва 5 имена.  

Росен Талов: Да прегласуваме.  



Явор Стоянов: Все още обсъждаме явно или тайно. Крайно време е да спрем да правим тайни 
неща. Вероятно има и други тайни неща. Нека всичко да бъде явно. Освен това ще стане по-
бързо.  

Росен Талов: Дали да прегласуваме по предложение на Виолета Вълкова. 

ЗА: 20; Против: 37 Въздържал се: 11 – ПРИЕМА СЕ. 

Росен Талов: Пристъпваме към гласуване на точка 10 – почетен председател на АПХ. 

ЗА: 41; Против: 5 Въздържал се: 2 – ПРИЕМА СЕ. 

Поради проблем в броя на хората в кворума се направи поименна проверка на присъстващите, 
за да се провери кворума. Присъстващи и с пълномощни общо: 71.  

Провери се дали роднините на кандидата за почетен председател могат да гласуват или не – 
Не могат да гласуват. 

За това гласуване кворума е 69 човека.  

Пристъпи се към повторно гласуване на точка 10. 

ЗА: 42; Против: 6 Въздържал се: 21 – НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Росен Талов: Пристъпваме към точка 11. Какъв да бъде броят на УС и колко да бъде мандата.  

Предложения 

Любомир Попйорданов: 4 години 5 човека 

Митко Нанчев: 2 години 5 човека 

Тихомир Димитров: На други организации знам, че колкото повече са хората, толкова по-лесно 
се събира кворум и се взимат по-демократични решения. Предлагам 9 души за УС. И по-
демократичния избор на решения. За да може 5 винаги да могат да се събират за да е по-
легитимно решението. 

Виолета Вълкова: От опита в УМС който стартира с толкова човека – трудно се събират. При 
повече хора, колективната отговорност става колективна безотговорност.  

Колкото повече хора са, толкова по-тромава става структурата.  

Георги Палахутев: 4 години 7 човека 

Орлин Чачановски: Опитах да провокирам всички да си подадат кандидатури. Така и не се 
случи. Във всеки един момент могат и сега да се подават кандидатури.  

Росен Талов: Гласуваме за 2 години с 5 члена: 

ЗА: 1; Против: 64 Въздържал се: 6 – НЕ СЕ ПРИЕМА. 

Росен Талов: Гласуваме за 4 години с 5 члена: 

ЗА: 45; Против: 6 Въздържал се: 20 – ПРИЕМА СЕ. 

Росен Талов: Гласуваме за 4 години с 7 члена: 

ЗА: 19; Против: 21 Въздържал се: 31 – НЕ СЕ ПРИЕМА. 



 

Росен Талов: Преминаваме към гласуване на кандидатите за УС.  

Мирослав Стоичков: Предлагам Веселин Крумов. Отговорен е. Има организационен опит.  

Веселин Крумов. Активен планински водач съм. Вписан в НТР. Искам да съм полезен за 
Асоциацията. Имам качества и енергия и мога да съдействам във всичко положително за 
развитието. Имам излишно време и енергия и мога да действам сериозно.  

Орлин Чачановски: И аз имам няколко предложения За Станислав, Димитър и Илиян Дуков 

Димитър: Мисля, че няма да имам време. Давам си самоотвод.  

Станислав: Също ще си подам самоотвод. 

Илиян Дуков: Няма възможност. Благодаря ви. Но не мога.  

 

Росен Талов: Имаме 8 кандидатури.  

Анастас Величков 

Веселин Крумов 

Виолета Вълкова 

Димитър Колешев 

Любомир Попйорданов  

Момчил Дамянов 

Николай Павлов 

Явор Стоянов 

 

Александър Шопов. От 8 човека трябва да изберем 5. Как ще се справят преброителите.  

Виолета Вълкова: Да напишем на един флипчарт имената. Всеки да мине да сложи по 5 хикса и 
пак гласуването е явно. 

Росен Талов: В устава е записано че трябва да има събрани 2/3 от гласовете, за да бъде избран 
член на УС. 

Изказа се мнение, че няма да може да се съберат достатъчно кандидати събрали толкова 
гласове.   

Анастас Величков: Предлагам след първоначалното гласуване ако има по-малко кандидати 
събрали 2/3 от гласовете, да се продължи с гласуване за останалите кандидати, докато се 
събере необходимата бройка. Приема се.  

Проведе се явно гласуване с отбелязване гласовете върху Флипчарт дъска.  

Резултат:  

Анастас Величков – 62 гласа – Приема се 



Веселин Крумов - 27 гласа 

Виолета Вълкова - 40 гласа 

Димитър Колешев - 9 гласа 

Любомир Попйорданов - 50 гласа  – Приема се 

Момчил Дамянов - 51 гласа – Приема се 

Николай Павлов - 53 гласа – Приема се 

Явор Стоянов – 33 гласа 

 

Четирима кандидата получиха повече от 2/3 от гласовете.  

Пристъпи се към прегласуване за останалите трима кандидати, за да се избере още един член 
на УС: 

Веселин Крумов - 46 гласа 

Виолета Вълкова  - 22 гласа 

Димитър Колешев – 0 гласа 

Петия член на УС е Виолета Вълкова.  

 

Росен Талов: Преминаваме към точка 13. Най-важната – избиране на председател на УС.  

Желязко Мечков: Предлагам Любомир Попйорданов. 

Димитър: Предвид резултатите предлагам Анастас Величков 

Явор Стоянов: Предлагам Момчил Дамянов.  

Илиян Дуков: Подкрепям Момчил Дамянов. 

Момчил Дамянов: В създалата се ситуация си подавам отвод.  

Преминаваме към гласуване номинацията на Любомир Попйорданов.  

За 48; Против 3; Въздържали се: 20 

Преминаваме към гласуване номинацията на Анастас Величков.  

За 8; Против 0; Въздържали се: 63 

 

Росен Талов: Преминаваме към точка 14 и 15.  

Желязко Мечков: Предлагам да предложим направо трима човека и това са: Веселин Крумов, 
Александър Серафимов, Росен Талов. 

Росен Талов: Давам си отвод, защото няма да съм в България следващата година. Прочете 
какви са функциите на КС според устава.  



Димитър Самунев: Издигам кандидатурата на Явор Стоянов. 

Димитър ???: Предлагам Тихомир Димитров 

Тихомир Димитров: Давам си отвод. Благодаря все пак.  

Явор Стоянов: Въпреки късния час, чухте какво прочете Росен за правомощията на КС. Има две 
много важни неща – да не допусне безобразията с финансовия отчет и да следи за работата на 
УС. Това не е едно формално гласуване, което трябва да направим и да си тръгнем.  

Орлин Чачановски: Предлагам Борис Ангелов.  

Борис Ангелов: Не съм от София. Нямам възможност. Давам си отвод.  

 

Премина се към гласуване 

За Александър Серафимов 

ЗА 58; Против: 0 Въздържали се 13 

За Веселин Крумов  

ЗА 59; Против: 0 Въздържали се 12 

За Явор Стоянов 

ЗА 64; Против: 3 Въздържали се 4 

 

Росен Талов: Съставът на КС вече е ясен. Остава да изберем председател. 

Анастас Величков: Предлагам Веселин Крумов 

???: Предлагам Явор Стоянов 

Орлин Чачановски: предлагам Александър Серафимов 

Гласуваме за Веселин Крумов: 

ЗА 17; Против: 2; Въздържали се 52 

Гласуваме а Явор Стоянов: 

ЗА 34; Против: 3; Въздържали се 22 (34 ????) (Кворума би трябвало да е 71 ????) 

Гласуваме а Александър Серафимов: 

ЗА 22; Против: 0; Въздържали се 49 

 

Росен Талов: Веселин Крумов и Александър Серафимов си направиха отвод. Трябва да 
гласуваме за Явор Стоянов.   

ЗА 55; Против: 3; Въздържали се 13  

 



Росен Талов: Преминаваме към точка 16 

Желязко Мечков. Предлагам Орлин Чачановски за почетен член на Асоциацията. За да отдадем 
дължимото му за направеното през годините за Асоциацията.  

Преминаваме към гласуване.  

ЗА 56; Против: 1; Въздържали се 14 

 

Орлин Чачановски: Благодаря ви за това. Мисля, че беше излишно. Надявам се новия 
председател да приеме оставката ми. 

Станислав: От една година членувам в АПХ. Не съм запознат с всичко. Има много спорове по 
финансовите отчети. Моето предложение е да се направи независим финансов одит.   

Росен Талов: Мисля, че така е най-разумно. Да се направи един одит и да се започне наново. 
Да се изчистят всякакви неразбории, поводи за интриги. Най-важното на една организация е 
финансовото състояние. Мисля, че може да се направи един преглед от счетоводител, което 
няма да струва много.  

Явор Стоянов: Когато гласувахме преди няколко години сумата беше 300-400 лв. Едва ли ще 
бъде много повече. 

Любомир Попйорданов: Одита ще ни даде отговор дали счетоводството е водено правилно 
Нищо повече. Ефекта от одита е дали правилно са водени нещата. Няма да ни дадат 
информация за финансовото състояние. Дори не знам дали правилно сме подали документите 
в институциите. Трябва да определим от кой период искаме да се направи одита. Когато 
учредявахме Асоциацията не исках да съм председател. Орлин Чачановски е свършил страшно 
много неблагодарна работа. Оплюхме я и знам колко много хората не искат да я вършат. 
Надявам се, че няма сега да е така. КС също може да върши много работата и участва съвсем 
пълноценно към работата на УС. Трябва да си затвърдим мястото в планинарската общност. 
Мисля, че това е едно от най-добрите събрания. Да се опитаме да се съгласим с миналото и да 
гледаме напред. Тази професия хората в България трябва да я познаят. И да искат да ползват 
планински водачи. Тепърва трябва да си развием мястото. Аз съм човек който обича да 
делегира. Всеки член на Асоциацията е лен на УС. Може да бъде представител на Асоциацията 
в събития. Всеки е поканен в събития. Сдружението е на всички вас. Изморен съм от 
обществена дейност. Приключил съм с БААТ. Искам да дам на тази професия каквото мога. Във 
всички асоциации никой не иска да дава информация за данъците. Би било добре всеки от нас 
да каже какви данъци плаща, за да покажем какво ние даваме към бюджета. Това са реални 
пари, които ние даваме на бюджета. Тези данни събрани колективно няма да навредят на 
никой, но ще дадат нашата тежест в данъчната система.  

Тихомир Димитров: Любомир Попйорданов започна темата за нелоялната конкуренция. Много 
обединяваща тема. Асоциацията трябва да застане зад своите членове. Апелирам към новото 
ръководство да се подеме кампания за да защити своите членове от нелоялната конкуренция. 
Тук сме повече от половината от членовете. Всеки да каже на свои познати и приятели, които 
не спазват правилата да бъдат отстранени от асоциацията. Мисля, че Илиян Дуков също може 
да каже нещо по въпроса.  

Илиян Дуков: Ситуацията ще се усложнява ако не заемем по-активна позиция. Един въпрос от 
няколко години е повдигнат, Но не се пристъпва към него – Кръглата маса за темата туризъм. 



Ако тръгнем с рогата напред ще си утежним положението. Положителното от пандемията ни 
помогна да се опознаем и влезем в разговори между нас. Именно АПХ трябва да организира 
тази кръгла маса за туризма. Да подготвим презентация къде е границата между ТО и 
планинския водач. След това да се отпусне един 6 месечен период, в който всеки да си вкара 
нещата в ред. След този период който не желае да работи по правилата, просто да му бъде 
потърсена законова отговорност. Това е моето виждане. Да пробваме с Добро и ако не стане…  

Росен Талов: В седмицата между 8 и 11 Септември да се насрочи това ОС на което да се приеме 
отчета на УС, който не се прие.  

Росен Талов: Молба за новия УС. Да поемете всичките FB страници и да се изчисти всичко Да 
остане само една страница, която да е официална. Също така бутона за сигнали – 
информацията да се публикува след като контролните органи са дали мнението си. Иначе 
нелоялните се подготвят и органите не могат да констатират никаква нередност. Членовете на 
УС да имат достъп до тези страници, за да се внимава какво се публикува. Подадох сигнал. 
Публикувал съм в Workplace какво са ми отговорили. И новия УС ще прецени дали да се качи 
на сайтовете ни или да си остане между нас.  

Росен Талов: Да гласуваме извършването одит на организацията. И дата за ОС на което да се 
приеме отчета.  

Гласуваме предложението за одит 

ЗА: 64  Против: 4 Въздържали се: 3 

Предлагаме 10.09.20 17:30 за следващо ОС 

ЗА: 56  Против: 4 Въздържали се: 11 

 

Руми Йотова: Да се добави за следващото ОС точка Разни, ако сме забравили нещо.  

 

Събранието приключи в 22:30 часа на 28.07.2020 г. 

 

 Протоколчик:   

 Анастас Величков 


