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Изх.№ 003 / 01.06.2020 
 

        До 
              Г-н Георги Петков 
                         Г-жа Нора Петкова 
 
 
 Уважаеми господин Петков, 
 Уважаема госпожо Петкова, 
 
 Във връзка с постъпил Ваш сигнал, относно планинския водач Албена Стойчева Кирова, Ви 
уведомявам следното: 
 В хода на проверката, Управителният съвет на Сдружение “Планини и хора - асоциация на 
планинските водачи в България” събра писмени сведения от Албена Стойчева Кирова и от свидетели, 
които са били гости на х. Мандрата на 24.05.2020 г. 
 Албена Кирова е преминала успешно обучение за придобиване на професионална квалификация 
по професията “Планински водач” в Центъра за професионално обучение към Сдружение “Планини и 
хора - асоциация на планинските водачи в България” и е положила изпит пред комисия, назначена от 
министъра на туризма за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “Планински 
водач”, след което е вписана надлежно в Националния туристически регистър.  
 В момента Албена Кирова е пълноправен член на Сдружение “Планини и хора - асоциация на 
планинските водачи в България” и на Съюза на асоциациите на международните планински водачи 
(UIMLA). Твърдението Ви, че Албена Кирова е самонаричаща се “планински водач” не отговаря на 
истината. 
 От изложеното във Вашия сигнал е видно, че хижарят на хижа Мандрата е предприел действия 
да Ви осигури настаняване в хижа Тъжа, свързвайки се с хижаря, откъдето е потвърдено, че ще имате 
възможност да нощувате в нормални условия и да изсушите мократа екипировка. Сами сте избрали тази 
възможност пред оставането да пренощувате в препълнена от туристи столова, които са имали 
предварителна резервация в хижата. 
 От сведенията е видно, че върху Вас не е упражняван натиск нито от стопаните на хижа 
Мандрата, нито от Албена Кирова, нито от други туристи, които са се намирали по това време в хижата. 
 Албена Кирова не е имала договорни отношения с Вас, съгласно Закона за задълженията и 
договорите и в тази връзка не е нарушила разпоредбите в Устава на Сдружение “Планини и хора - 
асоциация на планинските водачи в България” и Етичния кодекс на планинските водачи в България.  
  
 Предвид гореизложеното, считам, че Албена Стойчева Кирова не е нарушила законовата и 
подзаконовата нормативна уредба, регламентираща дейността на планинския водач в Република 
България. 
 
 С уважение, 
 
                 Председател на 
        “ПЛАНИНИ и ХОРА“ - асоциация  

на планинските водачи в България” 
         Орлин Чачановски 
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