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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
КОНТРОЛЕН ОРГАН – „ИНСПЕКТОРАТ” НА БТС

П Р О Т О К О Л № 51-14
09.11.2021г.
Заседанието се проведе от 14,00ч. он лайн, по интернет платформа.
При следния Дневния ред:
1. Обсъждане информацията за констатирани сериозни нарушения в
организацията, предоставен от инж. Васил Николов;
2. Проследяване и дебатиране точките по двата дневни реда за
предстоящото заседание на УС на БТС на 11.11.21г.;
3. Разглеждане доклада на адв.Сутулова до УС;
4. Разни.
В платформата се включиха 4-ма представители на Инспектората, протоколчика
и Виолета Йорданова по телефона.
ИНСПЕКТОРАТА РЕШИ:
Приема предложения дневен ред
ГЛАСУВАЛИ – „ЗА”
ОБЩО 5

По т. 1 от дневния ред – Стоян Иванов иска мнението на адв. Сутулова
Адв. Сутулова – по въпроса за протоколите, има протоколчик, който изготвя
тези протоколи, съгласуват се и се подписват от Председателя на БТС и водещ
на заседанието. В случая той не го е подписал, а е написал персонално
изявление. Протоколът е свален от аудио запис, след това следва корекция и
допълване от адв. Розов и от доц. Драганов – няма идентичност между аудио
записа и допълнения протокол. Протоколите не трябва да съдържат буквално
стенографски запис, а да са оформени в лаконичен вид с правилно отразени
решения. Относно „Експрестурист трейдинг” – недопустимо е да има плащания
между два субекта, трябва да има и основания. Договорът за абонаментно
правно обслужване на адв. Розов е с БТС, не с „Експрестурист трейдинг”.
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Виолета Йорданова – плащането е извършено от друг източник. Това не е
кешово плащане, а плащане чрез Банка. Договорът е първичен, а фактурата
вторичен документ – има разминаване и това е нередно.
Адв. Сутулова – относно неподадените декларации по чл. 23 за местни данъци
и такси - с тези пропуски е причинена финансова загуба на БТС.
Стоян Иванов – отговорникът за тези пропуски да даде отговор пред
Инспектората защо това е допуснато.
Руси Минев – УС обрече на блокиране работата на БТС. Вместо да си хвърлят
оставки, да се свика извънреден Конгрес. Очевадно е, че работата не върви по
този начин. Да препоръчаме на УС да преразгледа решенията с оставките и
смяната на ръководството.
Ивайло Мирчев – призовах за мъдрост. УС не помисли мъдро, защото пусна БТС
в бездната и той сега лети стремглаво.
Адв. Сутулова – дали Конгрес или Общо събрание, закона не прави разделение
между двете. При положение, че Председателя си е подал оставката, трябва да
се свика ОС и да се довърши мандата до 2024 г. Преразглеждане на вече взето
решение е нонсенс. Сега искат отмяна на решението. Решенията не могат да
бъдат необмислени и необосновани. Устава ни казва какво се случва –
окончателните решения се взимат от ОС.

По. т. 2 от дневния ред:
ИНСПЕКТОРАТА РЕШИ:
Обстойно разгледаното становище на адв. Сутулова и
подкрепено от всички членове на Инспектората да бъде
изискано да бъда включено, като т. „Разни” за заседанието на УС
на БТС на 11.11.2021 г.
ГЛАСУВАЛИ – „ЗА”
ОБЩО 5
Набелязват се въпроси за последващо обсъждане:
- Трябва ли Изпълнителния секретар да е член на УС? /Той е на
трудови правоотношения в БТС/;
- Относно конкурса за Изпълнителен секретар /имаме горчив опит. Не
беше дадена обратна връзка на явилите се на конкурса и накрая
изпитващият - стана Изпълнителен секретар/;
- Съгласно чл. 46 от Устава членовете на Инспектората да проведът
среща със служителя Иван Тодоров, участвал в 52-ра Конференция
на ЕРА в гр. Сибиу - Румъния, за периода от 29.09.2021г. до
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-

02.10.2021г. една камара пари са похарчени, да каже резултата какъв
е, контакти, стратегии и т.н.
Относно поддръжката на сайта на БТС /в момента той е пълна каша/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНСПЕКТОРАТА:
/Стоян Иванов/
ПРОТОКОЛЧИК:
/АДРИАНА ИВАНОВА/

