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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
КОНТРОЛЕН ОРГАН – „ИНСПЕКТОРАТ” НА БТС

П Р О Т О К О Л № 51-17
20.01.2022г.
Заседанието се проведе от 11,00ч. в кабинета на ет. V, София, бул.”В.
Левски” № 75, ет. 5, в следния състав:
При следния Дневния ред:
1. Проследяване и дебатиране по точките от дневния реда на предстоящото
заседание на УС на БТС на 20.01.22г.;
2. Становище,
относно
длъжностните
характеристики,
съгласно
управленската структура на БТС;
3. Становище, относно предложението на фирма „Карекс 2003” АД, касаещо
договор за наем на хижа „Трещеник”. /вх. № 1780/05.01.2022г./
3. Обсъждане предстоящото Общо събрание на БТС, регламент и начин на
провеждане;
4. Разни.
Заседанието започна в 11.00 ч. , в присъствието на Председателя на
инспектората – Стоян Иванов и адв. Снежана Сутулова лично и
3-ма
представители на Инспектората, Руси Минев и Виолета Йорданова чрез
телефонна връзка, а Ивайло Мирчев чрез видео връзка.
След дискусия и обстойно разгреждане на всички точки от дневния ред.
ИНСПЕКТОРАТА РЕШИ:
Относно инфоцентъра на БТС –
1.Предложението двама от щатните служители да се преместят в
Инфоцентъра е удачно и ще бъде по-удобно и за клиентите на 100 НТО
и за поддържане имиджа и функцията инфоцентъра да бъде лице на
БТС .
Относно създаването на още една щатна бройка –
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Подбора за служител да бъде обвързан с професионален опит, ценз и
образование. Да се конкретизира концепцията с конкретни задачи и
цели за постигане, които ще се очакват от този слежител.
Длъжностната характеристика да отговаря на тези изисквания.
ГЛАСУВАЛИ – „ЗА”
ОБЩО 5
/2 лично и 3-ма по телефонна връзка /
Ивайло Мирчев направи предложение да се помисли по въпроса да се приложи
франчайз и се предложи на туристическите дружества да направят пред
обектите на 100 НТО на нарочно обособени места, където да се поставят печати
и се предлагат рекламни материали на БТС и да се поиска от ERA финансова
подкрепа за БТС.
относно длъжностни характеристики –

ИНСПЕКТОРАТА РЕШИ:
Да се разграничат функциите на Изпълнителен секретар и член на УС
на БТС.
ГЛАСУВАЛИ – „ЗА”
ОБЩО 5
/2 лично и 3-ма по телефонна връзка /

Относно заявлението на наемателите на „Трещеник” –
БТС да приеме предложението на наемателя, защото е по-добре да
имаме стопани на обекта.
ГЛАСУВАЛИ – „ЗА”
ОБЩО 5
/2 лично и 3-ма по телефонна връзка /

Относно вх. № 1787/20.01.2022г. от г-н Атанас Сивков
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ИНСПЕКТОРАТА РЕШИ:
Членовете на Инспектората единодушно не подкрепят направеното
предложение за отлагане провеждането на ОС на БТС. БТС стои в
нищото с временно изпълняващи длъжността и с 5 човека по-малко от
УС. Извънредната обстановка в България и по света продължава
повече от 2 години и нищо не гарантира, че до 2 месеца нещо ще се
промени. ОС може да се проведе при спазване на всички
противоедидемиологични мерки.
ГЛАСУВАЛИ – „ЗА”
- ОБЩО 5
/2 лично и 3-ма по телефонна връзка /

Заседанието приключи в 13,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНСПЕКТОРАТА:
/Стоян Иванов/
ПРОТОКОЛЧИК:
/Адриана Иванова/

