СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №1
от 09.04.2013 г.

Днес, 9-ти април 2013 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна, ул.
Петър Енчев 21, от 17,30 до 20,30 часа се проведе първото заседание на новоизбрания
от отчетно-изборното събрание на 5-ти този месец Управителен съвет , свикано от
председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ с изключение на Веселина Даракчиева по
извинителни причини – пътуване в чужбина.
Поканени да присъстват също бяха: Атанас Атанасов и Димитричка Тодорова
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Запознаване на новите членове с обичайната практика на функциониране на
съвета, изпълняваните задачи и отговорности на членовете на УС.
2. Изготвяне на календарен план за заседанията на УС през 2013 г., време и място
на провеждане, периодичност (регулярни, извънредни, закрити, открити,
в офиса, изнесени).
3. Персонално разпределяне на функциите, задачите и отговорностите които ще се
делегират от председателя на всички членове на УС.
4. Определяне на отговорници и срок по съставянето на:
4.1. Календарен план на съюзните дейности до края на 2013 г.
4.2. Бюджет на съюза и обвързването му с планираните дейности за 2013 г.
4.3. Актуализирана База данни за всички членове на СЕБ.
4.4. Разработване на система за оценка, отличия и звания на екскурзоводите
които да им се връчват по повод чествания или особен принос и заслуги към
съюза.
4.5. Правила за приемане и изключване на съюзни членове.
4.6. Морално-етичен кодекс на екскурзоводите в България.
5. Обсъждане на възможността за изкупуване дяловото участие на Елка Николова в
Аккорд травел ООД от СЕБ. Намиране на подходяща форма за участието на СЕБ
във фирмата.
6. Диспечиране ‘2013 и персонализиране участието на членове на УС на СЕБ в
дейността.
7. Разни.

По точка 1 от дневния ред:
Валерий Гочев представи членовете на УС, запозна ги с функционирането на
Управителния съвет, изясни, че за присъствие се счита и комуникацията по телефон и
скайп по време на заседание. Председателят на съюза свиква Управителния съвет като
определя дата, място, час. Дневният ред ще е предварително известен и може да бъде
изменян и допълван от членовете на УС, води се протокол, а решенията се вземат с
мнозинство от присъстващите.
Извадки от протокола ще бъдат публикувани в уебсайта на съюза.
Валерий Гочев подложи на гласуване протоколите да се водят от Катя Калоянова.
Гласували „ЗА“ : 6 , против и въздържали се няма.
За протоколчик бе избрана Катя Калоянова.
По точка 2 от дневния ред:
Изказвания:
Валерий Гочев:
УС ще се свиква по план всеки месец, като може да се свикват и извънредни
заседания. По принцип УС се свиква от председателя, но трима члена на УС могат да
задължат председателя да свика извънредно заседание. Заседанията са закрити
(само членовете на УС) и открити (в присъствие на членове от СЕБ). Място на
провеждане :
-в офиса на СЕБ на ул. Петър Енчев № 21, или
-изнесен УС.
Предложи: първият изнесен УС да се проведе в гр. Елена в къщата за гости на
Димитричка Тодорова, след края на туристическия сезон.
УС на СЕБ с пълно единодушие РЕШИ :
Плановите заседания на УС да се провеждат всеки първи четвъртък на текущият месец
от 18:00 ч., като членовете да бъдат уведомявани по телефон или електронна поща.
Следващото заседание да е на 16.05.2013 г., а изнесеният съвет в края на м. септември.
По точка 3 от дневния ред:
Изказвания:
Валерий Гочев:
Всеки член ще отговаря за определен ресор. Представи своето виждане.
С пълно единодушие, УС на СЕБ РЕШИ :
Създава се следното разпределение на отговорностите:
Валерий Гочев – Председател
Костадинка Ортодоксова – Зам. председател
Виктория Балездрова – Главен секретар
Катя Калоянова – Секретар

Веселина Даракчиева – Говорител на СЕБ
Цветанка Колева – Завеждащ връзки с членовете на СЕБ
Светлана Ненчева – завеждащ дейности на СЕБ
Гласували: „ЗА“ - 6, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
По точка 4 от дневния ред:
Изказвания:
Валерий Гочев:
При планиране и провеждане на дейности, по-активно да се търси съдействието на
Атанас Атанасов.
Атанас Атанасов:
Да се подпомагат членовете на СЕБ във връзка с професионалното им израстване.
При възможност, част от лекториите да се финансират от СЕБ; в бюджета
задължително да се покриват разходите за издръжката на офиса; в плана за
дейности да се заложи участие и в други мероприятия като туристически борси,
командировки.
По т.4.1. „Предложения за календар на съюзните дейности“ се направиха следните
изказвания:
Валерий Гочев:
Да се включи почистване на Римски терми на 20.04.2013г. от 10:00 ч.
Атанас Атанасов:
За това мероприятие да се уведомят: Общината, Бистра Варнева (БНТ Свят и
Канал 2), БТВ, за да може всеки желаещ може да се включи.
На 13.04.2013г. от 13:00ч. да се планира пешеходна обиколка на Варна с Християн
Облаков. Отговорник по уведомяването на членовете на СЕБ да е Виктория
Балездрова. На 14.04.2013г. от 14:00ч. смятам да проведа курс за ползване на
компютри, регистрация в библиотеката на съюза в интернет сайта и пр.
Костадинка Ортодоксова:
Да се обсъди и подготви есенната екскурзия на СЕБ до Македония – Албания.
Предлагам вариант при неосъществяване на тази, да се замести с „ Балкански
триъгълник“ : Видин – Неготин – Калафат и винено село Раяц. Екскурзията може да
се предложи и на виноклуба на Ламбрин Сотиров.
Атанас Атанасов:
Предлагам за лектори през годината да се поканят:
- Стефан Цанев за лекция за Балканската война;
- Горан Благоев от БНТ
- уредника на музея във Велики Преслав

Валерий Гочев:
Да не забравяме Курсовете за членовете на СЕБ. Да потърсим Васил Тенекеджиев за
нови теми.
Светлана Ненчева:
Предложение за лекция върху флора и фауна
Костадинка Ортодоксова:
Предложение за лекция по орнитология – Митко Димитров.
Отговорници по заснемането на лекториите да са Атанас Атанасов и Валерий
Гочев.
Атанас Атанасов:
От м. ноември 2013 г., освен курсовете в събота и неделя, всеки петък, колега
който пътува зад граница с групи може да споделя опита си: откъде минава;
уловки; какво трябва да се знае за дадена страна и т.н. Да се даде експозе за дадена
държава от гледна точка на екскурзоводското обслужване, споделяне на опит при
пътуване в чужбина с българи.
Валерий Гочев:
През м. ноември да се проведе общо събрание на съюза, а през декември да се
организира Коледно парти на дата преди Коледа.
УС на СЕБ с единодушие РЕШИ :
Валерий Гочев да изготви календарния план на съюзните дейности до следващото
заседание на УС.
По т.4.2. Дискусия за съставяне на бюджет 2013 г. :
Светлана Ненчева:
Да се разшири дейността на СЕБ с цел повишаване на доходите.
Костадинка Ортодоксова:
Развиване на Професионален учебен център съвместно с Божидарка Балинова.
Може да се разчита на разработените връзки и контакти с туроператорски фирми
създадени от Атанас Атанасов и Виктория Балездрова.
Валерий Гочев:
Да се заложат 4000 лв. приходи от членски внос.
Реплика на Виктория Балездрова:
Нека са 3500 лв. от членски внос. Не всеки плаща навреме.
Валерий Гочев:
Да се заложи мин. бюджет 10 000 – 12 000 лв., т.е. по 1000 лв. на месец.
Костадинка Ортодоксова:
Да се дискутира наредбата в Закона за туризма.
Виктория Балездрова:
Членовете на СЕБ да получат директно акредитация от МИЕТ.
Атанас Атанасов:

Да се опитаме да задържим ръста на приходите като 2012г. Запазване на
досегашните контакти с туроператори и търсене на нови.
Костадинка Ортодоксова:
Предложение за организиране на ученически екскурзии.
Реплика на Виктория Балездрова:
Има много силна конкуренция, много нисък е чистият приход.
Атанас Атанасов:
Есенната екскурзия носи приходи около 1000 – 1200 лв. Предложение за по-ранно
организиране.
Светлана Ненчева:
Предложение за повече, но по-малки екскурзии в България на близки дестинации.
Костадинка Ортодоксова:
Предложение за организиране на тийм-билдинги.
Виктория Балездрова:
Предложение за разпространение на информация за СЕБ до повече фирми материали от името на СЕБ (екскурзиите да се отнасят към „Аккорд”) и флаери с
конкретни екскурзии (най-популярните и най-евтини).
Светлана Ненчева:
Предложение за връзка с фирма за курсове за ски-учители и планински водачи, като
СЕБ получава процент от записванията.
Костадинка Ортодоксова:
Ще проверя за фирма организираща курсове за планински водачи и ски-учители.
Виктория Балездрова:
Предложение за курс за преводачи: кабинков превод.
Цветанка Колева:
Предложение за езиков превод на окрадени туристи за 30 лв. на час. Ще предоставя
телефоните на СЕБ на Първо и Пето РПУ за контакт при необходимост от
преводач.
УС на СЕБ с единодушие РЕШИ :
1. Определя се срок за изготвяне на бюджет 2013 до 23.04.2013г. Валерий Гочев се
заема с изготвянето на бюджета и обвързването му с календарния план на съюзните
дейности. Отговорник за изготвяне на бюджета – Валерий Гочев.
2. Дейности, които носят приходи за СЕБ ще са:
- реализация на екскурзоводски услуги;
- курсове за усъвършенстване на екскурзоводи, планински водачи и ски-учители;
- екскурзии;
- чуждоезикови преводи;
3. През 2013 г. при екскурзоводско обслужване на круизни кораби на фирма Ренесанс с
намалени тарифи за екскурзии от половин ден да не се отчислява процент за СЕБ. При
целодневни такива да се отчисляват от хонорарите 10% за СЕБ.

4. Да се проведат разговори с Божидарка Балинова за организиране на есенни курсове
за начинаещи екскурзоводи – отговорник Валерий Гочев.
По т.4.3. се състояха следните разисквания:
Виктория Балездрова:
Да се събере информация за рождените дати на членовете на СЕБ, а не ЕГН.
Костадинка Ортодоксова:
Да се изпрати запитване до членовете на СЕБ за предоставяне на телефони и
електронни адреси които да се публикуват в уебсайта на СЕБ.
УС с единодушие РЕШИ:
Отговорник по актуализиране на базата данни на членовете да е Виктория
Балездрова. Базата данни на членовете да съдържа:
a. Трите имена;
b. Рождените дати с цел изпращане на поздравителен адрес от УС, като
особено внимание се отделя на кръгли годишнини;
c. С кои езици работи екскурзовода;
d. Мобилен и стационарен телефон ;
e. Е-mail, лична уеб страница
f. Къде работи със следните подраздели:
- на свободна практика
- сезонен екскурзовод към фирма ….
- на постоянна целогодишна работа към фирма …
- има нужда от финансово подпомагане
- има нужда от социални контакти и грижи.
По т.4.4. се проведоха следните разисквания:
Валерий Гочев:
Предлагам да се учредят годишни награди за „Екскурзовод на годината“ след
изработване на критерии за връчване на награда, като се почерпи и мнението на
туроператорските фирми.
Костадинка Ортодоксова:
Да се допитаме до фирмите за екскурзоводска награда, която да е и парична, като
се връчва на 21 февруари. Нека да бъдат няколко, по езикови групи.
УС с единодушие РЕШИ:
Въвежда се награда „Екскурзовод на годината”, като с разработване на критериите се
заеме Валерий Гочев.
По т.4.5. УС с единодушие РЕШИ:
Приема предложението на председателя на съюза по отношение на правилата за
приемане и изключване на членове, като решенията се вземат с мнозинство от
управителния съвет.
По т.4.6. УС с единодушие РЕШИ:

Предложението на Виктория Балездрова за морално-етичен кодекс което е
съгласувано с Веселина Даракчиева, Светлана Ненчева, Димитричка Тодорова и
Атанас Атанасов да бъде разпратено до членовете, обсъдено и разгледано на
следващо заседание на УС.
По точка 5 от дневния ред:
Изказвания:
Валерий Гочев:
Малкият брой хора присъствали на последното общо събрание се дължи по мое
мнение на разочарование в членовете породено от два главни проблема. Единият
се казва „Аккорд“ а другият „Диспечиране“ и ние трябва да насочим нашите усилия
именно към тях.
Атанас Атанасов:
Към момента Аккорд има да погасява заем за оборотни средства който ще се
изплати до няколко месеца. Нека отложим дискусията за края на сезона.
Костадинка Ортодоксова:
Нека да изчакаме края на сезона.
УС на СЕБ с единодушие РЕШИ :
Да покани на разговор Елка Николова на следващо заседание на УС.
По точка 6 от дневния ред:
Изказвания:
Валерий Гочев:
С цел по-справедливото разпределение на нарядите, предлагам не само един човек
да определя кой ще извърши дадена заявка, а в този процес да се включат всички
членове на УС, по езикови групи към които принадлежат. Постъпилите заявки да се
разпределят приоритетно според създадената база данни, към екскурзоводи на
свободна практика и сезонни екскурзоводи с ниска заетост. От психологична гледна
точка термина „Диспечиране“ станал омразен на членовете, да се замени с
„Реализация на екскурзоводски услуги”
Виктория Балездрова:
Всеки екскурзовод да заяви писмено ангажираността си през сезона.
Костадинка Ортодоксова:
Предлагам диспечирането да си остане така както е било до сега.
УС на СЕБ РЕШИ :
Променя термина „Диспечиране” с „Реализация на екскурзоводски услуги” като с тази
дейност основно ще се занимава Виктория Балездрова.
Диспечирането ще става според графика на заетостта, заявен от заинтересованите
екскурзоводи. Всеки екскурзовод да заявява писмено свободните си от ангажименти
дати през сезона.

По точка 7 от дневния ред:
УС на СЕБ дискутира регистрацията на СЕБ в НТР и реши РЕШИ :
Председателят Валерий Гочев да се свърже с Мария Иванова от МИЕТ, уточни
изискванията и извърши необходимите за регистрацията действия. На следващ УС да
се покани доц. Стоян Маринов за дискутиране на наредбата за екскурзоводско
обслужване в Закона за Туризма.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Виктория Балездрова: ……………………….

Цветанка Колева: ……………………….

Веселина Даракчиева: ……………………….
(Отсъства)

Светлана Ненчева: …………………….

Катя Калоянова: …………………………………..
(Протоколчик)

