СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №10
от 09.10.2014 г.

Днес, 09-ти октомври 2014 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр.
Варна, ж.к. Чайка, бл. 128, от 18:00 ч. се проведе десетото заседание на Управителния
съвет на Съюза на екскурзоводите в България, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ с изключение на Светлана Ненчева и
Виктория Балездрова.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Финансово състояние на СЕБ.
2. Партньори на СЕБ през сезона.
3. Есенна екскурзия за членовете.
4. Курсове за екскурзоводи – зима/пролет 2014-2015г. съвместно с ЦПО „Знание и
бизнес”.
5. Диспечиране ‘2014.
6. Прием на нови членове.
7. Разни.
По точка 1 от дневния ред:
В. Гочев представи актуални данни за финансовото състояние на СЕБ – добро, стабилно
– по банкова сметка и каса към момента имаме 12 400 лв., но и неизплатени хонорари
в размер на 4 100 лв.; приходите от реализация на екскурзоводски услуги са в размера
на планираните – малко над 6000 лв.
По точка 2 от дневния ред:
Партньорите на СЕБ се увеличават. Основните партньори са Община Варна,
Икономически Университет Варна, Албена Тур, ВМТ Орбита, Холидей шоп, Холидей
ВИП тур, Атлантик тур, Акрос Юръп. Нови и възобновени партньори в сравнение с
миналата година са: Клуб Магелан, Улпия турс, Сънтурс.
От хотел „Хелиос хотелс“ изплатиха задължението си към СЕБ в следствие на изпратен
обоснован иск.
Предложение от В. Гочев – тъй като финансовото състояние на СЕБ е стабилно да се
върнат 5 000 лв. на членовете, които подпомогнаха СЕБ с дялово участие.

УС на СЕБ реши: За връщане на средствата от дялово участие ще се вземе решение на
следващо събрание на УС.
По точка 3 от дневния ред:
За есенните екскурзии до Виена и Будапеща желаещите са петима за едната и двама за
другата екскурзия. При тези условия есенната екскурзия не може да се проведе.
По точка 4 от дневния ред:
Курсовете за екскурзоводи ще бъдат организирани по същия начин съвместно с ЦПО
„Знание и бизнес” от 1-ви ноември 2014; край - 31 май 2015г. с общо 960 учебни часа
(480 часа са дистанционно обучение; 140 часа – присъствено обучение; 340 часа
практика). Ще се провеждат в дни – четвъртък, петък и събота. Заплащането е директно
към ЦПО. Предвидени са 4 учебни екскурзии.
По точка 5 от дневния ред:
Относно възнаграждението за диспечиране през сезон 2014 и по предложение на
председателя на съюза, с единодушие УС на СЕБ реши:
Да се изплати на Виктория Балездрова предвидената сумата от 1000 лв., въпреки че от
01.08.2014 не е имала възможност да извършва дейността, следва да и се зачете
приноса през изминалите години.
По точка 6 от дневния ред:
Прием на нови членове:
1. Елизабет Ферара (за Италия) – приета с единодушие
2. Адел Каранов (за Италия) – приет с единодушие
3. Нели Сафонова – отказ поради неизпълнени условия за членство
4. Джована Солони (за Италия) – приета с единодушие
5. Бояна Папазова (испански и италиански) – приета с единодушие.
6. Снежанка Тотева (руски, италиански, немски, английски език) – приета с
единодушие
7. Светлана Панчева (английски език) – отлагане на гласуването, покана за
събеседване.
8. Цветелина Цонева (английски език) – приета с единодушие.
По точка 7 от дневния ред:
Тенденцията в последните години е обслужване на малки групи туристи и търсене на
екскурзоводи за пътувания на българи в чужбина. В тази връзка да се направи
запитване до всички членове за актуализиране на информацията:
- кой екскурзовод какви дестинации в чужбина би могъл да поеме;

-

обслужване на индивидуални туристи – колеги със собствен транспорт –
шофьор и екскурзовод;
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Виктория Балездрова: ……………………….
/отсъства/

Цветанка Колева: ……………………….

Веселина Даракчиева: ……………………….

Светлана Ненчева: …………………….
/отсъства/

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

