СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №11
от 12.11.2014 г.
Днес, 12-ти ноември 2014 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна, ж.к.
Чайка, бл. 128, от 16:00ч. се проведе единадесетото 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 Катя Калоянова и Светлана
Ненчева.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Даване на интервю пред кореспондент на БТА за предстоящата Първа национална
екскурзоводска конференция на 14.11.2014 г.
2. Запознаване с резултатите от срещата и консултативния съвет при Кмета на Варна.
3. Приемане на нови членове.
4. Обсъждане на дневния ред и програмата на Националната екскурзоводска
конференция Велико Търново ‘2014 в конферентна връзка с членовете на УС на АЕБ.
5. Разглеждане на предложение за създаване на Федерация на екскурзоводите в
България в конферентна връзка с членовете на УС на АЕБ.
По точка 1 от дневния ред:
Членовете на УС запознаха кореспондента на БТА Мила Едрева с проектопрограмата и
въпросите които ще бъдат поставени за разискване на конференцията. Изясниха се
исканията пред Министерството на туризма, които ще бъдат разглеждани и най-вече
изработването на Правилник за прилагане на ЗТ в частта му за екскурзоводската дейност.
По точка 2 от дневния ред:
Костадинка Ортодоксова, присъствала на консултативния съвет провел се на 06.11.2014
запозна членовете на УС с разискваните въпроси.
Най-важното за СЕБ е, че се приеха нашите предложения за продължаване на договора с
Община Варна за пешеходните обиколки на Варна и през 2015 г. в размер на 3 000 лева,
като допълнително се предвидят средства от 1 000 лв. за екскурзоводско съпровождане на
делегации пристигащи по линия на международното сътрудничество или по линия на
Дирекция Култура. Със съдействието на проф. Нешков се прие и нашето предложение да се
предвидят средства в размер на 9 000 лв. за провеждане на Балканска екскурзоводска
конференция през есента на 2015 г.
По точка 3 от дневния ред:

Цветанка Колева представи 3 кандидатури на колежки екскурзоводи с немски език :
1. Ивелина Миразчийска
2. Петя Дамянова
3. Екатерина Германова-Бауер
След представянето УС на СЕБ с пълно единодушие РЕШИ :
Приема представените кандидати за членове на съюза.
По точка 4 от дневния ред:
Валерий Гочев даде свое виждане за проект на Дневен ред както следва:
НАЦИОНАЛНА ЕКСКУРЗОВОДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
14-16.11.2014 – Интерхотел Велико Търново
ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД
Първи ден: 14.11.2014 (петък)
12.00 – 14.00 ч. Пристигане и настаняване на участниците
14.30 – 18.30 ч. Работни срещи и лекции
Място: Конферентна зала „Преслав” „Интерхотел – Велико Търново”
Зала: 100 места
1) Приветствени слова и представяне на организациите:
Начало: 14.30 ч., край: 15.00 ч.
2) 15.00 – 16.00 ч. Дискусии по проблемите на екскурзоводската професия в България
16.00 – 16.15 ч. Пауза
3) 16.15 – 17.00 ч. Продължаване на дискусиите.
4) 17.00 – 17.30 ч. д-р Иван Църов – Археологическите проучвания на Регионален
исторически музей – Велико Търново през сезон - 2014 г.
5) 17.30 – 18.10 ч. Доц. д-р Евгени Дерменджиев – „Резултати от археологическите
разкопки в северния сектор на крепостта Трапезица 2007- 2013 г.”
19.30 – Вечеря в ресторанта на хотела
Втори ден: 15.11.2014 (събота)
10.00 – 13.00 ч.
1) 10.00 – 10.40 ч. Доц. д-р Павлина Владкова – „Нове - сърцето на легиона”
2) 10.40 – 11.20 ч. Доц. д-р Мирко Робов – Югоизточният сектор на крепостта Трапезица –
резултати от археологическите проучвания
11.20 – 11.40 ч. Пауза
3) 11.40 – 13.00 ч. Дискусии по състоянието и проблемите на екскурзоводското
обслужване.Основни положения за екскурзоводската професия в новия закон и наредбата
за прилагане на ЗТ.

13.00 – 14.30 ч. Обедна пауза
4) 14.30 – 18.30 ч. Разглеждане забележителностите на Велико Търново:
Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, крепостта Трапезица,
църква „Св. 40 мъченици”, Археологически музей,
Музей “Възраждане и Учредително събрание”
5) 19.30 ч. Вечеря
Край на конференцията
След разисквания, УС приеха предложението с единодушие.
По точка 5 от дневния ред:
Проведе се конферентен разговор с членовете на УС на Асоциацията на екскурзоводите в
България за създаване на Федерация на екскурзоводите в България със седалище и
председател там където ще се определи да е Министерството на туризма.
Валерий Гочев предложи органиграма на структурата която да бъде разисквана на
конференцията.
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След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: …………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Веселина Даракчиева: …..……………………….

Цветанка Колева: ……..………..……………….

