СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №12
от 10.12.2014 г.
Днес, 10-ти декември 2014 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр.
Варна, кв. Чайка, бл.128, от 17:30 до 21:30 часа се проведе дванадесетото заседание
на Управителния съвет, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ с изключение на Цветанка Колева.
Поканени да присъстват : Румяна Стойчева
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на нови членове.
2. Обсъждане на Дневния ред за провеждане на Общото събрание на съюза на
17.12.2014 г.
3. Обсъждане на тема и водещ на лекцията след събранието.
4. Коледното тържество на СЕБ и сценария за провеждането му.
5. Обсъждане предложение до ОС за създаване на категория асоцииран член.
6. Приемане на Росица Бъчварова и Милкана Бабева за почетни членове на СЕБ.
7. Обсъждане на номинацията „ЕКСКУРЗОВОД НА 2014“.
8. Приемане на проект за Бюджет и Календарен план на СЕБ за 2015 г., които
следва да бъдат утвърдени от ОС на СЕБ на 17 декември.
9. Обсъждане членството на неплатили чл. внос за 2013 г.
10. Разни
По точка 1 от дневния ред:
УС на СЕБ разгледа кандидатите за членове на СЕБ и гласува:
1. Лидия Свирска – екскурзовод в Рим, Ватиканските музеи (руски, италиански и
български групи, деца, ползва полски и немски език) – приета с единодушие.
2. Ирина Димитрова – руски език, екскурзовод от 2011г. – приета с единодушие.
3. Диана Пиперова – екскурзовод във Виена, със сертификат за Австрия (Виена); с
немски и руски език – приета с единодушие.
4. Биляна Христова – след събеседване – не се приема ( да и се предложи
асоциирано членство).
5. Светлана Панчева – след събеседване – не се приема ( да и се предложи
асоциирано членство).
6. Алена Димова – приета с единодушие.
7. Красимира Кирова-Борисова – приета с единодушие.
8. Тодор Николов – приет с единодушие.
9. Айдън Алиосманов – приет с единодушие.
По точка 2 от дневния ред:
Валерий Гочев представи
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД на ОС 17.12.2014 в Клуб Vintage 33 на Спортна зала –
Варна, от 17:30ч.

УС на СЕБ реши: Да се добави като т.2 – Обсъждане размера на членския внос за
2015 година. Да се предложи на ОС увеличение на 30 лв.
Членовете на УС на СЕБ приеха с единодушие проекта за дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза през 2014 г..
Обсъждане размера на членския внос.
Приемане на Бюджет и Календарен план на СЕБ за 2015 г.
Избор на 7-ми член на УС за замяна на подалия заявление за освобождаване –
Виктория Балездрова.
Гласуване за „ЕКСКУРЗОВОД НА 2014“, ако бъде прието да има такава.
Разисквания за създаване на категория „Асоцииран член на СЕБ”
Разисквания по предложенията на УС за приемане на почетни членове.
Разни.

По точка 3 от дневния ред:
УС на СЕБ РЕШИ : На 17.12.2014г. да няма лекция. Лекцията ще бъде организирана
на 21.02.2014г.
По точка 4 от дневния ред:
УС на СЕБ РЕШИ :
Коледното тържество ще се проведе в клуб „Vintage 33” като ретро парти в стила на
80-те години; цената да е 15 лв. (вкл. блок маса и DJ, мултимедия, напитки на място от
бара). Отговорник – Веселина Даракчиева.
По точка 5 от дневния ред:
УС на СЕБ РЕШИ : Ще предложи за гласуване на Общо Събрание създаването на
категория „асоцииран член” като по този начин хора и фирми да могат да вземат
участие в дейности на СЕБ.
По точка 6 от дневния ред:
Оценявайки приноса на колегите за развитието на професията и на СЕБ, УС
РЕШИ : Росица Бояновска, Милкана Бабева и Анита Качмарек да се предложат за
приемане за почетни членове на съюза.
По точка 7 от дневния ред:
След дискусия за определяне на номинации за „Екскурзовод на годината 2014”
УС на СЕБ РЕШИ : да няма допитване до фирми. К. Ортодоксова предложи да се
гласува тайно на ОС на 17.12.2014г., гласовете ще бъдат запечатани в плик, който ще
се съхранява от В. Даракчиева. Пликът ще бъде отворен и гласовете преброени в
присъствието на Ревизионната комисия преди 21.02.2015г. Оповестяването ще стане
на Международния ден на екскурзовода на 21.02.2015г.
Предложение - след яснота кой е „Екскурзовод на годината 2014” да се свържем с
фирмата, за която е работил.
По точка 8 от дневния ред:
Валерий Гочев представи подробно:
1. Отчет на дейностите на СЕБ за 2014 година.
2. УС на СЕБ дискутира върху календарния план за дейностите на СЕБ през 2015
година, като се разпределиха отговорниците. По отношение на Конференцията на
екскурзоводите – 2015 година имаме за цел тя да бъде Балканска. Ще бъде
разпратено официално писмо до съответните органи в съседните страни, като
отговорниците за комуникацията по държави ще бъдат: за Сърбия – В. Даракчиева и Д.
Тодорова; Гърция – Ана Гънева;Турция и Македония – В. Гочев; Румъния – К.
Калоянова; Албания – В. Гочев.

3. Изпълнение на бюджета за 2014 година – бюджетът е изпълнен – СЕБ е в добро
финансово състояние.
4. Проект за бюджет на СЕБ за 2015 година – относно приходите от реализация на
екскурзоводски услуги очакваните приходи в размер на 6000 лв. са много предвид
очакванията за слаб руски пазар.
Така предложените документи ще бъдат представени на ОС на СЕБ на 17.12.2014г.
По точка 9 от дневния ред:
Валерий Гочев представи списък с неплатилите чл. внос за 2013г. Изпратено е
съобщение на ел. Пощи на всички неплатили с предупреждение.
УС на СЕБ РЕШИ : През месец януари 2015г. ще се преразгледа членството на
неплатилите членски внос за 2013г.
По точка 10 от дневния ред:
Румяна Стойчева предложи да се прочисти затворената група на СЕБ във facebook и
на началната страница на уебсайта да се виждат всички предстоящи събития, не само
следващото.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Цветанка Колева: /отсъства/
Веселина Даракчиева: ……………....
Катя Калоянова: ……………………
(Протоколчик)

Светлана Ненчева: …………………….

