СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №13
от 09.07.2015 г.
Днес, 9-ти юли 2015 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна, кв.
Чайка, бл.128, от 19:00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет, свикано от и.
д. председател на съюза.
Присъстваха членовете на УС на СЕБ – и. д. председател на СЕБ Светлана Антонова,
Костадинка Ортодоксова, Светлана Ненчева и Катя Калоянова.
Присъстваха и председателя на Контролния съвет – Атанас Атанасов и Снежана
Атанасова – член на Контролния съвет
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане на проекта за Наредба за образованието, практическата подготовка
и професионалната квалификация, необходими за придобиване на
правоспособност за упражняване на професията „екскурзовод”.
По точка 1 от дневния ред:
След внимателен прочит на предложения проект за Наредба за регулиране на
екскурзовдксата дейност възникнаха следните въпроси:
1. По отношение на удостоверяването на стаж като екскурзовод за последните пет
години:
- Пет пълни години, пет туристически сезона? Предвид сезонния характер на
професията рядкост е да имаме екскурзовод на постоянен трудов договор.
- Ще се зачитат ли гражданските договори?
- Двете браншови организации могат ли да гарантират за определни членове, че
са действащи екскурзоводи и са работили за последните пет години?
2. При възникнали нарушения:
- Кой ще контролира изпълнението на наредбата?
- Към кого ще се подават сигнали?
- Ще има ли туристическа полиция?
- Какви ще са санкциите при установени нередности?
3. Отнемане на лизенз:
- Кой и как ще отнема правото за упражняване на професията „екскурзовод”?
- Две години неупражняване на професията са малко. Предлагаме този период
да се увеличи на пет години.
4. Изпит:
- По какъв начин ще се провежда?
- Кой ще го провежда?
- Върху какъв материал?
5. Колко ще струва вписването в националния регистър?
6. Предлагаме провеждането на тест за психологическа пригност.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРИСЪСТВАЛИ:
Светлана Антонова и.д. председател на СЕБ:…………...............
Костадинка Ортодоксова: ………………………
Светлана Ненчева: ……………………
Катя Калоянова: ……………………
(Протоколчик)
Цветанка Колева: /отсъства/
Вяра Миткова: /отсъства
Веселина Даракчиева: /отсъства/

