СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 16
от 26.10.2016 г.
Днес, 26-ти октомври 2016 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр.
Варна, кв. Чайка, бл.128, от 18:00 до 21 часа се проведе заседание на Управителния
съвет, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха членовете на УС на СЕБ: Валерий Гочев, Катя Калоянова, Вяра Миткова,
Веселина Даракчиева, Костадинка Ортодоксова – чрез пълномощия дадени на
Христина Неделчева.
Отсъстваха по извинителни причини членовете на УС на СЕБ: Цветанка Колева и
Светлана Ненчева.
Поканени да присъстват на съвета бяха и следните членове на СЕБ: Александър
Миронов, Александър Шопов, Катя Георгиева, Румяна Стойчева и Снежана Атанасова.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на председателя за временното изпълнение на Бюджета за 2016 г.
2. Информация от МТ за регистрацията на екскурзоводите в НТР,
екскурзоводските баджове и таксата за вписване в НТР
3. Балканска екскурзоводска конференция.
4. Отличаване на екскурзоводи и определяне на награди за 2016 г.
5. Руска вечер.
По точка 1 от дневния ред:
Валерий Гочев представи изпълнението на бюджета на СЕБ за 2016 г. към настоящия
момент. Събраните средства от членски внос и реализация на екскурзоводски услуги
са с по около 200 лева над заложените по всяко перо, което определя и едно добро
финансово състояние на СЕБ. Председателя изказа благодарност на Христина
Неделчева и Ралица Гаврилова за отличното и усърдно изпълнение на отговорностите
си.
По точка 2 от дневния ред:
Председателя информира присъстващите за срещата си в министерството по туризма
през месец август. Към 19.08.2016 г. в НТР има регистрирани 1 185 екскурзовода, като
около 80% от тях са членове на професионалните екскурзоводски организации.
Представи идейния проект за екскурзоводските отличителни знаци. Към момента все
още няма определена такса за вписване на екскурзоводите в НТР като
предварителните изчисления и идеи са в много широки граници вариращи от 150 до
850 лева.
Александър Миронов предложи при функционирането на Наредбата за екскурзоводите
и ЗТ да се следи много строго и се упражнява контрол за изпълнението им от
контролните органи.
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По точка 3 от дневния ред:
Валерий Гочев изказа опасения, че и тази година няма да успеем с провеждането на
Балканската екскурзоводска конференция. Осигуреното финансиране в размер на
7 000 лева от община Варна не е достатъчно според изготвените разчети. Изпратено е
писмо подписано от трите професионални екскурзоводски организации до Министър
Ангелкова с предложение за дофинансиране от страна на МТ през месец август, като
към момента нямаме отговор от министерството.
По точка 4 от дневния ред:
Членовете на УС на СЕБ, въз основа на изпълнението на плана и бюджета на СЕБ
приеха с единодушие да се определи награда в зависимост от резултатите в размер
между 500 и 1500 лева и се връчи грамота на Атанас Атанасов за „Екскурзовод с найголям личен принос за изграждането и функционирането на съюза”.
След изчерпване на гореспоменатите точки, преминаха към точка 5 от дневния ред,
след което заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев:

………………..

Костадинка Ортодоксова: ………………………
(чрез пълномощника Христина Неделчева)

Цветанка Колева: /отсъства/
Веселина Даракчиева: ……………....
Катя Калоянова: …………….

Светлана Ненчева: /отсъства/
Вяра Миткова:……………………………..

Заседанието протоколира Валерий Гочев

2

