СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 18
от 29.03.2016 г.
Днес, 29-ти март 2016 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна,
кв. Чайка, бл.128, от 18:00 до 20:30 часа се проведе заседание на Управителния съвет,
свикано от председателя на съюза.
Присъстваха членовете на УС на СЕБ: Валерий Гочев, Костадинка Ортодоксова, Вяра
Миткова, Веселина Даракчиева, Светлана Ненчева.
Отсъстваха по причини членовете на УС на СЕБ: Цветанка Колева, Катя Калоянова.
Поканени да присъстват: Христина Неделчева, Атанас Атанасов, Светлана Антонова,
Димитричка Тодорова, Жени Шамис.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
Приемане на проект за Бюджет на СЕБ за 2016 г.
Приемане на проект за Календарен план на СЕБ за 2016 г.
Приемане на нови членове.
Обсъждане на проведената Втора национална среща на екскурзоводите в
Пловдив 25-27.03.2016 г.
5. Обсъждане свикването на Общо събрание на СЕБ и дневния ред за провеждане
на Общото събрание на съюза през месец Април 2016 г.
1.
2.
3.
4.

По точка 1 от дневния ред:
Валерий Гочев представи подробно:проект за бюджет на СЕБ за 2016 г.. като
заложените приходи и разходи са базирани на данните от 2015 г.. Очакваните и
заложени приходи на СЕБ за 2016г. се предвидени да бъдат 9400,00 лв и
предвидените разходи на СЕБ за 2016 г. се очаква да бъдат 9386,00 лв.
СЕБ е в добро финансово състояние. Налични в банката към дата 29.03.2016 г. са
4203,00 лв, а в каса СЕБ има 3115,00 лв, тоест общо 7318 лв.
УС на СЕБ РЕШИ: проектът за бюджет за 2016 г. е приет единодушно, 5 от
присъстващите членове на УС на СЕБ гласуваха ‘’ЗА’’.
По точка 2 от дневния ред:
УС на СЕБ дискутира върху календарния план за дейностите на СЕБ по месеци през
2016 година, като се разпределиха отговорниците.
Единодушно беше прието предложението на Костадинка Ортодоксова да се покани
Проф. Николай Овчаров за гост-лектор през есента на 2016 г. и/или да се покани за
гост-лектор проф. Дамян Попхристов с тема за богомилите, през есента на 2016 г.
Единодушно беше прието и предложението на Христина Неделчева за посещение на
новоремонтираният дворец Евксиноград през м. Май на 2016 г.
УС на СЕБ РЕШИ: проектът за календарен план на СЕБ за 2016 г. е приет единодушно,
5 от присъстващите членове на УС на СЕБ гласуваха ‘’ЗА’’.
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По точка 3 от дневния ред:
УС на СЕБ разгледа кандидатите за членове на СЕБ и гласува:
1. Галина Бонева – екскурзовод с дългогодишен опит, с руски език – приета с
единодушие.
2. Ирина Афанасиевна Мирчева – руски език – приета с единодушие.
3. Северин Калинов Дедев – да бъде поканен за събеседване и да присъства на
ОС на СЕБ.
4. Стойка Атанасова Ибришимова – приета за възстановяване на членството си в
СЕБ. Следва заплащане на членския внос от пропуснатите години. За нея
членовете на УС на СЕБ гласуваха 4 ‘’ЗА’’ и 1 ‘’ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ’’.
5. Константин – Кирил Веселинов Иванов – приет за член на СЕБ, с 4 гласа ‘’ЗА’’ и
1 глас ‘’ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ’’.
По точка 4 от дневния ред:
Валерий Гочев представи и изчете текст – резюме от проведената Втора национална
среща на екскурзоводите в Пловдив 25-27.03.2016 г. Членовете на УС на СЕБ,
присъстващи на Втората национална среща на екскурзоводите в Пловдив 2527.03.2016 г. представиха свои коментари и впечатления от проведената среща.
По точка 5 от дневния ред:
Членовете на УС на СЕБ приеха с единодушие проекта за дневен ред на Общо
събрание на СЕБ и дата за провеждане на общото събрание - 16.04.2016 г.
1. Приемане на Бюджет на СЕБ и Календарен план на СЕБ за 2016 г.
2. Гласуване на наложителната пререгистрация на името на съюза, съобразени с
новите промени в закона за туризма. Според промените в закона за туризма
(които се очаква на влязат в сила през следващите месеци) националния
символ в името, а именно ‘’БЪЛГАРИЯ’’, трябва да бъде премахнат.
3. Обсъждане на вариант за конфедерация на екскурзоводите, в която да членуват
всички местни екскурзоводски структури, в това число и нашия съюз.
4. Приемане на ново наименование на нашия съюз. УС на СЕБ предлага новото
име на нашия съюз да бъде съобразено с туристическото райониране на
България, съгласно заложените промени в закона за туризма. Предложението
на УС на СЕБ е новото име на нашия съюз да бъде: Варненско-Черноморски
Съюз на екскурзоводите.
5. Обсъждане на екскурзоводски хонорари.
6. Разни.
Така предложените документи ще бъдат представени на ОС на СЕБ на 16.04.2016г.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

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

Светлана Ненчева: …………………….

Катя Калоянова: /отсъства/

Вяра Миткова:……………………………..
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Христина Неделчева /протоколчик/…………..
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