СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ 18
от 01.02.2017 г.
Днес, 1-ви февруари 2017 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр.
Варна, кв. Чайка, бл.128, от 18:00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет,
свикано от председателя на съюза Валерий Гочев.
Присъстваха членовете на УС на СЕБ – Валерий Гочев, Костадинка Ортодоксова,
Цветанка Колева, Веселина Даракчиева, Вяра Миткова и Катя Калоянова.
Отсъства Светлана Ненчева - по уважителни причини
Присъства и Христина Неделчева – отговорник реализация на екскурзоводски услуги
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Съставяне на календарния план за 2017 година и бюджета за 2017 година,
който ще бъде представен на общото събрания за гласуване.
2. Бюджет на Община Варна – разпределяне на туристическия данък
3. Включване на СЕБ в новоучредената организация за управление на
туристически район Северно Черноморие
4. Прием на нови членове
5. Разни
Предложение за гласуване на така посочения дневен ред. Предложението е
прието с единодушие.
По точка 1 от дневния ред: Съставяне на календарния план и бюджета за 2017
година
В. Гочев представи бюджета за 2017 година. След дискусии и леки корекции беше
предложен за гласуване. Бюджетът е представен в приложение към протокола.
Проект за решение: Предложение за гласуване от Общо събрание: бюджет 2017
Гласували: 6 за – Проектът е приет с единодушие
В. Гочев представи проект за календарния план за 2017 година. След попълване на
дати за мероприятия календарният план беше изготвен. Той е представен в
приложение към протокола.
По точка 2 от дневния ред: Бюджет на Община Варна – разпределяне на
туристическия данък
В. Гочев ще се срещне с г-жа Стела Балтова – министър на туризма, по нейна покана
на 06.02.2017 г.
По точка 3 от дневния ред: Включване на СЕБ в новоучредената организация за
управление на туристически район Северно Черноморие
В. Гочев предложи СЕБ да участва в създаването на организацията.

Проект за решение: Председателят на СЕБ е упълномощен да вземе участие при
учредяването на организацията за управление на туристическия район Северно
Черноморие. Решението е прието с единодушие.
Ще бъде съставен протокол, който трябва да се подпише.
По точка 4 от дневния ред: Прием на нови членове
Нов член на СЕБ:
1.Чавдар Колев – приет с единодушие
По точка 5 от дневния ред: Разни
К. Ортодоксова предложи ако някой има нужда от финансова подкрепа, СЕБ да дава
безлихвен заем на разсрочено плащане. В. Гочев отговори, че е заложено такова перо
в бюджета.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев председател на СЕБ: …………...............
Костадинка Ортодоксова: ………………………………….
Вяра Миткова: ………………………………………….
Веселина Даракчиева: ……………………………………..
Цветанка Колева: ……………………………………………
Катя Калоянова: …………………………………………….
(Протоколчик)
Светлана Ненчева: /отсъства/

