СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №2
от 17.05.2013 г.

Днес, 17-ти май 2013 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна, ул.
Петър Енчев 21, от 18:00 до 19:30 часа се проведе второ заседание на Управителния съвет
на СЕБ, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ с изключение на Цветанка Колева по извинителни
причини.
Поканени да присъстват също бяха: Светлана Антонова, Атанас Атанасов, Емилия Пеева и
Людвика Пейчева.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.
2.
3.
4.

Разисквания и утвърждаване на Бюджет на СЕБ за календарната 2013г.
Разисквания и утвърждаване на Календарен план на дейностите на СЕБ за 2013г.
Разглеждане на постъпилите молби за членство в СЕБ.
Разни.

Изказвания по предложения дневен ред:
Костадинка Ортодоксова: Имам предложение, в т. 4 „Разни“ от дневния ред да се
разгледат предложенията за наредбата към ЗТ за екскурзоводско обслужване на СЕБ и
АЕБ.
Валерий Гочев : предложенията са координирани с АЕБ. СЕБ изпрати своето виждане,
АЕБ го върна със становище и допълнения.
УС на СЕБ с единодушие реши:
В т.4 на дневния ред да се разгледат Предложенията на СЕБ и АЕБ при изготвяне на
правилника за екскурзоводската дейност към ЗТ.
По точка 1 от дневния ред:
Валерий Гочев представи на членовете на УС Бюджета за 2013г., базиран на последните 3-4
години от дейността на СЕБ.
По приходната част се проведоха дискусии за курсовете за начинаещи екскурзоводи:
Костадинка Ортодоксова: акцента да е върху подготовка на кадри с редки езици, поради
увеличеното търсене.

СЕБ да разработи модел и програма за обучение, който да се предложи на фирма с
лицензиран център за подготовка (ЦПО). Този начин е икономически е по-изгоден за СЕБ, а
курсистите получават легална диплома.
Валерий Гочев:
Разходите в бюджета са изчислени на базата на предходни години, като усреднена
величина.
Изказвания:
Валерий Гочев: бюджетът е балансиран, базиран е на фактически стойности и е реално
постижим.
Емилия Пеева: да се организират екскурзии на българи в чужбина по маршрути до
съседни държави, те се търсят най-много.
Веселина Даракчиева: организиране на есенни курсове за екскурзоводи по маршрути в
чужбина.
Гласуване на бюджет 2013, който ще се предложи от УС и утвърди на Общото есенно
събрание на членовете на СЕБ, като ОС приеме и бюджет за 2014 г.:
Гласували „ЗА“ : 6 , против и въздържали се няма.
Така съставеният бюджет ще бъде предложен на ОС на членовете на СЕБ за приемане.
По точка 2 от дневния ред:
Валерий Гочев представи календарния план на дейностите за 2013г. За всяка дейност се
определя отговорник.
Проведоха се дискусии за:
- Ранно информиране на членовете на СЕБ за есенната екскурзия.
- Намиране по възможност безплатна зала за организиране на Общо събрание на
членовете на СЕБ.
След представяне, разглеждане и обсъждане на предложения от Валерий Гочев
календарен план на дейностите УС на СЕБ с пълно единодушие РЕШИ :
Приема календарния план за 2013г.
По точка 3 от дневния ред:
Виктория Балездрова представи молбите на кандидатите за членове на СЕБ:
1. Алла Матвеевна Димитрова – молбата се приема с единодушие
2. Виолин Минков – молбата се приема с единодушие
3. Десислава Янчева – молбата се приема с единодушие
4. Цветомир Янчев – молбата се приема с единодушие
5. Димитър Теохаров – молбата се отлага, поради неизяснени мотиви за членство –
покана за събеседване

6. Елена Станчева – молбата се отхвърля – гласували: За – 1 (Валерий Гочев); против – 2
(Костадинка Ортодоксова и Виктория Балездрова); въздържали се – 3 (Веселина
Даракчиева, Катя Калоянова, Светлана Ненчева)
7. Карел де Мартелар – молбата се отхвърля – гласували: за – 0; против – 5;
въздържали се – 1 (Валерий Гочев).
8. Ирина Александровна - молбата се приема с единодушие
9. Наталия Минкова Кечимаринова – Велико Търново - молбата се приема с
единодушие
10. Сирма Николова - молбата се приема с единодушие
11. Тодор Михайлов - молбата се приема с единодушие
12. Христина Недялкова – молбата се отлага – покана за събеседване
13. Александра Стоянова - молбата се приема с единодушие
Изказвания:
Валерий Гочев: Заявленията трябва да се представят по-пълни, задължително със
снимка. Формата за кандидатстване трябва да се промени. Цитира реквизитите във
формата на АЕБ.
Предложи за гласуване:
1. Да се въведе нова бланка за кандидат-членове на СЕБ, като се ползва бланката на АЕБ.
2. Да се актуализира информацията за членовете на СЕБ, като на есенното Общо събрание
всички членове на съюза подадат липсващата за тях информация.
Предложението се прие с единодушие.
По точка 4 от дневния ред:
1. Правилник за прилагане на ЗТ в частта му за екскурзоводската дейност:
Валерий Гочев представи проектите на СЕБ и АЕБ
Последва обсъждане на допълненията на АЕБ по предложения от СЕБ правилник. Приемат
се по принцип предложенията на АЕБ като:
- За завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по
Туризъм и филологии да се изисква минимум един, а не два семестъра обучение по
екскурзоводство.
- Да има 2 категории екскурзоводи – национален и местен.
Предложенията за Правилник да се обсъдят отново с АЕБ и бъде изработено единно
становище което да се внесе в МИЕТ.
2. Създаване на взаимоспомагателна каса към СЕБ
Изказване на Светлана Ненчева.
Предложение: На следващото Общо събрание да се създаде взаимоспомагателна каса
която да съществува и функционира самостоятелно, като за целта се извърши
предварително проучване.

Предложението се прие с единодушие, като за отговорник по проучването бе определена
Светлана Ненчева.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: …………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Виктория Балездрова: …….………………….

Веселина Даракчиева: …..……………………….

Цветанка Колева: ……..………..……………….
(Отсъства)

Светлана Ненчева: ………………………………….

Катя Калоянова: …………………………………..
(Протоколчик)

