СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ 20
от 18.11.2016 г.
Днес, 18-ти ноември 2016 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, Светлана Ненчева и Катя Калоянова.
Отсъства Вяра Миткова - по уважителни причини
Присъства и Христина Неделчева – отговорник реализация на екскурзоводски услуги
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Прием на нови членове
2. Лектории за зимния период 2016-2017
3. Учредяване на награда на името на Атанас Атанасов
4. Отбелязване 40 дни от кончината на Атанас Атанасов
5. Изпълнение на календарния план и бюджета за 2016 г.
6. Избор на членове на изпитна комисия
По точка 1 от дневния ред: Прием на нови членове
Решение: Да се предложи на Общото събрание за утвърждаване: членовете на СЕБ
да бъдат: редовни, асоциирани и почетни. Редовните са тези които са регистрирани
в Националния туристически регистър като екскурзоводи, асоциираните членове са без
право на глас в ОС и са тези нерегистрирани в НТР, почетните се утвърждават от ОС
на СЕБ.
Гласували: 6 за – Проектът е приет с единодушие
Прием на нови членове:
1.Стефан Шмидт – приет (4 – за; 1- против)
2.Елеонора Ганкова – приета с единодушие
3.Галя Горнева - приета с единодушие
4.Галина Господинова - приета с единодушие
5.Ана Абаджиева - приета с единодушие
6. Зорница Рашева – приета с единодушие
По точка 2 от дневния ред: Лектории за зимно-пролетния сезон 2016-2017
По предложение на Костадинка Ортодоксова – лекция за праистория поради многото
нови открития в Североизточна България – лектор д-р Славчев – на 3.12.2016 г. от
10:00 ч. Готов е да отговаря на въпроси до 13:00 ч.
Проф. Николай Овчаров ще може да води лекция месец март 2017 г.
Предстои договаряне на лекция за иконопис, иконография

По точка 3 от дневния ред: Учредяване на награда на името на Атанас Атанасов
Проект за решение на ОС:
След състоялата се дискусия се реши да се внесат за разглеждане три предложения.
Предложение за гласуване на Общо събрание:
1. Промяна на името на СЕБ с добавяне на името на Атанас Атанасов, предложено от
Катя Калоянова
2. Учредяване на фондация на името на Атанас Атанасов, предложено от Костадинка
Ортодоксова
3. Учредяване на годишна награда на името на Атанас Атанасов, предложено от
Валерий Гочев
Гласували: 6 – за; решението е прието с единодушие
По точка 4 от дневния ред: Отбелязване на 40 дни от кончината на Атанас
Атанасов
На 21.12.2016 г. се отбелязват 40 дни от кончината на Атанас Атанасов. По
предложение на В. Гочев да се присъединим към помена от 15:30 на гробищен парк
Виница, а след това да се съберем при Ламбрин Сотиров във „Вино клуб Варна“ на
чаша вино - любимата напитка на Наско.
Да бъде изпратена покана до представители на екскурзоводите от Бургас, Пловдив, В.
Търново и София, като разходите им бъдат поети от касата на СЕБ.
По точка 5 от дневния ред: Изпълнение на календарен план и бюджет 2016 г.
Председателя представи отчет за изпълнението на календарния план, като някои
събития се отлагат за 2017 година (календарният план е приложен към настоящия
протокол от УС на СЕБ).
Бюджет 2016 година – имаме добре балансиран бюджет. По някои пера има
разходвани повече средства, по други не са разходвани (бюджетът за 2016 година е
приложен към настоящия протокол от УС на СЕБ).
Христина Неделчева се справи блестящо с реализацията на екскурзоводски услуги за
летен сезон 2016 г.
Ралица Гаврилова води администрацията, прави удостоверенията за членство в СЕБ
за членовете, които се регистрираха в Националния туристически регистър.
За реклама: има нужда от брошури на СЕБ и друга реклама.
Неизразходваната сума по план е на стойност 1350 лв. По предложение на В. Гочев тя
да бъде разпределена както следва:
За Христина Неделчева – 600 лв.
За Ралица Гаврилова – 400 лв.
За реклама – 350 лв.
По предложение на В. Даракчиева и К. Калоянова
УС на СЕБ взе следното решение с единодушие:
Сумата от 1350 лв. да се разпредели:
За Христина Неделчева – 700 лв.
За Ралица Гаврилова – 300 лв.
За реклама – 350 лв.
По точка 6 от дневния ред: Избор на членове за изпитна комисия към МТ
По повод въвеждането на изпит за придобиване правото за работа като екскурзовод на
територията на Република България от 2017г., всяка професионална организация
трябва да посочи по един представител като в резултат на нашата непредвидима
заетост е по добре да бъдат определени петима представители, един от които да
участва в изпитната комисия организирана от Министерство на туризма.

По решение на УС на СЕБ с единодушие за членовете бяха определени следните
екскурзоводи:
1.Бисер Попов
2. Веселина Даракчиева
3. Светлана Джанкова
4. Валерий Гочев
5. Костадинка Ортодоксова
При организиране на изпит се изпраща един от посочените по реда и възможността им
за участие.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев, председател на СЕБ: …………...............
Костадинка Ортодоксова: ………………………………….
Светлана Ненчева: ………………………………………….
Веселина Даракчиева: ……………………………………..
Цветанка Колева: ……………………………………………
Катя Калоянова: …………………………………………….
(Протоколчик)
Вяра Миткова: /отсъства/

