СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ 21
от 08.11.2017 г.
Днес, 8 ноември 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 всички членове на УС на СЕБ – Валерий Гочев, Костадинка Ортодоксова,
Цветанка Колева, Веселина Даракчиева, Вяра Миткова, Катя Калоянова и Светлана
Ненчева.
Присъства и Христина Неделчева – отговорник реализация на екскурзоводски услуги
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Преглед на сезон 2017 г.
2. Комисия за защита на потребителите - проверки
3. Участие на СЕБ в Черноморския туристически форум
4. Прием на нови членове
5. Неплатили членски внос за 2015 и 2016 година
6. Реализация на екскурзоводски услуги (диспечиране)
7. Лекции за членовете на СЕБ
8. Отчетно-изборно събрание 2018
9. Коледно парти
10. Разни
Предложение за гласуване на така посочения дневен ред. Предложението е
прието с единодушие.
По точка 1 от дневния ред:
Всеки член на УС на СЕБ сподели как е преминал туристическия сезон за 2017 година.
По точка 2 от дневния ред: Комисия за защита на потребителите – проверка
Христина Неделчева представи подробности относно организираната проверка от
страна на СЕБ и Комисията за защита на потребителите. Проверката се е провела на
Аладжа манастир, където двама екскурзоводи не са се идентифицирали с карти
издадени от МТ, като единият от тях е избягал.
Въпреки проверката, остава неясно участието на КЗП относно съблюдаването за
предоставяне на сертифицирани екскурзоводски услуги – недостатъчно персонал,
невъзможност за санкциониране, липса на описание на процедурата за проверка.
УС на СЕБ стои твърдо зад позицията за въвеждане на туристическа полиция.
По точка 3 от дневния ред: Участие на СЕБ в Черноморския туристически форум
Представител на СЕБ по време на Черноморския туристически форум беше Веселина
Даракчиева. Благодарение на участието ни бяха затвърдени позицииите ни с

досегашните партньори на СЕБ, бяха създадени и нови полезни връзки. В.
Даракчиева представи новост в тристическото предлагане – проектът пеперуда.
По точка 4 от дневния ред: Прием на нови членове
Беше представено само едно заявление за прием в СЕБ – на Надя Йорданова Дичева.
Беше приета с единодушие.
По точка 5 от дневния ред: Неплатили членски внос за 2015 и 2016 година
УС на СЕБ взе решение, членове, които не са заплатили членски внос за 2015 и 2016
година да бъдат поканени да платят, чрез имейл или телефонно обаждане, като бъдат
предупредени, че следва изключване от СЕБ.
По точка 6 от дневния ред: Реализация на екскурзоводски услуги (диспечиране)
Валерий Гочев припомни, че с реализацията на екскурзоводски услуги (диспечиране),
както и с офис дейностите беше натоварена Христина Неделчева. В бюджета има
заложено възнаграждение за офис дейности. За диспечирането беше гласувано, то да
е обвързано с приходите от реализация на екскурзоводски услуги. Добрата новина е,
че за сезон 2017 година приходите бяха двойно над очакваните.
След обсъждане на УС и взимане предвид на отличната работа на Хр. Неделчева , В.
Гочев подложи на гласуване предложението възнаграждението ѝ да бъде с още 1000
лв. Предложението беше прието с единодушие.
По точка 7 от дневния ред: Лекции за членовете на СЕБ
Вяра Миткова предложи да се помисли за опресняване на информацията за обектите в
градовете София и Пловдив, последвано от посещение на двата града.
Като цяло се оформиха лекции от двама лектори за месеците до края на 2017 г.:
1) Владимир Славчев - праистория
2) Костадин Костадинов – за българите зад граница
По точка 8 от дневния ред: Отчетно-изборно събрание 2018
Поради изтичане на мандата на настоящия УС на СЕБ, след обсъждане беше взето
решение Отчетно-изборното събрание да се проведе на 22.03.2018 г. В залата на
Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил“.
По точка 9 от дневния ред: Коледно парти
Тази година за разнообразие УС на СЕБ реши коледното парти да се проведе в
ресторант „Бялата къща“ в ж.к. „Чайка“ на 19.12.2017 г.
По точка 10 от дневния ред: Разни
К. Ортодоксова предложи СЕБ да организира курсове за подготовка за изпита на
Министерство на туризма, вместо да предлагаме курсове за екскурзоводи на ЦПО
„Знание и сила“. Аргументите ѝ бяха, че вече имаме опит в организацията на подобен
тип курсове и тъй като Министерството издава разрешителните, СЕБ може само да
подготвя по конспекта за изпита, като сертификата се издва от министерството след
успешно положен изпит. Това би довело до повече заетост на колегите екскурзоводи

през зимния сезон - някои биха могли да се включат като лектори, други да вземат
участие в практическата част.
В. Гочев помоли Хр. Неделчева да пусне информация до всички членове на СЕБ, с цел
проверка на интереса.
Имаше предложения за организиране на езикови курсове, като СЕБ предоставя залата
за тази цел. В. Гочев припомни, че това ще ангажира човек от наша страна, който да е
отговорен по посрещане и изпращане при предоставяне на залата.

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: .....................................................

