СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №23
от 18.01.2018 г.
Днес, 18 януари 2018 г. онлайн 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. Прием на нови членове
2. Отчетно-изборно събрание – публикация в Държавен вестник
Предложение за гласуване на така посочения дневен ред.
Предложението е прието с единодушие.
По точка 1 от дневния ред: Прием на нови членове : Бяха разгледани следните
кандидатури:
1) Венелин Ялнъзов - приет с 6 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“
2) Мира Иванова – подновяване на членството – 6 гласа „за“
3) Нина Греку – приета с 6 гласа „за“ и 1 глас „против“
4) Мая Мицова – приета със 7 гласа „за“
5) Миглена Парашкевова – приета със 7 гласа „за“
6) Андреа Белфиоре – приет с 5 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“.
По точка 2 от дневния ред: Отчетно-изборно събрание – публикация в
Държавен вестник
В. Гочев предложи за гласуване дневен ред и текст за обявлението в Държавен
вестник:
„Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите
в България“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.03.2018 г. от 14:00 ч. в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел
Михаил“ гр. Варна, ул.“27-ми юли“ № 9, при следния дневен ред: 1. Информация за
движението на членуващите в СЕБ; 2. Отчет на управителния съвет за дейността на
съюза в периода 2013 - 2017 г.; 3. Отчет на контролния съвет; 4. Освобождаване от
отговорност на председателя на УС, членовете на управителния съвет и на
контролния съвет за изминалия мандат; 5. Избор на нов управителен съвет и
контролен съвет; 6. Избор на председател на УС на съюза: 7. Разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден 1 час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
Предложението беше прието с единодушие.
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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: .....................................................
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