СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №3
от 13.10.2013 г.

Днес, 13-ти октомври 2013 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна,
ж.к. Чайка, бл. 128 от 18:00 до 19 часа се проведе третото заседание на Управителния
съвет , свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ с изключение на Цветанка Колева по
извинителни причини – пътуване в чужбина.
Поканени да присъстват : Атанас Атанасов и Светлана Антонова
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Запознаване на членовете на УС с договорните отношения за наем на новия офис
– съвместен с Варненската туристическа камара, Варненска туристическа
компания и Сдружението за Култура и Туризъм на Българския Североизток
(СКБТ).
2. Организиране на курсове за начинаещи екскурзоводи и модули за
усъсвършенстване на практикуващите професията.
По точка 1 от дневния ред:
Валерий Гочев запозна членовете на УС с договорните отношения за наем на новия офис
на СЕБ със СКБТ, находящ се в ж.к. Чайка, бл.128. Също така бяха разяснени условията на
договора, начин на ползване на площта от четирите организации. Размера на наема е
около 1/3 от досегашния, заплаща се два пъти годишно – декември и юни.
По точка 2 от дневния ред:
Курсове за начинаещи екскурзоводи:
След влизането в сила новия Закон за туризма и Правилника за неговото приложение, за
упражняването на професията „Екскурзовод” ще е необходимо минимум Свидетелство
за завършена 3-та квалификационна степен на професионално образование.
В тази връзка, на участниците завършили курса за професия „Екскурзовод” чрез СЕБ и
ЦПО „Знание и бизнес”ПРЕЗ 2013/2014г., ще бъде издадено необходимото за
регистрацията в Министерство на икономиката и енергетиката свидетлство.
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В курса са предвидени общо 960 учебни и практически часове, в т.ч. специализирани
дисциплини със задължително присъствие. Другите ще са дистанционни (чрез интернет,
по електронен път) с дистанционен тест за знания. Курсът ще се проведе при записани
минимум 15 души. За всеки записан над 15-я, 80% от цената на курса остава в полза на
СЕБ.
Начало на курса: 7 ноември. Ще се провежда в петък вечер, събота и неделя през деня.
Цената на курса ще е 660 лв. + 40 лв. за учебните екскурзии + 50 лв. за явяване на изпит и
издаване на свидетелството.
АЕБ също организира курсове чрез ЦПО на цена 500 лв.
Курсове за усъвършенстване знанията на практикуващите екскурзоводи, членове на
СЕБ:
Два модула:
Християн Облаков – за архитектура – от ноември 2013, на цена 50 лв.
Васил Тенекеджиев – за новооткрити археологически обекти – от януари 2014, на цена
75 лв.
Предложение на Светлана Антонова:
– да се дадат оферти на фирми и информация за курсовете с получаване на
свидетелство.
Валерий Гочев:
При интерес от Южното Черноморие, може да се организира изнесен курс.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: …………………….........

Костадинка Ортодоксова ………………….

Виктория Балездрова: …………………

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

Веселина Даракчиева: ………..........

Светлана Ненчева: …………………….........

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