СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №4
от 21.11.2013 г.

Днес, 21 ноември 2013 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна,
кв. Чайка, бл.128, от 18:30 до 20:30 часа се проведе четвъртото заседание на
Управителния съвет, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Регистрация на СЕБ в Националния туристически регистър. Съвместна работа с
дирекция „Туризъм” към Община Варна.
2. Определяне на ден и час за провеждане на Общо събрание на СЕБ.
3. Определяне на ден и час за Коледното празненство на съюза.
4. Номинации за „Екскурзовод на годината”.
5. Приемане на нови членове.
6. Разни.
По точка 1 от дневния ред:
Валерий Гочев: Предприеха се действия по вписване на СЕБ в Националния
туристически регистър – СЕБ е вписан под номер 36. На заседанията на Консултативния
съвет по туризъм към Кмета на Община Варна винаги е присъствал член на СЕБ:
Костадинка Ортодоксова, Бранимир Белчев, Атанас Атанасов. Съвета по туризъм взе
решение Общината да участва в редица туристически изложения.
Валерий Гочев припомни, че по негово предложение, като представител на Варненска
Туристическа Камара, от 2010г. екскурзоводи участват в туристически изложения,
представящи успешно Община Варна.
Валерий Гочев - предложение за гласуване:
Екскурзоводи, участници в туристическите изложения да се излъчват с решение на УС
на СЕБ.
Гласували 7
Предложението се приема с единодушие.

По отношение организирането на безплатни обиколки на града през сезона, да
предложим на общината те да се водят от професионални екскурзоводи, членуващи в
СЕБ, като труда им се заплати по договор между СЕБ и Община Варна. Общината е на
мнение да се отпусне бюджет от около пет хиляди лева, с предложение туровете да се
водят предимно от млади хора. Ще се изпрати писмо до Общината с графици и на
какви езици могат да се провеждат туровете.
По точка 2 и точка 3 от дневния ред:
Изказвания:
Валерий Гочев: Предложение за комбиниране на датата за Годишно Отчетно Събрание
на СЕБ с лекция и Коледно тържество.
УС на СЕБ РЕШИ :
Датата за провеждане на Годишно Отчетно Събрание на СЕБ с лекция и коледно
тържество да е 18.12.2013г. (сряда) в ресторант „Къщата”.
Гласували 7: Предложението се приема с единодушие.
Обсъди се изпълнението на календарния план за 2013г.
В общи линии той е изпълнен, като до края на годината може за организираме 1-2
лекции:
-Валери Йотов – за откритията в гр. Бяла
-Митко Димитров – орнитология
На 14.12.2013г. Атанас Атанасов да води курс по компютърна грамотност в офиса на
СЕБ.
За организиране на екскурзия за Албания и Македония през 2014г. – отговорник
Валерий Гочев.
Предложение на Валерий Гочев за дневен ред на Отчетното събрание:
1) Постоянно присъствие в офиса на СЕБ – заплащане – възможност за обвързване
на служителя с програмата за заетост на Бюрото по труда.
2) Календарен план и бюджет за 2014г.
По календарния план за 2013г. – отлагане за 2014г. - организиране на среща на
екскурзоводи, членове на СЕБ за споделяне на опит при обслужване на български
туристи в чужбина – отговорник Катя Калоянова.
Два модула за усъвършенстване знанията на практикуващите екскурзоводи:
1) История на архитектурата на България XVII – XX век – записани 22.

2) Най-посещавани обекти в България и нови открития – любопитни подробности записани 20.
От януари 2014 г. да стартира основния курс за подготовка на екскурзоводи – записани
7, остават още 8 места. Предложение за Ася от Евксиноград.
По точка 4 от дневния ред, Валерий Гочев предложи:
За номинацията „Екскурзовод на годината”, всеки член на СЕБ да предложи един свой
колега. Критериите да са 7:
1. Колегиалност
2. Добронамереност и позитивизъм
3. Оказана помощ на колеги
4. Оригиналност при подаване на екскурзоводската информация
5. Недопускане на рекламация от клиенти
6. Отлични отзиви от туристи и туристически фирми
7. Принос за сплотяването на колегията и развитието на СЕБ

Предложенията да се отправят най-късно до 10.12.2013г.
Да се направи допитване до туроператорските фирми, работещи с членове на СЕБ, като
номинацията от тяхна страна е обвързана по възможност и финансово. Предложения
за фирми: Венера, Солвекс, ТУИ, БСТравел, Елиттур, MTS, Ренесанс, Бояна MG,
Атлантик, Зита, Дунав турс, Лазарова, Сънтурс, Тестур, Турал, Астрал, Албена тур, Сигма
холидей, Лъки, Темпо 99, Ред турс, Вангелия турс.
УС на СЕБ РЕШИ :
Да се изпратят писма до всички членове на СЕБ и до фирмите.
Наградата „Екскурзовод на годината” да стане традиционна, с връчване на грамота и
статуетка.
За 2013 година наградата ще се връчи на 18.12.2013г. по време на Отчетното събрание
и Коледното тържество.
По точка 5 от дневния ред:
Приемане на нови членове на СЕБ:
След представяне на заявленията за членство в СЕБ, УС взе единодушно решение за
приемане в СЕБ на всички, подали молба, а именно:
1.Тодор Кенов – английски език
2.Наталия Климина – руски език

3.Елена Александрова Станева – руски език
4.Калоян Великов – холандски език
5.Здравка Угринова – немски език
6.Бисер Попов – английски език

По точка 6 от дневния ред:
Предложение на Костадинка Ортодоксова: Да се предложи на Община Варна да се
създаде общинско предприятие за туризъм.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Виктория Балездрова: ………………………

Цветанка Колева: ………………………..............

Веселина Даракчиева: ……………………..

Светлана Ненчева: ……………………..............

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

