СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №5
от 12.12.2013 г.
Днес, 12-ти декември 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 заседание на Управителния
съвет, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ.
Поканени да присъстват: Атанас Атанасов и Светлана Антонова
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане на дневния ред и сценария за провеждането на Общото събрание на
съюза, на 18.12.2013 г.
2. Определяне на тема и водещ на лекцията след събранието.
3. Коледното тържество на СЕБ и сценария за провеждането му.
4. Персонализиране на номинацията „ЕКСКУРЗОВОД НА 2013“, статуетка, грамота,
парична награда.
5. Приемане на Бюджет и Календарен план на СЕБ за 2014 г., които следва да
бъдат утвърдени от ОС на СЕБ на 18 декември.
6. Приемане на ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЕКСКУРЗОВОДА, който следва да бъде
утвърден от ОС на СЕБ
7. Разни
По точка 1 от дневния ред:
Представяне на дневния ред за отчетното събрание.
Предложение за гласуване на така съставения
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза.
2. Приемане на Бюджет и Календарен план на СЕБ за 2014 г.
3. Приемане на ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЕКСКУРЗОВОДА.
4. Оповестяване на номинацията „ЕКСКУРЗОВОД НА 2013“.
5. Разни.

Гласували: ЗА - 7.
Предложението се приема единодушно.
По точка 2 от дневния ред:
Обсъждане на лектор и тема на 18.12.2013г.
- Димитър Георгиев – орнитология
- Ася Стефанова от резиденция Евксиноград – крепост Кастрици
УС на СЕБ РЕШИ :
На 18.12.2014г. лектор ще бъде Димитър Георгиев на тема „Биоразнообразие на
България и региона”.
По точка 3 от дневния ред:
Обсъждания и решения:
За коледното празненство да има избор между две менюта. Отговорник за анимацията
да е Виктория Балездрова с помощници – Катя Калоянова и Веселина Даракчиева
- Бюджет – 100лв.
Предложение за покана на гости за сметка на СЕБ.
- Покана на двама журналисти – гласували 3 – ЗА, 4 – ПРОТИВ – предложението се
отхвърля.
- Покана на Георги Щерев – гласували 6 – ЗА, 1 – ПРОТИВ – предложението се
приема.
- Евелина Авлавидова – предложението се приема с единодушие.
- Анатолий Гейне - предложението се приема с единодушие.
По точка 4 от дневния ред:
Постъпили предложения от фирми и членове на СЕБ:
Таня Георгиева -7, Виктория Балездрова -6, Зорница Божкова -2,
Костадинка Ортодоксова -2, Светлана Джанкова -2, Стефан Бозаджиев -1, Митко
Иванов -1, Вяра Миткова -1, Адриана Обретенова -1, Снежана Атанасова -1, Светлана
Ненчева -1, Мариана Минкова -1, Жана Иванова -1, Виолета Георгиева -1, Марислава
Жулина -1, Галина Михайлова -1, Светломир Тодоров -1, Йоланта Русева -1, Людвика
Пейчева -1, Александър Шопов -1, Галина Цекова -1, Елка Цветанова -1, Атанас
Атанасов -1, Христина Неделчева -1
След разглеждане на предложенията за екскурзовод на годината от страна на фирмите
и колегите членове на СЕБ, УС реши:
На ОС на СЕБ да се съобщят имената на всички номинирани и след това да се обяви
Екскурзовод на годината:
Гласували –5 – ЗА; ПРОТИВ – 2. Предложението се приема.
Въз основа на получените гласове за Екскурзовод на 2013 г. е номинирана Таня
Георгиева.

Дискусия за наградата:
УС на СЕБ реши:
Наградата ще бъде грамота, статуетка и парична сума в размер на 100 лв. от бюджета
на СЕБ.
Гласували – 4 – ЗА; 3 – ПРОТИВ. Предложението се приема.
Дискусии и решения по точка 5 от дневния ред:
Представяне и дискусия по бюджет 2014 г.:
Да се прекрати договора за стационарния телефон към VIVACOM . Проекта за Бюджет
на СЕБ за 2014 се приема с единодушие и предлага за утвърждаване от Общото
събрание на съюза.
Календарен план:
Да се организира международна балканска конференция на екскурзоводите във
Велико Търново като се разговаря с кмета на града - Даниел Панов. Проекта за
Календарен план на СЕБ за 2014 се приема с единодушие и предлага за утвърждаване
от Общото събрание на съюза.
По точка 6 от дневния ред:
След разглеждане на разработката на Виктория Балездрова и Веселина Даракчиева за
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЕКСКУРЗОВОДА и предложенията за изменения на Валерий Гочев,
ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС НА ЕКСКУРЗОВОДА беше приет с единодушие и решение да се
предложи за утвърждаване от ОС на СЕБ.
По точка 7 от дневния ред:
Разни: Прием на нови членове:
Тинка Житарова – приета с 6 гласа ЗА и 1 въздържал се.
Надежда Лазарова – УС разгледа молбата и за членство и реши да я покани на
събеседване при следващо заседание на УС на СЕБ.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Виктория Балездрова: ………………………

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

Веселина Даракчиева: ……………………..

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

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

