СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №7
от 17.03.2014 г.

Днес, 17-ти март 2014 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна, ж.к.
Чайка, бл. 128, от 18:00ч. се проведе седмото заседание на Управителния съвет на
Съюза на екскурзоводите в България, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на календарния план на съюзните дейности за 2014г.
2. Есенна екскурзия 2014г.
3. Обсъждане за организиране на Балканска екскурзоводска конференция
4. Разглеждане на постъпили заявления за членство в СЕБ
5. Разни.
По точка 1 от дневния ред:
Обсъждане и взети решения относно провеждане на следните дейности:
1. СЕБ ще организира на 05.04.2014г. посещение на Военноморския музей от
10:00ч. и на Парк-музей „Владислав Варненчик“ от 14:00ч.
ОТГОВОРНИК: Костадинка Ортодоксова
2. До 24 март 2014г. да се напомни на членовете за екскурзията в Родопите и да
изпратят потвърждение.
3. Да се организира традиционното почистване на Римски терми на 26.04.2014г.
ОТГОВОРНИК: Валерий Гочев
По точка 2 от дневния ред:
Изказвания:
В. Балездрова предложи да се организира есенна екскурзия до Виена и Будапеща
вместо до Албания. Има запитвания от страна на българските туроператори за
екскурзоводи на български групи за тази дестинация.
УС на СЕБ РЕШИ : Да се организира есенна екскурзия до Виена и Будапеща.
По точка 3 от дневния ред:

УС на СЕБ реши:
Есента на 2014г. да бъде организирана балканска конференция на екскурзоводите.
Мястото на провеждане е във Велико Търново, в Интерхотел В. Търново.
В. Гочев представи проект за дневен ред на конференцията. В два дни са предвидени
обсъждания на проблемите в екскурзоводското обслужване и посещения на обекти в и
около В. Търново – Учредителното събрание, църквата Св. 40 мъченици, хълма
Трапезица и др. Може да се изготвят рекламни материали.
Да се направи връзка с членове от АЕБ за да се информират колеги от Сърбия,
Хърватия, Албания, Словения, Македония, Босна и Херцеговина, Монтенегро.
По точка 4 от дневния ред:
Прием на нови членове, УС на СЕБ РЕШИ:
1. Людмила Добрева (руски, български език) – приета с единодушие.
2. Силвия Петрова (полски и немски език) – приета с единодушие.
3. Румяна Павлова – приета с единодушие.
4. Мая Кашева (руски, английски) – приета с единодушие.
5. Соня Петрова – приета с единодушие
6. Анна Стоилова (български италиански език – със сертификат за Италия) – приета
с единодушие.
7. Атанас Николов (възобновяване на членство)– приет с единодушие
По точка 5 от дневния ред:
Разни:
Хотел „Хелиос“ дължи на СЕБ 1500 лв. от 2011 година.
Предложение на К. Ортодоксова: да се наеме адвокат, който да заведе иск за да се
бъде изплатена дължимата сума.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………

Виктория Балездрова: ……………………….

Цветанка Колева: ……………………….

Веселина Даракчиева: ……………………….

Светлана Ненчева: …………………….

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

