СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №8
от 24.04.2014 г.

Днес, 24-ти април 2014 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр. Варна,
ж.к. Чайка, бл. 128, от 18:00ч. се проведе осмото заседание на Управителния съвет на
Съюза на екскурзоводите в България, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ с изключение на Цветанка Колева и
Костадинка Ортодоксова по уважителни причини.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане предстоящите дейности по календарния план за 2014г.
2. Разглеждане на Проект за договор с Община Варна за екскурзоводско
обслужване на безплатни пешеходни обиколки на гр. Варна през летния сезон.
3. Прием на нови членове
4. Разни
По точка 1 от дневния ред УС РЕШИ:
1. За почистване на Римски терми на 26.04.2014г. да се поканят медии, които да
отразят събитието.
2. През месец май да се организира посещение на Аладжа манастир с Валери
Кинов – отговорник Светлана Ненчева. Възможна дата 10 май 14:00ч.
3. Есенната екскурзия на СЕБ да бъде до Виена и Будапеща.
4. Организиране на лектория за Варна с Християн Облаков през есента.
По точка 2 от дневния ред УС РЕШИ:
СЕБ да сключи договор с Община Варна за провеждане на безплатни пешеходни турове
на Варна, като екскурзоводите да са членове на съюза. Да се извършват три-четири
тура в седмицата, в периода юни-септември 2014.
По точка 3 от дневния ред УС РЕШИ:
Приема за членове:
1. Татяна Костова (руски език) – приета с единодушие
2. Димитър Димитров (гръцки, руски, английски език)– приет с единодушие
3. Светла Радева (италиански език) – приета с единодушие

4. Христина Недялкова (унгарски, немски, френски, английски език) – приета с
единодушие.
По точка 4 от дневния ред УС РЕШИ:
Да се напомнят на всички членове препоръчителните хонорари за екскурзоводските
услуги преди началото на туристическия сезон.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………………………

Костадинка Ортодоксова: ………………………
/отсъства/

Виктория Балездрова: ……………………….

Цветанка Колева: ……………………….
/отсъства/

Веселина Даракчиева: ……………………….

Светлана Ненчева: …………………….

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

