СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №9
от 10.09.2014 г.
Днес, 10-ти септември 2014 г. в офиса на Съюза на екскурзоводите в България - гр.
Варна, ж.к. Чайка, бл. 128, от 18:00ч. се проведе деветото заседание на Управителния
съвет на СЕБ, свикано от председателя на съюза.
Присъстваха всички членове на УС на СЕБ с изключение на Виктория Балездрова,
подала заявление за освобождаване като член на УС.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на предложение постъпило от председателя на съюза за отпускане
на парична сума за членове на СЕБ, които изпращат деца или внуци в първи клас
през настоящата 2014/2015 учебна година.
По единствената точка от дневния ред:
Валерий Гочев, базирайки се на добрите финансови резултати от дейности на съюза
през сезона и във връзка с развитие на социалното подпомагане на членовете на СЕБ,
особено на младите екскурзоводи изпращащи деца за първи път на училище,
предложи да бъде изплатена по банков път сума в размер на 50 лева на дете с цел да
бъдат подпомогнати семействата на тези колеги. Жестът да бъде разширен и към
членовете които изпращат не само деца а и внуци за първи учебен ден.
Представи за утвърждаване списък на членовете както следва:
СПИСЪК
на
членове на СЕБ изпращащи деца и внуци в първи клас
на 15 септември 2014 г.

1.

Павлина Николова: син Боян Николов
pavlina.nikolova@abv.bg , тел: 0898 528 792

2.

3.

4.

5.

Теодора Калчева : син
mmww77@yahoo.com , тел: 0888 830 454

Виктория Балездрова: дъщеря Йоана Балездрова
viki.balezdrova@gmail.com , тел: 0899 965 167

Марионка Стефанова Кокушинкова: внучка Божана Живкова Стоянова
joytur@abv.bg , тел: 0886 853 960

Йорданка Крушовенска: внук
koteto.dk@abv.bg , тел: 0887 778 617

6.

7.

Индрижка Димитрова: внучка Андрея-Мария Димитрова
jindra@abv.bg , тел: 0889 549 518

Ценка Георгиева: внук
zenka@gmx.net , тел: 0878 942 012

УС на СЕБ РЕШИ: Предложението се приема единодушно.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПРИСЪСТВАЛИ:
Валерий Гочев: ………………………………

Костадинка Ортодоксова: …………………

Виктория Балездрова: ……………………….
(Отсъства)

Цветанка Колева: ……………………….

Веселина Даракчиева: ……………………….

Светлана Ненчева: …………………….

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

