ПРОТОКОЛ
№ 11
от редовно годишно събрание на Съюза на екскурзоводите в България
проведено на 21.02.2017 г.
За по-добрата
организационен ред:

работа

на

събранието

бе

предложен

следния

Председател на събранието – Валерий Гочев
Протоколчик - Светлана Джанкова
Присъствали: 43 съюзни члена
Събранието започна с прочитане на телеграма до членовете на съюза от
Министъра на туризма г-жа Стела Балтова по случай Международния ден на
екскурзовода. Единодушно бе приет предложеният от председателя
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на УС за дейността на съюза за 2016 г;
2. Приемане на бюджет и календарен план на СЕБ за 2017 г.;
3. Обсъждане на екскурзоводската дейност през 2017 г. и правилника за
регистрация на екскурзоводите в Националния туристически регистър;
4. Учредяване на годишна награда на името на Атанас Атанасов;
5. Участие на СЕБ в учредителното събрание на ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ
РАЙОН;
6. Разни.
По т. 1 от дневния ред председателят на събранието и Съюза представи
отчета на УС за 2016 г, включващ информация за финансово състояние,
екскурзоводска дейност, проведени мероприятия, вписване на Съюза в
Националният туристически регистър.
Изказвания:

Мариана Морарова предложи при организиране на учебните
маршрути да се избягват съботните и неделните дни, защото има колеги,
които са ангажирани и не могат да участват в тях.
Емилия Пеева сигнализира, че има остра нужда от кадри с чешки,
полски и унгарски езици и предложи да се организират курсове или да се
изпращат студенти на практика в Чехия, Полша и Унгария с цел научаване на
езика и използването им като екскурзоводи.
Надежда Иванова поясни, че за това има програми Еразъм и
Коменски, програми за студенти и трябва да се провери как могат да се
използват.
Маргарита Панчева уточни, че от години в Колежа по туризъм не се
изучават тези езици, защото такава е политиката на Икономическия
университет, към който е учебното заведение.
Гласуване по т. 1
За: 43
Против и въздържали се няма,
Решение по т. 1: отчета се приема единодушно
По т. 2 председателят на събранието представи за обсъждане бюджета
на СЕБ за 2017, който повтаря в известна степен изпълнението от 2016 г, като
се занижават приходите от членски внос за сметка на приходите от
екскурзоводска дейност. Предложи за обсъждане и календарният план за
дейностите на съюза.
Изказвания:
Снежана Атанасова предложи да се завиши перото за закупуване на
книги за библиотеката, защото има издания които са скъпи и не всеки може
да ги закупи, а така ще има достъп до тях.
Гласуване по т. 1

За: 43
Против и въздържали се -няма
Решение по т. 2:
Общото събрание приема единодушно предложения бюджет и
календарен план за работата на Съюза през 2017 г.
По т. 3 Валерий Гочев внесе информация за направеното от членовете
на УС на Съюза до момента по отношение на комуникацията с държавните и
общински органи на властта, учебната програма и конспекта за явяване на
изпит за екскурзоводи съгласно Наредба 1 на МТ. Тъй като Наредбата ще
търпи промяна се настоява преди да има такава, да се организира Балканска
конференция на екскурзоводите за да може МТ да се възползва от опита на
другите съседни държави при прилагането на наредбата, санкциите и
контрола при упражняване на екскурзоводската дейност.
По т. 4 Учредяване на годишна награда на името на Атанас Атанасов,
бяха предложени за обсъждане три варианта съгласно решението на УС както
следва:
1. Да се смени името на съюза: Съюз на екскурзоводите Варна с
добавка „Атанас Атанасов”, предложено от Катя Калоянова;
2. Да се създаде фондация на името на Атанас Атанасов за
подпомагане на колеги преди сезона, предложено от Костадинка
Ортодоксова;
3. Да се учреди награда „Атанас Атанасов” - златно кюлче на стойност
от около 500 лв., предложение на Валерий Гочев.
Изказвания:
Снежана Атанасова констатира, че предложенията са субективни.
Емилия Пеева поиска уточнение как ще се оценява и от кого?
Валерий Гочев отговори, че това ще е задължение на Управителния
съвет.

Вяра Миткова подкрепи като реално предложението на Катя
Калоянова.
Христина Недялкова направи уточнение, че наградата може да бъде
медийно отразена и това ще бъде безплатна реклама за съюза.
След представяне на обсъжданията в УС за почитане паметта на Атанас
Атанасов те бяха подложени на гласуване.
Гласуване за предложение № 1
За: 20
Гласуване за предложение № 2
За: 0
Гласуване за предложение № 3
За: 16
След като стана ясно, че има колеги напуснали по-рано събранието,
Светлана Ненчева предложи този точка да се отложи за гласуване на
следващо общо събрание, защото предстои и нова регистрация на съюза след
влизане в сила на измененията в ЗТ и евентуалната промяна в
наименованието на СЕБ .
Вяра Миткова предложи да се направи проучване по електронен път
и да се вземе мнението на всички 257 члена.
Събранието не взе решение по т. 4
По т. 5 Участие на СЕБ в учредителното събрание на
ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН, председателя на СЕБ представи новото
туристическо райониране на страната и задълженията произтичащи от ЗТ.

Бе представено и аргументирано решението на управителния съвет на
съюза, СЕБ да вземе участие в учредителното събрание на ОУТР „Варненско
Черноморие”, след което то бе подложено на гласуване.
Решение по т. 5: Събранието единодушно реши СЕБ да участва в
Учредителното събрание на ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН.
По т. 6 „Разни” бяха прочетени поздравления от Съюза в Бургас и
Асоциацията на екскурзоводите в София във връзка с Международния ден на
екскурзовода и отправени пожелания за успешен сезон.
Във връзка с отбелязване на 25 годишнината от създаването на съюза
ни, Валерий Гочев представи идеята на УС да се напише и издаде История на
СЕБ, като прикани всички колеги да се опитат да опишат интересни случки
от техния професионален опит, да се посетят колеги и се опише животът на
Съюза от неговото създаване през 1992.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито
Председател: /п/ Валерий Гочев
Протокола води: /п/ Светлана Джанкова

