Протокол
№9
от редовно годишно събрание на Съюза на екскурзоводите в България
проведено на 21.02.2015 г
За по-добрата работа на събранието бе предложен следния
организационен ред:
Председател на събранието – Валерий Гочев
Протоколчик - Светлана Джанкова
Присъствали - 58 члена
Гост - инж. Юлия Тумбаркова, директор на Природен парк „Златни
пясъци” с лекция на тема "Природни паркове и резервати във Варненска
област"
Дневен ред:
1.Обсъждане на предложения за Наредба за регистриране на
екскурзоводи в Националният туристически регистър.
2. Оповестяване на номинацията „Екскурзовод на годината 2014”.
3. Разни.
По т. 1 от дневния ред председателят на събранието и съюза представи
за сведение предложенията на УС за регистрация на екскурзоводите в
Националния туристически регистър дадени в Приложение 1
Изказвания:
Светломир Тодоров
Постави въпроса за гравитиращите екскурзоводи и контрола над тях. Да
се предложи тест:“ екскурзоводите, които дълго години са работили, но нямат
образователен ценз, какъвто е посочен в проекта за наредба, да могат да се
регистрират на базата на доказан стаж“. За сезон 2015 г да има гратисен
период, защото докато се обсъди и приеме наредбата, сезонът ще е започнал.
Виолета Георгиева
По какви критерии ще се провеждат изпитите пред двете комисии в
Министерство на туризма и общината? Има ли разработен въпросник? Той
трябва да е различен за двата вида регистрация.
Емилия Пеева
Има ли механизъм кой ще е органът, който ще следи за това
регистрирани или нерегистрирани работят като екскурзоводи?

Валерий Гочев
Обсъждането на Наредбата предстои. Тези въпроси ще бъдат
обсъждани.
Предложение за прекъсване на разискванията от Костадинка
Ортодоксова и преминаване към лекцията за ПП Златни пясъци.
По т. 2 Валерий Гочев - председател УС на СЕБ представи още веднъж
критериите за избора и оповести решението на контролния съвет който е
преброил бюлетините за тайното гласуване по време на ОС на 17.12.2015 от
присъстващите на събранието. С наградата за екскурзовод на годината се
удостоява Вяра Миткова - екскурзовод с немски език. На същата бе връчена
статуетка, грамота и парична награда в размер на 250 лв.
По т. 3 разни Валерий Гочев, поздрави присъстващите с
Международния ден на екскурзовода и пожела успешен сезон.
Във връзка с отбелязване 25 годишнина от създаването на съюза, УС
приканва всички колеги да се опитат да опишат интересни случки, да се
посетят колеги и се опише живота на Съюза от създаването му до днес.
Колегите да се обръщат към Румяна Стойчева и Митко Иванов
Индрижка Димитрова представи свои спомени от първата и среща с
професията.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито
Председател: /п/ Валерий Гочев
Протокола води: /п/ Светлана Джанкова
Следва Приложение 1:

СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
9005 гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. № 128
www.bulguide.bg
bulguide@bulguide.bg

ДО:
Г-жа Николина АНГЕЛКОВА
Министър на туризма
гр. София 1000
ул. Славянска 8
18 ноември 2014 г.
Уважаема госпожо Ангелкова,
Ние, членовете на Съюза на екскурзоводите в България, участници в Националната
екскурзоводска конференция В.Търново‘2014, както и Управителният съвет на СЕБ,
осъзнавайки необходимостта от належащо изработване на Правилник за прилагане на
Закона за туризма, регламентиращ екскурзоводската професия, решихме да излезем със
следното становище:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
за
Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната
квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на
професията ,,Екскурзовод'' към ЗТ в сила от 26.03.2013 г.
ЦИТАТ ОТ ЗАКОНА:
Глава дванадесета
(В сила от 27.09.2013 г. - ДВ, бр. 30 от 2013 г.)
ЕКСКУРЗОВОДИ, ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ И СКИ УЧИТЕЛИ

Чл. 146. (1) За упражняване на професиите "екскурзовод", "планински водач" и "ски
учител" е необходимо съответното лице да притежава правоспособност за извършване на
дейността и да бъде вписано в съответния регистър - част от Националния туристически
регистър. Ски учителите упражняват професията си само чрез ски училището, към което са
наети.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министъра на
образованието, младежта и науката и министъра на физическото възпитание и спорта
определя с наредби образованието, практическата подготовка и професионалната
квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на
професиите по ал. 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ :
Като екскурзовод, следва да бъде регистрирано лице което:
I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
1. Има придобита трета степен на професионална квалификация за професия
“Екскурзовод” по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
или
2. Има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен
Професионален бакалавър, Бакалавър или Магистър по специалности от професионално
направление “Туризъм”, като в курса на обучение лицето е преминало минимум 1
семестър обучение по предмет „Екскурзоводство“.
3. Лица, които не отговарят на изискванията по т.1 и т.2., не могат да упражняват
професията „екскурзовод“.
II. ОТНОСНО ЕЗИКОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:
1. За упражняване на екскурзоводска дейност е задължително лицето да владее
български език и да има адресна регистрация в България. Това условие важи и за
чуждестранните граждани, желаещи да упражняват професията на територията на Р.
България.
2. При обслужването на чужденци е задължително доброто владеене на съответния
чужд език. Когато чуждият език не е майчин, се изисква удостоверение за владеенето
на езика от езикова гимназия, филология, положен изпит във ВУЗ или сертификат за
владеене на език.
3. При издаването на удостоверение за професионална квалификация за екскурзовод и
отличителен знак, задължително да се вписва на какъв език екскурзоводът има право
да практикува.

III. Видове екскурзоводи
1. Национален екскурзовод - има право да упражнява дейност на територията на
цялата страна, както и да води туристически групи в чужбина.
2. Местен екскурзовод – има право да упражнява дейност на територията на
общината, за която е подал заявление.
IV. Процедура за регистрация на екскурзоводи
1. Подаване на набор от документи от кандидата до Комисията по регистрация в НТР.
Изискуеми документи:
- копие от свидетелство за професионална квалификация за „Екскурзовод“ или
диплома от специалност „Туризъм“
– документи, удостоверяващи владеенето на чужд (и) езици, на които лицето желае
да практикува професията
- препоръка от професионално екскурзоводско сдружение.
2. Успешно преминаване на:
2.1 Психотест – еднократно с цел за установяване на емоционална устойчивост на
кандидата;
2.2 Писмен тест и устно събеседване пред Изпитна комисия към МТ.
3. Изпитните комисии са в състав от 5-ма членове, определени със заповед на
Министъра (МТ) или оправомощено от него лице, като техният поименен състав и
място на действие се определя в зависимост от категорията екскурзовод, вписана в
заявлението на кандидатстващия. Комисиите се свикват 2 пъти годишно, през месец
март и месец ноември.
а) В комисията за „Национален екскурзовод“ влизат: двама представители на МТ и
трима представители на професионални екскурзоводски сдружения.
б) В комисията за „Местен екскурзовод“ влизат: един представител на МТ, един
представител на съответната община и трима представители на професионални
екскурзоводски сдружения.
V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
1. Предлагаме таксата за регистрация и вписване в НТР да е в размер на 50 лв.
VI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНТРОЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В ЧАСТТА МУ
ЗА ТУРОПЕРАТОРСКА И ЕКСКУРЗОВОДСКА ДЕЙНОСТ
1. Предлагаме да бъде създаден единен телефон за подаване на сигнали за нарушения,
свързани с прилагането на ЗТ към Министерството на туризма.
2. Към кметствата на общините с развит туризъм и множество туристически обекти да се
създаде контролен орган „Инспекторат по туризма“ който да следи за прилагането на

ЗТ, като 50% от събраните глоби остават за издръжка и поощрение на служителите от
този контролен орган.
VII. ДРУГИ
1. Регистрацията в НТР да е за срок от 5 години.
2. Екскурзоводите, които притежават необходимата квалификация, имат над 10 години
екскурзоводски стаж и членство в професионална организация, се регистрират без
полагане на изпит.
3. Екскурзоводи, бивши кадри на Балкантурист, Орбита, Пиринтурист, Кооптурист и
други бивши държавни туристически организации, които нямат издадено
свидетелство/диплом за „Екскурзовод“, но имат трудов стаж над 10 години и членство
в професионална организация, се регистрират без полагане на изпит.
4. Музейните екскурзоводи, които имат повече от 10 г. стаж като музеен работник, да се
регистрират без полагане на изпит.
5. Всички вписани в НТР екскурзоводи, задължително трябва да членуват в
професионално екскурзоводско сдружение по техен избор.
6. Професионалните организации се задължават всяка година да организират лектории с
цел повишаване на екскурзоводската квалификация. Присъствието на тези лектории
да е задължително за всички екскурзоводи.
7. Създаване на Етична комисия за уреждане на спорове между ВЪЗЛОЖИТЕЛ
(туроператор) и ИЗПЪЛНИТЕЛ на екскурзоводски услуги.
8. Създаване на Етичен кодекс на екскурзовода.
Административни санкции (в случай, че се предвиждат промени в Закона за туризма):
1. За туроператори, които не ползват регистрирани екскурзоводи да се въведат повисоки административни санкции – глоба за фирмата – 2500 лв., при повторно
нарушение – 5000 лв.
При рецидив (над 3 нарушения) да се отнема лиценза на туроператора.
2. За лица, които работят като екскурзоводи, но не са регистрирани
административни санкции от 1000 лв.

Разчитайки на вашето разбиране и подкрепа,
С дружески поздрав,

Валерий Гочев:
(Председател СЕБ)

