УСТАВ
на

Клуб „Туризъм”
Икономически университет - Варна
Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Варна на 22.03.2013 г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правно положение и вид
Чл. 1 (1) Клуб “Туризъм” към Икономически университет – Варна, наричан по-долу за
краткост Клубът, е непартийно, доброволно, независимо обединение на физически лица,
завършили образователно квалификационна и научна степен в специалност „Туризъм” към
Икономически университет – Варна, което осъществява дейността си в съответствие с
Конституцията на Република България, законите и този Устав.
(2) В Клуба могат да членуват и юридически лица, приемащи и подкрепящи неговите цели
и дейност.
Седалище и адрес на управление
Чл. 2 Седалището на Клуба е гр. Варна, Адрес на управление гр. Варна 9005, Община
Варна, кметство Приморско, Варненска туристическа камара, кв. „Чайка”, бл. 128,
тел. +359 52 612 811

Срок
Чл. 3 Клубът не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност
Чл. 4 Клубът има следния предмет на дейност:
 Подпомагане на организирането и провеждането на разнообразните дейности и прояви на
специалност „Туризъм”, Икономически университет – Варна;
 Популяризиране на професионалните, научните, образователните и културните достижения
на академичния състав на катедра „Икономика и организация на туризма”, Икономически
университет – Варна и на успешно завършилите специалността студенти;
 Популяризиране на възможностите и достиженията в професионалната реализация на
завършилите специалност „Туризъм”, Икономически университет – Варна;
 Изграждане и управление на мрежа за обмен на информация, опит и знания между
членовете на Клуба и за взаимодействия между тях;
 Организиране на научни, културни и др. събития, организиране на курсове, семинари и
други форми на обучения за своите членове;
 Осъществяване на консултантска дейност в областта на икономиката и управлението на
туристическите фирми;
 Развиване на сътрудничество, свързано с целите на Клуба, с други сродни организации, с
държавни институции, с Висши училища и изследователски институции, с организации и
представители на бизнеса;

 Осъществяване на други дейности, незабранени от закона и служещи за постигане на
целите на Клуба.
Мисия на Клуба
Чл. 5 Разширяване и развитие на взаимовръзките и приемствеността между първата
българска университетска специалност „Туризъм” и нейните възпитаници, между образованието и
бизнеса, между обучението и практиката.

Цели на Клуба
Чл. 6 Клубът има за цел:
1. Изграждане на благоприятен положителен обществен образ на специалност „Туризъм” към
Икономически университет – Варна, членовете на Клуба и на Икономически университет – Варна
като водеща образователна, научна и културна институция;
2. Приобщаване към дейността на специалност „Туризъм” на бивши и настоящи възпитаници,
преподаватели и служители, партньори, сътрудници, представители на сферата на туризма и
свободното време, на културата, изкуството, образованието и спорта;
3. Съхранение и популяризиране на постигнати успехи и спечелени позиции на специалност
„Туризъм” към Икономически университет – Варна;
4. Съчетаване на научните познания с професионалното практическо обучение;
5. Съдействие за обмен на информация за добри практики.

Средства за постигане на целите
Чл. 7 Клубът осъществява своите цели със следните средства:
1. Провеждане на срещи, дискусии и семинари за обмен на информация, идеи и опит;
2. Поддържане на контакти със сродни национални и международни организации с цел
сътрудничество от взаимен интерес;
3. Поддържане на WEB сайт и издаване на бюлетин с цел обмен на информация между
членовете на Клуба и популяризиране дейностите и достиженията на членовете на Клуба и на
Клуба;
4. Разработване на правила за етично поведение на Клуба.
ІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл. 8 (1) Членуването в Клуба е доброволно.
(2) Членове на Клуба могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни
физически лица, които приемат Устава, мисията и целите на Клуба.
(3) Членове на Клуба могат да бъдат и български или чуждестранни юридически лица
– бизнес организации, сдружения с нестопанска цел, обединения на физически лица, които
приемат Устава, мисията и целите на Клуба.
Придобиване на членство
Чл. 9 Кандидатите за членство подават писмена молба чрез Председателя Клуба, в която
декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане на целите на Клуба.
Чл. 10 (1) Председателят на Клуба е длъжен да включи въпросът за приемането на нови
членове на първото заседание на учредителите на Клуба, следващо подаването на молба за
членство.
(2) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

ІІІ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 11 (1) Органи на Клуба са Съвет на клуб „Туризъм” и Председател.
(2) Председателят се подпомага при администриране на ръководството и управлението на
дейността на Клуба от Секретар.
(3) По решение на Съвета на клуб „Туризъм” за осъществяване на конкретни проекти могат
да се създават постоянни или временни помощни органи на клуба – комисии, работни групи и др.
Съвет на клуб „Туризъм”
Чл. 12 (1) Клубът се ръководи от Съвет на клуб „Туризъм”.
(2) Съветът на клуб „Туризъм” се състои от академичния състав на катедра „Икономика и
организация на туризма” и подписалите протокола учредители.
(3) Съветът на клуб „Туризъм” организира и ръководи цялостната дейност на Клуба.
Председател
Чл. 13 (1) Председателят на Клуба се избира от Съвета на клуб „Туризъм” измежду
неговите членове.
(2) Председателят на Клуба организира и координира прякото изпълнение на целите и
задачите на Клуба.
(3) Представлява Клуба в отношенията с други организации и с трети юридически и
физически лица.
Уставът на клуб „Туризъм” към Икономически университет – Варна е приет единодушно от
всички присъствали учредители на Учредително събрание, състояло се на 22.03.2013 г. в гр.
Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Проф. д-р Марин Нешков – Председател на ВТК, декан на факултет „Управление”, ИУ Варна, член на катедра „ИОТ”, ИУ – Варна

2. Доц. д-р Стоян Маринов – Директор на Колеж по туризъм – Варна, член на УС на ВТК,
зам. председател на сдружение „Култура и туризъм на българския североизток”, член на
катедра „ИОТ”

3. Георги Найденов – Председател на ВАРХ
4. Джани Шарков – Председател на ВАТА
5. Валери Гочев – представител на СЕБ
6. Димитър Дичев – Председател на сдружение „Култура и туризъм на българския
североизток”

7. Виолета Димитрова – Зам. ректор на ИУ – Варна
8. Калинка Попстефанова – Зам. кмет на община Варна
9. Георги Шипковенски – Секретар на ВТК
10. Красимир Станев – Изп. директор на „Албена”АД
11. Маргита Тодорова – Търговски директор на „Албена”АД

12. Калин Сутев – управитела на БТС ООД
13. Светла Панайотова – търговски директор на „Елиттур” ООД
14. Желю Душев – Зам. председател на ВТК
15. Йовка Иванова – мениджър на гранд хотел „Лондон”
16. Донка Георгиева – собственик на ТА „АВ Тravel”
17. Илко Запрянов – търговски директор на „Св. С. Константин и Елена”АД
18. Тодор Николов – у-л на „Варненска туристическа компания” ЕООД
19. Доц. д-р Таня Дъбева – Ръководител на катедра „ИОТ”
20. Проф. д-р Светла Ракаджийска – член на катедра „ИОТ”
21. Доц. д-р Татяна Христова – член на катедра „ИОТ”
22. Гл. ас. д-р Велина Казанджиева - член на катедра „ИОТ”
23. Гл. ас. д-р Вилиян Кръстев - член на катедра „ИОТ”
24. Гл. ас. д-р Тодор Дянков - член на катедра „ИОТ”
25. Гл. ас. д-р Георгина Луканова - член на катедра „ИОТ”
26. Гл. ас. Мария Велева - член на катедра „ИОТ”
27. Елисавета Стоянова – инспектор УД, катедра „ИОТ”
28. Мая Иванова – хон. преп. към катедра „ИОТ”
29. Боряна Умникова – докторант към катедра „ИОТ”
30. Елена Клатева - докторант към катедра „ИОТ”
31. Петя Анева - докторант към катедра „ИОТ”

