ПРОТОКОЛ No: 1/ 19.09.2020г.
Отчетно Общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”
Дневен ред на събранието:
1.
Отчетен доклад на УС за дейността на клуба през 2019 година;
2.
Годишен финансов отчет за 2019 година;
3.
Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година;
4.
Предложение за промяна на вътрешния ред;
5.
Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове;
6.
Предложение за промяна на членския внос;
7.
Разни.
Днес 19.09.2020г. към 10:00 часа поради липса на кворум, началото се отлага с един
час. В 11:15 зам.-председателят на УС г-н Николай Скопчанов откри общо събрание на СНЦ
„Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, съгласно обявения дневен ред, като приветства
присъстващите членове и им благодари за спазването на противоепидемичните мерки.
Присъстващи и представлявани с пълномощно са 22 от общо 46 редовни члена
съгласно списък, съставляващ неразделна част от настощият протокол. Според
предвидените в Устава на Сдружението правила, събранието е валидно свикано и може да
взема валидни решения.
Поканата и дневният ред на Общото събрание са подадени в законовия срок и ред.
Г-н Николай Скопчанов предложи за одобрение следният дневен ред описан погоре и изборът за комисии, както следва:
- Предложения за мандатна комисия - г-н Милен Славов и г-н Иван Георгиев
- за протоколчик – г-ца Мариета Литарска
- и за комисия по избора и преброители – г-жа Зорница Матеева и г-н Александър
Милев
Към 11:25 – 22-ма членове, присъстват на събранието.
Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

22 члена
22 гласа
0 гласа
0 гласа

След проведеното гласуване дневният ред в този вид се приема и се избра:
Мандатна комисия:
1. Милен Славов
2. Иван Георгиев
Протоколчик:
1. Мариета Литарска
Комисия по избора и преброители :
1. Зорница Малеева
2. Александър Милев
Стр.1 от 9

ПРОТОКОЛ No: 1/ 19.09.2020г.
Г-н Иван Кирчев приветства присъстващите членове и изясни, че поради
обстоятелствата около пандемията е малко да се разглежда бюджета за 2019г., докато се
приключва 2020г. И благодари за присъствието на тези, които са отделили от времето си и
са дошли, като се съблядават законовите рамки.
Николай Скопчанов приветства също присъстващите и помоли, ако има въпроси,
коментари или допълнения към горепосочения дневен ред, да заповядат и да се изкажат.
Иван Кирчев – 2019г. е вече далече и ако няма въпроси за нея, може да вървим
напред и да разгледаме т.2 – Годишният финансов отчет. Раздадени са разпечатани
екземпляри от него, за да можете да се запознаете. Не сме движили много встрани от
прогнозния бюджет. Отчетите са разработени от счетоводна къща и ако има въпроси,
могат да се разгледат.
2018г. поехме щатефата. Беше трудно, докато навлезем, тъй като дейността е
специфична. Беше трудно и от финансова точка. 2019г- вървеше добре, а за 2020г.въпреки пандемията мисля, че се справяме добре. Ако имате въпроси за 2019 година, моля
задавайте.
Ако няма коментари, може да преминем към 2020 година. Средствата за
финансиране от Община Варна и от дарения, както и голяма част от целевите дарения са
вече по банков път. Над 16 000лв. са получени до тук от фирми от целеви дарения. Като
принос за това имат г-н Александър Калчев, г-н Милен Славов и останалите от
Управителния съвет. С част от парите от една от програмите Еразъм + и целеви дарения се
закупи нов бус 8+1. Точно навреме, тъй като опела (стария бус) има проблем с двигателя.
Като се надяваме новия бус да служи дълги години на клуба. Фондът за килова яхта е
развален и успя да се възстанови 2019г. Но към момента и в банката и в касата има
достатъчно, за да се възстонови и да не се причинят финансови затруднения за годината.
Николай Скопчанов – Който е съгласен с така представения годишен финасов отчет
и доклад за дейността за 2019г., моля да гласува.
Същото беше подложено на гласуване.
Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

22 члена
20 гласа
0 гласа
2 гласа

Предвид резултата от гласуването, предложението се приема.
Николай Скопчнов – След приемането на доклада, преминаваме към гласуване на
ГФО. Моля гласувайте.
Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

22 члена
20 гласа
0 гласа
2 гласа

Предвид резултата от гласуването, Годишният Финансов Отчет за 2019г. се приема.
В 11:40 се присъеди още един член и членската маса на присъстващите е вече 23ма.
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Николай Скопчанов- Нека подложим на гласуване и бюджетът за 2020г., чиято
разпечатка разгледахте.
Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

23 члена
18 гласа
0 гласа
5 гласа

След проведеното гласуване и резултата от него, бюджетът за 2020г. се приема.
Иван Кирчев – След обсъждане на първите три точки от дневния ред, нека
пристъпим към отчета на Контролния Съвет.
Свилен Дойков – Изчитане на доклада и запознаване на присъстващите членове с
него.
Николай Скопчанов – Колеги, моля за допълнения, коментари и въпроси по доклада
на Контролния Съвет. Ако няма, да подложим на гласуване молбите за оставки на членове
на КС. Като Гергана Георгиева и Емил Костурков не са вече клубни членове, поради
неплащане на членски внос.
Освобождаването на членовете на КС беше подложено на гласуване.
Гласували:
23 члена
За:
20 гласа
Против:
3 гласа
Въздържали се:
0 гласа
Предвид резултата от гласуването, освобождаването на членовете на Контролния
Съвет се приема.
Свилен Дойков – А Антон Ачев член ли е?
Иван Кирчев – Поради неплащане на членски внос не е член на клуба и на
Управителния съвет. Ще помоля от членовете на Контролния съвет обосновка на решението
им.
Свилен Дойков – Смятам, че положих много усилия да помогна първите 6-9 месецаразговори и присъствие на събрание на Управителния Съвет. Но видях, че имаме
разминавания и то основно с бюджета и разходването на средства. Не можех да приема
факта, че активите натрупани от предишния УС няма да отидат за материална част или
осигуряване, а за заплати на треньорите. Това е основният ми мотив.
Гергана Георгиева – Оказахме съдействие и имахме желание да помагаме, но
спряхме да бъдем канени и това ни демотивира. Предишният УС благодарение на
европроектите беше осигурил необходимите финанси за катер и бус. Беше къртовски труд
за тези проекти. А г-н Калчев от неговото дарение е осигурил финансовите текущи нужди
на детската школа.
В 11:55 се приединяват още двама клубни члена и присъстващите членове са 25.
Мирослава Попова-Кирова – Може ли да се коригира. Целево сумата за буса да е от
двата европроекта, а дарените пари да са за текущите нужди на школата.
Александър Калчев - Оставката на КС се депозира на Общо Събрание. Подобен
сценарии тези хора играха и преди две години. Въпреки неловкото положение, в което се
постави новия УС се справят. Старият УС е приел яхт клуба с една определена сума по банка
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и каса и бяха 30 000лв. Напред във времето разбирам, че са били изхарчени. Ние не сме тук,
за да даваме колкото взимаме, а за да ни забележат и това не е добре. В момента сме пак в
същата ситуация. Просто спазвайте Устава.
Иван Кирчев – Всички разходи са правени с решение на УС. Част от парите
разходвани от европрограмите наистина отидоха за заплати, тъй като към онзи момент
разходите за треньорското заплащане вървяха, а нямаше достатъчно. При напускането на
Николай Иванов тримата треньори вече станаха двама и поради това и детската школа се
реформира. Даренията от Моряшкия синдикат, Делфин и другите целеви дарения са целеви
за бус за детската школа. Ние не сме ги сложили в джоба си, а са вложени в школата, за да
съществува.
Свилен Дойков – Преди повече от месец съм известил УС за решението си. Г-н
Калчев е прав, че трябва да се оповести на Общото Събрание. Сега го правя.
Иван Кирчев – Ще си позволя да изчета част от Устава, свързана с КС.
Чл. 53. Контролният съвет е контролен орган на Сдружението между общите
събрания.
Чл.54. Контролният съвет се избира за срок от 3 години. До избиране на нов
контролен съвет старият контролен съвет продължава да изпълнява своите функции.
Чл.55. Контролният съвет се състои от 3 измежду членовете на Сдружението.
Контролният съвет има Председател и двама членове. Всеки член на Контролния съвет може
да бъде избиран неограничен брой пъти.
Чл.56. Изборът на членовете на Контролния съвет се извършва с тайно гласуване,
като всеки член има право да избере не повече от 3 кандидата. Листа с повече от 3 кандидата
е недействителна. При това гласуване не се прилага разпоредбата на чл. 34.
Чл.57. Контролният съвет избира измежду членовете си Председател на Контролния
съвет на Сдружението.
Чл.64. Членовете на Контролния съвет прекратяват функциите си при условията на
чл. 47
Чл.47. Председателят прекратява функциите си в следните случаи:
(1) с подаване на оставка пред Общото събрание;
(2) със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
(3) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
(4) по решение на Общото събрание.
(5) с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
(6) при не плащане на членски внос повече от шест месеца.
Николай Скопчанов – Винаги, когато сме взимали решения за разходите е била тежка
задача. Правили сме сметки за даренията и разходите при трима треньора и е трудно за
„връзване“. Изказвам огромно съжаление, че дейността с проектите, която е доста
трудоемка и тежка, няма кой да я върши. Свалям шапка на Гергана и Мира за свършената
работа. Усилията никога не са останали незабелязани.
Иван Георгиев – Благодарим на Гергана, Мира, треньорите и децата, че успяхме да
опазим клуба. Нека да е упомената сумата.
Мирослава Попова-Кирова – Нека сумата от проектите е записана.
Иван Кирчев – Ще го направим.
Николай Скопчанов – Ако няма друго, моля да пристъпим към освобождаване от
отговорност Контролния Съвет.
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Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

23 члена
22 гласа
0 гласа
1 гласа

Иван Кирчев – Моля да пристъпим към тайно гласуване за нов Контролен Съвет.
Очаквам вашите предложения.
Свилен Дойков – Имам предложение. Едва ли някой има по-добър поглед към яхт
клуба от Александър Калчев.
Иван Кирчев – Други предложения?
Свилен Дойков – Смятам, че е добре да има различни генерации в Контролния
Съвет, затова предлагам и Цено Кътов.
Цено Кътов – Имам различни планове за другата година и си правя отвод.
Иван Кирчев – Благодаря ви, г-н Кътов.
Свилен Дойков – Предлагам г-н Благой Поповски, като родител на дете от школата.
А третото предложение е за г-н Паскал Киров.
Иван Кирчев –Ако трите кандидати иска да даде отвод, нека го направи.
Николай Скопчанов – Колеги, обявявам 10 минутна пауза. Нека в 12:30 всеки даде
своя глас.
Иван Кирчев – 12:40- обявявам гласуването за приключено. Има 20 бюлетини с
гласове за тримата кандидати. Резултатите са:
За Александър Калчев – 19 гласа
За Благой Поповски – 20 гласа
За Паскал Киров – 20 гласа
Честито на новия Контролен Съвет.
Свилен Дойков – Нуждата от добра отчетност на двете направления – детското и
киловото ветрходство. Имам 2 предложения. Относно детската школа – да се приеме, че
възнаграждението на треньорите ще бъдеосигурявано от даренията на родителите, а не
чрез кроссубсидиране.
Иван Кирчев – Нека да го предложим на гласуване и обсъждане. Но на това
предложение лично аз ще гласувам против. Тъй като има финансиране от Община Варна и
други. И поради тази причина няма как да се слядат финансовите потоци.
Свилен Дойков – Нека да не се ползва членски внос за детската школа.
Иван Кирчев - Отделна сметка за членски внос или дарителска сметка?
Свилен Дойков – Да се води отчетност и за членския внос и за даренията.
Димитър Тачев – Искам да чуя компетентно мнение, за да мога да гласувам.
Александър Калчев – Към този момент сме 46 човека. Като се сметне 46 по 240лв.
членски внос на година идва на 11 040лв. Само за 2019г. кейовата стоянка на лодките е
възлизала на 11 666лв. Хипотетично за мен членският внос е само за стоянките.
Димитър Тачев – Дал съм над 3 000лв. за поддръжката на яхта „Мимоза“.
Александър Калчев – И аз поддържам „Нунки“.
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Свилен Дойков – Една част от лодките се използват, други – не. Говоря за кейови
такси, прегледи, данъци, картотека към Федерацията по ветроходство и други. Според мен
би трябвало на всяка лодка трябва да има екипаж от поне 5 човека, което означава 5
членски вноса на лодка и от там да се покриват разходите за нея.
Иван Кирчев – А ако няма 5 такива.
Свилен Дойков – Значи тези лодки не ни трябват на клуба. Моите сметки са за
лодка 24/25 фута и че с петчленен екипаж се покриват разходите за нея, само от членския
внос на въпросните. Когато членската маса е намаляла наполовина, как се издържат шесте
клубни лодки.
Димитър Тачев – Неклубни членове, които се качват на лодките, дават пари за тях.
Мирослава Попова-Кирова – Към общите разходи е добре да се добави и нуждата
от каюткомпания. А от родителските дарения – да се покрива наема на халето.
Зорница Матеева – Идеята е всеки, който кара лодка, да поема разходите по нея.
Паскал Киров – Трябва да има обвързаност между дейността на треньорите и
заплатите им.
Иван Кирчев - Подкрепям принципа да не се ползва, ако не си клубен член. Но
доката има свободен достъп, това ще е трудно.
Свилен Дойков – УС няма да става пъдар, а всеки шкипер на лодка е добре да следи
кой се качва на нея.
Александър Калчев – Има ли ощетени от положението в момента?
Свилен Дойков – Парите на яхт клуба не стигат. А парите от проектите са изядени.
Г-н председател, в момента стигат ли парите?
Иван Кирчев – В момента – да. Даже може да се възстанови депозита за килова
яхта.
Свилен Дойков – От 46 члена, 10 са почетни, тоест с членски внос на 36 човека как
ще стане? Предлагам да има едно ядро, което покрива разходите. А за поддръжката е
ангажимент на шкипера. Разбира се, че могат да се качват и други хора. Да попитам –
колко члена има в момента на в/я „Шедар“, които покриват разходите й?
Николай Скопчанов – На моменти 3-4.
Иван Кирчев – Лодката се ползва и за регати, като съдийска или осигуряваща. Ако
няма допълнително финансиране е трудно да се поддържа само от членския внос. Дори и
по време на пандемията, хората от клуба не са спрели да ползват лодките.
Милен Славов – Нямаме правилник за ползване на материалната база на клуба.
Димитър Тачев – На „Мимоза“ сме трима. Като двама от тях сме почетни членове.
Предлагам в този случай да се махне почетното ми членство и да си плащам редовен
членски внос от 25лв.
Александър Калчев – Не съм съгласен!
Иван Кирчев – В т. Разни ще направим друго предложение.
Николай Скопчанов – Добра е идеята. Заплатите на треньорите да зависят от
даренията. Имаме приходи от дарения, субсидии и членски внос. Ако нямаме детски отбор
– нямаме клуб. А само с членския внос сме доникъде. Членският внос, ако се раздели на
шесте килови лодки – не стига. А част от лодките се ползват от клуба за регати, събития и
други. Трудно е да се канализират разходите по тях.
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Иван Кирчев – Свилен Дойков – имаш ли конкретно предложение?
Свилен Дойков – Оттеглям ги.
Иван Кирчев – След дискусията няма да има нови предложения за гласуване. И
приключване с четвърта точка.
По точка пет:
Иван Кирчев – За 2019 година имаме четирима нови членове.
Свилен Дойков – Основното задължение е членския внос.
Александър Калчев – Ако в 2 седмици не са си платили членския внос, тези хора да
се изключат и да се качат на сайт-а.
Мирослава Попова-Кирова – По имейли да се изпрати писмо с напомняне за
членовете, които са отпаднали, заради неплащане н членския внос.
Николай Ценов – Когато се говори за недостиг на членски внос, е добре да не се
махат 50 члена, заради неплащане.
Зорница Матеева – До следващото събрание да останат членове.
Николай Скопчанов – Говорим за хора, които не са плащали от месеци, а не от
години.
Иван Георгиев – До края на месеца с имейли да се напомни за неплатения внос.
Иван Кирчев – От списъка с членския внос – да се пусне по имейлите от клубната
поща във връзка с решение на ОС на 19.09.2021г. да се плати в разумно кратък срок, за да
останат клубни членове.
Николай Скопчанов – Нека подложим на гласуване новите членове за 2019 година.
А това са:
- Христо Младенов
- Грациела Бъчварова
- Константин Георгиев
- Христина Гичева
Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

19 члена
19 гласа
0 гласа
0 гласа

Новите членове са приети след гласуването.
Точка шест:
Има предложение за промяна на членския внос от 25лв на 20лв отново.
Иван Кирчев – Това ще влезе в сила от 01.01.2021 година.
Свилен Дойков – Наистина ли мислите, че тези 5 лева ще върнат членовете.
Иван Кирчев – Трябва да пробваме. Членския внос може да се промени на всяко
едно Общо Събрание. За това ще го подложим на гласуване.

Стр.7 от 9

ПРОТОКОЛ No: 1/ 19.09.2020г.
Подложи се на гласуване промяната на членския внос.
Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

21 члена
19 гласа
0 гласа
2 гласа

Приема се промяната на членския внос от 25лв на 20лв и 10лв. за пенсионери и
учащи от 01.01.2021г.
Точка седем: Разни:
Иван Кирчев – Имам предложение относно депозита от 9300лв за килова яхта,
които не стигат за закупуване на такава. Има младежите, които се учат на яхта „Алгол“ и я
поддържат. Предложението е парите да се насочат към реновирането на лодката. Ако са на
депозит няма ползва от тях.
Свилен Дойков – Като депозит и всяка година да се трупат още.
Иван Кирчев – По-прагматично е. Следващата седмица е клубната регата „Купа
България“ организирана от арх. Бузев с подкрепата на Община Варна и Пристанище
Варна. Ако сте съгласни с предложението, моля коментирайте.
Николай Скопчанов – Нека Александър Милев и Константин Георгиев, като
отговорен шкипер на „Алгол“ да направят оценка и да потърсят три оферти за ремонт в
рамките на тези 9300лв. Нека подложим това предложение на глакуване.
Гласували:
За:
Против:
Въздържали се:

21 члена
17 гласа
0 гласа
4 гласа

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото
събрание на сдружението прие парите за депозита за килова яхта да бъдат
прехвърлени към реновиране на яхта „Алгол“, след като се направи детайлна оценка и
се докладва на УС, като се представят 3 оферти за ремонт.
Иван Георгиев – Г-н Калчев, споделете вашето мнение, тъй като гласувахте с
въздържал се.
Александър Калчев – Разбрах се с Косьо да му помагам. Няма буфер в бюджета, за
да останат като резерв. Около 10 000лв. се надявам да събера от целеви дарения за нея. Карат
я деца и трябва да е безопасна. До края на май се надявам да намеря тези пари. Надявам се
тези пари да не се изхарчат.
Иван Кирчев – Процесът на ремонта е бавен. След 5 месеца ще има ново Общо
Събрание и повече яснота.
Николай Скопчанов – Има ли още нещо по т. Разни ?
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Иван Георгиев – Да избистрим правилник за ползване на клубни лодки, като
допълнение на предложението на Милен Славов.
Александър Калчев – Още през 2017г. го има – ако е за разходи – всеки да си плаща.
Такса за участие по регати от неклубни членове на клубни лодки.
Николай Скопчанов – Това да стане отговорност на шкипера.
Иван Георгиев – Но да има рамки.
Георги Попов – Да се публикува списък с отговорните шкипери. Също така за лодка
„Мимоза“ да бъде Димитър Тачев отговорен шкипер.
Николай Скопчанов – Три от лодките са дарени и там е записано „Волята на
дарителя“.
Иван Кирчев – Да се актуализира списъка на шкиперите. Да се промени отговорния
шкипер на лодка „Мимоза“.
Хенрих Кокончев – Само да кажа, че на 24.09.2020г. в арт салона на Радио Варна ще
има честване на Тинко Тинков. Който има желание, да заповяда.
Паскал Киров – До следващото Общо Събрание да има промяна на членсия внос и
поддръжката на киловите яхти.
Николай Скопчанов – Нека предложенията да се представят на УС и да се избистри
до следващото ОС.
Николай Ценов – В ловните дружинки има такса за външни лица. Като вариант може
и Tip box.
Иван Георгиев – Пишете ми на клубната поща тези предложения в по-изчистен
вариант, за да могат да се разгледат и гласуват.
Николай Скопчанов – Има ли други предложения. При липса на други коментари и
изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общото Събрание на Сдружение с
нестопанска цел „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” в 13:40ч.

Протоколчик:

Председател:
/Мариета Литарска /

/Николай Скопчанов/

Членове на Управителния Съвет на СНЦ ЯК Кап. Г. Георгиев – Порт Варна
1.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

19.09.2020
Гр. Варна
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