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Протокол № 1/ 27.03.2021г. 

от  

срещата на Управителния съвет 

12:30ч 

 

 

Дневен ред на събранието: 

1. Обсъждане и избор на дата за провеждане на годишното ОС на сдружението за 2021г., 

което трябва да е и отчетно-изборно; 

2. Разпределяне на задачи във връзка организирането на регатите ни през 2021г.; 

3. Приемане на нови членове.; 

4. Други.; 

 

 

Днес 27.03.2021г. в 12:30 часа се проведе първото за годината събрание на 

Управителен съвет на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, поради 

епимедичната обстановка в страната. При провеждането на събранието се спазваше 

дистанция между присъстващите членове на Управителния съвет и се съблядаваха 

мерките, за провжедане на подобни събития.  

 

Присъстващи членове - 4 от УС. 

 

Членове на Управителен съвет: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 

 Мариета Литарска 

 Александър Милев 

  

 

По първа точка се предложи датата за предстоящото Общо Събрание на Яхт клуба 

да бъде, когато времето навън е хубаво, за да може да се направи на открито и да не е в 

конфликт със събития в календара на Българската Федерация по Ветроходство и да не 

съвпада с национален празник. Работната дата към момента е 15.05.2021г. събота. Ще се 

започне подготовка за събранието и когато има яснота и точност поканата и дневният ред 

ще бъдат публикувани на сайт-а на клуба и залепени на вратата на офиса.  

 

По точка две се коментираха датите на двете клубни регати и останалите от 

календара на Федерацията, които са почти всяка седмица. Основните пера, както и през 

изминалите година са подсигуряване на изхранване на децата, вода, купи и медали и 

спорсорства. Има предложение да има грамоти за участниците в детската регата, като това 

ще се реши, когато наближи регатата. Ако можем да привлечем колкото се може повече и 

разнообразни спонсори, толкова по-добре. 
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 По точка три има заявени две молби за членство 

- Дойчин Марков 

- Иван Колелиев 

 Двете се разгледа и се подложиха на гласуване. 

 

 Гласували – 4 гласа 

 За – 4 гласа 

 Против – 0 гласа 

 Въздържали се – 0 гласа 

 

 След гласуването се приеха двете кандидатури.  

 

 Точка четири 

 Тази година изтичат техническите прегледи на лодките. Николай Скопчанов пое 

ангажимента да провери как стоят към момента нещата с тях. Ремонтът по яхта 

„Алгол“ върви и се напредва с подмяната на счупените или опасните елементи по лодката.  

 

Поради изчерпване на точките в дневния ред в 13:45 се закри първото събрание на 

УС за 2021г. 

 

 

 

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

 

1. ............................................................ ...............................................   

  

2. .............................................................   ............................................... 

 

3. ............................................................. ................................................ 

 

4. ............................................................. ................................................. 

 

5. ............................................................. ................................................... 

 

6. ............................................................. .................................................... 

 

7. .............................................................. .................................................... 

 

 

27.03.2021 

Гр. Варна 


