ПРОТОКОЛ N 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 08.05.2017 година в гр. Варна се проведе заседание на Управителния
съвет на Сдружение “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”. На
заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВ;
2. СВИЛЕН ПЕТРОВ ДОЙКОВ;
3. ТОДОР ЙОРДАНОВ АДАМОВ;
4. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ;
5. ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТУРКОВ;
Установи се, че е на лице необходимият кворум.
Дневен ред:
1. Да се вземе решение за студентските практики и обсъждане срещата
със студентите от НСА на 15.05. 2017г. и какви допълнителни
придобивки можем да им предложим
2. Обсъждане на 40 годишнината от завършването на обиколката на
света и архивните материали от Държавния архив както и от архива
на Военноморския музей
3. Обсъждане и одобрение на обучение по ветроходство за фирми
4. Приемане на нови членове
5. Изключване на нови членове
6. Посрещането на д-р- Куртев
7. Писмо до ММС за промяна по договора, че отпада регата Балчик
8. Среща с ДППИ на 15.05.2017г.
9. Закупуването на в/я Вега
10.
Разни
По т. 1 от дневният ред:
УС се съгласи да приеме студенти – стажант треньори. Председателят на
УС отива на среща в НСА със студентите и при желание от тяхна страна 4ма стажанти могат да дойдат в ЯК Кап. Г. Георгиев – Порт ВАрна за сезон
лято 2017г.
УС реши да се пуснат обяви и за други студенти – от други специалности
По т. 2 от дневният ред:
УС реши да се направи отделна среща – на 18.05.2017г от 11ч, която се
отнася само за събитието, на която да се поканят роднините на Кап. Г.
Георгиев, Фондация Кор Кароли, Дирекция Спорт към Община Варна,
Дирекция Образование и младежки дейности, Дирекция култура, Дирекция
туризъм и журналистта от Радио Варна – Румен Генов
По т. 3 от дневния ред:
УС одобри предложението. При запитване от външни фирми – УС си
запазва правото да решава на момента дали да се състои подобно събитие.

За момента има една одобрена оферта, съставен е договор за изпълнение
и проформа фактура
По т. 4 от дневния ред:
УС прие следните нови членове:
1. Паскал Киров
2. Радослав Керемедчиев
3. Елина Дашкина
4. Николай Ценов
5. Емилия Бодева
6. Мирослава Попова – Кирова
7. Жулиета иванова
Кандидатурите бяха приети от УС съгласно Устава на Сдружението. Името
на новоприетите клубни членове да бъдат вписан в списъка с редовни
клубни членове
По т. 5 от дневния ред:
Подадена е молба от Пламен Георгиев на 22.04.2017г. за напускане на
Сдружението. УС реши името на Пламен Георгиев са бъде заличено от
списъка на редовните членове от 22.05.2017г.
По т. 6 от дневния ред:
Има предложение от кап. Тома Томов ЯК Кап. Г. Георгиев да се включи в
посрещането на д-р Куртев. УС реши децата - оптимисти да излязат на
вода, също така и лодките, които са вече пуснати на вода.
По т. 7 от дневния ред:
Да се информира Министерството за отложената регата в Балчик като се
приложат всички необходими документи от организаторите и евентуалното
заменяне с Клиника.
По т. 8 от дневния ред:
УС реши, Гергана Георгиева като председател на УС да се срещне с
генералният директор на ДППИ – Ангел Забуртов на 15.05.2017г. Тя ще
пътува до София на собствени разноски.
По т. 9 от дневния ред:
УС чака проектодоговор за в/я Вега. Купувача на в/я Вега иска да я дари
на Сдружението. Свилен Дойков да изготви примерен договор за дарение
и да го изпрати на Бранимир Йовчев
По т. 10 от дневния ред:
УС реши да се определят цени за обучение по ветроходство еднодневно и
целоседмично обучение.
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