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Протокол № 2/ 10.03.2019г.  11:15ч 

от срещата на Управителния съвет 

 

Дневен ред на събранието: 

 

1. Обсъждане прогнозен бюджет за 2019г. 

2. Разглеждане и обсъждане на доклада и отчета на бюджета за 2018г.  

3. Разглеждане на заявления за членство 

 

Днес 10.03.2019г. в 11:15 часа се състоя второто за годината събрание на 

Управителен съвет на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” за 2018г. 

 

Присъстващи членове 8, като 5 от УС  и 3 от Контролния съвет. 

 

Членове на Управителен съвет: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 

 Мариета Литарска 

 Милен Славов 

Александър Милев 

 

Контролен съвет: 

Емил Костурков 

Гергана Георгиева 

Свилен Дойков 

 

 

 По първа точка се обсъди   

Основният финансов проблем е детската школа. Трябва да се продължи с 

изискванията към треньорите да си правят графици на излизанията, часове на катера и др., 

тъй като при смяната на ръководството те са престанали.  

В бюджета дарението за детската школа е предложено от 120лв. да се промени на 

150лв. 

Обсъди се варианта за вътрешноподборни гонки за участие на децата в регати. Като 

треньорите решават кои и с колко деца ще ходи по регати. Предложение бройката на децата 

да се определя преди регатата от УС и треньорите. Като за провеждането на двете регати на 

клуба трябват съдии. 

В прогнозата е включено и възстановяване на разваления депозит.  
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На този етап програмите се стопират, тъй като няма кой да ги разписва. 

Ветроходната школа е начина за влизане на средства в клуба. Само трябва да се намери 

шкипер с желание. Също така и тиймбилдингите.  

  

По точка две се предложиха кандидатури за:  

Мандатна комисия – Зори и Мариана  

Председател на събранието – Николай Скопчанов 

Протоколчик – Мариета 

 

Също така се уточниха класиранията и неточности по първоначалният доклад. 

 

Представители на предходния Управителен съвет и членове на Контролния съвет към 

момента, представиха отчета на бюджета за 2018. Същият се разгледа и се удобри от 

настоящият Управителният съвет. 

 

Точка три 

Има подадени три заявление за членство:  

Грациела Бъчварова –родител 

Христина Гичева - родител 

Константин Георгиев – възстановяване на членство 

И трите се разгледаха и удобриха.  

 

Поради изчерпване на точките по дневния ред на заседанието, Председателят на 

Управителния съвет, г-н Иван Кирчев закри същото в 13:30 ч. 

 

Членове на Управителния Съвет: 

 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

10.03.2019 

Гр. Варна 


