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ПРОТОКОЛ No: 002/10.05.2015 
 

от  Годишно 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 2014 ГОДИНА 

2. ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ; 

3. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014; 

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 

ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД; 

5. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015; 

6. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НЕРЕДОВНИ 

ЧЛЕНОВЕ; 

7. ДРУГИ; 

 

 

    Днес 10.05.2015 в 11:00 часа, след отлагане поради липсан на кворум, се проведе общо 

събрание на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, съгласно обявения дневен ред. 

Присъстващи членове 57 от общо 117 редовни члена съгласно приложеният списък, 

съставляващ неразделна част от настощият протокол и предвидените в  Устава на 

Сдружението правила, събранието е валидно свикано и е налице кворум за провеждане на 

Годишно Общо Събрание и вземане на валидни решения. 

 

Поканата и дневният ред на Общото събрание са публикувани в Държавен вестник 

брой 21/стр.140 и стр.141 от 20.03.2015 г. 

 

1. Секретарят на Управителният съвет на сдружението – г-жа Гергана Георгиева предложи 

за избор спомагателни органи на събранието: 

 

Председател на събранието: 

Александър Калчев 

Протоколчик: Юри Станков  

Комисия по избора и преброители: 

1. Иван Георгиев 

2. Паскал Киров 

3. Деян Узунов 

 

Други предложения не бяха направени. 

Предложението на г-жа Георгиева бе предложено на гласуване: 

 Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

 

След проведеното гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:  

 

Избира за Председател на Общото събрание г-н Александър Калчев 
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Протоколчик г-н Юри Станков. 

Комисия по избора: 

1. Иван Георгиев  - Председател 

2. Паскал Киров  - член 

3. Деян Узунов  - член 
 

 

2. Г-н Александър Калчев в качеството си на Председател на Общото събрание, докладва 

Обявеният в Държавен вестник брой 21/стр.140 и стр.141 от 20.032015 г. Дневен ред, както 

следва: 

 

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС ЗА 2014 ГОДИНА 

2. ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ; 

3. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014; 

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 

ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД; 

5. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015; 

6. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НЕРЕДОВНИ 

ЧЛЕНОВЕ; 

7. ДРУГИ; 

 

Бе направено предложение да се разменят местата на т. 5 и т. 6 от дневният ред, с цел 

новиприетите членове на клуба да могат да гласуват при приемането на бюджета за 2015 г. 

Г-н Александър Калчев постави на гласуване това предложение: 

 Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

Направеното предложение бе прието с единодушие. Така дневният ред на 

заседанието бе променен на: 

 

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС ЗА 2014 ГОДИНА 

2. ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ; 

3. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014; 

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА УС И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 

ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД; 

5. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НЕРЕДОВНИ 

ЧЛЕНОВЕ; 

6. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015; 

7. ДРУГИ; 

 

     По точка първа от дневният ред Г-н Александър Калчев даде думата на г-жа Гергана 

Георгиева да представи на вниманието на присъстващите членове на сдружението Отчет за  

дейността на Управителния съвет на сдружението за  изминалата 2014 година. Отчетният 

доклад е приложен към настоящият протокол. 

 

 След изслушване на доклада за дейността Общото събрание пристъпи към 

обсъждане по точка първа от дневният ред: 
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- г- н Калчев благодари на секретаря на Клуба за всеотдайната работа през годината, 

както и на всички членове за успешната 2014 г. Специално подчерта ролята на 

треньори, деца и клубни членове при организиране и провеждане на съпътстващите 

“Тол Шипс Исторически Морета” мероприятия, а именно Регата „Тол Шипс“ за 

клас оптимист, демонстрации на морски умения и отварянето на благотворителен 

щанд. 

Г-н Калчев представи треньорите в Клуба - Пепа Мавродиева, Тодор Христов и 

Йорданка Минкова. Залагайки на доказани имена в треньорската професия Клуба 

има за цел постигане на призови места в предстоящите регати от сезон 2015 в класове 

– Оптимист, 420 и Лазер. 

Г-н Калчев отправи молба до всички Клубни членове да помогнат с намирането на 

генерален спонсор за да се спомогне бюджета за 2015 г. Намирането на спонсори е 

и главна цел на членовете на Управителния Съвет. 

- Г-н Ангел Анегностиев, взе думата и благодари на всички членове на Клуба за 

работата им през 2015 г. Специални благодарности бяха отправени към г-н Пенко 

Жеков, Христо Митев, Румен Кирчев и всички останали клубни доайени за 

неутихващият в тях ветроходен дух, с който допринасят за развитието на спорта. В 

заключение г-н Анегностиев отправи апел за подкрепа към ръководството на Клуба 

през 2015 г. 

 

С това изказванията по т. 1 от дневният ред приключиха и г-н Калчев постави на 

гласуване ДОКЛАДА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 г. : 

 Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

 Докладът по т. 1 бе приет с единодушие. 

 

 

По точка втора от дневният ред, г-жа Зорница Матеева докладва дейността на Контролния 

съвет на сдружението за 2014 г. 

 

По точка трета от дневният ред Г-н Александър Калчев даде думата на г-жа Гергана 

Георгиева да представи на вниманието на присъстващите членове на сдружението отчет на 

бюджета за  изминалата 2014 година. Отчет на бюджета за 2014 е приложен към настоящият 

протокол. 

 След изслушване на отчет на бюджета, Общото събрание пристъпи към гласуване за 

одобрението му: 

Гласували:   57 члена 

За:    56 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:  1 глас 

 

 Докладът по т. 3 бе приет с мнозинство. 
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По четвърта точка от дневният ред председателстващият Общото събрание направи 

предложение Управителен и Контролен съвет и техните членове да бъдат освободени от 

отговорност. 

 Коментари по направеното предложение и други предложения не бяха направени. 

 Подлага се на гласуване предложението за освобождаване от отговорност членовете 

на Управителният и Контролният съвет на сдружението за изтеклата 2014г : 

 Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

   

 

 Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание единодушно 

реши:  

1. Приема доклада на УСза 2014 г.  

2. Приема доклада на КСза 2014 г.  

3. Приема отчета на бюджета за 2014 г.  

4. Освобождава от отговорност членовете на Управителният съвет, а именно: 

  Мариян Божидаров Господинов ЕГН  – Председател 

Александър Янчев Калчев ЕГ   - Зам. Председател 

Ангел Лефтеров Анегностиев ЕГН – член 

Борислав Гуцанов Гуцанов ЕГН  - член  

  Тодор Йорданов Адамов, с ЕГН  – член 

                        Гергана Славова Георгиева с ЕГН  - Секретар 

5. Освобождава от отговорност членовете на Контролният съвет: 

           Николай Иванов Скопчанов ЕГН – Председател 

           Андрей Юлиев Стафунски ЕГН – член 

           Зорница Радкова МатееваЕГН – член 

  

 

По точка пет от дневния ред:  

Предложени за утвърдаване от ОС бяха 19 нови члена на сдружението. Приложен е списък 

с предложените членове. 

 Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното явно гласуване, Общото събрание 

на сдружението единодушно реши:      
 Приема предложените 19 нови члена на сдружението.  

 

Нередовно заплатили членски внос през последните 6 месеца са 20 клубни члена. Приложен 

е техен списък. 

- Г-н Калчев предложи да се даде 3 месечен срок на незаплатилите членски внос да 

изчистят своите задължения към Клуба.  

- Г-жа Гергана Георгиева предложи този срок да е 1 месец. 

Двете предложения бяха подложени на гласуване от г-н Калчев. 

 

За предложението на г-жа Георгиева гласуваха: 
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 Гласували:   57 члена 

За:    18 гласа 

 Против:   23 гласа 

 Въздържали се:  16 гласа 

 

 

За предложението на г-н Калчев гласуваха: 

 Гласували:   57 члена 

За:    31 гласа 

 Против:   26 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

След гласуване, с мнозинство бе прието предложението на г-н Калчев. Нередовните 

членове на клуба имат 3 месечен срок, в който да заплатят дължимият за заден период 

членски внос. 

 

 

След обявяване на резултатите от гласуването по т. 5 от дневният ред, членовете на клуба 

почетоха паметта на Христо Цветков с едноминутно мълчание! 

 

 

По точка шест от дневният ред г-жа Гергана Георгиева  представи на вниманието на 

Общото събрание Проекто бюджет на Сдружението за 2015 г. Проектът е приложен към 

настоящият протокол. 

 

- Г-н Калчев представи на вниманието на ОС, взетото на родителска среща на 29.04.15 

решение за вдигане на членският внос, за родители на деца трениращи в Клуба. Чл. 

внос от 60 лв се вдига на 120 лв. За второ дете трениращо в клуба се заплаща 50% от 

редовният чл внос. 

- Г-н Гавраилов предложи: 

а.) представителният детски отбор да бъде свит до: 5 състезателя в клас оптимист, 2 

състезателни лодки в клас 420 и 1 състезател в клас Лазер. Само състезатели на 

представителният отбор да пътуват по състезания за сметка на Клуба. Останалите 

състезатели в съответните класове да заплащат по 30 лв / ден допълнителен членски 

внос, с който да се покриват режийните разходи по пътуване само за регати извън 

Варна.  

б.) клубните членове състезаващи се в клас Конрад 25 да заплащат завишен с 50% 

членски внос. 

- Г-н Анегностиев не подкрепя предложение б.) на Ивайло Гавраилов и подчерта че 

тези предожения трябва да идват по установеният в Устава на Дружеството ред.  

- Г-жа Георгиева не подкрепя предложение б.) на Ивайло Гавраилов.  

- Г-жа Магдалена Сеганова попита защо членове родители на деца трениращи в Клуба 

заплащат 120 лв., а останалите членове 20 лв. 

- Г-жа Георгиева взе думата и отговори, че останалите членове, като част от 

екипажите за килови яхти заплащат за тяхното поддържане.  

- Г-н Тодор Адамов не подкрепя предложенията на Ивайло Гавраилов. 

 

След завършване на дискуситя по направените предложения, г-н Калчев подложи на 

гласуване предложение а.) на г-н Гавраилов. 
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 Гласували:   57 члена 

За:    53 гласа 

 Против:   4 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

Предложението бе прието с мнозинство. 

 

Г-н Калчев подложи на гласуване предложение б.) на г-н Гавраилов. 

 

Гласували:   57 члена 

За:    6 гласа 

 Против:   41 гласа 

 Въздържали се:  10 гласа 

 

Предложението бе отхвърлено с мнозинство. 

 

 

След проведени разисквания и коментари по предложения Проекто-бюджет за 2015 г., 

същият бе подложен на гласуване: 

 

Гласували:   57 члена 

За:    48 гласа 

 Против:   6 гласа 

 Въздържали се:  3 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението с мнозинство реши:  

Приема Бюджет на сдружението за 2015 г.  

 

 

 По точка седем от дневният ред г-н Калчев информира ОС, за обсъдено 

предложение на родителска среща от 29.04.2015 г., с което родителите на 

новопостъпили деца да заплащат „такса с билети“ или „членски внос“ на стойност 200 

лв / месец за първите 3 месеца. Вторите 3 месеца да заплащат 150 лв / месец. След 6 

месеца, родителите да станат пълноправни членове на Клуба и да заплащат 120 лв / 

месец. 

 

- Г-н Христан Димитров предложи да се обмисли възможността родители на 

новопостъпили деца да заплащат ТАКСА отчетена с билет, вместо членски внос. 

- Г-жа Гергана Георгиева предлага отчитането да става чрез „членски внос“, за да се 

избеган допълнители разходи за счетоводство и подаване на данъчни декларации. 

 

Г-н Калчев постави на гласуване двата обсъдени варианта а.) заплащане чрез ТАКСА и 

б.) заплащане чрез ЧЛЕНСКИ ВНОС. 
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 По предложение а.) 

 

Гласували:   57 члена 

За:    3 гласа 

 Против:   37 гласа 

 Въздържали се:  17 гласа 

 

 Предложението бе отхвърлено с мнозинство. 

 

 

 По предложение б.) 

 

Гласували:   57 члена 

За:    37 гласа 

 Против:   3 гласа 

 Въздържали се:  17 гласа 

 

 Предложението бе прието с мнозинство. 

 

 

  

Г-н Калчев предложи Христо Митев да бъде освободен от длъжността касиер по 

негово искане. 

- Г-н Анегностиев благодари на г-н Митев и му предложи да остане на заеманата до 

сега длъжност. 

 

Поради липса на други изказвания, г-н Калчев подложи на гласуването горното 

предложение.  

Гласували:   57 члена 

За:    55 гласа 

 Против:   1 глас 

 Въздържали се:  1 глас 

 

 Предложението бе прието с мнозинство. 

 

 

 Г-н Калчев предложи Зорница Матеева за длъжността касиер.  

 

Поради липса на изказвания, г-н Калчев подложи на гласуването горното 

предложение.  

Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

 Предложението бе прието с мнозинство. 
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Във връзка със смяна на ръководството на Пристанище Варна ЕАД, г-н Калчев 

констатира липса на лице в новото ръководство, което да е пряко свързано и 

ангажирано с дейността в Клуба. След редица среща на членове на УС с 

председателя на борда на директорите на Пристанище Варна ЕАД се установява 

неразбиране от страна на последния. Г-н Димитър Атанасов иска да разграничи за 

първи път в историята на Клуба юридическите лица П-ще Варна и Яхт Клуб Кап. Г. 

Георгиев Порт Варна. Към днешна дата, 10.05.2015 устно от страна на г-н Атанасов 

е забранено киловите яхти да бъдат пуснати на вода след зимния период. 

Многократно са отправяни официални писмени искания към г-н Атанасов за среща 

и взимане на компромисно решение за дейността на Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев Порт 

Варна, но към момента няма официално решение от г-н Атанасов. Г-н Калчев обърна 

внимание на ОС, че Клуба сам се финансира от 23 г., а голяма част от оборудването 

по киловите яхти е закупено и собственост на екипажите / клубни членове. 

Г-н Калчев предлага всеки шкипер в срок до 13.05.2015 да опише собствеността на 

екипажа си на борда на поверената му яхта. 

Г-н Калчев пердлага да се изпрати писмо до Министърът на Транспорта и 

Съобщенията за съдействие при разговорите с П-ще Варна. 

Г-н Гуцанов отправя благодарности към Секретаря на Клуба и всички членове за 

успешната 2014 г. Той уверява ОС, че няма опасност за Клуба, но трябва да се 

направят договорно отношения между Клуба и Пристанището. Моли за бързо 

описване на личното имуществото по киловите яхти. Г-н Гуцанов наблегна на 

нуждата от обвързване с договор и ползването на кейови места от страна на Клуба. 

Предлага да се делигирана УС обсъждането на текст на писмо, което да се прати на 

Министър Московски. УС да се събере след края на ОС. 

Г-н Христо Митев предлага писмото да се прати и до Министър Кралев в 

Министерството на Младежта и Спорта. 

Г-н Румен Кирчев отбелязва, че всички членове искат да знаят съдбата на Клуба. 

Предлага да се изготвят отделни писма до Министър Кралев и Министър Московски, 

като те се изготвят от УС. 

 

Поради липса на други изказвания, г-н Калчев подложи на гласуване преложенията 

за описване на личното имущество на членове на Клуба по киловите яхти, както и 

изготвяне на 2 писма до Министър Кралев и Министър Московски. 

Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:   0 гласа 

 

 Предложението бе прието с единодушие. 

 

 

 

 Г-жа Георгиева предложи да бъде изготвена комисия, която да обобщи резултатите 

от описа на личното имущество на членове на Клуба по киловите яхти. За нейни членове 

бяха предложени: 

- Г-н Тодор Адамов   (председател на комисята, член на УС) 

- Г-жа Зорница Матеева  (зам, председател на комисията, член на контролна комисия) 

- Г-н Георги Попов   (член на Клуба) 

- Г-н Юри Станков  (член на Клуба) 

- Г-н Христо Митев  (член на Клуба) 
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Поради липса на други предложения, г-н Калчев подложи на гласуване предложението на 

г-жа Георгиева. 

Гласували:   57 члена 

За:    57 гласа 

 Против:   0 гласа 

 Въздържали се:   0 гласа 

 

 Предложението бе прието с единодушие. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, както и липсата на други предложения за 

обсъждане, Председателят на Общото събрание – г-н Александър Калчев закри същото в 

13.00 часа. 

 

 

 

 

Протоколчик:                                                               Председател:                         

                  /Юри Александрив Станков/                                   / Александър Янчев Калчев/ 

 

 10.05.2015 

 Варна 


