ПРОТОКОЛ
на Редовното Общо събрание
на Сдружение “Яхт-клуб “Кап.Г.Георгиев - Порт Варна”проведено на
18.02.2007 г.
Събранието започна в обявения за започване час 11.00 след като Комисията по
пълномощията регистрира събран необходимия кворум.
Председателят на УС Михаил Ковчазов откри събранието като обяви
присъствието на 50 редовни члена от 116 общо и участието на 9 редовни члена чрез
законно упълномощени представители - общо 59 редовни гласа. Съгласно Устава това
прави законно провеждането на Общо събрание.
За председател на събранието беше предложен Борислав Гуцанов, а за
протоколчик – Любка Денкова.
След гласуване от събранието без гласове “против” и “въздържал се”,
избраното ръководство на събранието зае мястото си.
Председателят на събранието Б. Гуцанов предложи на събранието да бъдат
избрани помощни комисии на събранието както следва:
 Мандатна комисия и преброители: Димо Петров – председател, Мишо
милчев и Иван Желев - членове
 Комисия по промени на Устава: Стефан Кръстев – председател,
Константина Поповска и Владо Кънчев - членове
 Комисия по избор на ново ръководство: Георги Попов – председател,
Благой Поповски и Антон Карагьозов – членове.
С гласуване ОС одобри единодушно всяка от предложените комисии.
Председателят на събранието прочете предварително обявения с Държавен
вестник дневен ред:
1. Отчетен доклад на Управителния съвет за 2006 г.
2. Доклад на Контролния съвет
3. Освобождаване от отговорност на УС и КС за изтеклия период
4. Приемане на нови и освобождаване на нередовни членове
5. Обсъждане на предложение за пререгистрацията от сдружение с
нестопанска цел в частна полза в сдружение с нестопанска цел в
обществена полза и вземане на решение
6. Обсъждане на промени в Устава и вземане на решение
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7. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2007 г.
8. Избор на ново ръководство
9. Други
По първа точка
Димитър Веселинов прочете Отчетния доклад на УС за 2006 г.
По втора точка
Любка Денкова прочете Доклад на Контролния съвет за 2006 г..
Б.Гуцанов предложи изказванията да се правят едновременно по т. 1 и т. 2 от
дневния ред. Предложението се гласува и беше прието.
Изказвания направиха:
Димитър Топалов – Имам информация за провежданито на световното
първенство и за това, че средствата за два броя яхти клас “470” и два броя “420” ще
минат през нашата сметка. Нашето сдружение разполага с петия глас в БФВ и може да
извлече полза от това.
Добре е, че се отчита набраната материална част. За сега тя е за малките деца.
Трябва да има възможност децата състезатели да продължат в други класове.
Изискванията на БФВ растат към платната на киловите яхти и за да участваме в
регати трябва да купиме платна за “Петерсон”. Предлагам да се включи в бюджета
сума за закупуване на платна за яхта “Алгол”, която практически няма платна. Понататък може да се мисли и за платна за двата “Дифур”-а. Ако искаме да задържим
петия глас в ОС на БФВ трябва да печелим точки на състезанията с килови яхти затова
трябва да дадем пари за платна за четвърт-тонниците. Може да се намерят качествени
платна от дакрон на нормална цена.
По въпроса дали да минем към регистрация в обществена полза аз съм “за”.
Тогава можем да очакваме повече пари от спонсори.
Димитър Веселинов – През 2006 година детския ни отбор отбеляза развитие със
закупената материална част. В бъдеще са необходими нови четири платна за
“Оптимист”. Корпуси имаме добри.
Тодор Адамов – Не е целесъобразно да се дават пари за платна за четвърттонници.
Хенрих Кокончев – Предлагам да се търси компромисен вариант и да се купят
най-необходимите платна за четвърт-тонниците.
Димитър Топалов – Защо регата “Кор Кароли” е отчетена в Бюджета? Това
стана защото Фондация “Кор Кароли” нямаше лиценз. БФВ отказа да впише нейната
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регата в спортния календар. Ние им съдействахме и предложихме регатат да се
включи като наша и парите, дарени за нея да минат през нашата сметка.
Валери Стефанов – По-младите членове на сдружението за заинтересовани от
участие в състезания, а не толкова от разходки с яхтите. Поддържам идеята за
снабдяване на четвърт-тонниците с платна за да могат да се състезават наравно с
другите екипажи.
Борислав Гуцанов – Ще бъде извършен ремонт на сградата, която е публична
държавна собственост, ще бъде направен слип за шверботи, ще бъде направена
допълнителна кейова стена. Всичко трябва да е готово за Регата “Tall Ships” – 2008, на
която град Варна ще бъде домакин.
За киловите яхти, собственост на “Пристанище Варна” ЕАД, които
Сдружението стопанисва и използва в дейността си, можем да потърсим възможности
за прехвърлянето им в активите на Сдружението, ако то се пререгистрира в
обществена полза.
След направени изказвания председателят на събранието Борислав Гуцанов
подложи на гласуване приемането на Доклада на УС и Доклада на КС за 2006 г.
Събранието гласува за приемане на направените предложения с един
въздържал се във всяко от гласуванията.
По трета точка
Събранието гласува единодушно освобождаване от отговорност на УС и КС.
По четвърта точка
Председателят на Мандатната комисия прочете списък, включващ 16 членове,
както следва:
СПИСЪК,
които не платили членски внос повече от 6 месеца и съгласно Устава трябва да
бъдат изключени с решение на ОС. Той изтъкна факта, че някои от предложените за
изключване са спонсори на Сдружението. Някои са на рейс. Предлагам да им се даде
срок от 2 месеца да се издължат към началото на активния сезон. След два месеца
който не си е платил, ще отпадне от списъка на членовете автоматично.
Председателят на Мандатната комисия прочете списък на 15 нови членове и
един бивш, който си подновява членството, с одобрени от УС молби за приемане от
ОС съгласно Устава. Предложението се гласува и всички бяха приети анблок.
Бяха приети следните нови членове:
1. Николай Ценов
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2. Владимир Кънчев
3. Борис Ямалиев – бивш член
4. Георги Георгиев
5. Красимир Петров
6. Владимир Попов
7. Иван Кръстев
8. Тодор Митков
9. Деана Георгиева
10. Малинка Атанасова
11. Силвия Иванова
12. Мая Костадинова
13. Петя Михалева
14. Ана Александрова
15. Красимир Костадинов
16. Дамян Минчев
По пета точка
За разяснение на промяната в регистрацията на Сдружението Председателят на
С Бористлав Гуцанов даде думата на Владимир Кънчев – юрист, член на Сдружението.
Владимир Кънчев – Промяната може на бъде извършена, законът не го
забранява.
Борислав Гуцанов – Община Варна ще може да прехвърля по сметка на
Сдружението по-големи суми за спортна дейност и да се обявяват всички средства
предварително. Ще се прави вътрешен одит ежегодно.
Хенрих Кокончев – В момента два клуба се пререгистрират, за за получават
субсидии от Общината. Имаме материален интерес да го направим и ние.
Николай Скопчанов – Какво се променя с пререгистрацията?
Борислав Гуцанов – Ликвидацията е по-различна. Не се разпределя
имуществото между членовете, както е при частна полза.
Владимир Кънчев – Пререгистрацията дава по-големи възможности.
Пенко Жеков – Много пари се дават и за по-незначителни дейности. Ние сме
Сдружение за морски спорт, защо да не се възползваме.
Сергей Василев – Общината ще има възможност да спорсорира повече морски
прояви.
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Преминаването на Сдружението в обществена полза беше подложено на
гласуване и беше прието единодушно.
По шеста точка докладва Стефан Кръстев – Председател на Комисията по
промени в Устава.
Владимир Кънчев направи разяснения на някои от промените:
по член 9 – не можем да се върнем към регистрация в частна полза след като
веднъж се регистрираме в обществена. няма да можем да извършваме стопанска
дейност.
по член 47, алинея 6 – предлага се срокът да е 6 месеца за да се постигне
ритмично плащане на членски внос.
Димитър Веселинов – Предлагам промяна в чл. 6. Да се добави “в обществена
полза” преди “по смисъла на ....”.
Предложението беше прието.
Димитър Топалов – Предлагам да залегне правилото, че един член може да
членува в няколко сдружения, но да не може да заема длъжности в управителни
органи в повече от едно.
Предложението не се прие.
По седма точка
Доклад за изпълнението на Бюджета за 2006 г. изнесе Любка Денкова и даде
разяснения по проекто-бюджета за 2007.
Бяха направени следните изказвания:
Иван Желев – Яхта “Алгол” няма платна. Всяка година се състезавахма със
стари платна във всички регати, но вече не можем да си позволим. Платната не стават
за нищо, нито за тренировки, нито за регати. Екипажът се пръсна по други клубове.
Моля да ни се отпуснат някакви средства за платна.
Александър Христов - Когато преминем към обществена полза ще има ли
смисъл да купуваме платна за яхти, които са собственост на “Пристанище Варна”
ЕАД.
Борислав Гуцанов – Ще даваме пари за децата основно. За четвърт-тонниците
ще търсим пари от спонсори. Добре е да развиваме “Лазер”. Да не бързаме да
купуваме платна за киловите яхти от членски внос.
Валери Стефанов – Децата ще могат да продължат на ¼ тон.
Борислав Гуцанов – Може да се купят наколко евтини платна.
Михаил Ковчазов – Платното ще остане на Сдружението.
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Борислав Гуцанов – Да включим в Бюджета 3000 лв за платна за “Алгол”.
По осма точка
Комисията по предложенията излезе с проекто-листа за избор на ново
ръководство.
ОС гласува състава на УС да е от 9 члена, а на КС от 3 члена.
За членове на Управителния съвет бяха предложени и избрани с единодушие
при явно гласуване:
1. Александър Калчев
2. Ангел Анегностиев
3. Борислав Гуцанов
4. Димитър Илиев
5. Димитър Топалов
6. Златко Кузманов
7. Мариян Господинов
8. Михаил Ковчазов
9. Николай Дамянов
За членове на Контролния съвет бяха предложени и избрани единодушно с явно
гласуване:
1. Андрей Стафунски
2. Любка Денкова
3. Николай Скопчанов
Събранието взе решевие да се делегират права на УС да посочи лицензиран
одитор преди вписването в Съда.

Председател на събранието : ..............
/Б Гуцанов/
гр.Варна,
18.02.2007 г.

Протоколчик: ....................
/Л.Денкова/

