
ПРОТОКОЛ N 07 / 24.02.2017 г. 
 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА” 
 

Днес, 24.02.2017 година се проведе заседание  на Управителния съвет 
на  Сдружение “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”. На заседанието 
взеха участие следните членове на Управителния съвет: 

1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА; 
2. ЕМИЛ КОСТУРКОВ 
3. СВИЛЕН ДОЙКОВ 
4. ЮРИ СТАНКОВ 
5. ТОДОР АДАМОВ 
 
Дневен ред: 
1. Утвърждаване на номинации за УС на БФВ 

 

По т. 1 от дневният ред, постъпи следното предложение от Гергана 
Георгиева: 

След проведени предварителни разговори с Александър Калчев, 
Антоанета Томова, Ивайло Гавраилов и Цено Кътов относно техния интерес да 
бъдат номинирани от ЯК „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“ като членове на новия 
УС, а Александър Калчев като Председател на УС на БФВ, беше отчетено 
тяхното положително мнение. Поради това те бяха официално поканени да 
потвърдят съгласие за номинирането си (приложени 4 бр. електронни писма). 
Към днешния ден, който е крайния срок за номинациите, интереса си 
потвърдиха устно или писмено Ивайло Гавраилов, Антоанета Томова и Цено 
Кътов.  Следователно за членове на УС на БФВ от името на “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. 
ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА” предлагам да бъдат номинирани: 

1. Цено Димитров Кътов с ЕГН: , гр.Варна, ул

2. Антоанета Тонева Томова с ЕГН:   с постоянен адрес 
гр. Варна,  

3. Ивайло Славов Гавраилов с ЕГН:  с постоянен адрес 
гр. Варна, ул  

 
След дискусии предложените номинации бяха утвърдени от членовете 

на УС. Същите да бъдат изпратени до секретаря на БФВ в срок до 24.02.2017 г. 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 
 

1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА     ………………………… 
 
 

2. СВИЛЕН ДОЙКОВ      ………………………… 
 
 

3. ЮРИ СТАНКОВ      ………………………… 
 
 

4. ТОДОР АДАМОВ      ………………………… 
 
 

5. ЕМИЛ КОСТУРКОВ     ………………………… 



Номинация за Председател на БФВ 

от: Яхт клуб Порт Варна (yachtportvarna@gmail.com) дата: 21.02.2017 21:17 

до: Александър Калчев (proff@abv.bg)  
 

Емил Костурков (paltrade@abv.bg), 

Тодор Адамов (tiadamov48@gmail.com), 

Юри Станков (yuri@kmandd.com), 

Свилен Дойков (svilen.doykov@abv.bg), 

Gergana Georgieva (regata98ltd@gmail.com) 

 

Уважаеми г-н Калчев,  

във връзка с предстоящото отчетно-изборно събрание на Българската Федерация по 

Ветроходство и нашата увереност във Вашите знания и опит в областта на ветроходството 

като състезател и административен ръководител, УС на ЯК "Капитан Г. Георгиев - Порт 

Варна" единодушно се обединиха около идеята да Ви номинираме за член на УС, както и 

за Председател на БФВ.  

Ако сте съгласен да Ви номинираме, моля за Вашия бърз отговор, за да можем да 

придвижим съответните документи преди крайния срок.  

 

При съгласие от Ваша страна е необходимо да ни изпратите Програма за развитието на 

БФВ за периода 2017-2020 г. в срок до 23.02.2017 г. за да я приложим към номинацията.  

 

Необходимо е и потвърждение за верността на личните Ви данни, с които разполагаме, а 

именно:  

- Александър Янчев Калчев с ЕГН:  с постоянен адрес гр. Варна, ул.

В очакване на Вашия бърз и положителен отговор, оставаме  

С уважение, 

 

УС на ЯК "Кап. Г. Георгиев - Порт Варна" 

Гергана Георгиева 

Свилен Дойков 

Юри Станков 

Тодор Адамов 

Емил Костурков 



Номинация за член на УС на БФВ 

от: Яхт клуб Порт Варна (yachtportvarna@gmail.com) дата: 22.02.2017 23:32 

до: Цено Кътов (cdk5103@gmail.com)  
 

Свилен Дойков (svilen.doykov@abv.bg), 

Гергана Георгиева (office@quadbike-bg.com), 

Тодор Адамов (tiadamov48@gmail.com), 

Емил Костурков (paltrade@abv.bg), 

Юри Станков (yuri@kmandd.com) 

 

Уважаеми г-н Кътов,  

във връзка с предстоящото отчетно-изборно събрание на Българската Федерация по 

Ветроходство и нашата увереност във Вашите знания и опит в областта на ветроходството 

като състезател, съдия и административен ръководител, УС на ЯК "Капитан Г. Георгиев - 

Порт Варна" единодушно се обединихме около идеята да Ви номинираме за член на УС на 

БФВ.  

Ако сте съгласен да Ви номинираме, моля за Вашия бърз отговор, за да можем да 

придвижим съответните документи преди крайния срок, който е 24.02.2017 г. до обяд.  

 

Необходимо е и потвърждение за верността на личните Ви данни, които моля да ни 

изпратите - три имена, ЕГН, постоянен адрес . 

В очакване на Вашия бърз и положителен отговор, оставаме  

С уважение, 

 

УС на ЯК "Кап. Г. Георгиев - Порт Варна" 

Гергана Георгиева 

Свилен Дойков 

Юри Станков 

Тодор Адамов 

Емил Костурков  
 



Номинация за член на УС на БФВ 

от: Яхт клуб Порт Варна (yachtportvarna@gmail.com) дата: 22.02.2017 23:34 

до: Antoaneta Tomova (antoaneta.tomova@yahoo.com)  
 

Гергана Георгиева (office@quadbike-bg.com), 

Свилен Дойков (svilen.doykov@abv.bg), 

Тодор Адамов (tiadamov48@gmail.com), 

Емил Костурков (paltrade@abv.bg), 

Юри Станков (yuri@kmandd.com) 

 

Уважаема г-жо Томова,  

във връзка с предстоящото отчетно-изборно събрание на Българската Федерация по 

Ветроходство и нашата увереност във Вашите знания и опит в областта на ветроходството 

като състезател, съдия и административен ръководител, УС на ЯК "Капитан Г. Георгиев - 

Порт Варна" единодушно се обединихме около идеята да Ви номинираме за член на УС на 

БФВ.  

Ако сте съгласен да Ви номинираме, моля за Вашия бърз отговор, за да можем да 

придвижим съответните документи преди крайния срок, който е 24.02.2017 г. до обяд.  

 

Необходимо е и потвърждение за верността на личните Ви данни, които моля да ни 

изпратите - три имена, ЕГН, постоянен адрес . 

В очакване на Вашия бърз и положителен отговор, оставаме  

С уважение, 

 

УС на ЯК "Кап. Г. Георгиев - Порт Варна" 

Гергана Георгиева 

Свилен Дойков 

Юри Станков 

Тодор Адамов 

Емил Костурков  
 



Номинация за член на УС на БФВ 

от: Яхт клуб Порт Варна (yachtportvarna@gmail.com) дата: 22.02.2017 23:39 

до: ivo_gavrailov@mail.bg   
 

Гергана Георгиева (office@quadbike-bg.com), 

Свилен Дойков (svilen.doykov@abv.bg), 

Тодор Адамов (tiadamov48@gmail.com), 

Емил Костурков (paltrade@abv.bg), 

Юри Станков (yuri@kmandd.com) 

 

Уважаеми г-н Гавраилов,  

 

във връзка с проведени предварителни разговори и предстоящото отчетно-изборно 

събрание на Българската Федерация по Ветроходство и нашата увереност във Вашите 

знания и опит в областта на ветроходството като състезател, настоящ член на УС на 

Федерацията и административен ръководител, УС на ЯК "Капитан Г. Георгиев - Порт 

Варна" единодушно се обединихме около идеята да Ви номинираме за член на УС на БФВ. 

Ако сте съгласен да Ви номинираме, моля за Вашия бърз отговор, за да можем да 

придвижим съответните документи преди крайния срок, който е 24.02.2017 г. до обяд. 

 

Необходимо е и потвърждение за верността на личните Ви данни, които моля да ни 

изпратите - три имена, ЕГН, постоянен адрес. 

В очакване на Вашия бърз и положителен отговор, оставаме  

С уважение, 

 

УС на ЯК "Кап. Г. Георгиев - Порт Варна" 

Гергана Георгиева 

Свилен Дойков 

Юри Станков 

Тодор Адамов 

Емил Костурков  
 


