ПРОТОКОЛ N 21
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 13.05.2016 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.
2.
3.
4.
5.

ТОДОР АДАМОВ;
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА;
ЕМИЛ КОСТУРКОВ
СВИЛЕН ДОЙКОВ
ЮРИ СТАНКОВ

Установи се, че е на лице необходимият кворум.
Дневен ред:
1. Осъвременяване на списъците с членове на клуба и редовността в
плащането на чл. внос;
2. Участието на Клуба в евро проекти;
3. Обновяване на Клубен сайт;
4. Разглеждане на готово портфолио за набиране на спонсори;
5. Предварително разглеждане на Правилинк за ползване на киловите
яхти;
6. Организиране на килова регата порт Варна;
7. Участие с щанд и демонстрации на регата Tall Ships;
8. Решение за случая с детето от школата, Иво Филчев;
9. Визия за развитие на детската школа и работа с треньорите и техните
задължения;
10. Обсъждане и решения подписване Договор за стая
11. Обсъждане и решения подписване Договор за спонсорство
12. Назначаване на нов треньор – договор, длъжностна характеристика,
документи по назначаване – отговорник
13. Обсъждане и решения промяна на заплати на треньорите
14. Изготвяне на списък на евентуални спонсори
15. Приемане на програма – събития и регати – отговорници /Във връзка
с ентусиазма на Мира и включването ни в допълнителни мероприятия/
16. Визия за развитие на киловото ветроходство в Клуба
17. Приемане на Отговорини Шкипери на Клубните килови яхти –
раздаване на оригиналните свидетелства за регистрация на лодките на
Шкиперите;
18. Организиране на курсове по ветроходство с наличните килови яхти;
19. Утвърждаване за клубни членове на подалите молби за членство;
20. Разни
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По т. 1 от дневният ред, Свилен Дойков представи осъвременен списък
с Клубните членове. В него се отбелязва редовността на плащане на членския
внос. След разглеждането му, се взеха следните решения:
- Списъка ще се попълва от Зорница Матеева (Клубен Касиер) и ще
бъде разглеждан регулярно на УС;
- В офиса на Клуба да се набавят „Приходни Ордери“ и всеки от
Управителния Съвет да може да събира членски внос, който да се
отчита на Клубния касиер;
По т. 2 от дневният ред, Емил Костурков ни уведоми, че поради кратък
срок за реакция не можем да участваме по програма Еразъм + за 2016 г.
След разискване, се взеха следните решения:
- Да участваме в програма Еразъм + през 2017 г.
- Да търсим подходящи Евро програми, по които можем да участваме в
бъдеще;
По т. 3 от дневният ред, очакваме Николай Михайлов да осигури достъп
до паролите на клубния сайт и той да бъде редовно обновяван от Венцислав
Марашлиев и Иво Танев.
По т. 4 от дневният ред, портфолиото е изработено и одобрено от УС.
Взеха се следните решения:
- Да се предложи на БМФ да стане спонсор на Клуба или отделна
регата;
- Да търсим ПР агенция, която на базата на изработеното портфолио да
търси спонсори за Клуба;
По т. 5 от дневният ред, изработения от Юри Станков, Свилен Дойков и
Андрей Станев „Правилник за ползване на килови яхти“ да бъде изпратен на
отговорните шкипери на Клубни яхти и членове на УС за обсъждане.
По т. 6 от дневният ред, след обсъждане се взе решение да се покани
Хенрик Кокончев за главен съдия на регата Порт Варна.
По т. 7 от дневният ред, след разглежда на въпроса се взе решение да
се следва инициативата на Гергана Георгиева и Мирослава Попова-Кирова.
Клуба е изпратил официално становище с нашите възможности на Община
Варна.
По т. 8 от дневният ред, след разисквания, се взе решение родителите
на Иво Филчев да заплащат членския внос, а Александър Калчев, при
възможност да заплати по 60 лв / месец за изминалия неплатен период.
По т. 9 от дневният ред, след разисквания се взеха следните решения:
- В сряда, 18.05.16 да се проведе среща на УС с тримата треньори;
- Да се предложи на Мартин Велчев да изкара категория Е за сметка на
Клуба, при условие че ако напусне работа до 3 г. ще възстанови
сумата за курса. Споразумението да се подготви от Свилен Дойков.
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По т. 10 от дневният ред, приемаме предложеният от п-ще Варна
договор за наем на офис в сградата на Клуба. Същият следва да бъде
подписан съгласно изискванията на п-ще Варна.
По т. 11 от дневният ред, приемаме предложеният от п-ще Варна
договор за спонсорство. Същият следва да бъде подписан съгласно
изискванията на п-ще Варна.
По т. 12 от дневният ред, Свилен Дойков е подготвил документите за
назначаване на Мартин Велков и на 16.05.2016 той трябва да подпише своя
трудов договор.
По т. 13 от дневният ред, се взе единодушно решение заплатите на
треньорите да бъдат повишени от 01.06.2016, както следва:
- Тодор Христов –
- Йорданка Минкова –
- Мартин Велков –
Новите трудови договори/споразумения следва да се подпишат до края
на м. Май 2016.
Точки 14, 15 и 16 от дневния ред се взе решение да се разгледат на
следващия УС.
По т. 17 от дневният ред, се взе единодушно решение отговорни
шкипери на Клубите килови яхти да са:
- в/я Нунки – Александър Калчев
- в/я Алгол – Александър Милев
- в/я Шедар – Николай Скопчанов
- в/я Проксима – Свилен Дойков
- в/я Мечта – Благой Поповски
По т. 18 от дневният ред, се взе решение до следващия УС, Юри
Станков да предложи визия за провеждане на ветроходни курсове с клубните
килови яхти.
По т. 19 от дневния ред, се разгледаха молбите за членство на:
- Богомил Славков Пехливанов
- Магдалена Кирилова Богданова, родител на Теодор Златанов
Богданов
- Атанас Неделчев Атанасов, родител на Йордан Атанас Атанасов
- Юлиян Юлиянов Семерджиев
Молбите бяха утвърдени от УС съгласно Устава на Сдружението.
Имената на новоприетите Клубни членове да бъдат вписани в списъка с
редовни Клубни членове.
По т. 20 от дневния ред, Емил Костурков предложи Ръководството на
Клуба, при следваща среща да обсъди проблема с пропуските за бариерата
пред Морска Гара с ръководството на П-ще Варна ЕАД.
След обсъждане се взе решение на клубния офис, треньорската стая и
склада да бъдат сменени патроните. Ключове да се дадат на треньорите,
Гергана Георгиева и Юри Станков.
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1.
2.
3.
4.
5.

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
СВИЛЕН ДОЙКОВ
ЮРИ СТАНКОВ
ТОДОР АДАМОВ
ЕМИЛ КОСТУРКОВ
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