ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 13.01.2018 година в гр. Варна се проведе заседание на Управителния
съвет на “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”. На заседанието
присъствахa следните членове на Управителния съвет:
1. Гергана Георгиева
2. Тодор Адамов
3. Свилен Дойков
4. Юри Станков
5. Емил Костурков
На заседанието присъстваха и приелите номинация за членове на нов УС
клубни членове:
1. Иван Кирчев
2. Николай Скопчанов
3. Александър Милев
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане възнагражденията и договорите на треньорите в детската школа
на Клуба;
2. Представяне на актуална информация за проектите, в които Сдружението
участва;
3. Други;
По т.1 от дневният ред, Свилен Дойков запозна присъстващите с искането на
Николай Иванов да му бъде предложено допълнително споразумение от 01.02.2018 г с
нетно месечно възнаграждение от
лв. Членовете на УС, както и останалите
присъстващи клубни членове се обединиха около виждането, че Николай Иванов
трябва да остане като треньор в Клуба и да се удволетвори неговото искане за месечно
възнаграждение.
Решение: от 01.02.2018 да бъде подписано допълнително споразумение към
трудовия договор на Николай Иванов с ново нетно месечно трудово възнаграждение
от
лв.
Свилен Дойков предложи нетното месечно трудово възнаграждение на
Мартин Велков да бъде увеличено на
лв. След обсъждане членовете на УС, както
и останалите присъстващи клубни членове, одобриха увеличението на трудовото
възнаграждение на треньора Мартин Велков.
Решение: от 01.02.2018 да бъде подписано допълнително споразумение с
Мартин Велков за нетно месечно трудово възнаграждение от
лв.
Предвид фактът, че трудовият договор на Николай Василев преминава от
срочен към безсрочен 3 седмици преди Общото събрание, Свилен Дойков подложи на
дискусия целесъобразността от продължаването му. След провеждане на разговор
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между Иван Кирчев, Николай Скопчанов и Николай Василев, както и последващо
обсъждане между членовете на УС и останалите присъстващи клубни членове, се
одобри продължаването на трудовия договор на Николай Василев.
Решение: Да не се предприемат действия, така щото трудовият договор на
Николай Василев да премине от безсрочен в срочен.
По т.2 от дневният ред, Гергана Георгиева представи актуална информация за
проектите, в които Сдружението участва в момента – WoW и S3S.
Гергана Георгиева потвърди, че ще продължи да работи по започнатите проекти
в Клуба до тяхното приключване със съдействието и одобрението на членовете на
новият Управителен Съвет, който се очаква да се избере на ОС 2018 г.
По т.3 от дневният ред, Юри Станков предложи за разглеждане постъпилите
при него въпроси:
1./ Да се предоставят 400 лв на Георги Попов за изработка на нови стилажи в
халето /стая килово ветроходство/.
Решение: Да се предоставят 400 лв на Георги Попов за необходимите материали.
Отчетните документи да бъдат предоставени на клубният касиер;
2./ Да се одобрят командировъчни разходи на Гергана Георгиева и Мирослава
Попова-Кирова за пътуване до Брюксел, за участие в среща по проект S3S.
Решение: Да се отпуснат необходимите комъндировъчни разходи на Гергана
Георгиева и Мирослава Попова-Кирова за пътуване до Брюксел, за участие в среща по
проект S3S.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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