ПРОТОКОЛ № 35
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 22.11.2016 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. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА;
2. ЕМИЛ КОСТУРКОВ
3. СВИЛЕН ДОЙКОВ
4. ЮРИ СТАНКОВ
5. ТОДОР АДАМОВ
На заседанието присъстваха и 21 клубни члена, съгласно приложения
присъствен лист.
Установи се, че е на лице необходимият кворум.
Дневен ред:
1. Обсъждане на възможностите Сдружение ЯК „Кап. Г. Георгиев-Порт
Варна“ да участва в търга за вземане под наем на „снек бар“, в сградата на
Клуба;
По т. 1 от дневният ред, поради изключителната важност на
каюткомпанията за Клуба и съгласно решение на УС от 16.11.2016 г. се
проведе разширено заседания на УС, с всички желаещи да присъстват клубни
членове.
Заседанието откри Свилен Дойков, който представи на присъстващите
вижданията на членовете на УС, „плюсовете“ и „минусите“ при участие и
неучастие в търга за наемане на помещението. При взимане на решение за
участие в търга, концепцията за развитие на помещението е връщането му към
статута от преди 2007 г., а именно като „каюткомпания“. Обсъдиха се
възможностите за поддръжка, експлоатация и финасиране на разходите за
наем и поддръжка.
Последваха разисквания между присъстващите членове на Клуба.
След разискванията, Свилен Дойков предложи въпроса да бъде
подложен на гласуване. Въпроса бе формулиран – Да участва ли Сдружение
Кап. Г. Георгиев - Порт Варна в търга за отдаване под наем на „снек бар“ в
сградата на Клуба.
Гласували 25 члена:
За – 14
Против – 10
Въздържал се - 1
Гласували членове на УС:
Гергана Георгиева – ЗА
Свилен Дойков – ЗА
Юри Станков – Против
Емил Костурков – Против
Тодор Адамов – Въздържал се
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По имейл и лични срещи получихме и следните мнения:
-

Иван Георгиев – ЗА
Гергана Горунска – ЗА
Дамян Георгиев – ЗА
Калин Георгиев – ЗА
Димитър Илиев - Против

След проведенето гласуване, членовете на УС се отдеглиха на закрито
заседание.
Отново се дискутираха всички „плюсове“ и „минуси“ на участието на
Сдружението в търга. На база важността на помещението „каюткомпания“ и
зачитайки гласа на присъстващите в разширеното обсъждане, членовете на УС
взеха единодушно решение СНЦ „ЯК Кап. Г. Георгиев-Порт Варна“ да участва в
търга, с концепция за възвръщане на „снек бар“-а в „каюткомпания“ като се
предложи наем в рамер на минимална цена плюс
стъпки.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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