
ПРОТОКОЛ No: 003/20.03.2016 
 

Стр.1от10 

от  

Годишно Отчетно-изборно Общо Събрание 

на Сдружение с нестопанска цел„Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” 

 
Дневен ред на събранието: 

1. Отчетен доклад на УС за 2015 година; 

2. Доклад на контролния съвет; 

3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2015 година; 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период; 

5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2016 година; 

6. Избор на членове на УС и председател на УС 

7. Избор на членове на КС и председател на КС 

8. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове; 

9. Разни. 

 

    Днес 20.03.2016 г. в 11:00часа, след едночасово отлагане поради липса на кворум, се проведе 

общо събрание на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, съгласно обявения дневен ред. 

Присъстващи членове 60 от общо 118 редовни члена съгласно списък, съставляващ 

неразделна част от настощият протокол и предвидените в  Устава на Сдружението правила, 

събранието е валидно свикано и е налице кворум за провеждане на Годишно Общо Събрание и 

вземане на валидни решения. 

 

Поканата и дневният ред на Общото събрание са публикувани в Държавен вестник брой 6 

от 22.01.2016 г. 

 

1. Секретарят на Управителният съвет на сдружението – г-жаГергана Георгиева предложи за избор 

спомагателни органи на събранието: 

 

Мандатна комисия: 
1. Марияна Нанкова 

2. Иван Кирчев 

 

Комисия по избора и преброители: 

1. Зорница Матеева 

2. Николай Скопчанов 

3. Мирослава Попова – Кирова 

 

Зам председателя на Сдружението, г-н Александър Калчев предложи за: 

 

Председател на събранието: Г-жа Гергана Георгиева 

Протоколчик: Гн Юри Станков 

 

Други предложения не бяха направени. 

Предложението на г-жаГеоргиеваи г-н Калчев бяха предложени на гласуване: 

 Гласували:   60 члена 

За:   60 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

 

След проведеното гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:  

 

Избира за Председател на Общото събрание г-жа Гергана Георгиева 

Протоколчик г-н Юри Станков 

Комисия по избора: 

1. Зорница Матеева 

2. Николай Скопчанов 
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3. Мирослава Попова – Кирова 

 

Мандатна комисия: 

1. Марияна Нанкова 

2. Иван Кирчев 

 

 

2. В качеството си на председател на събранието г-жа Гергана Георгиева предложи да бъдат 

обединени т.1 и т.3 от Дневния ред, след това т.2 и т.4 

 Предложението на г-жа Гергана Георгиева за обединяване на точки в дневния ред бе 

подложено на гласуване: 

 Гласували:   60 члена 

За:   60 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание единодушно реши: 

Обединява т.1 и т.3 и  т.2 и т.4 от Дневния ред 
 

3. Г-жа Гергана Георгиева в качеството си на Председател на Общото събрание, докладва Обявеният 

в Държавен вестник бр. 6 от 22.01.2016 г. дневен ред, както следва: 

  

1. Отчетен доклад на УС за 2015 година; 

2. Доклад на контролния съвет; 

3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2015 година; 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период; 

5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2016 година; 

6. Избор на членове на УС  

7. Избор на членове на КС и председател на КС 

8. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове; 

9. Разни 

 

По точка първа и трета от дневният ред, г-жа Гергана Георгиева представи на вниманието на 

присъстващите членове на сдружението Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението 

и отчет на бюджета за изминалата 2015 година. 

 След изслушване на доклада за дейността и отчет на бюджета Общото събрание пристъпи 

към обсъждане по точка първа и трета от дневният ред.  

 Г-н Александър Калчев изрази разочарование, че в Отчета за дейността не са отбелязани 

постиженията в киловото ветроходство пред 2015 г. Според него Клуба се е представил достойно и 

имаме вицешампион в клас Петерсон. Той обяви своето желание да работи и развива киловото 

ветроходство за да сме Клуб, а не само школа за развитие на млади таланти. 

 

Няма последващи изказвания и г-жа Гергана Георгиева обяви гласуване за приемане на 

Отчетен Доклад на УС за 2015 г и Отчет на бюджета на Сдружението за 2015 г. 

 

 Гласували:   60 члена 

За:    60 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

По точка втора от дневният ред, г-н Николай Скопчанов докладва дейността на Контролния 

съвет на сдружението за 2015 г. 

 

По четвърта точка от дневният ред председателстващият Общото събрание направи 

предложение Управителен и Контролен съвет и техните членове да бъдат освободени от 

отговорност. 

 Коментари по направеното предложение и други предложения не бяха направени. 
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 Подлага се на гласуване предложението за освобождаване от отговорност членовете на 

Управителният и Контролният съвет на сдружението за изтеклата 2015 г : 

 Гласували:   60 члена 

За:    60 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

     

 Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание единодушно реши:  

1. Приема доклада на УСза 2015 г.  

2. Приема доклада на КСза 2015 г.  

3. Приема отчета на бюджета за 2015 г.  

4. Освобождава от отговорност членовете на Управителният съвет, а именно: 

  Мариян Божидаров Господинов ЕГН   -Председател 

Александър Янчев Калчев ЕГН    -Зам. Председател 

Гергана Славова Георгиева ЕГН   - Секретар 

Ангел Лефтеров Анегностиев ЕГН   - член 

Борислав ГуцановГуцанов ЕГН   - член  

  Тодор Йорданов Адамов ЕГН    - член   

5. Освобождава от отговорност членовете на Контролният съвет: 

Николай Иванов Скопчанов ЕГН  

Андрей Юлиев Стафунски  ЕГН  

Зорница Радкова Матеева  ЕГН  

  

По точка пет от дневният ред г-жа Гергана Георгиева представи на вниманието на Общото 

събрание Проекто-бюджет на Сдружението за 2016 г. След представянето на проекто- бюджета, 

Председателя на събранието даде думата на присъстващите за разяснение и коментари. 

 Постъпи запитване от г-н Александър Калчев дали в проекто-бюджета за 2016 г. е отбелязан 

очаквания разход за наем на халето в сградата на Клуба.  

 Г-жа Гергана Георгиева и г-н Мариян Господинов отговориха, че технически ценовото 

предложение на П-ще Варна ЕАД е постъпило в канцеларията на Клуба в петък, 18.03.2016 г. в 

късните следобедни часове, когато проекто-бюджета за 2016 вече е бил приет на Управителен съвет. 

Г-жа Гергана Георгиева обяви пред ОС, че след подписване на договор за наем, субсидиите от 

държавата се увеличават към Клуба с приблизително 1,3. Това ще доведе до приход, който може да 

се ползва за плащане на наем за халето. Също така обяви, че ръководството на П-ще Варна ЕАД 

неколкократно потвърди, както публично, така и при преговорите за наем, че ще подпомага Клуба, 

чрез спонсорство. 

 Г-н Ивайло Гавраилов поиска разяснение дали в графата приход е отразен заплатения 

членски внос или прогнозен приход.  

 Г-жа Гергана Георгиева разясни, че в графа приходи е отразен действително постъпилият 

членски внос, дори ако той се отнася за предходна година. 

 Г-н Ивайло Гавраилов изказа несъгласие, че Клубните членове се утвърждават веднъж 

годишно, само на ОС. 

 Г-жа Гергана Георгиева отговори, че в т. 9 Разни от дневният ред на ОС има предложение за 

изменение на Устава на Сдружението и там въпроса ще бъде разгледан. 

 Г-н Александър Калчев направи предложение, проекто-бюджета за 2016 г. да бъде завишен 

в частта разходи с 30 000 лв, които да покриват наем за складова площ, наем на офис стая  и наем 

на стоянки на вода и за докуване на територията на Яхт Клуб Порт Варна. Частта разходи също да 

бъде увеличена с 30 000 лв от спонсорски/рекламни договори и дарения. 

 

След проведени разисквания и коментари по предложения Проекто-бюджет за 2016 г., 

същият бе подложен на гласуване, с промените предложени от г-н Александър Калчев: 

 Гласували:   60 члена 

За:    58 гласа 

 Против:      1 гласа 

 Въздържали се:  1 гласа 

 



ПРОТОКОЛ No: 003/20.03.2016 
 

Стр.4от10 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението реши с мнозинство:  

Приема Бюджет на сдружението за 2016 г. с направените забележки.  

 

 По искане на г-н Александър Калчев и поради негова ангажираност, той взе отношение по 

т.9 разни, а именно договорните отношения между Сдружението и п-ще Варна ЕАД. Г-н Калчев 

обяви, че продължаваме да имаме проблеми ръководството на п-ще Варна. От миналата година е 

информирал ръководството на порта, че собствеността на яхтите не е изяснена. Най-точен отговор 

могат да даде разделителният протокол, след разпадането на СО Воден Транспорт, когато активите 

му са разпрелени между П-ще Варна ЕАД, БМФ и други държавни предприятия. Пристанището 

създава проблеми на Диркеция Морска Администрация Варна, тъй като лодките се водят на името 

на Сдружението в регистъра за малки плавателни съдове на Д МА Варна. Въпреки това по решение 

на УС, Клуба участва в търг и спечели от него  в/я Нунки, Алгол и Мечта. П-ще Варна ЕАД продава 

плавателни средства без платени данъци и изповядват сделката за покупко-продажба на лодките 

само при един нотариус.  

 Г-н Александър Калчев предлага ОС да реши дали Клуба да претендира за собственост на 

лодките или се отказваме от своите претенции. 

 Г-н Калчев обяви, че договора който ни предлагат не е за Яхт Клуб, а за складови 

помещения. Г-н Калчев не е съгласен да се прехвърлят лодките при указан от п-ще Варна ЕАД 

нотариус. Нека сделката да се изповяда нотариално пред друг нотариус и той да се мотивира дали 

прехвърлянето е законосъобразно или не.  

 Г-н Калчев предлага въпроса да се обсъди на ОС.  

 След изказването си, г-н Александър Калчев напусна ОС поради неотложни задължения.  

 

 След изказването на г-н Калчев, г-жа Гергана Георгиева предложи в т. 9, да се разгледа 

въпроса за договорните отношения на Сдружението с п-ще Варна ЕАД. Също така предложи, тази 

точка да се разгледа преди т. 6 от дневният ред. 

 Предложението за разглеждане на т. 9.3 от дневният ред, да се разгледа пред т. 6 бе 

подложено на гласуване.  

 Гласували:   59 члена 

За:    59 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

 След проведено гласуване,Общото събрание на сдружението реши: т. 9.3 от дневният 

ред, а именно взаимоотношенията между Яхт Клуб Кап Г. Георгиев Порт Варна и П-ще Варна 

ЕАД да се разгледат преди т. 6. 
 

По точка 9.3 от дневният ред г-н Тодор Адамов, член на УС, представи писмен доклад за 

свършеното до сега и какви последващи стъпки трябва да се предприемат до постигане на 

официален договор с П-ще Варна ЕАД.  

 Г-н Тодор Адамов предлага да подпишем договор с П-ще Варна ЕАД съгласно постъпила в 

петък, 18.03.2016, оферта. 

 Г-жа Гергана Георгиева също изразява мнение, че договор с П-ще Варна ЕАД трябва да бъде 

подписан, а не да се започват съдеби дела за лодките срещу тях. 

 Г-жа Антоанета Георгиева изразява подкрепа към мнението на г-н Александър Калчев и 

смята, че собствеността на лодките може да се оспорва в съда. Според нея това няма да пречи на 

Клуба да функционира нормално, както и да ползва плавателните съдове за сезон 2016. 

 Г-н Свилен Дойков подкрепи подписването на договор с П-ще Варна ЕАД. Предлага към 

договора за наем да се добавят 2 точки: 

- Наем на 5 стоянки на вода и за докуване; 

- При прехвърлянето на лодките, нотариуса недвусмислено да обяви, че лодките са 

собственост на П-ще Варна ЕАД; 

Г-жа Гергана Георгиева дава пояснение, че въпреки различните имена на собствениците, 

посочени в свидетелствата за плаване, в тях фигурира само Булстата на П-ще Варна ЕАД, а не на 

СНЦ Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна.  
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Г-н Николай Михайлов обявява, че при конфликт между Сдружението и П-ще Варна, Клуба 

няма да може да функционира нормално и може да нямаме възможност да ползваме, както сградата, 

така и кейовите места на територията на Яхт Клуб Порт Варна. 

 Г-н Христо Митев разяснява, че през изминалите години е имало подобен казус с в/я Булкон 

Стар и в резултат Клуба не е успял да придобие собственост върху яхтата. Спред него Клуба не 

може да има собственост върху плавателните съдове ползвани от Клуба. 

 Г-н Юри Станков също изказа своето мнение, че е по-добре да подпишем договор с П-ще 

Варна ЕАД, да изпълним докрай ангажимента си по придобиване на лодките, а след това всички 

заедно да работим за развитие на киловото ветроходство от Клуба. 

 Г-н Ивайло Гавраилов зададе въпрос, защо г-н Калчев не е прехвърлил плавателните съдове 

на името и Булстат-а на Сдружението, ако е знаел че лодките са собственост на Клуба. След това 

изказа своето мнение, че Клуба няма собстеност върху лодките, а ние сме само ползватели. Също 

така заяви, че според него предложената оферта за договор от П-ще Варна ЕАД е с намаление 

спрямо официалната тарифа на Порта. 

Г-н Ангел Анегностиев заяви че е в УС на Клуба от 1985 г. Според него сега Клуба е в пиков 

момент от своето развитие. През годините членовете на УС винаги са искали Клуба да има договор 

с П-ще Варна. Г-н Анегностиев предлага да се гласува предложение - Съгласни ли сте Председателя 

на Клуба да се яви на отправената официална покана от Пристанище Варна ЕАД за нотариално 

прехвърляне на закупените от Сдружението плавателни плавателни съдове. 

 Г-н Николай Скопчанов обяви че има намерение да закупи в/я Шедар. Изискал е от Д МА 

Варна да предостави преписка от регистър за малки плавателни съдове, кой е реалният собственик 

на лодката. В справката е посочен „Яхт Клуб Порт Варна“. 

 Г-н Мариян Господинов уведоми ОС, че допреди една година е бил в ръководството на П-

ще Варна ЕАД. Защо предното ръководство не е предприело стъпки за подписване на договор със 

Сдружението за наем на помещения от сградата на Клуба и кейовите места е проблем на предното 

ръководство на порта. Според него не можем да имаме претенции за собтвеност върху лодките. В 

Министерството на транспорта се пази разделителният протокол, с който са разпределени активите 

на закритото дружество СО Воден Транспорт. Ако се стигне до съдебни дела във връзка с 

установяване на собствеността, този документ ще бъде изваден. Според г-н Господинов, ние само 

сме ползвали яхтите, но не сме ги стопанисвали. Разходите направени от П-ще Варна ЕАД се 

подписвани от него, когато е бил технически директор. В пристанището съществуват счетоводни 

документи, с които се доказва че порт Варна е плащал разходи. Господинов предлага ОС да приеме 

декларация, че няма претенции към собствеността на лодките. 

 Г-н Ангел Анегностиев изказва несъгласие с приемането на такава декларация. Според него 

трябва да се гласува предходното му предложение - Съгласни ли сте Председателя на Клуба да се 

яви на отправената официална покана от Пристанище Варна ЕАД за нотариално прехвърляне на 

закупените от Сдружението плавателни плавателни съдове. 

 Председателят на ОС, подложи на гласуване въпроса - Съгласни ли сте Председателя на 

Клуба да се яви на отправената официална покана от Пристанище Варна ЕАД за нотариално 

прехвърляне на закупените от Сдружението плавателни плавателни. 

 

 Гласували:   59 члена 

За:    58 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  1 гласа 

След проведено гласуване,Общото събрание на сдружението реши: В законно 

съобразният срок, г-н Мариян Господинов да изповяда сделката за покупка на нотариално 

прехвърляне на закупените от Сдружението плавателни плавателни съдове. 

 

Председателят на ОС, подложи на гласуване въпроса повдигнат от г-н Александър Калчев – 

Сдруженито да притендира ли са собственост върху яхтите, включително и водене на съдебно дела. 

 Гласували:   59 члена 

За:    1 гласа 

 Против:      56 гласа 

 Въздържали се:  2 гласа 

След проведено гласуване,Общото събрание на сдружението реши: Сдружение Яхт 

Клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна да не оспорва собствеността на плавателните средства. 
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 Г-н Тодор Адамов предложи ОС да гласува въпроса - Съгласни ли сте контакта група 

отвърдена от УС да подпише договр с П-ще Варна ЕАД за халето на Клуба. 

 Предложението беше подложено на гласуване. 

Гласували:   59 члена 

За:    57 гласа 

 Против:      1 гласа 

 Въздържали се:  1 гласа 

След проведено гласуване,Общото събрание на сдружението реши: Сдружение Яхт 

Клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна да подпише предложеният от П-ще Варна ЕАД договр за 

наем. 

 Нямаше повече разисквания по т. 9.3, след което се премина към т. 6 от дневният ред.  

 

По точка шест от дневния ред  Председателят на събранието обяви в УС са постъпили 

следните номинации за членове на новият Управителен съвет: 

 

1. Александър Калчев  

2. Борислав Гуцанов  

3. Свилен Дойков  

4. Юри Станков  

5. Емил Костурков  

6. Олга Томова  

7. Мариян Господинов  

8. Ангел Анегностиев  

9. Тодор Адамов  

10. Гергана Георгиева  

 

Председателя даде възможност на участниците в ОС да номинират и други кандидати за нов 

УС. 

Г-н Тодор Адамов предложи г-н Николай Скопчанов за кандидат за член на УС. 

 

Повече номинации не бяха направени и г-жа Гергана Георгиева предложи на всеки кандидат 

да потвърди своето желание да участва в избора на нов УС. 

Първи взе думата г-н Свилен Дойков. Той потвърди желанието си да участва в новия УС и 

изказа желание да работи за Клуб с баланс между интересите на всички поколения ветроходци . 

Г-н Юри Станков потвърди желание да участва в новия УС и заяви, че като приоритет ще 

помага за развитието на киловото ветроходство. 

Г-н Емил Костурков потвърди своята номинация. 

Г-жица Олга Томова си направи самоотвод поради голяма ангажираност с регати Tall Ships 

2016 и Кор Кароли 2016. Все пак обяви готовност да помага на Клуба и новия УС. 

Г-н Мариян Господинов си направи самоотвод и потвърди готовност да помага на новия УС. 

Г-н Тодор Адамов потвърди своята номинация, но заяви че това ще е последния мандат на 

УС, в който би участвал. 

Г-н Ангел Анегностиев също потвърди своята номинация, но заяви че това ще е последния 

мандат на УС, в който би участвал. 

Г-н Николай Скопчанов потвърди своята номинация и заяви, че е в Клуба от създаването му 

и винаги ще помага. 

Г-жа Гергана Георгиева потвърди своята номинация и наблегна на факта, че за нея не е 

важно дали ще е член на УС за да помага на Клуба. 

След направените изявления, кандидатури за нов УС са: 

1. Александър Калчев  

2. Борислав Гуцанов  

3. Свилен Дойков  

4. Юри Станков  

5. Емил Костурков  

6. Ангел Анегностиев  

7. Тодор Адамов  
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8. Гергана Георгиева  

9. Николай Скопчанов 

 

Г-н Христан Димитров направи предложение новият УС да се състои от 7 човека. След 

направено уточнение, че броят на членовете може да е между 5 и 9, г-н Димитров коригира своето 

предложение на 5 члена. 

Г-н Свилен Дойков предложи новият УС да бъде от 9 човека. 

 

Не постъпиха повече предложения и председателя на ОС предложи за гласуване броят на 

новият УС да се състои от 9 човека. 

 

За 9 члена на УС: 

 Гласували:   37 члена 

За:    8 гласа 

 Против:      29 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

Председателя на ОС предложи за гласуване броят на новият УС да се състои от 5 човека. 

За 5 члена на УС: 

 Гласували:   37 члена 

За:    25 гласа 

 Против:      12 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението реши:  

Членовете на новият УС да бъдат 5 души.  

 

Председателя изложи предложените до момента кандидатури зачленове на новият 

Управителен Съвет, както следва : 

 

1. Александър Калчев  

2. Борислав Гуцанов  

3. Свилен Дойков  

4. Юри Станков  

5. Емил Костурков  

6. Ангел Анегностиев  

7. Тодор Адамов  

8. Гергана Георгиева  

9. Николай Скопчанов 

Съгласно чл. 35 от Устава на Сдужението, Общото събрание подложи на тайно гласуване  

предложението за новия състав на УС.  

 

 За предложените членове за нов УС, са гласували  

 

1. Александър Калчев    20 члена 

2. Борислав Гуцанов    13 члена 

3. Свилен Дойков    34 члена 

4. Юри Станков     42 члена 

5. Емил Костурков    42 члена 

6. Ангел Анегностиев    20 члена 

7. Тодор Адамов                 40 члена 

8. Гергана Георгиева    38 члена 

9. Николай Скопчанов   9 члена 
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 Предвид констатирания резултат от проведеното тайно гласуване, Общото събрание 

на сдружението единодушно реши: 
 Избира за членове на Управителния съвет на  сдружение в обществена полза  „Яхт клуб 

Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”: 

1. Свилен Петров Дойков, с ЕГН , с постоянен адрес, гр. Варна,  

 

2. Юри Александров Станков, с ЕГН , с постоянен адрес, гр. Варна,  

 

3. Емил Петров Костурков, ЕГН , с постоянен адрес Варна,  

 

4. Тодор Йорданов Адамов, с ЕГН , постоянен адрес: гр.Варна,  

. 

5. Гергана Славова Георгиева с ЕГН , постоянен адрес: гр. Варна,  

 

 

По точка седем от дневния ред Избор на членове на КС и Председател на КС – г-жа Гергана 

Георгиева предлага следния състав на КС на Сдружението.  

1. Десислава Стоянова 

2. Николай Скопчанов 

3. Мирослава Попова-Кирова 

 

Поради липса на други кандидатури Общото събрание подложи на явно гласуване  

предложението за новия състав на КС.  

 

 Гласували:   37 члена 

За:    37 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, ОС прие нов КС на 

Сдружението, със следният състав: 

1. Десислава Стоянова 

2. Николай Скопчанов 

3. Мирослава Попова-Кирова 

 

По точка осем от дневния ред: Предложени и приети бяха 19 нови члена на сдружението, 

съгласно приложения списък и решение на УС. 

Г-жа Гергана Георгиева предложи неплатилите членски внос Клубни членове да го заплатят 

в 3 месечен срок.  

Не постъпиха повече предложения и Председателя на ОС, предложи Клубните членове, 

които не са платили своя членски внос да го направят в 3-месечен срок. 

  

Гласували:   37 члена 

За:    37 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

  

 Предвид констатирания резултат от проведеното явно гласуване, Общото събрание 

на сдружението единодушно реши: Клубните членове, които не са платили своя членски внос 

да го направят в 3-месечен срок. 

 

 По точка девет от дневният ред УС предлага да се разгледат следните въпроси: 

9.1 Да се избере Комисия за преработка и промени в Правилник за детско ветроходство / 

съгласно програма за развитието на Сдружението/, която да бъде одобрена от новия УС 

9.2 Да се избере Комисия за преработка и промени в Устава на Сдружението в шест месечен 

срок, обсъждане и корекции до следващото ОС. 



ПРОТОКОЛ No: 003/20.03.2016 
 

Стр.9от10 

9.3 Обсъждане казуса с Пристанище Варна и действията и резултатите на контактната група. 

Обсъждане възможните опции. Докладват М. Господинов, Г. Георгиева и Т.Адамов. – /вече 

обсъдена/ 

9.4 Постъпило по и-мейл на предложение на Бранимир Йовчевот 16.03.2016 – изчитане на 

предложението за поставяне на уеб камера 

 

По точка 9.1, г-жа Гергана Георгиева предложи комисията за преработка на правилник за 

детско ветроходство да се състои от 2 члена:  

1. Свилен Станоев 

2. Славея Тодорова 

 

Не постъпиха повече предложения и Председателя на ОС, подложи на гласуване горната 

номинация. 

Гласували:   37 члена 

За:    37 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

 Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението единодушно реши: Комисията за прераборка промени в Правилник за детско 

ветроходство да се състои от: 

1. Свилен Станоев 

2. Славея Тодорова 

 

По точка 9.2, г-жа Гергана Георгиева предложи Комисията за промяна на Устава на 

Сдружението да се състои от следните членове: 

1. Олга Томова 

2. Марияна Младенова 

 Не постъпиха повече предложения и Председателя на ОС, подложи на гласуване горната 

номинация. 

Гласували:   37 члена 

За:    37 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението единодушно реши: Комисията за промяна на Устава на Сдружението да се 

състои от следните членове: 

1. Олга Томова 

2. Марияна Младенова 

 

Точка 9.3 бе разисквана по рано и затова ОС премина към разглеждане на т. 9.4. Юри 

Станков прочете постъпило предложение от Бранимир Йовчев. 

Г-н Димитър Илиев изрази съмнение, че можем да сложим камера на сградата на Клуба без 

изричното съгласие на П-ще Варна ЕАД. 

Председателя на ОС, предложи на гласуване въпроса – ОС упълномощава ли новият УС да 

обсъди върпоса с ръководството на П-ще Варна ЕАД относно поставяне на уеб камера на подходящо 

за целта място на сградата на Клуба. 

Гласували:   37 члена 

За:    37 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението единодушно реши: ОС упълномощава новият УС да обсъди въпроса с 

ръководството на П-ще Варна ЕАД относно поставяне на уеб камера на подходящо за целта 

място на сградата на Клуба. 
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Г-н Георги Попов предлага многоуважаваният член на Сдружението Стайко Стайков да 

стане почетен член. 

Г-жа Гергана Георгиева предлага Хенри Кокончев също да стане почетен член на Клуба.  

Не постъпиха повече предложения и Председателя на ОС, подложи на гласуване горните 2 

предложения едновременно: 

Гласували:   37 члена 

За:    37 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  0 гласа 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението единодушно реши: г-н Стайков Стайков и г-н Хенри Кокончев са избрани за 

почетни членове на Сдружение Яхт Клуб Кап. Георги Георгиев Порт Варна. 
 

Г-н Христан Димитров обяви, че последните 2 изданияна регата Порт Варна за килови яхти 

са проведени при изключително трудни условия и с много малко финансиране. Предвид това, г-н 

Димитров предлага регатата да отпадне от календара на БФВ. 

Председателя на ОС, подложи на гласуване въпроса –Сдружението да организира ли регата 

Порт Варна за килово ветроходство при осигурено финансиране. 

 

Гласували:   30 члена 

За:    20 гласа 

 Против:      4 гласа 

 Въздържали се:  6 гласа 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението единодушно реши: Сдружението да организира регата Порт Варна за килово 

ветроходство при осигурено финансиране. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, както и липсата на други предложения за обсъждане, 

Председателят на Общото събрание г-жа Гергана Георгиева закри същото в 14:20 ч. 

 

 

 

 

Протоколчик:                                                           Председател:                         

                  /Юри Александров Станков/                                  / Гергана Славова Георгиева / 

 

 

 

20.03.2016 

Гр. Варна 


