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Отчетно-изборно Общо събрание 

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

 

Днес 15.05.2021г. в 11:20 часа, след повече от едночасово отлагане поради липса на 

кворум, се проведе общо събрание на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, 

съгласно обявения дневен ред. 

 

Дневен ред на събранието: 

1. Отчетен доклад на УС за дейността на клуба през 2020 година; 

2. Годишен финансов отчет за 2020 година; 

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година; 

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

5. Избор на нов Управителен съвет; 

6. Разни. 

 

Заместник-председателят на УС г-н Николай Скопчанов откри събранието и 

приветства присъстващите. Към 11:20 присъстващи 17 души с 2 пълномощни, т.е 19 с право 

на глас от общо 49 редовни члена съгласно списък, съставляващ неразделна част от 

настощият протокол. Според предвидените в Устава на Сдружението правила, събранието 

е валидно свикано и може да взема валидни решения.  

За комисия по предложенията да бъдат посочени г-н Александър Калчев и г-н 

Александър Милев, заедно с г-н Николай Скопчанов. А за протоколчик – г-ца Мариета 

Литарска.   

 

Гласували:   19 члена 

За:   19 гласа 

Против:   0 гласа 

Въздържали се: 0 гласа 

 

След проведеното гласуване се избра:  

 

Мандатна комисия: 

1. Николай Скопчанов 

2. Александър Калчев 

3. Александър Милев 

 

Протоколчик – г-жа Мариета Литарска 

 

Г-н Иван Кирчев приветства присъстващите и ги запозва с отчетния доклад за 

2020г. За швертботната школа – двама треньора с 37 състезателя на оптимист, 420, 470, 

лазер 4.7, лазер стандарт и лазер радиал. За период от месец и половина поради заповед от 

Министерството на младежта и спорта, двамата треньори бяха в неплатен отпуск. Въпреки 

прекъсванията на тренировъчния процес състезателите от клуба успяха да завоюват 

медали и купи.  



ПРОТОКОЛ No: 1/ 15.05.2021г. 
 

Стр.2 от 6 

 

В киловото ветроходство клубът беше представен от 7 лодки, които след локдауна 

и възобновяването на регатите заемаха призови места. 

През 2020г. въпреки трудностите яхт клуба успя да организира, да бъде домакин и 

съ-организатор на четири регати.  

Съща така през годината се закупи нов бус, тъй като старият беше доста 

маломощен и тесен. Средствата за закупуване и регистрация на новия бяха осигурени, 

както следва: 24 028лв от средставата останали в клуба, след приключване на проекта по 

програма Еразъм „WOW – Wave on Wave“, където без г-жа Гергана Георгиева и г-жа 

Мирослава Попова-Кирова, това не би било възможно. Останалите 9500лв.  бяха 

осигурени под формата на дарения от Моряшкия синдикат, МТГ Делфин и две 

кораборемонтни фирми.  

Към момента комуникацията с Община Варна и Отдел Спорт е добра, също така и с 

Пристанище Варна.  

Пълният отчет е приложен към този протокол. 

 

Хенрих Кокончев: Клубът е и съорганизатор и на регата „Кор Кароли“. 

Иван Кирчев: Това е безвъзмездна помощ от клуба, поради дългите години успешна 

работа заедно. Като тази година датите са променени от първоначално заявените. Финал и 

награждаване ще бъде на 15.08.2021г. във Варна. Работата с Федерацията по Ветроходство 

е трудна и календарът е много напрегнат.  

 Александър Милев: Подпомагаме и овеховането на плувния маратон Галата-Варна.  

 Иван Кирчев: Тази година ще помогнем отново и на регата Fair play на г-н Никола 

Попов, като му отдадем под наем офиса на клуба. Като за разлика от миналата, тази година 

държавното първенство на Conrad 25 ще бъде в Бургас. 

 Ивайло Гавраилов: Повече от 13 лодки от този клас са във Варна. С провеждането 

на регатата в Бургас се рискува да не отидат всички яхти там.  

 Иван Кирчев: Имат право. Миналата година три седмици преди първенството 

нямаше домакин на проявата и заедно със „Синева“ го направихме. Като за пореден път за 

провеждането на клубните мероприятия разчитаме на Димитър Тачев с яхта Мимоза и 

Милен Славов с яхта Мирела -3. Ако няма въпроси към първа точка, нека преминем към 

т.2 от дневния ред. 

 Александър Калчев: Щастлив съм от решението за закупуване на бус, най-вече 

заради безопастността на децата. Старият бус е в ремонт и ако се вземе решение да се 

продаде на днешното събрание, ще влязат още средства в клубната каса.  

 Николай Скопчанов: Минутка за въпроси, коментари и допълнения. Ако няма може 

да преминем към гласуване по точки 1 и 2.  

 

Гласували:   21 члена 

За:   21 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

 Отчетеният доклад на УС за дейността на клуба през 2020 година се приема и 

Управителният съвет се освобождава от отговорност.  
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Гласували:   21 члена 

За:   21 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

 Годишен финансов отчет за 2020 година се приема.  

 

 Александър Калчев: Изчете доклада на Контралния съвет за 2020г. Пълният отчет е 

приложен.  

 Докладът на Контролния Съвет беше подложен на гласуване.  

 

 Гласували:   21 члена 

За:   21 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото 

събрание на сдружението прие Доклад на контролния съвет и освобождава КС от 

отговорност. 

 

 Иван Кирчев: Преминаваме към трета точка от дневния ред - Приемане на бюджет 

на Сдружението за 2020 година. Имаме разписан договор с Министерството на спорта. 

Досега сме получили половината сума от него и се надяваме да получим и останалата. 

Относно договора с Пристанище Варна – надяваме се след като увеличиха наема на клуба 

и плащаме грубо около 30 000лв., рекламните даренията от тях да се увеличат, тъй като в 

момента са около 25 000лв. Незнаем какво ще се случи със сградата на клуба, тъй като сме 

само наематели. Желаем сами да я стопанисваме, ако има вариант, за да можем да развием 

по-добре клубът. Ако проектът за нови тетраподи пред вълнолома, които да спират 

вълните при лошо източно време, се осъществи в пълния си аспект, сградата на клуба ще е 

по-защитена.  

 Николай Скопчанов: Морска гара става апетитна зона.  

 Иван Кирчев: Относно бюджета – не сме влизали в преразход за 2020г. Такива са ни 

и прогнозите за 2021г. А за приходите – нямаме категорично потвърдени проекти или 

тиймбилдинги. На миналото Общо Събрание беше взето решението парите за депозит за 

килова яхта да бъдат възстановени под формата на инвестиция за лодка Алгол. Закупуни 

са блокове, подвижен и неподвижен такелаж, платна, гик, бои, антифаулинг и други. 

Трудът по ремонта е основно на Христо Младенов, Михайл Берберов, Радослав Гавраилов 

и Александър Милев. След ремонтите гореспоменатите са част от отбора, който се 

състезава на Алгол в клас Conrad 25. Има ли въпроси относно бюджета? 

 Тодор Адамов: Предвиждат ли се корпусни промени по лодката? 

 Александър Милев: Лодката е здрава, подменена е мачтата, но няма да се правят 

конструктивни промени. Всички деца израстват и минават през каране на Алгол.  

 Иван Кирчев: Радетели на ветроходството са закупили 4 еднакви лодки SB20, 

подобни на Melges, като идеята е да се наприви състезание от типа на мач рейс. Досега 
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нямахме такова събитие във ветроходните ни среди. Но клубът ни има петерсони и трябва 

тях да оправяме и да се състезаваме с тях.  

 Ангел Анегностиев: Членският внос е платен само от няколко човека. Трябва да се 

говори какво не е свършено. Какво ще стане с децата, когато завършат школата? Това не е 

клуб. Има 37 състезателя и 49 члена с право на глас. УС трябва да контролира и друг да 

изпълнява. Едно време имаше шкиперски съвет и от там идваха идеи към УС. 

 Иван Кирчев: На практика клубът няма собствена база, ние сме наематели. 

 Ангел Анегностиев: Съсредеточете се по какъв начин могат да влизат пари в клуба. 

По програми, по еврофондове и други. Трябва да мислим как да се развиват за напред 

нещата.  

 Иван Кирчев: Ние сме благодарни за всичко, което сте направили. Липсата на 

собствена база е голям проблем. Преди 50г. яхт клубът е бил общност. Сега е различно от 

към база. Старата каюткомпания сега е бар под наем. В тези тежки времена се стараем да 

сме над водата и да нямаме задължения.  

 Николай Скопчанов: Ако няма други въпроси, нека преминем към гласуване на т.3.  

 

 Гласували:   21 члена 

За:   21 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 глас 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание 

на сдружението прие бюджета на сдружението за 2020 година. 

 

 Иван Кирчев: Преминаваме към т. 4 - Приемане на нови членове и освобождаване на 

нередовни членове. Няма да изчитаме имената на членовете, които не са заплатили членски 

внос и са загубили правото си на глас. 

 Мариета Литарска: Новите членове за 2020г. са 

  Константина Попова 

  Златко Козаров 

  Иван Желев 

 А за 2021 година: 

  Дойчин Марков 

  Иван Колелиев 

  Радослав Гавраилов 

 

 Новите членове бяха подложени на гласуване: 

 

 Гласували:   21 члена 

За:   21 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

 Шестимата нови членове са приети в клуба.  
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 Иван Кирчев: Антон Ачев се отказа по стечение на обстоятелствата от членството 

си и съответно Управителният Съвет е от шест човека в момента. Първата година беше 

най-трудна. Но сега стабилизирахме положението. Не е най-превъзходното, но е добре. 

Имаме нови партньори, нови стари членове. Към момента трябва да гласуваме от колко 

човека да е УС. Това, което сме обсъждали но събрания на Управителния Съвет, ако няма 

желаещи, ние можем да продължим в сегашния си вид. Имате нашите предложения да сме 

в УС. Имате думата за предложения. 

 Ангел Анегностиев: Общоприето е да е четно.  

 Свилен Дойков: Предлагам да е седем и да се допълни със седми член. 

 Ивайло Гавраилов: По-лесно е да се съберат пет от седем, отколкото 3 от 5 члена за 

съвещание. Първо да гласуваме бройката и после предложения.  

 Милен Славов: Предлагам 5. 

 Свилен Дойков: Моето предложение е 7. 

 Димитър Тачев: Моето е 6, тъй като така няма да се търси нов член. 

 Николай Скопчанов: Добре е да има някой от по-младата генерация. 

 Иван Кирчев: Имаме три предложия – 5, 6 и 7 члена. Нека преминем към 

гласуването им. 

 

 Първо – 5 члена на УС 

 Гласували:   22 члена 

За:   2 гласа 

 Против:  20 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

 Второ – 6 члена на УС 

 Гласували:   22 члена 

За:   5 гласа 

 Против:  16 гласа 

 Въздържали се: 1 гласа 

  

 Трето – 7 члена на УС 

 Гласували:   22 члена 

За:   14 гласа 

 Против:  6 гласа 

 Въздържали се: 2 гласа 

 

 Предложението Управителният съвет да се състой от 7 члена се приема.  

 

 Иван Кирчев: При това положение от гласуването, трябва да допълним сегашният 

съвет с още един член.  

 

 Георги Попов: Предлагам Радослав Гавраилов. 
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 Ангел Анегностиев: Като човек с опит, моето предложение е за Александър Калчев. 

Той е тук всеки ден и познава клуба. 

 Иван Кирчев: Той е вече в Контролния съвет. Александър Калчев е бил и ще бъде 

радетел на клуба. Но според мен ще е по-полезен в Управителния Съвет на Федерацията 

по Ветроходство.   

 Александър Калчев: Отвод. Каквото мога да направя в клуба, мога да го направя и 

извън УС. Подкрепям номинацията на Радо.  

 Иван Кирчев: Има две предложения – от Георги Попов – за Радослав Гавраилов и 

от Ангел Анегностиев – за Александър Калчев, който си подаде отвод. Има ли други 

предложения? 

 Николай Скопчанов: Предложението към момента за състава на УС е: 

1. Радослав Гавраилов 

2. Милен Славов 

3. Александър Милев 

4. Иван Георгиев 

5. Иван Кирчев 

6. Николай Скопчанов 

7. Мариета Литарска 

 

 Разпечатване на бюлетини и пристъпване към тайно гласуване. 

 Гореизброените членове са избрани за новия Управителен Съвет. 

 

 Иван Кирчев: Искам да приветствам новия Управителен Съвет. Следват нови срещи 

и събрания, за да може да организираме двете клубни регати по най-добрия начин. Ако 

няма въпроси нека пристъпим към последната точка от дневния ред – Разни. 

 Николай Скопчанов: Ако имате предложения или коментари, моля заповядайте. 

 Иван Кирчев: Няма. В такъв случай обявявам Общото Събрание за закрито в 

13:15ч. Бъдете здрави.  

     

  

Протоколчик:                                                           Председател:                         

                        /Мариета Стойчева Литарска /                                                   /Иван Кирчев/ 

 

 

Членове на Управителния Съвет на СНЦ ЯК Кап. Г. Георгиев – Порт Варна 

1.     2.    3. 

 

4.     5.     6. 

 

7. 

 

 

15.05.2021 

Гр. Варна 


