
ПРОТОКОЛ No: 1/ 25.02.2018г. 
 

Стр. 1 от 13 

 

от Отчетно-изборно Общо събрание 

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

 

Днес 25.02.2018г. в 10:00 часа, в сградата на Яхт-клуб „кап. Георги Георгиев – Порт Варна”, 

находяща се на адрес: гр. Варна, Морска гара, Яхтклуб, ет.2, в помещението на бар „Фар“ се явиха 

лично 35 члена и 5 представлявани от пълномощници от общо 87 редовни члена. Поради факта, че 

към този час присъстваха по-малко от половината от редовните членове, събранието се отложи с 

един час. В 11:00, в сградата на Яхт клуб „кап. Георги Георгиев – Порт Варна”, находяща се на адрес: 

гр. Варна, Морска гара, Яхтклуб, ет.2, в помещението на бар „Фар“, се проведе общо събрание на 

СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, съгласно обявения с поканата дневен ред. 

 

Председателят на УС, г-жа Гергана Георгиева, откри събранието и приветства 

присъстващите. Предложи за мандатна комисия да бъдат избрани г-жа Зорница Матеева и г-жа 

Мариана Стефанова Младенова – Нанкова. 

 

Гласували:   50 члена (към 11:00 часа) 

За:   50 гласа 

Против:   0 гласа 

Въздържали се: 0 гласа 

 

След проведеното гласуване се избра:  

Мандатна комисия: 

1. Зорница Матеева 

2. Мариана Стефанова Младенова – Нанкова 

 

Присъстващи и представлявани са 50 от общо 87 редовни члена съгласно списък, 

съставляващ неразделна част от настоящия протокол и 3-ма гости. Съгласно член 28 от Устава 

„Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни 

членове. Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага за един час по-късно на същото 

място и при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят“. Следователно 

събранието е валидно свикано и може да взема валидни решения. Съгласно член 30 от Устава 

„Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, но за 

изменения и допълване на Устава, прекратяване дейността на Сдружението или преобразуването му 

в друго юридическо лице, както и за решения за разпореждане с имущество на Сдружението, в това 

число имоти и ограничени права, вземания, а така също и за отмяна на решения на другите 

ръководни органи на управлението и представителство на Сдружението е необходимо мнозинство 

от 2/3 от присъстващите“. Отчитайки дневния ред на събранието, то взема решения с обикновено 

мнозинство. 

 

Г-жа Гергана Георгиева предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Свилен 

Дойков, а за протоколчик – г-жа Мариета Литарска. 

Гласували:   50 члена 

За:   50 гласа 

Против:  0 гласа 

Въздържали се: 0 гласа 

 

След проведеното гласуване се избра:  
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Председател на ОС – г-н Свилен Дойков 

Протоколчик – г-жа Мариета Литарска 

 

Свилен Дойков приветства присъстващите и предложи за комисия по избора и преброители 

Ивайло Танев и Виолета Георгиева. 

Гласували:   50 члена 

За:   48 гласа 

Против:  1 гласа 

Въздържали се: 1 гласа 

 

След проведеното гласуване се избра:  

Комисия по избора и преброители: 

1. Ивайло Танев  

2. Виолета Георгиева 

Свилен Дойков направи уточнение относно минимума за взимане на положително решение 

-  например при 50 присъстващи, за да се вземе решение са необходими над 50% + 1 положителни 

гласа, т.е. 26 гласа. Ако присъстващите за 40, то са необходими 21 гласа. Свилен Дойков предложи 

за одобрение следния дневен ред, който заедно с поканата са публикувани в Държавен вестник брой 

95 от 28.11.2017 г.: 

 

Дневен ред на събранието: 

 

1. Отчетен доклад на УС за 2017 година; 

2. Доклад на контролния съвет; 

3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2017 година; 

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

5. Концепция за 2018 – 2028 г. 

6. Приемане на бюджет на Сдружението за 2018 година; 

7. Избор на нов УС и КС  

8. Потвърждаване на нови членове 

9. Други 

 

11:12 Борислав Гуцанов се оттгеля от Общото събрание.  

 

11:16 Александър Калчев – Т.7 от Дневния ред трябва да отпадне. По устав мандатът на УС е 3 

години, а до момента са минали 2. Към настоящия момент няма подадена оставка на УС. 

11:18 Свилен Дойков – Подал съм оставка като зам. председател и член на УС, която е входирана 

преди месеци. 

11:18 Гергана Георгиева – И аз подавам оставка. 

11:18 Юри Станков – И аз подавам оставка. 

11:18 Емил Костурков – И аз подавам оставка. 

11:18 Тодор Аврамов – И аз подавам оставка. 

11:19 Александър Калчев – Изразявам несъгласие относно отчетно-изборното събрание. За 

назначавене на нов УС трябва да се свика извънредно изборно събрание. 

11:20 Гергана Георгиева – Това е извънредно отчетно-изборно събрание. 

11:22 Антоанета Георгиева – А кой ще работи до избора на нов УС, кой ще взима решения? 

11:22 Свилен Дойков – Сегашният УС взима решения, докато не се намери нов. 
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11:23 Ангел Анегностиев – Това е доброволен труд, не може да се задължи никой. По-добре днес 

да излезем с решение, а не с нови въпроси и нови срещи. 

11:24 Свилен Дойков – Срещи с членове, за потенциални нови представители за нов управителен 

съвет, са правени още преди месеци. 

11:25 Александър Калчев – Общото събрание има право да променя устава извън изборното 

събрание. В сайта на яхт клуба има обява за ОС за 2017г., а за 2018г. е качено на 24.02.2018г. 

11:26 Антония Попова – Лично аз залепих обявата преди повече от месец. 

11:27 Александър Калчев – Предлагам т.7 от Дневния ред да отпадне и да се насрочи извънредно 

изборно събрание.  

11:31 Тодор Аврамов – Никой не може да ни задължи да работим насила. 

11:32 Димитър Илиев – Мандатът е 3 години. Ще има нелигитимен съвет и неприятности със 

съдията по вписванията. 

11:34 Свилен Дойков – Вече е подадено за пререгистрация. 

 

11:36 Христан Димитров се оттегля от Общото събрание 

11:36 Виолета Георгиева се оттегля от Общото събрание 

 

11:38 Предлага се за гласуване предложението на Александър Калчев т.7 от дневния ред да 

отпадне. 

 

Гласували:   41 члена 
За:   3 гласа 

 Против:  30 гласа 

 Въздържали се: 8 гласа 
 

Предвид резултата от гласуването, предложението не се приема. 

 
11:39 Гласуване за приемане на дневния ред. 

Гласували:   38 члена 

За:   30 гласа 

 Против:  3 гласа 
 Въздържали се: 5 гласа 

 

След проведеното гласуване дневният ред се прие. 
 

11:43 Ново преброяване в залата на членовете, които имат право на глас. Отчетени 43. 

11:45 Преминаване към т.1 – Отчетен доклад на УС за 2017 година.  

Свилен Дойков представи отчета на бюджета за Сдружението за 2017г. година. Беше представена 

статистика относно клубните членове, напускането и наемането на нови треньори, съпоставка за 

2015, 2016 и 2017 г. на спечелени медали и участия по регати в детското ветрходоство. Представяне 

на проектите спечелени и реализирани през изминалата година и съответните техните плюсове за 

клуба. Спечелени са 7 медала в 9 регати килово ветроходство.  

 

11:52 Ивайло Гавраилов се оттегля от ОС  

 

12:12 Свилен Дойков приключи с представянето на отчета и даде думата за въпроси, коментари и 

изказвания.  
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12:13 Александър Калчев – Отчетът звучеше красиво, но трябва по-подробен анализ на проектите. 

А в същото време материалната база е много зле.  Също така имам въпрос – Какво точно означава 

„професионален шкипер“? 

12:15 Свилен Дойков – съдържателни отчети относно проекти са качвани на сайта, но поради 

съдържащо се в тях ноухау бяха свалени. Отчетите са в общата стая по папки и са достъпни за всички 

членове.  

Свилен Дойков разясни какво е било състоянието на яхта „Алгол” преди и след проекта, в който тя 

беше учебна лодка.  

12:17 Александър Милев – Чистотата е основният проблем на лодките, но благодарение на проектите 

и собствените усилия на екипажа се направи реновация, закупи се нова мачта, нов грот, болтове на 

кила, погон и УКВ. Благодарение на проекта за лодката има много повече ползи. Ако всяка година 

се надгражда с проекти, това би било страхотно.  

 

12:21 Мария Христова се присъединява към събранието.   

Съответно броят на имащите право на глас се промени, както следва – 40. 

 

Поради липса на повече изказвания, председателя на събранието подложи на гласуване 

приемане на Отчетен доклад на УС за 2017 година 

 
 Гласували:   40 члена 

За:   39 гласа 

 Против:  0 гласа 
 Въздържали се: 1 глас 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението прие  Отчетен доклад на УС за 2017 година. 
 

12:24 Александър Калчев – 2017-та беше първата година, в която нямахме наш (на яхт-клуба) 

представител във Федерацията по ветроходство. 

12:25 Свилен Дойков – След като Александър Калчев отказа номинация от УС на ЯК Кап. Г. 

Георгиев и предпочете да бъде издигнат от ЯК Порт Бургас, бяха издигнати кандидатурите на Цено 

Кътов и Антоанета Томова, но те не бяха избрани на ОС на БФВ.  

 

Точка две от дневния ред: Доклад на контролния съвет за 2017г. 

 

12:28 Николай Скопчанов запозна присъстващите с доклада и даде думата за изказвания. 

12:35 Дадена е препоръка да се направи инвентаризация на материалната база. 

 

 Поради липса на повече изказвания, доклада на Контролния Съвет беше подложен на 

гласуване.  

 

 Гласували:   40 члена 

За:   40 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 
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Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението прие Доклад на контролния съвет. 

 

Точка три от дневния ред: Отчет на бюджета на Сдружението за 2017 година. 

Гергана Георгиева запозна аудиторията с отчета на бюджета за 2017г. 

След като присъстващите и гостите на Общото събрание го изслушаха се пристъпи към въпроси и 

обсъждане но т.3. от дневния ред.  

 Николай Скопчанов – В отделни партиди ли са парите? 

 Свилен Дойков – Да, в отделни депозити са създадени целеви фондове, съгласно желанието  

дарителите. 

 Александър Калчев – В паричните потоци следва да се инвестират 143 000лв. Получени 

целево през 2017г. И те трябва да се изхарчат през 2018г. Когато те се извадят и се прибавят 

даренията, става така че клубът е с 5000 на минус. 

 Гергана Георгиева – Парите са отпуснати по проекти. Като за пример – регата „Юнга“ не се 

състоя и парите от нея отидоха за детското ветроходство. Две от регатите бяха финасирани от тези 

пари. 

 Александър Калчев – Разходната ви част е повече. Не сте изпълнили бюджета! 

 Антон Ачев – Ако в момента има в банковата сметка повече от миналата година, това е плюс. 

Но всичко останало е чесане на езици.  

 Александър Калчев – Ако са получени 100, трябва да се изразходят 120. Къде е 

самоучастието? То липсва от бюджета! 

 Мирослава Попова -  Взех участие в повечето проекти. Парите са от спонсорства, а не от 

клуба. По проект WoW има наем на зала, медии, сувенири и други. От „Пристанище Варна”, след 

разговор, са дадени 5000лв. – от там идва самоучастието.  

 Гергана Георгиева – чрез спонсори се осигуряват 20% самоучастие. 

 Александър Калчев – проектите не са вредни за клуба, но трябва да са ясни. Също така трябва 

да обясните на новия Управителен съвет какво ги очаква с тези проекти. Трябва да се намерят и хора, 

които да са съгласни да работят на по-нисък хонорар или въобще без. А ако дойде една проверка – 

клубът може да загази. 

 Мирослава Попова -  Проектите са отчетени в Министреството и щом от там са приети, няма 

защо да се притесняваме от проверка. 

 Александър Калчев – Ние сме 20 000 на минус! 

 Гергана Георгиева - Проектът S3S е по програма Erasmus +, където има заложени 6 000 € за 

мениджмънт и от тях може да е самоучастието. 

  

След дискусията и поради липсата на повече изказвания, се пристъпи към гласуване за приемане 

на отчета на бюджета на Сдружението за 2017г. 

 

Гласували:   40 члена 
За:   39 гласа 

 Против:  1 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 
 

  Предвид постигнатия резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

Сдружението прие  Отчета на бюджета на Сдружението за 2017 г. 

 

Свилен Дойков предложи да се направи 15 мин почивка, което бе прието от присъстващите 

на събранието. 
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След приключване на почивката в 13:15 ч. Комисията по избора и преброители направи 

ново преброяване на присъстващите и представените с право на глас. След почивката са 40 човека. 

  

Точка четири от дневния ред:  

Ангел Анегностиев – Освобождаването на Управителния съвет в този момент би бил в 
тежест, защото може да настъпи провал. Новият УС трябва да приеме цялата отговорност и 

наследственост от 2017 г. Или старият УС или екип от няколко човека да продължи, за да има 

приемственост. Като предложение давам Гергана Георгиева.   

 
 Препотвърдиха се оставките на петте члена на Управителния съвет. 

  

Александър Калчев – Да не бъдат освободени от отговорност! 
  

Други коментари по направеното предложение не бяха направени. 

 
 Подложи се на гласуване предложението за освобождаване от отговорност членовете на 

Управителният и Контролният съвет на сдружението за изтеклата 2017 г : 

Гласували:   35 члена 

За:    27 гласа 
 Против:      5 гласа 

 Въздържали се:  3 гласа 

     

 Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание реши да освободи от 

отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет: 

 

Членовете на Управителният съвет, а именно: 

  Гергана Георгиева - Председател 

  Свилен Дойков  – Зам. Председател 

  Юри Станков - Секретар 
  Емил Костурков  

   Тодор Адамов  

 
 Членовете на Контролният съвет: 

  Николай Иванов Скопчанов  

  Десислава Стоянова 

  Мирослава Попова – Кирова 

 

Точка 5 от дневния ред: Концепция за 2018 – 2028 г. 

  
 Тодор Адамов представи концепцията, разработена от него заедно с Александър Калчев, 

Мирослава Попова и Александър Милев. Не са получени коментари по нея в дадените срокове.  

 Станислав Карагяуров – Аз пратих. 
 Ангел Анегностиев – Докато имаше 20-30 000лв. в клубната сметка беше лесно. Сега има 

проекти, реклама, треньори и е по-сложно. В перспектива – трябва промяна на устава и да се 

предвиди длъжност „Административен директор“ – един човек ежедневно ангажиран с дейностите 

на клуба.  
 Иван Кирчев – Отговорността за материалната част е доста размита последните години. 

 Свилен Дойков – По устав УС може да назначава и уволнява персонал. 

 Ангел Анегностиев – Нека има и производствен директор и секретарка. 
 Иван Кирчев – Повдигам въпроса, защото бях на предишните две събрания. 
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 Антоанета Георгиева – За да се изразходват парите от бюджета трябва да има стратегия. Но 

Сдружението си има устав за тази цел и поради това мисля, че Концепцията е излишна.  

Свилен Дойков – Имам предложение по т.5 от Концепцията. Също така всички предложения 
да се гласуват заедно. А и т. 35 от Устава гласи – „..приема и други вътрешни актове“ 

Антоанета Георгиева – Не приемам този документ, защото на този етап не трябва да се правят 

ограничения. 
Ангел Анегностиев – Темата проекти е нова за клуба. Но и преди тях, той се е развивал. 

Всяка една организация трябва да има рамка, в която да се развива. Уставът регламентира органите 

(Управителен съвет и Общото събрание),  които управляват. Трябва да има концепция. 

Александър Калчев – Трябва да има концепция. Това е документа, които ще ограничи УС. 
За последните две години клубът чувствително е променен. Трябва да се ограничат девиациите! 

Тодор Адамов – Всяка фирма има концепция. 

Игнат Стойчев – В днешно време в управлението на фирма е нужна подкрепата на колектива. 
Николай Скопчанов – Подкрепям Антоанета. В концепцията има пропуски. Концепцията 

трябва да се доработи, да се разшири, без да се връзват ръцете на УС. 

Бистра Николова – Нов член съм и искам да попитам кое налага в момента да има такава 
концепция и кой я разработва. 

Гергана Георгиева - 2013 година има концепция, но тя не е изпълнена и от тогава нищо не е 

правено. На предното Общо събрание се взе решение да се разработи концепция от Тодор Адамов и 

Мирослава Попова.  
Мирослава Попова – Тя не е завършена и е повече обосновка, а не концепция. За да е 

концепцията трябва да е по-конкретна, кратка и ясна. 

Свилен Дойков – По-добре е от нищо. 
Мирослава Попова – Искам тази концепция да бъде доразвита.  

Виолета Георгиева - Всеки да гласува по съвест. Да се следва концепцията и да се правят 

стратегии на развитие. 

Димитър Илиев – Преди месеци я получихме по мейла. Всеки можеше да предложи промени. 
Мина времето. 

Свилен Дойков – Предложение относно концепцията – да не фигурарат с имената си лодките 

Алгол и Нунки. Предлагам да се махнат. 
Александър Калчев – Това са състезателни лодки, служат за обучение. Тези обучения на 

клубни лодки са за децата от клуба – след оптимист да преминат по-голям клас. 

Александър Милев – Нунки е водеща лодка и флагман, а Алгол не е в силен състезателен 
режим. 

Свилен Дойков – Коментари и предложения? 

Антон Ачев – Вратичка в концепцията? 

Свилен Дойков – Концепцията е отворен документ. 
 

Поради липса на повече коментари и предложение се пристъпи към гласуване за приемане 

на концепцията.     
  

Гласували:   40 члена 

За:    29 гласа 
 Против:      2 гласа 

 Въздържали се:  9 гласа 

     

 Предвид резултата от проведеното гласуване Общото събрание прие Концепция 2018-

2028 година 

 

Гласуване по т.5 от Концепцията за трима треньори и адмистративен работник, като допълнение към 
концепцията 
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Гласували:   40 члена 

За:    30 гласа 
 Против:      1 гласа 

 Въздържали се:  9 гласа 

     

 Корекцията се приема. 

 

Гласуване по Цел 2 от Концепцията – заличаване на текст относно яхтите Алгол и Нунки. 

 
Гласували:   40 члена 

За:    29 гласа 

 Против:      3 гласа 
 Въздържали се:  8 гласа 

     

 Корекцията се приема. 

 

Точка шест от дневния ред: Приемане на бюджет на Сдружението за 2018 година; 

 

 В 13:55 Гергана Георгиева запозна присъстващите на Общото събрание с проектния бюджет 
за 2018 г. 

 Игнат Стойчев – Какво гарантира, че новия УС ще следва бюджета. Той би трябвало да се 

изработи от новия УС. 
 Димитър Илиев – Съгласно устава, членовете избират бюджета, а УС го приема. Общото 

събрание приема и утвърждава. 

  

13:59 Красимир Атанасов напуска и упълномощава Хенрих Кокончев да го представлява.   
 

 Иван Кирчев – Относно двата депозита – сумата не е достатъчна за лодка. 

 Свилен Дойков – Това са първи вноски. 
 Иван Кирчев – По-належащо е закупуването на катер  

 Свилен Дойков – Те са дарени целево и не могат да се обединяват. 

 Александър Калчев – 20 000 не са бюджетирани от Erasmus проекти, а 30 000 ги има от 
Пристанище Варна и няма подписан договор. Адмистративните разходи са много малко. 

Материалните разходи са заложени прекалено малко. Разходната част трябва да е коректна. 

 Гергана Георгиева - Чрез заплатите на треньорите и мениджърските разходи се 

самофинансираме по проекти на Еразъм. С пристанище Варна – те ни гарантират продължение на 
политиката на добри отношения и продължение на договорите. Запознати са, че ще има нов УС. 

 Александър Калчев – трябва да има техен представител в Управителния съвет. 

 Гергана Георгиева - Администравните разходи могат да се завишат, ако има спонсори 
 Свилен Дойков – Не забравяйте, че 6 100 лв на месец са разходите за тримата треньори.  

 

Поради липса на повече коментари относно точка  6 от дневния ред се пристъпи към нейното 
гласуване. 

 

Гласували:   40 члена 

За:   37 гласа 
 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 3 гласа 
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Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението реши с да приеме Бюджет на сдружението за 2018 г. 

 
Точка седем от дневния ред: Избор на нов УС и КС 

  

УС предложи на вниманието на ОС следните номинации, които са били потвърдени при 
предварителни разговори: 

  Иван Кирчев 

  Николай Скопчанов 

  Александър Милев 
  Иван Георгиев 

  Милен Славов  

 
 Александър Калчев – 5 члена не е работещ вариант. Съгласно устава броя може да е между 

5 и 9. Предлагам 7 кандидата. Поне двама от сегашното управление да останат в новия УС.  

 
Предложението беше подложено на гласуване 

 

Гласували:   40 члена 

За:   29 гласа 
 Против:  6 гласа 

 Въздържали се: 5 гласа 

 

След гласуването беше прието предложението новият Управителен съвет да бъде от 7 члена. 

 

В следствие на приетото решение се пристъпи към допълнителни номинации.  

 
Александър Калчев – Предлагам Гергана Георгиева и Тодор Адамов да останат в следващият 

УС, за да има приемственост. 

  Иван Кирчев – Предлагам Мирослава Попова 
 Хенрих Кокончев – Дали може член на УС да е член на друга организация? 

 Антоанета Георгиева – УС е много отговорно. Предлагам Георги Попов, като председател 

на шкиперския съвет и Александър Калчев. 
 Свилен Дойков – Предлагам Антоанета Георгиева, защото ни е нужен сериознен проектен 

капацитет. 

 Мирослава Попова – Предлагам Антон Ачев. 

 Емил Костурков – Също предлагам Антон Ачев, също така и Мариета Литарска. 
 Георги Попов – Калчев трябва да влезе в УС, за да може да утвърди целите си. 

 Александър Калчев – Не виждам бъдеще за клуба, защото се раззедини. Обиден съм, че 

Клубът е навел глава пред „Пристанище Варна”.  
 Иван Кирчев – Боли ме последните две години. Няма да направя отвод, заради това което 40 

години клубът ми е дал и това, че дъщеря ми тренира тук. Призовавам ви – хора, помагайте. Няма 

как 5-7 човека да държат колата. Помагайте с предложения кой да се издигне за администрация. 
 Николай Скопчанов – Бих се радвал на дамско присъствие. Напред с рогата. Летвата е много 

високо вдигната и се притеснявам как ще се запази инерцията.  

 Александър Милев – Клубът ми е дал повече, отколкото аз на него и затова приемам. 

 Антон Ачев – приемам и се радвам да помагам на клуба. 
  Мариета Литарска – От 2016 година съм в клуба и за това кратко време се превърна в страст 

за мен и поради тази причина ще се радвам да мога да бъда полезна за него.  

 

Отвод на номинациите дадоха: 
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 Гергана Георгиева – даде обещание, че ще продължи работа по проектите 

 Тодор Адамов 

 Мирослава Попова – няма да спира работата си по проектите 
 Георги Попов 

 Александър Калчев – не вижда перспектива, а неизбежен край за клуба 

 Антоанета Георгиева  
 

Потвърдени са следните номинациите: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 
 Александър Милев 

 Иван Георгиев 

 Милен Славов  
Антон Ачев 

 Мариета Литарска 

  
Пристъпи се към тайно гласуване. Комисията по избора обяви следния резултат: 

 

Иван Кирчев – 43 гласа 

 Николай Скопчанов – 43 гласа 
 Александър Милев – 42 гласа 

 Иван Георгиев – 42 гласа 

 Милен Славов – 42 гласа 
Антон Ачев – 42 гласа 

 Мариета Литарска – 40 гласа 

 

След гласуването седемте кандидата са избрани за членове на новия Управителен съвет.  
 

Пристъпи се към номинации за нов Контролен съвет 

 Бяха предложени следните номинации: Юри Станков, Свилен Дойков, Гергана Георгиева, 
Емил Костурков, Александър Калчев, Игнат Стойчев, Ивайло Танев, Антоанета Георгиева. 

 Отвод дадоха: Юри Станков, Александър Калчев, Игнат Стойчев, Ивайло Танев и Антоанета 

Георгиева 
 

След тайно гласуване трите кандидатури бяха приети с 36 валидни бюлетини. 

 

Контролен съвет: 
Свилен Дойков – 34 гласа 

Гергана Георгиева – 35 гласа 

Емил Костурков – 35 гласа 
 

Точка осем от дневния ред: Утвърждаване на нови членове 

 Свилен Дойков докладва, че през 2017 има приети от УС нови 31 члена и 3-ма отпаднали, 
заради неплатен членски внос. Основната част от новите членове са родители на деца, които са 

пожелали с молба да подновят членството си.  

  

 Александър Калчев – Съществува казус с премахването автоматичното на членство към 
клуба. 

 Свилен Дойков – Има решение на предходното Общо събрание, което описва точно как да 

процедират родители на деца от школата, които желят на станат клубни членове – подават молба до 
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УС съгласно изискванията на Устава. Всеки един родител, ако има желание за членство, би трябвало 

да подаде молба. 

 Тодор Адамов – Никой не е подлагал под въпрос членството ти (към Александър Калчев).  
 Александър Калчев – Точно заради това Свилен Станоев напусна.  

             Свилен Дойков – Разговарял съм със Свилен Станоев, който има и други основания, за да не 

възстанови членството си, но не е редно да коментираме решения на човек, които не присъства днес. 
 

Поради липса на повече изказвания се премина към гласуване на новите членове: 

 

Гласували:   40 члена 
За:   40 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

Съгласно резултатите от гласуването, членството на долуописаните членове, подали 

молба за членство в Сдружението и приети от УС, бе потвърдено от ОС: 

 

 

1 Александър Георгиев Великов 

2 Андрея Росенова Теодосиева 

3 Антон Пламенов Ачев 

4 Антония Георгиева Попова 

5 Бистра Светлозарова Николова 

6 Васил Маринов Панчев 

7 Володя Иванов Тихов 

8 Георги Валентинов Костов 

9 Георги Илиянов Джамбазов 

10 Гергана Тодорова Горунска 

11 Десислава Цолова Стоянова 

12 Деян Белинов Иванов 

13 Димитрина Симеонова Манева 

14 Емилия Стефанова Бодева 

15 Емил Петров Костурков 

16 Златан Златанов Богданов 

17 Зорница Радкова Матеева 

18 Ивайло Иванов Георгиев 

19 Иван Руменов Кирчев 

20 Игнат Стоянов Стойчев 

21 Кирил Николов Китински 

22 Красимир Кръстев Тодоров 

23 Любомир Николаев Йовчев 

24 Мариана Стефанова Младенова-Нанкова 

25 Мария Атанасова Христова 

26 Мирослава Любомирова Попова-Кирова 

27 Николай Красимиров Ценов 
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28 Паскал Андреев Киров 

29 Петко Методиев Петков 

30 Пламен Валентинов Петков 

31 Цветан Атанасов Тодоров 

 

Точка девет от дневния ред: Други 

  

 Има постъпило писмо от Ивайло Танев, който предлага звание „Почетен член“ да се 

присъди на Георги Попов.  

 

Предложението беше подложено на гласуване: 

 Гласували:   40 члена 
За:   40 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

Предвид констатирания единодушен резултат от проведеното гласуване, Общото 

събрание на сдружението единодушно реши: г-н Георги Попов е  избран за почетен член на 

Сдружение „Яхт Клуб Кап. Георги Георгиев-Порт Варна”. 
 

 Свилен Дойков напомни, че постъпленията от детската школа служат, за да покриват 

треньорските заплати, което означава, че те трябва да постъпват навреме, в противен случай може 

да не достигнат за редовно изплащане. Той предложи постъпленията от детската школа да постъпват 

(като най-добрият вариант е по банков път) до десето число на текущия месец и съответно детето да 

се отстрани от тренировки при неспазване на това изискване. А на негово място да влезе дете от 

листата на чакащите.  

 Емил Костурков – Срокът трябва да е до края на месеца.  

 Александър Калчев – Ако срокът е шест месеца, ще платя на шестия. Когато не плащам, 

изявявам протест. 

 Гергана Георгиева - Имам апел към присъстващите – плащайте по банка. Касиерът ни е 

много натоварен в момента. 

  

Поради липса на други коментари се пристъпи към гласуване на предложението на Свилен Дойков.  

 

 Гласували:   37 члена 
За:   31 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 6 гласа 
  

След проведеното гласуване се прие предложението сумите, необходими за треньорски 

заплати да се събират до десето число на текущия месец. При неспазване на този финансов 

ангажимент съответното дете да се отстранява от тренировки и да бъде поканено 

следващото от листата на чакащите. 

 

Александър Калчев – Финасовото задължение не е дарение! 

Ивайло Танев – Новият УС трябва да прецизира терминологията за даренията. Трябва да 

имат мандат за избиране на ново наименование.  

Антоанета Георгиева - Има проекти със 100% финансиране, има и грантове с 20% 

самоучастие. В момента има нов проект, по които може да се кандидатства, а срокът е до 9-ти март. 
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В проектът е необходимо и участието на външни хора, също така от ММС искат инструктор по 

ветроходство, но такъв няма.  

Ангел Анегностиев – Ивайло Гаврайлов е говорил и с други държави относно професионален 

шкипер. 

Свилен Дойков – Участието в проекти е включено в концепцията, която новият Управителен 

съвет трабва да следва.  

Александър Калчев – Общото събрание да постави лимити относно проектите. 

Тодор Адамов – Не може да се поставя такава конкретика. 

Гергана Георгиева - Всеки проект си има конкретика. Синият хоризонт е 100% грант за НПО-

та. Там е 1 млн. Евро, но това е прекалено. Поради тази причина се започва с проекти с по-малки 

суми. 

Антоанета Георгиева - Който иска да участва, може да се включи в проектите. 

 

 

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

Председателят на Общото събрание г-н Свилен Дойков закри същото в 16:06 ч. 

 

 
 

 

Протоколчик:                                                                 Председател:                         
 

 

                        /Мариета Стойчева Литарска /                                                   /Свилен Петров Дойков/ 

 
 

 

25.02.2017 
Гр. Варна 

 


