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Протокол № 6/ 25.09.2019г.  18:10ч 

от срещата на Управителния съвет 

 

Дневен ред на събранието: 

 

1.      Обсъждане с треньорите графиците за работа след напускането на Николай Иванов, и 

също така от какъв бус се нуждае детската школа. Ако имат и те да кажат нещо във връзка 

с работата си на УС.; 

2.      Иван Кирчев и Александър Милев да докладват за стаята и разговора с Пристанище 

Варна; 

3.      Финансово състояние на сдужението към момента; 

4.      Обсъждане датите за двете клубни регати за 2020г. и разпределяне кой за какво ще 

отговаря при поготовката им, която трябва да започне още от сега; 

5.      Разглеждане предложение за проект за промяна на Устава на СНЦ „Яхт-клуб 

Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”; 

6.      Други въпроси; 

 

Днес 25.09.2019г. сряда в 18:00 часа се състоя шестото за годината събрание на 

Управителен съвет на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” за 2019г. 

 

Присъстващи членове – 8, като 5 от УС и 3ма гости. 

 

Членове на Управителен съвет: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 

 Мариета Литарска 

 Александър Милев 

 Милен Словов 

Гости: 

 Зорница Матеева  

Николай Василев – треньор 

 Мартин Велков - треньор 

 

 

 По първа точка се обсъди   

 След прекратяване на трудовите взаймоотношения с треньора Николай 

Иванов, другите двама треньора си разпределиха съответно децата, които тренираха при 

него. Съответно лазер при Николай Василев и 420 при Мартин Велков. Към момента на 

лазер са 6 деца и на оптимист при Василев – 14. А при Велков – 13 деца на оптимист и 7 на 

420. Като шверта на едната лодка 420 е счупен, а на 470 рига е за смяна и се налага ремонт 

на двете, за да може да се карат безопасно.  
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Очакват се две чисто нови лодки лазер, една за клуб „Бриз“ и една за нашия клуб от 

Община Варна.  

Към момента са 42 деца в школата и няма да се търси трети треньор. Двамата 

настоящи треньора са съгласни да се пробват да обучават всички деца. Като след регата и 

двамата трябва да направят опис на техническото състояние на лодките и да докладват 

какво има нужда от ремонт преди сезона догодина. 

 Иван Кирчев е пуснал запитване към Мото-Пфое за бус.  

 

По точка две  

Януари месец изтича наема и на треньорската стая. И тогава може да кандидатстваме 

за двете стаи заедно. Търгът за офиса е минал неуспешно. Вариант за следващият търг, тъй 

като се очаква увеличение на наема е ние да поискаме увеличение на реклмния договор с 

Пристанище Варна. Като ще се подготви официално писмо, където ще се опише обосновката 

за това искане. Към момента няма да ни гонят от стаята. Трябва да мине оценител, като 

трябва да се упомене, че подобренията са правени от яхт клуба. 

 

По точка три 

Обсъди се, че има доста мъртви души в списъка с клубните членове и с детската 

школа. Трябва да се провери, кои са все още членове и кои са се отказали. 

 

По точка четири 

Се взе решение към момента датите за регатите да са 04-07.07.2020г. за детската 

регата и 11-12.07.2020г. за киловата.  

Мариета Литарска се ангажира с координирате на съдийския апарат на двете регати, 

Милен Славов с медийното отразяване, Александър Милев – координацията с другите 

регати през месец юли 2020г. и кетъринга. Добре е да се поканят отново чуждестранни лодки 

от Румъния, Турция и Украйна и за двете регати. Като е добре да питаме Пристанеще Варна 

за тяхната база за настаняване на детските чуждестранни отбори.  

 

Точка пет 

Разгледа се промяна на Устава на Сдружението касаеща членството на юридически 

лице. Тъй като това е в провирочие с закона за спортните клубове. Поради това е необходимо 

свикването на извънредно Общо Събрание с една основна точка – промяна на Устава и по-

точно клаузите за юридически лица. 

Утре 26.09.2019 ще бъде официално внесен от клубни членове. 

 

 Точка шест 

Мартин Велков пита дали и ако да, от кога да очаква увеличение на заплатата. 

Отговор – възможно най-скоро след като се пракрати изплащането на заплатата на Николай 

Иванов. Като ще стане            лв.  
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Относно проблема с мъртвите котви трябва да напишем официално писмо до 

Пристанище Варна и да дойде тяхно техническо лице, за да огледа.  

Споразумението със семейство Граматикови относно лодка Вега е до 31.10.2019г.  

Николай Скопков предложи да сключим договор за сътрудничество с Технически 

университет Варна, тъй като имат стратегия за развиване на спорта през следващите години. 

 

 

 

Поради изчерпване на точките по дневния ред на заседанието, Председателят на 

Управителния съвет, г-н Иван Кирчев закри същото в 20:00 ч. 

 

Членове на Управителния Съвет: 

 

1. ............................................................ ...............................................   

  

2. .............................................................   ............................................... 

 

3. ............................................................. ................................................ 

 

4. ............................................................. ................................................. 

 

5. ............................................................. ................................................... 

 

6. ............................................................. .................................................... 

 

7. .............................................................. .................................................... 

 

25.09.2019 

гр. Варна 


