
ПРОТОКОЛ 

от заседание на специализираната комисия „Родителски съвет” към 

СНЦ „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев- Порт Варна” 

 

 Днес, на 28.10.2018г. от 17,00 часа, в гр.Варна, на адрес: Офис на СНЦ „Яхт клуб 

Кап.Г.Георгиев- Порт Варна” се проведе заседание на специализираната комисия 

„Родителски съвет” към СНЦ „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев- Порт Варна”, на което присъстваха 

следните членове:  

Г-н Георги Костов - родител на дете от клас Оптимист с треньор Н.Василев  

Г-жа Христина Тотева -  родител  на дете от клас Оптимист с треньор М.Велков 

Г-н Милен Василев-    родител на дете от клас Лазер с треньор Н.Иванов и  

 Г-жа Мариана Младенова-Нанкова- родител на дете от клас 420 с треньор Н.Иванов.  

На срещата присъстват и г-жа Диана Ценова- родител на дете от клас Оптимист и г-жа 

Зорница Радулова- родител на дете от клас Оптимист с и на дете от клас 420 с треньор 

Н.Иванов.         

Дебати:  

Като първа точка от дневния ред:  родителския съвет реши да се възложи 

изготвянето на Правила за работата на съвета, които след одобрение от всички членове да се 

внесат за одобрението им и от Управителния съвет.  

 Като втора точка от дневния ред:  родителския съвет прие, че е задължително да се 

въведат графици за всеки месец, по които ще се провеждат тренировките на децата. Всеки 

от треньорите задължително да посочи дните, смените и часовете за влизане/излизане на 

вода. Задължително е през учебната година да се провеждат занятия в събота и неделя за 

всеки от класовете и за всяка група (отбор), както и най-малко по два дни от седмицата, по 

две смени (сутрешна и следобедна) така, че децата, които имат възможност през учебната 

година да посещават тренировките. При необходимост да се предвиди възможност 

тренировките да бъдат поемани на раменни начала- треньорите да могат да се заместват 

един-друг. За улеснение на треньорите Зорница Радулова е изработила График по дни за 

месеците ноември и декември, които всеки треньор трябва да попълва.  

Като точка трета от дневния ред:  родителския съвет прие, че всички деца  от 

школата трябва да имат еднакви права да посещават тренировките и да не бъдат ощетявани 

едни деца за сметка на други. Някои от присъстващите родители на деца от клас оптимист 

заяви, че през летния период децата от отбора на Мартин Велков са били ощетени от 

тренировки- такива не са се провеждали било заради ангажимента на треньора в състезания 

с други деца, било поради другата му служебна ангажираност. При необходимост да се 

предвиди възможност тренировките да бъдат поемани на раменни начала- треньорите да 

могат да се заместват един-друг. 

Като точка четвърта от дневния ред: родителския съвет прие, че е необходимо през 

зимния сезон, когато времето не позволява да се провеждат тренировки на вода- да се 

провеждат теоретични занятия или занимания по обща физическа подготовка. В тази връзка 

всеки от треньорите да подготви план за теоретична подготовка на децата от неговия отбор. 

При необходимост да се предвиди възможност тренировките да бъдат поемани на раменни 

начала- треньорите да могат да се заместват един-друг. 



 Като точка пета от дневния ред:  родителския съвет предлага отбора на Мартин 

Велков да се трансформира от три на две групи, като част от децата да бъдат поети от 

другият треньор за клас оптимист Н.Василев, така всеки от тях да има по две тренировки 

през събота и неделя и по две през седмицата. Считаме, че плаванията на начинаещи деца 

(на възраст около 10 години), с лодка от клас Петерсон, само с един треньор, са опасни, тъй 

като липсва осигуряване от катер. Въпреки, че тези деца са с малко по-голямо тегло и ръст е 

възможно и по-резонно да придобият ветроходни умения в клас Оптимист, след което могат 

да продължат като екипаж на други швертботни лодки (420, 470). От друга страна 

поддържането на тренировки с тази трета група от пет деца ощетява реално и трите групи, 

тренирани от Мартин Велков, т.като и трите  имат само по една теренировка седмично. Това 

съответно води до общо недоволство на родителите, чувството за несъответствие между 

качеството на получаваната услуга и нейната цена, и отписване на деца, които отдавна 

тренират в детската школа към клуба. 

Като точка шеста от дневния ред: Родителския съвет предлага да се въведат пробни 

гонки за влизане и излизане от представителния отбор, участието в него да бъде по заслуги 

(според постигнатите резултати), а не по право. На същия принцип и доколкото това е 

възможно да се разпределя и материалната част (ползване на клубни лодки и платна). На 

същия принцип да се урежда и участието в състезания- право на участие да имат 

състезателите с по-добро представяне. В тази връзка предлагаме всеки от треньорите да 

нанася в Графика за тренировка представянето на всеки един от трениращите при 

провеждането на гонки по време на тренировки. Достъп до графиците да имат всички  

членове на Управителния съвет и Родителския съвет. 

Като точка седма от дневния ред: Родителския съвет предлага да се въведе чек лист 

за материалната част, който е задължителен през лятото след всяко състезание.  

Като осма точка: Родителския съвет предлага да се поръчат нови ремаркета за 

клубните лодки, като по този начин те ще могат да се превозват от родители-доброволци и 

няма да е необходимо някой от треньорите да бъде натоварван с тази дейност.  

Като точка девета: Да се търси вариант за стимулиране на треньорите за постигнати 

добри резултати, респективно наказания- при несправяне със задачите.  

Съвета на родителите приема, че за повдигнатите въпроси, следва да бъде уведомен 

Управителния съвет на сдружението, като му бъде представено копие от този протокол, 

както и предложените проекти за Графици. Родителския съвет предлага на Управителния 

съвет, ако считат за необходимо и среща за обсъждане и решаване на поставените въпроси, 

като се надяват такава да се проведе в най-кратки срокове.  

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито в 19,00 часа.  

Членове на Родителския съвет:  

1. ……………………………………………………..… :    ………………………  

( член на УС на СНЦ „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев- Порт Варна”)                (подпис) 

 

2. Георги Костов :                                                                  ………………………  

( родител на дете от клас Оптимист с треньор Н.Василев)                            (подпис) 

 

3.  Христина Тотева :                                                             ………………………  

( родител на дете от клас Оптимист с треньор М.Велков)                            (подпис) 



 

4.  Милен Василев :                                                                ………………………  

( родител на дете от клас Лазер с треньор Н.Иванов)                                     (подпис) 

 

 

5. Мариана Младенова-Нанкова :                                             ………………………  

( родител на дете от клас 420 с треньор Н.Иванов)                                              (подпис)  

 

 

 

 

 


