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Протокол № 2/ 31.03.2019г.  12:30ч 

от срещата на Управителния съвет 

 

Дневен ред на събранието: 

 

1. Обсъждане на Търг на Пристанище Варна ЕАД, за отдаване под наем на помещения 

2. Тренировки на детската школа 

3. Други 

 

Днес 31.03.2019г. в 12:30 часа се състоя третото за годината събрание на 

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

 

Присъстващи членове 5, като 4 от УС  и 1 гост. 

 

Членове на Управителен съвет: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 

 Мариета Литарска 

 Александър Милев 

 

Гост: 

Мирослава Попова-Кирова 

 

 

 По първа точка се обсъди   

Възникналата ситуация с помещението, в което се помещава офисът на яхт-клуба. 

Цената обявена в документацията е в пъти по-висока от досега заплащаната от 

сдружението към Пристанищнта инфраструктура. Закупени са документите за 

кандидатстване в търга. За момента ще се иска среща с г-н Забуртов и обсъждане 

възможните варианти на създалата се ситуация.  

  

По точка две  

се взе решение, че не трябва да се оставя дете баз тренировка по време на регати. 

Направен е оглед заедно с Николай Иванов относно инвертара и нещата за подмяна на 

лодките лазер, 420 и 470. Децата, които тренираха на лодка „Алгол“ сега са превхърлени на 

420.  

 

По точка три 

Мирослава Попова-Кирова разказа за Фондация „Отворено Общество“. Имат 

годишни награди и тази година в категорията „Море“, детската школа на яхт-клуба е 

получила номинация. Награждаването ще е около 24-ти май. Наградата е повече морална и 
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е мярка за признателност. От Фондацията питат дали приемаме номинацията.  Реши се да се 

приеме, тъй като е пример, че децата се развиват в правилната посока.  

Също така имаме две покани за участие като партньори по Еразъм програми. За 

момента, ако участваме в тях, от нас няма да се изисква да разписваме проекта, а само 

подкрепа при реализирането. Присъстващите членове на УС гласувахме доверие на 

Мирослава Попова-Кирова да движи кореспонденцията.  

 

 

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

Управителния съвет, г-н Иван Кирчев закри същото в 14:10 ч. 

 

Членове на Управителния Съвет: 

 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

31.03.2019 

Гр. Варна 


