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Протокол № 4/ 15.06.2019г.  12:30ч 

от срещата на Управителния съвет 

 

Дневен ред на събранието: 

 

1.Предложение за дисциплинарно наказание на Николай Иванов; 

2.Разпределяне помежду ни на задачите за предстоящите прз м.Юли наши две регати; 

3.Други; 

 

Днес 15.06.2019г. неделя в 12:00 часа се състоя четвъртото за годината събрание на 

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

 

Присъстващи членове – 5. 

 

Членове на Управителен съвет: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 

 Мариета Литарска 

 Александър Милев 

 Милен Словов 

 

 

 

 По първа точка се обсъди   

че след удара в буй, дясната страна на катера, който е управляван от треньора 

Николай Иванов има щета и ремонтът възлиза на 500лв. Като инцидентът се случва след 

прибиране от регата „Бриз“. Обсъди се ремонът да се поеме от бонусите на треньора за 

следващите два месеца. Предложенето беше подложено на гласуване. 

 

Гласували  5 гласа 

За   5 гласа 

Против  0 гласа 

Въздържали  0 гласа 

 

 Предложението се приема и следващите два месеца Николай Иванова няма да 

получава допълителни бонуси над трудовото си възнаграждение. 

 

По точка две  

се обсъди, че на 14-ти юли има военно обучение. Като Иван Кирчев е подал писмо до 

военните сили за разрешение за провеждане на гонки в този ден. За двете регати ще са 

необходими стартови кораби, като за детската ще трябва и за отделен финал на оптимистите, 
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също така овеховащи катери и един за съдия на вода. Милев Славов дава лодка „Мирела – 

3„ да бъде стартови кораб за регатите.  

Входната такса ще е 10лв на човек. Има изпратено приглашение за 4 украйнски 

лодки.  

За детската регата Александър Милев пое ангажимента да осигури храна за всеки от 

дните след гонките. Милев Славов пое да потърси вода и бира, а Мариета Литарска – купи 

и спонсори за сладоледи, нещо за леко хапване и снаксове. Като се надяваме майката да 

оказат подкрепа.  

 

 

По точка три 

Постъпи писмо от Мария Христова с запитване за тиймбилдинг за 30 човека. 

Александър Милев пое ангажимента да го организира и координира, но след регата „Порт 

Варна“. 

Беше получени писмо и от Бранимир Ламбиев относно организиране на околосветско 

плаване с надувауми лодки по реките в северното полукъло и набирането на екипаж. 

Писмото ще бъде споделено във фейсбук страницата на клуба. 

 

 

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

Управителния съвет, г-н Иван Кирчев закри същото в 14:30 ч. 

 

Членове на Управителния Съвет: 

 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15.06.2019 

Гр. Варна 


