
 

 

ПРОТОКОЛ № 08  

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА” 
 

Днес, 24.02.2017 година се проведе заседание  на Управителния съвет 

на  Сдружение “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”. На заседанието 

взеха участие следните членове на Управителния съвет: 

 

1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА; 

2. СВИЛЕН ДОЙКОВ 

3. ТОДОР АДАМОВ 

4. ЕМИЛ КОСТУРКОВ 

5. ЮРИ СТАНКОВ 

 

Установи се, че е на лице необходимият кворум. 

 

 

Дневен ред: 

 

1. Приемане на нови членове; 

2. Участие на представителния отбор в клас оптимист на регата 26th ATHENS 

INTERNATIONAL SAILING WEEK 2017  

3. Разглеждане на предложения до УС от шкиперски съвет, съгласно протокол 

№01 от проведено заседание на шкиперски съвет на 06.02.2017 г. 

4. Решение за закупуване на лодки клас оптимист и лазер през 2017 г. 

 

 

По т. 1 от дневният ред, се разгледаха молбите за членство на: 

- Станислав Карагяуров 

- Андрея Теодосиева 

 

Кандидатурите бяха приети от УС съгласно Устава на Сдружението. 

Имената на новоприетите Клубни членове да бъдат вписани в списъка с 

редовни Клубни членове. 

  
 

По т. 2 от дневният ред, Гергана Георгиева информира членовете на 

УС, че са осигурени целеви средства от спонсори за участие на 6 състезатели 

от клас оптимист в регата „26th ATHENS INTERNATIONAL SAILING WEEK 2017“. 

Регатата ще донесе опит на състезателите преди първата регата от календара 

на БФВ. При добро представяне в първите 3 регати, състезателите от Клуба в 

клас оптимист, ще имат голям шанс да станат част от националния отбор за 

участие в Европейско първенство в клас оптимист в Бургас през този сезон.  

Членовете на УС одобряват участието на състезателите, като бюджета 

трябва да не надхвърля сумата от спонсорскте договори. Отчет на разходите 

да бъде предоставен на спонсорите до 10 дни след приключване на регатата. 

 

 



По т. 3 от дневният ред, Юри Станков представи протокол №01 / 

06.02.2017 г. за обсъждане членовете на УС. 

- По т.1 от протокола – УС единодушно приема предложението на ШС; 

- По т.2 от протокола – УС приема предложениете шкипери на Клубни 

килови яхти, с 4 гласа ЗА и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

- По т.3 от протокола – очакваме предложения от шкиперите, чрез ШС; 

- По т.4 от протокола – очакваме информация за реда за ползване на 

телфера от П-ще Варна 

- По т.5 от протокола – членовете на УС взеха единодушно решение, 

че разходите за ремонт и поддръжка на яхтите е за сметка на 

екипажите. 

- По т.6 от протокола - членовете на УС взеха единодушно решение, че 

Клуба ще поеме разходите на киловите яхти за: необходимо 

спасително и противопожарно оборудване, застраховки за 

отговорност към трети лица и злополука на екипажа (включително 

участие в регати) и таксите за годишен преглед към ИА „МА“. 

- По т.7 от протокола - очакваме предложения от шкиперите, чрез ШС; 

- По т.8 от протокола  

– клубни вимпели са налични в офиса на Клуба. Всеки отговорен 

шкипер трябва да постави клубен вимпел на поверената му яхта, 

съгласно устава на Клуба;  

- УС единодушно реши част от средствата определени в проекто 

бюджета за килово ветроходство през 2017 да се израходват за 

разходите по т. 6 от протокола на ШС, останали средства да бъдат 

заделени във фонд за закупуване на съвременна килова яхта;  

- УС единодушно реши да приеме за обсъждане всички предложения 

за провеждане на регата Порт Варна 2017 за килови яхти; 

 

По т. 4 от дневният ред, Юри Станков представи на вниманието на 

членовете на УС възможност предоставена от БФВ, за закупуване на 

лодки клас оптимист, след провеждането на Европейско първенство в 

Бургас през 2017 г. Поради атрактивността на цената и доклад от 

старши треньора на Клуба за необходимост на нови лодки, членовете 

на УС взеха решение да заявим към БФВ 3 лодки клас оптимист. 

Закупуването им да стане с пари от спонсори.  

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА     ………………………… 

 

 

2. СВИЛЕН ДОЙКОВ      ………………………… 

 

 

3. ЮРИ СТАНКОВ      ………………………… 

 

 

4. ТОДОР АДАМОВ      ………………………… 

 



 

5. ЕМИЛ КОСТУРКОВ     ………………………… 

 


