
 ПРОТОКОЛ №20 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА” 

Днес, 19.09.2017 година в гр. Варна се проведе заседание на Управителния 
съвет на Сдружение “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”. На 

заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:  
 

 1. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВ; 
 2. СВИЛЕН ПЕТРОВ ДОЙКОВ; 

        3. ТОДОР ЙОРДАНОВ АДАМОВ; 
        4. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ; 
 
Установи се, че е на лице необходимият кворум.  

 
Дневен ред:  

1. Взимане на решение за подписване на договор по проект S3S 
2. Взимане на решение за подписване на трудови договори със служители на 

Клуба; 
3. Запитване от родител, дали може детето му да спре да тренира през зимните 

месеци да започне отново през лятото; 
4. Приемане на нови членове; 

5. Други 
 
По т. 1 от дневният ред: 

Гергана Георгиева представи подробности около проекта, както следва: 
 

Проект: SAILING ON THREE SEAS (S3S) 
Договор № 2017-2177/001-001 – предстои да бъде поставена датата на 

подписване от страна Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(финансиращия орган) по програма Erasmus+: A6 Sport, Youth and EU Aid 

Volunteers, Support for Small Collaborative Partnerships in the field of Sport, с което 
договорът ще влезе в сила. 

 
Партньори по проекта: 

Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна”, България (водеща организация) 
Actividades Náuticas Tenerife Alejandro Cabrera, Spain 

Syros Nautical Club, Greece 
 

Резюме на проекта: 
Мисия: осъществяване на партньорство и обмен на опит м/у ветроходни 
клубове, представители на различни школи и традиции (от „три морета”), 

създаване на трайно връзки и предоставяне на възможности на треньори и 
състезатели в клубовете за международна изява и сътрудничество. Равно 

представяне на половете във ветроходния спорт. Развиване на школите и 
кадрите в тях в синхрон с изискванията на новия Правилник по ветроходство, 

валиден от 2017г. Повишаване на административния капацитет и опит на 
ветроходните клубове за работата по проекти и в международен план. 

 
Цели: Обмяна на опит между трите клуба в обучението в класовете Оптимист и 

Лазер. Обучение на 6 състезатели (3 момичета и 3 момчета) в клас Оптимист и 
на 6 състезатели в клас Лазер (3 момичета и 3 момчета) от всеки от трите 

партньорски клуба, обучение на 2 щатни треньори (по един за клас Оптимист и 
клас Лазер) от всеки от трите партньорски клубове, обучение на мерители за 

двата класа – по двама за всеки от партньорските клубове. 
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Начална дата за изпълнение на проекта: 01.01.2018 
Крайна дата за изпълнение на проекта: 31.01.2019 г.; отчетен период – 

януари 2019 
 

Дейности по проекта: провеждане на два спортни лагера за клас Оптимист – 
Сирос и Варна; провеждане на два спортни лагера за клас Лазер: Тенерифе и 

Сирос.  Провеждане на клиника за мерители за клас Оптимист и клас Лазер – 
Варна. Провеждане на две административни срещи – планиране и отчет – Варна 

и Тенерифе.  Провеждане на общо 4 Дни на откритите врати за популяризиране 
на ветроходните спортове в общността: 2 във Варна, 1 в Сирос, 1 Тенерифе. 

Пресконференции – 7бр. 
 
Предварителен график на основните дейности: 

№ Дейност Период на 

планиране 

Място на 

провеждане 

1. Среща на партньорите – планиране Януари Варна 

2. Спортен лагер за клас Лазер Февруари – март Тенерифе 

3.  Дни на отворените врати Февруари – март Тенерифе 

4. Спортен лагер за клас Оптимист Април – май  Сирос 

5. Дни на отворените врати Април – май  Сирос 

6. Дни на отворените врати: Европейски ден 

на морето 

20 май Варна 

7. Клиника за мерители Юли-август Варна 

8. Спортен лагер за клас оптимист Юли-август Варна 

9. Спортен лагер за клас Лазер Септември - 
октомври 

Сирос 

10. Отчетна среща на партньорите Декември Тенерифе 

11-
17 

Пресконференции, съпътстващи всички 
дейности по проекта 

Януари - 
декември 

Варна, 
Тенерифе, 
Сирос 

 

Бюджет на проекта: € , от които €  са безвъзмезден грант по 
програмата. 
 

Екип на проекта от страна на ЯК „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна”: 
Мирослава Попова-Кирова – ръководител, Гергана Георгиева – координатор, 2 

щатни треньори – собствено самоучастие по проекта /доброволен труд/ трудови 
възнаграждения на треньорите/. 

 
На база на получената информация, УС единодушно одобри подписването на 

договора. 
 

По т. 2 от дневният ред: 
На предходно заседание УС реши да бъдат предложени договори на треньорите 

Николай Василев и Николай Иванов.  
 

На Николай Василев да се предложи постоянен трудов договор, с основно 
месечно трудово възнаграждение от  лева и до  лева брутен месечен 

бонус, свързан с преставянето, месечен срок на изпитване, срок на 
предизвестие за прекратяване на договора –  месеца. 
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На Николай Иванов да се предложи нов граждански договор, с нетна заплата от 
 лв. След изтичането на договора да му бъде предложен постоянен трудов 

договор, с основно месечно трудово възнаграждение от  лева и до  лева 
брутен месечем бонус, свързан с преставянето, -месечен срок на изпитване, 

срок на предизвестие за прекратяване на договора –  месеца. 
 

УС реши да предложи постоянен трудов договор на Антония Попова, с основно 
месечно трудово възнаграждение от  лева и до  лева брутен месечен 

бонус, свързан с преставянето, -месечен срок на изпитване, срок на 
предизвестие за прекратяване на договора –  месеца. 

 
По т. 3 от дневния ред: 
 

Постъпи запитване към УС от родител на дете в школата на Клуба. Поради 
намалял интерес към тренировките от страна детето, дали през зимните месеци 

може да спре да тренира и евентуално да започне да тренира през пролетта.  
След разглеждане на случая УС реши, че ако детето реши да възобнови 

тренировки през пролетта, то ще се третира като новопостъпило по утвърдения 
ред. 

 
По т. 4 от дневния ред: 

УС разгледа молбата за членство на:  
 

Пламен Петков 
Деян Иванов 

 
Кандидатурите бяха приети от УС съгласно Устава на Сдружението. Името на 

новоприетите клубни членове да бъдат вписан в списъка с редовни клубни 
членове 
 

По т. 5 от дневния ред: 
Тодор Адамов представи проект на концепция за развитие на Клуба, съгласно 

решение на ОС 2017 г. УС си постави срок до 15.10.2017 да внесe допълнения 
и корекции, след което концепцията да бъде качена на уеб сайта на Клуба за 

коментари и корекции от страна на Клубните членове. 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседението бе закрито. 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:  
 

 1. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВ      .................................. 

 2. СВИЛЕН ПЕТРОВ ДОЙКОВ          .................................. 

        3. ТОДОР ЙОРДАНОВ АДАМОВ      ................................... 

        4. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ   .................................... 

 


