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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

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

Днес, 02.06.2016 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 ГЕОРГИЕВА; 
2. ЕМИЛ КОСТУРКОВ 
3. СВИЛЕН ДОЙКОВ 
4. ЮРИ СТАНКОВ 

 
Установи се, че е на лице необходимият кворум. 
 
Присъстваха още: 
- Тодор Христов – старши треньор на детската школа 
- Людмила Стойчева – майка на дете от детската школа 
 
Дневен ред: 

 
1. Организиране на килова регата порт Варна; 
2. Обсъждане поведението и спортните качества на Иво Филчев, както и 

предложения му спонсорски договор от БМФ; 
3. Възможности и правна рамка за стартиране на курсове по килово 

ветроходство; 
4. Утвърждаване на нови членове в Клуба; 
5. Обсъждане възможности и финансиране за закупуване на материална 

част за подобряване квалификацията в класове  -оптимист, лазер и 
420, съгласно получени оферти от производители; 

6. Разни 

 

 

По т. 1 от дневният ред, след обсъждане се взе решение регатата да се 
организира в класове Конрад 25 и Свободен. В зависимост от заявките за 
участие, Клуба си запазва правото да сформира подкласове. Юри Станков да 
информира БФВ. За спонсори да се поканят Лафка, Булстрад и ДЗИ. 

 

По т. 2 от дневният ред, УС изслуша Тодор Христов (старши треньор в 
Клуба) и Людмила Стойчева (родител на дете от Клуба) относно поведението и 
спортните качества на Иво Филчев. Под внимание се взе и писменото 
становище получено по имейл (прикрепено към настоящият Протокол) от Тодор 
Адамов. След обсъждане се взе решение да се поканят родителите на 
състезателя за разговор с членовете на УС и старши треньора, преди да бъде 
одобрен спонсорския договор на БМФ, касаеш Иво Филчев. 
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По т. 3 от дневният ред, след обсъждане се реши Клуба да започне 
курсове по килово ветроходство. Правната рамка да бъде разгледана на 
следващото заседание на УС. 

 

По т. 4 от дневният ред, се разгледа молбата за членство на: 
- Лилия Лъчезатова Станчева 
Кандидатурата беше приета от УС съгласно Устава на Сдружението. 

Името на новоприетият Клубен член да бъде вписано в списъка с редовни 
Клубни членове. 

 

По т. 5 от дневния ред, се обсъдиха следните възможности за 
закупуване на тренажори за обучение: 

- Чрез спонсорство 
- Чрез заем  
След дискусия, се взе решение да се търси спонсор за закупуването.  
 

По т. 6 от дневния ред, постъпиха следните предложеня: 
 

От Емил Костурков - треньорите в Клуба да имат авансов лимит от 100 лв на 
месец, с който да закупуват инструменти, резервни части и материали 
необходими за ремонт на Клубните лодки от детската школа, ремаркета и бус. 
При нужда от суми над 100 лв, всеки треньор е длъжен да получи разрешение 
от член на УС.  
Всички материали/части да се закупуват с фактура издадена към Клуба. Всеки 
треньор е длъжен да се отчита на Клубният касиер – Зорница Матеева за 
изразходваните от него клубни средства. 
 
От Тодор Христов – в бюджет 2017 на Клуба да бъде заложено закупуване на 
лодка Лазер за целите на школата на Клуба. Предложението бе прието. 
 
От Людмила Стойчева – да организираме клиника с гост треньор за 
състезателите в клас „Лазер“. Предложението бе прието, при следните условия: 

- Заплащането на ръководителя на клиниката да бъде спонсорирано от 
родителите на децата, които участват; 

- Тренировките да бъдат съгласувани със старши треньора на школата; 
- Тренировките да се провеждат във време, в което няма да пречат на 

графика на трениращите в Клуба деца от школата; 
 
 
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     ………………………… 

 
 


