
 

ПРОТОКОЛ N 24 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

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

Днес, 17.06.2016 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 
5. ТОДОР АДАМОВ 

 
Установи се, че е на лице необходимият кворум. 
 
 
Дневен ред: 

 
1. Приемане на вътршени правила за предотвратяване пране на пари и 
финансиране на тероризъм; 
2. Преглед на изпълнението на проетко бюджет 2016 и определяне на 
преоритети за бюджет 2017; 
3. издаване на лични картони + членски карти /които трябва да водим, да 
проверим точно как е по Устав/ 
4. Други  

 

 

По т. 1 от дневният ред, след обсъждане се взе решение Емил 
Костурков да проведе консултация с юрист и на следващо заседание на УС 
отново да обсъдим въпроса. 

 

По т. 2 от дневният ред, се взе решение счетодовителите на 
Сдружението да изготвят справки, които да се разгледат на следващото УС. 
След разглеждане на справките отново ще дискутираме целесъобразността от 
закупуване на тренажори. Свилен Дойков и Гергана Георгиева да изготвят 
проекто бюджета за 2017 преди следващото ОС. 

- Към момента от старши треньора има постъпило искане за закупуване 
на 1 лазер за 2017 г.; 

- С цел оптимизиране на разходите и в помощ на треньорите през сезон 
2016, Венци Марашлиев да въведе в експлоатация изоставен клубен 
скутер. Той да се ползва за резервен, при технически проблеми с 
използваните към момента 3 треньорски скутера;  

- Закупуване на офис мултифункционално устройство да бъде отложено 
за четвърто тримесечие на 2016 г., при наличност на средства; 

По т. 3 от дневният ред, след обсъждане се реши да се направи 
предложение на комисията по промяна на Устава, да се премахне изискването 
Клуба да издава „лични карти“ 
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По т. 4 от дневният ред, постъпиха следните пердложения: 
- От Свилен Дойков – Клуба да стане член на БАСКЯ. След 

разглеждане, предложението бе прието с единодушие; 
- От Тодор Адамов – Клуба да разгледа възможност да издава 

сертификати по RYA – Royal Yacht Association 
- От Юри Станков – да бъдат приети за редовни членове, подалите 

молби за членство: 
1. Цветелина Славчева Дудренова – родител на Димитър Иванов Дудренов; 
2. Златан Златанов Богданов – родител на Теодор Златанов Богданов; 
3. Емил Тошков Николов – родител на Борислав Емилов Николов; 
4. Жасмина Антонова Жекова – родител на Жулияна Живомирова Жекова; 
5. Грациела Панчева Балева-Бъчварова – родител на Бояна Любомирова 

Бъчварова; 
6. Антон Дечев Иванов – родител на Калоян Антонов Иванов; 

Така постъпилите молби бяха приети от УС. 
 

 
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     ………………………… 

 
 


