
 

ПРОТОКОЛ N 34 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

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

Днес, 16.11.2016 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. Подготвяне на отчети към П-ще Варна и БМФ съгласно договори за 

спонсорство; 
2. Закупуване на вентилатор за тренажор „Оптимист“; 
3. Утвърждаване на график – плуване, като част от ОФП; 
4. Преглед на треньорските катери за необходимото оборудване; 
5. Свикване на събрание с клубни членове, за обсъждане на 

възможностите Сдружение ЯК „Кап. Г. Георгиев-Порт Варна“ да участва в търга 
за вземане под наем на „снек бар“, в сградата на Клуба; 

 

По т. 1 от дневният ред, се взе решение Йорданка Минкова да изготви 
отчета към БМФ, а Юри Станков да изготви отчета за П-ще Варна ЕАД; 

 

По т. 2 от дневният ред, се взе решение Тодор Адамов да проведе 
разговори с български производители и след уточняване на всички технически 
характеристики да се вземе решение дали да закупим вентилатора от 
български или италиански производител; 

 

По т. 3 от дневния ред, се реши състезателите от детската школа да 
имат възможност да посещават плувен басейн Младост 3 пъти седмично. 
Цената от 2 лв/дете за ползването на басейна да се поеме от Клуба. Треньор – 
Мартин Велков; 

 

По т. 4 от дневния ред, се взе решение треньорите да проверят дали 
оборудването на скутерите отговарят на международните стандарти и да 
изготвят списък на липсващо оборудване, ако има такова; 

 

По т. 5 от дневния ред, се взе решение на 22.11.2016 от 18.00 ч да се 
проведе събрание на клубни членове в Клуба и да се обсъдят възможностите 
за участие в търга за помещение „снек бар“. 

 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
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