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Протокол № 3/ 10.06.2020г. 

от  

срещата на Управителния съвет 

17:30ч 

 

 

Дневен ред на събранието: 

1. Планиране и организиране на двете клубни регати 

2. Предложение за закриване евровата банкова сметка на сдружението 

3. Предложение за продажба на стария бус 

4. Предложение за брандиране на новия бус 

5. Планиране Общо Събрание 

 

Днес 10.06.2020г. в 17:30 часа се проведе третото за годината събрание на 

Управителен съвет на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”. 

Присъстващи членове - 5 от УП. 

 

Членове на Управителен съвет: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 

 Мариета Литарска 

 Александър Милев 

 Милен Славов 

 

 

По първа точка се обсъди ситуацията към момента с тренировките във време на 

пандемия. Треньорите са в неплатен отпуск от 13.03.2020 до 15.05.2020.  

Датите обявени за киловата регата са 3-5 юли, като Станислав Викторов ще е главен 

съдия и до края на седмицата ще ни изпрати Notice of race. Планира се единият от двата 

състезателни дни да бъде морски рейс. Остава таксата за участие, като ще се очаква от 

участниците да спазват дистанция и да са отговорни към останалите. 

Милен Славов пое ангажимента да осигури вода за двете регати. 

 

Детската регата ще е в периода от 17-ти до 19-ти юли, като главен съдия ще е Евгений 

Мавродиев. Към момента има нужда от жури на вода и още един в офиса за 

административната дейност. 

 

По точка две се обсъди, че след приключване и отчитане на проектите на програми 

Еразъм евровата сметка вече няма да ни трябва. 

Предложението да се закрие се подложи на гласуване. 

 

Гласували  5 гласа 

За   5 гласа 

Против  0 гласа 

Въздържали  0 гласа 
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Предложеието се прие.  

 

По точка три се изложи, че към момента бусът има нужда от ремонт. 

Предложението да се продаде се подложи на гласуване. 

 

Гласували  5 гласа 

За   5 гласа 

Против  0 гласа 

Въздържали  0 гласа 

 

Предложеието се прие.  

 

 По точка четири 

Добре е да има лого на клуба и на спонсорите, но и да е по-раздвижено. Към момента 

се оставя на по-заден план. 

 

 Точка пет 

 Общото събрание е добре да се направи след като приключи сезона, за да може 

клубните членове да не са заети с регати. На следващото заседание трябва да се уточни 

конкретна дата за да може да се внесе в Търговския регистър в законовите срокове. 

 

Поради изчерпване на точките в дневния ред в 18:30 се закри третото събрание на 

УС за 2020г. 

 

 

 

Членове на Управителния Съвет на СНЦ ЯК Кап. Г. Георгиев – Порт Варна 

 

1. ............................................................ ...............................................   

  

2. .............................................................   ............................................... 

 

3. ............................................................. ................................................ 

 

4. ............................................................. ................................................. 

 

5. ............................................................. ................................................... 

 

6. ............................................................. .................................................... 

 

7. .............................................................. .................................................... 

 

 

10.06.2020 

Гр. Варна 


