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Протокол № 1/ 27.03.2022г. 

от  

срещата на Управителния съвет 

12:00ч 

 

 

Дневен ред на събранието: 

1. Определяне на дата за редовно ОС на сдружението за 2022г., както и на дневния му ред; 

2. Разглеждане и обсъждане на финансовото състояние на сдружението ни; 

3. Разпределение на задачи по организацията на двете ни регати за 2022г.; 

4. Приемане на нови членове; 

5. Други; 

 

Днес 27.03.2022г. в 12:00 часа се проведе първото за годината събрание на 

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

 

Присъстващи членове -5 от УС  и един гост. 

 

Членове на Управителен съвет: 

 Иван Кирчев 

 Николай Скопчанов 

 Мариета Литарска 

 Александър Милев 

 Радослав Гавраилов 

 

Гост: 

 Христо Младенов 

  

 

По първа точка се обсъди датата за предстоящото Общо Събрание на Яхт клуба да 

бъде 18.09.2022г. събота Тъй като тогава времето навън е приятно, ще може да се направи 

на терасата,  на открито и да са приклюили повечето събития във ветроходния календар. 

Също така към момента няма готовност да се направи отчет за бюджета, поради независещи 

от клуба обстоятелства (неплатени към момента на събранието суми от договори с 

Министерството на младежта и спорта и Община Варна).  Като така ще има време отчетните 

документи да се входират навреме и да може да се обърне внимание на двете клубни регати.   

Когато има яснота и точност поканата и дневният ред ще бъдат публикувани на сайт-а на 

клуба и залепени на вратата на офиса.  

 

По точка две г-н Иван Кирчев ни запозна със ситуацията в момента, която не е много 

приятна за клуба. Поради политическите промени във власта и късно гласувания бюджет за 

спорта, все още няма постъли парични постъпления в сметката на яхт клуба. Но не сме 

единствени, всички спортни клубове сме на това положение.  
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Получено е целево дарение за подмяна на материалните части, като основно това са 

за лазер, чохли за оптимист и други. Като Радослав Гавраилов, Христо Младенов и двата 

треньори ще изготнят подробен списък с необходимите елементи за подмяна или ремонт и 

ще се търсят най-добрите цени за тях.  

Също така единия от скутерите на клуба е продаден на Морски клуб Балчик.  

От Моряшкият синдикат също правят целево дарение, като то е за подпомагане 

подготовката на Михайл Берберов. Със средствата от там той сега е на лагер във Валенсия.  

  

 По точка три: 

Първоначалните дати за регата Порт Варна шверботи беше за 03-05.06.2022г., но тогава има 

тест ивент в Бодрум, които е като подготовка за световното първенство, което ще се проведе 

там (края на юни). Квотата за България за там ще бъде 4 момчета и 1 момиче. Поради тази 

и други причини се реши датите за детската регата да бъдат 13-15 май. По тази начин ще 

има три регати преди тест ивента и ще може да се направи ранглиста. Това са Порт Бургас, 

Бриз и нашата. Европейското първенство тази година ще е в Дания , като квотата там е за 7 

деца и до края на април трябва да се внесе таксата за участие. Поради забавеното 

финансиране от ММС към Федерацията по ветроходство само половината такси за 

световното са платени и не се знае дали ще има за европейското.  

 Регата Порт Варна за килови лодки ще бъде 15-17 юни. На тези дати ще бъде и регата 

Варна 200. В момента има конфликт на двете регати, но клубната регата е с почти 50-

годишна история и средата на юли е времето за нея и повече ветроходци са свикнали с този 

факт и няма да променяме датите. Главен съдия и на двете регати ще бъде Евгений 

Мавродиев.  

 

 По точка четири има заявени две молби за членство в писмен вид: 

- Мартин Баръшов 

- Николай Желязков 

 Двете се разгледа и се подложиха на гласуване. 

 

 Гласували – 5 гласа 

 За – 5 гласа 

 Против – 0 гласа 

 Въздържали се – 0 гласа 

 

 След гласуването се приеха двете кандидатури.  

 

 И една изпратена по пощата: 

- Андрей Петров 

Реши се да се проведе телефонен разговор или среща.  

 

 Точка пет 

 Христо Младенов запозна членовете на УС със състоянието на лодка „Алгол“. Към 

момента лебедките са в много лошо състояние. Миналата година е правен ремонт и са 

успели с невероятни усилия да участват в спортните събития през сезона. Но се оказва, че 

леглата на кученцата са деформирани и не подлежат на ремонт. Също така имат нужда от 

хубава геноа №1. Христо Младенов пое инициативата да потърси варианти за лебедки втора 

употреба или нови на добра цена, както и за геноа.  
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Поради изчерпване на точките в дневния ред в 13:30 се закри първото събрание на 

УС за 2022г. 

 

 

 

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

 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

27.03.2022 

Гр. Варна 


