
ПРОТОКОЛ No: 004/12.03.2017 
 

Годишно отчетно Общо събрание на СНЦ „Яхтклуб Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“ 

 

от 

Годишно Отчетно Общо Събрание 

на Сдружение с нестопанска цел„Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” 

 
Дневен ред на събранието: 

1. Отчетен доклад на УС за 2016 година; 

2. Доклад на контролния съвет; 

3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2016 година; 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период; 

5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2017 година; 

6. Промени по Устава на Сдружението 

7. Обсъждане на членски внос 

8. Потвърждаване на нови членове 

9. Приемане на клубни правилници 

10. Други 

 

     Днес 12.03.2017 г. от 11:00 часа, след едночасово отлагане поради липса на кворум, се 

проведе общо събрание на СНЦ „Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, съгласно обявения 

дневен ред. 

Присъстващи и представени са 48 члена от общо 123 редовни члена съгласно списък, 

съставляващ неразделна част от настощият протокол и предвидените в Устава на Сдружението 

правила, събранието е валидно свикано и е налице кворум за провеждане на годишно Общо 

Събрание и вземане на валидни решения. 

 

Поканата и дневният ред на Общото събрание са публикувани в Държавен вестник брой 11 

от 31.01.2017 г. 

 

Председателят на Сдружението, г-жа Гергана Георгиева откри заседанието, като предложи: 

- за Председател на събранието: Юри Станков 

- за протоколчик: Ивайло Танев 

- за мандатна комисия: 

  Андрея Теодосиева 

  Мариета Литарска 

   

- за комисия по избора: 

  Алексей Войков 

  Александър Милев 

 

 Поради липса на други предложения, г-жа Гергана Георгиева подложи на гласуване 

направените номинации. 

 Гласували:   48 члена 

За:   48 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 

 След проведеното гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно избра:  

 

Председател на събранието: Юри Станков 

Протоколчик: Ивайло Танев 

 

Мандатна комисия: 
1. Андрея Теодосиева 

2. Мариета Литарска 

 

Комисия по гласуването: 
1. Алексей Войков 
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2. Александър Милев 

 

Г-н Юри Станков в качеството си на Председател на Общото събрание, докладва обявения 

в Държавен вестник бр.11 от 31.01.2017 г. дневен ред, както следва:  

  

1. Отчетен доклад на УС за 2016 година; 

2. Доклад на контролния съвет; 

3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2016 година; 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период; 

5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2017 година; 

6. Промени по Устава на Сдружението 

7. Обсъждане на членски внос 

8. Потвърждаване на нови членове 

9. Приемане на клубни правилници 

10. Други 

 

Председателя на Общото събрание предложи т. 6 от дневния ред да отпадне от дневния ред с 

мотивите, че Закона за спорта още не е променен и не може да се отрази в Устава на Сдружението, 

както и проекта за нов Устав не е внесен от 7 клубни члена, а само от 2 от комисията за промени 

гласувана на предходното ОС.  

 

Промяната бе подложена на гласуване: 

 Гласували:   48 члена  

За:   46 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 2 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението реши с мнозинство да бъде променен днвения ред, както следва: 

 

1. Отчетен доклад на УС за 2016 година; 

2. Доклад на контролния съвет; 

3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2016 година; 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период; 

5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2017 година; 

6. Обсъждане на членски внос 

7. Потвърждаване на нови членове 

8. Приемане на клубни правилници 

9. Други 

 

По точка първа от дневният ред, Юри Станков представи на вниманието на присъстващите 

членове на сдружението Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за изминалата 

2016 г.  

След изслушване на доклада за дейността и отчет на бюджета Общото събрание пристъпи 

към обсъждане по точка първа. 

Думата взе Николай Скопчанов: Искам да уточня, че дарението за закупуване на яхта 

"Шедар" не е само от мен, а и от други членове на екипажа – Андрей Станев и Доси Василев. 

 

Поради липса на други изказвания г-н Юри Станков обяви гласуване за приемане на 

Отчетен Доклад на УС за 2016 г  

 Гласували:   48 члена 

За:   47 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 1 гласа 
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Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението прие Отчетен Доклад на УС за 2016 г. 

По точка втора от дневният ред, Николай  

Скопчанов представи на вниманието на присъстващите членове на сдружението Доклад на 

контролния съвет на сдружението за изминалата 2016 г. 

 След изслушване на доклада на КС, Общото събрание пристъпи към обсъждане по точка 

втора от дневният ред.  

 Ивайло Гавраилов: Препоръчвам за следващата година доклада на КС да съдържа 

информация за законосъобразността на взетите от УС решения. В доклада следва да има и 

информация за евентуално несъответствие между гласувания бюджет и реално 

изпълнения – откъде идва това разминаване, как са взети решенията. 

Николай Скопчанов: Тази забележка касае по-скоро УС, който на практика взема 

решенията, а КС само констатира. 

Александър Калчев: Подкрепям Николай Скопчанов, има големи разминавания в 

бюджета. В доклада е отбелязано, че детското ветроходство се самоиздържа, но това не е 

така. ОС не е дало мандат на УС да действа по този начин. ОС да реши дали му харесва 

политиката, водена от УС. Кое наложи закупуването на тренажора? Дали клуба не се 

превръща в организация за материална издръжка на определени хора (треньорите)? 

  Тодор Адамов: Подкрепям Ивайло Гавраилов. Материална част се закупува само 

след мнение на определено със заповед на УС лице. 

 Гергана Георгиева направи разяснения по изпълнението на бюджета, как е взето 

решението за закупуване на тренажора, как се формира бюджета на детското 

ветроходство. Тренажорът е закупен със средства, събрани от дарителската акция по 

време на регатата "ТолШип 2016". 

 Иван Георгиев: Предлагам при решение на УС за  закупуване на ДМА на голяма 

стойност членовете на клуба да бъдат информирани по e-mail. 

 Александър Калчев: УС има право да разходва средства само в рамките на 

бюджета. Други разходи да се правят само след съгласуване. Да се разглеждат поне три 

оферти от различни фирми. 

 Любка Денкова: През годините периодично е извършвана инвентаризация на 

клубното имущество. Направена ли е такава сега? 

 Николай Скопчанов: Работи се по въпроса. Има изготвена ведомост на заведеното 

имущество. 

Ангел Анегностиев: Следва да бъде изготвена дългосрочна и краткосрочна (1 год.) 

стратегия за развитието на клуба. Ако имаше такава миналата година, можеше да купим 

повече килови лодки от търговете. Да се помисли за менажирането на клуба. Да се 

упражнява по-сериозен контрол върху дейността на треньорите. Да им се определи базова 

заплата и бонуси на база постигнати резултати. В най-кратък срок след завършване на 

дадено мероприятие треньорите да представят документи за отчет на дейността им. 

Свилен Дойков: Заплатите на Тодор Христов и Йорданка Минкова са определени 

от предния УС. Мартин Велков е назначен на най-ниската възможна заплата, поради което 

само на него е изплатена премия за Коледа. 

Александър Калчев: Реплика – Заплатите им са определени на база по-голямото им 

натоварване към онзи момент. Безопасността на децата е рискова. Отборът не е разделен 

на групи, както бе решено. Да се преустанови лавинообразния процес на прием на нови 

деца. Трябват нови треньори, в частност на мястото на Тодор Христов. 

Кремена Гавраилова: Какви са целите, поставени пред отбора за 2017 г. ?  

Вилиана Димитрова: Тренировките под ръководството на Тодор Христов са 

разделени. 

 Светлин Караджов: Предвижда ли се през тази година провеждане на нов проект 

"Под ветрила" ? 
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 Антоанета Георгиева: Предвижда се участие в проекти. Предстои обявяване на 

проект към Община Варна. Отчетът на проект "Под ветрила" е качен на сайта на клуба. 

Гергана Георгиева: Засега е предвиден проект за работа с децата, спечелен е, но на 

по-малка от заявената сума. Като резултат от изпълнението на такива проекти в клуба 

остават не само материали, но и подготвени и мотивирани хора. 

 Петър Дойков: Предвижда ли се закупуване на нови лодки в класове, различни от 

"Оптимист"? 
 

 Поради липса на повече изказвания, доклада на Контролния Съвет беше подложен 

на гласуване.  

 

 Гласували:   48 члена 

За:   48 гласа 

 Против:  0 гласа 

 Въздържали се: 0 гласа 

 
Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението прие Доклад на контролния съвет; 

 

По точка трета от дневният ред, г-жа Гергана Георгиева представи Отчет на бюджета на 

Сдружението за 2016 година. 

След изслушване на бюджета на Сдружението за 2016 година, Общото събрание пристъпи 

към обсъждане по точка трета от дневният ред.  

 Александър Калчев изрази съмнение, че приходите от членски внос на родителите на деца, 

трениращи в школата покриват разходите за заплати на треньорите. 

 Гергана Георгиева отговори, че числата трябва да се гледат сумарно. Т.е. прихода от 

членския внос, добавен към субсидиите от Общината и Министерството покриват заплатите на 

треньорите и пътуванията по регати на децата в отбора.  

 Поради липса на повече изказвания, председателя на събранието подложи на гласуване 

приемане на Отчет на бюджета на Сдружението за 2016 г. 

 

 Гласували:   48 члена 

За:   45 гласа 

 Против:  2 гласа 

 Въздържали се: 1 глас 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението прие  Отчет на бюджета на Сдружението за 2016 г. 

 

Свилен Дойков предложи да се направи 15 мин почивка, което бе прието от присъстващите 

на събранието. 

След приключване на почивката в 12.40 ч., г-н Юри Станков изиска от мандатната комисия 

да направи поименно преборяване на присъстващите. Проверката установи присъствието на 42  

члена на Сдружението - присъстващи и представени. 

 

По четвърта точка от дневният ред председателстващият Общото събрание направи 

предложение Управителен и Контролен съвет и техните членове да бъдат освободени от 

отговорност. 

 Коментари по направеното предложение и други предложения не бяха направени. 

 

 Подлага се на гласуване предложението за освобождаване от отговорност членовете на 

Управителният и Контролният съвет на сдружението за изтеклата 2016 г : 

 Гласували:   42 члена 

За:    38 гласа 

 Против:      0 гласа 
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 Въздържали се:  4 гласа 

     

 Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание реши:  

 

1. Освобождава от отговорност членовете на Управителният съвет, а именно: 

  Гергана Георгиева 

  Свилен Дойков 

  Юри Станков 

  Емил Костурков 

   Тодор Адамов 

  

2. Освобождава от отговорност членовете на Контролният съвет: 

  Николай Иванов Скопчанов  

  Десислава Стоянова 

  Мирослава Попова – Кирова 
 

  По точка пет от дневният ред г-жа Гергана Георгиева представи на вниманието на 

Общото събрание Проекто-бюджет на Сдружението за 2017 г. След представянето на проекто- 

бюджета, Председателя на събранието даде думата на присъстващите за разяснение и коментари. 

Георги Попов: В разходите за оборудване на киловите яхти по изискване на 

Разпореждане 68 на ИАМА не е включена яхта "Нунки" поради непредставяне на 

ведомост. Александър Калчев отговори на Георги Попов, че няма нужда от допълнително 

оборудване. 

Александър Калчев: Представения бюджет е изсмукан из пръсти и е 

нереализируем. Детската школа на практика не е на самоиздръжка. Предвидените разходи 

за буса са прекалено ниски. "Пристанище Варна" ЕАД не удържа на договора за 

спонсорство и приходите от реклама са по-малки. Договора с БМФ е по-скоро целеви, 

очаквам да ми бъде предоставен договор за сума от 2000 лв. за да бъде подписан. При най-

малък дисбаланс на приходите, в средата на сезона ще има недостиг на средства. Има ли 

идеи за закупуване на лодки клас "Лазер" и други за по-големите? 

Гергана Георгиева отговори на въпросите и направи разяснения. 

Антоанета Георгиева: Предлагам ОС да гласува 500 лв. еднократно възнаграждение 

за касиера Зорница Матеева. 

Зорница Матеева: Считам че през годините съм получила повече от клуба, 

отколкото съм дала. Не желая материално възнаграждение. 

Любка Денкова: В бюджета няма предвидено възнаграждение за МОЛ, а такова 

лице трябва да бъде назначено, предвид разрастването на дейността. 

Иван Георгиев: Може ли от резервния фонд на бюджета да бъде покрит разхода за 

МОЛ? 

Тодор Адамов: Последната стратегия за развитие на клуба е от 2002 г. 

Александър Калчев: Трябваше да бъде представена стратегия, на чиято база е 

изготвен бюджета. 

 Ивайло Гавраилов: Подкрепи Александър Калчев. За да бъде гласуван нов бюджет, 

той трябва да отговаря на опрелена политика на ръководството на Клуба.   

 Гергана Георгиева представи целите на клуба за 2017 г. 

Тодор Адамов: Предлагам да се премине към обсъждане на стратегията от всички 

клубни членове. 

 Христан Димитров: Да се даде срок за начало на дискусията по визията за 

бъдещето на клуба. Подкрепям ограничаването на разрастването на детското 

ветроходство. Да се започне възвръщането на част от старата визия на клуба – 

туристическо и крейсерско ветроходство. Да се помисли за закупуване на килови яхти 

втора ръка. 
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Антоанета Георгиева: При наличие на такава стратегия много по-лесно ще се 

намира финансиране. 

Иван Георгиев: Какво правим с децата след като излязат от възрастта за клас 

"Оптимист"? 

Ангел Анегностиев: УС да предложи направленията на стратегията; да се създадат 

комисии, които да маркират основните положения и на тяхна база да се водят разговори и 

обсъждане по направления.  

Емил Костурков: Визията ще се прави по европейските практики, адаптирано към 

нас. 

Теодора Филчева: Няма да се разраства детското ветроходство, а в същото време се 

купуват нови "Оптимист"-и ? 

Гергана Георгиева: детската школа няма да се разраства. Залагаме закупуването на 

Оптимисти, защото не достигат лодки за подрастващите. Юношите, които излизат от клас 

оптимист могат да се качат на лодки 420, 470 и лазер налични в Клуба. Проведени са 

разговори с П-ще Варна да финансират закупуването на 1 лодка Лазер и 4 лодки 

Оптимист. 

Игнат Стойчев: Да се помисли за треньори и треньорски клиники в класовете 

"Лазер" и "420", да се предвидят средства за това в бюджета. 

Вилиана Димитрова: През следващите 3 години излизат 5 деца от "Оптимист" и 

има 5 свободни места на "Лазер" и "420". 

Андрей Стафунски: Призовавам да се спазва дневния ред. ОС да натовари УС в 

срок от два месеца да изготви и постави на обсъждане стратегията. 

 Алексей Войков: Първо да бъдат направени предложенията и после на тяхна база 

УС да преви стратегия. 

Гергана Георгиева: Предлагам да се създаде работна група, а не УС да прави 

стратегията. 

Антоанета Георгиева: Всеки да се запише в работна група, в която счита че ще е 

полезен. Предлагам работни групи: 

 - детско ветроходство 

 -килово_ветроходство 

 - проекти 

 - организационна дейност 

 - материална база 

Боян Савов: УС да обяви работните групи. 

Свилен Дойков: За всяко направление сега да се избере ръководител. 

 Александър Калчев: УС да започне разработване на стратегия за развитие на Клуба. 

Вие сте в кухнята на Клуба и Вие сте хората, които могат да иницират написването на 

стратегията.  

 Тодор Адамов: подкрепям Александър Калчев. 

 

Пристъпи се към гласуване на предложенията както следва: 

- за предложението на Ангел Анегностиев - 22 

- за предложението на Андрей Стафунски - 4 

- за предложението на Алексей Войков - 0 

- за предложението на Свилен Дойков – 15 
 

След гласуване с прие предложението на Ангел Анегностиев - УС да предложи 

направленията на стратегията; да се създадат комисии, които да маркират основните 

положения и на тяхна база да се водят разговори и обсъждане по направления. 
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След проведени разисквания и коментари по предложения Проекто-бюджет за 2017 г., 

същият бе подложен на гласуване,  

 Гласували:   41 члена  

За:    37 гласа 

 Против:      0 гласа 

 Въздържали се:  4 гласа 

 

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на 

сдружението реши с мнозинство Приема Бюджет на сдружението за 2017 г.  

 

 По точка шест от дневният ред г-н Юри Станков обяви предложения за промени в 

членския внос от Александър Калчев и Свилен Дойков.  

 Пръв взе думата Свилен Дойков и изчете своето предложение: 

През 2015 г. ОС взе решение родителите на децата, които тренират в детската школа, и 

плащат повече от 6 месеца диференциран членски внос автоматично да стават членове на 

сдружението. При наличието на второ дете в школата от едно семейство се налага и другия 

родител да стане член. Досега няма случай на трето дете от едно семейство, но в такъв 

хипотетичен случай би се наложило неговия дядо или баба да станат членове. Несериозно е да се 

смята, че всички така станали „членове“ наистина споделят ветроходната идея и Устава на 

сдружението. Това се забелязва особено ярко, когато детето преустанови посещенията в 

детската школа, тогава неговия родител-член, в повечето от случаите, забравя дори къде се 

намира сградата на Яхт-клуба. Естествено има и изключения, но преимуществено това са 

родители, които са били членове, преди да запишат децата си в школата. Те съответно 

продължат да са активни членове след прекратяването на детските тренировки, като 

заплащат редовен членски внос.  

Предложения: 

1. Да се преустанови досегашната практика на членски внос за родители, като сумите за 

обучение на децата в швертботната секция се трансформират в дарения.  

2. На родителите да се даде срок до 31.03.2017 г. писмено да заявят желанието си да 

станат редовни членове на Сдружението. Които от тях не подадат заявление за 

членство, да се считат за отпаднали от 01.04.2017 г. 

3. ОС да реши дали членовете-родители да заплащат диференциран членски внос  и ако да, 

да определи размера му. 

Предложение 1. бе подложено на гласуване от председателя на събранието.  

 

 Гласували:    31 члена  

За:     24 гласа  

 Против:       3 гласа  

 Въздържали се:   4 гласа  

 

 Съгласно резултатите от гласуването, предложението бе прието. 

 

 По предложение 2. Емил Костурков предложи срокът за пре-потвърждаване на членството 

в Клуба да бъде удължен до 30.04.2017 г. Свилен Дойков прие това предложение и председателя 

на сдружението предложи за гласуване следното предложение: 

2. На родителите да се даде срок до 30.04.2017 г. писмено да заявят желанието си да 

станат редовни членове на Сдружението. Които от тях не подадат заявление за 

членство, да се считат за отпаднали от 01.05.2017 г. 

 Гласували:    31 члена  

За:     28 гласа  

 Против:       0 гласа  
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 Въздържали се:   3 гласа  

 

 Съгласно резултатите от гласуването, предложението бе прието. 

 

Предложение 3. Александър Калчев предложи родителите на деца трениращи в школата на 

Клуба да заплащат редовен членски внос, ако решат да станат клубни членове. 

 

Поради липса на други изказвания, предложение 3, заедно с допълнението на Александър 

Калчев бе подложено на гласуване от председателя на събранието.  

 

 Гласували:    31 члена  

За:     28 гласа  

 Против:       0 гласа  

 Въздържали се:   3 гласа  

 

 Съгласно резултатите от гласуването, предложението бе прието. 

 

Думата взе Александър Калчев и изчете своето предложение: 

Мотиви (Александър Калчев): По материалната част този спорт е един от най-скъпите, 

дори при начинаещите. Знаем, че една нова лодка от клас "Оптимист" струва между 4000-6000 

лева, едно платно стува между 600-1000 лева. Съответно амортизацията на един корпус става 

за около 10 години, а едно платно между 2 и 3 години. Аналогично за лодките от по-горен клас. В 

тази връзка, следва да заключим, че за дете, което ползва свое платно и лодка Сдружението 

харчи от 600 до 900 лева по-малко на годишна база, а родителите му заплащат идентична 

такса, което е несправедливо. Респективно - родители, които имат повече от едно дете в 

отбора слева освен амортизацията на материалната част да покриват и частично разходите за 

треньорски заплати, гориво и други, което не може да се случи при сегашните 50% отстъпка. 

Предложение (внася Александър Калчев): Даренията да се коригират, както следва: 

1. За дете, което ползва собствена лодка и платно - месечното дарение да се определи на 

60 лева (таксата да се редуцира с 60 лева); 

2. За дете, което ползва собствена лодка или собствено платно само - месечното дарение 

да се определи на 90 лева (таксата да се редуцира с 30 лева); 

3. За второ и следващо дете дарението да се повиши от 50% на 85% от базовата. 

След изчитане на исканите промени, председателя на събранието даде думата на 

присъстващите за коментари. 

Виолета Атанасова: според мен предложението не е разумно. Така направеното 

предложение не слага рамки на срока, в който ще се плаща диференцираният членски внос. 

Гергана Георгиева: Предлагам постепено клубът да изкупи частните лодки. В момента има 

объркване на частна и Клубна собственост. 

След приключване на изказванията, председателя на събранието подложи на гласуване 

предложение 1.  

Гласували:    37 члена  

За:     12 гласа 

 Против:       9 гласа 

 Въздържали се:   16 гласа 

 

 По време на гласуването по предложение 1 възникна спор дали решението е 

законосъобразно и е прието на база горепосочените резултати.  
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  Съгласно резултатите от гласуването и на основание Устава на Сдружението, 

предложението следва да бъде отхвърлено. 

Гергана Георгиева обяви, че с приемането на такова решение бюджета за 2017 г. няма да 

може да бъде изпълнен. 

 

Председателя на събранието подложи на гласуване предложение 2.  

Гласували:    30 члена 

За:     12 гласа 

 Против:       8 гласа 

 Въздържали се:   10 гласа 

 

 Съгласно резултатите от гласуването и на основание Устава на Сдружението, 

предложението следва да бъде отхвърлено. 

 

Председателя на събранието подложи на гласуване предложение 3.  

Гласували:    31 члена 

За:     20 гласа 

 Против:       2 гласа 

 Въздържали се:   9 гласа 

 

 Съгласно резултатите от гласуването, предложението е прието. 

 

 По точка седем от дневният ред г-н Юри Станков представи на вниманието на Общото 

събрание имената на членовете подали молба за членство в Сдружението и приети от УС. 

 Председателя даде думата на членовете за изказвания и коментари. 

 

Иван Георгиев: Колко от новите клубни членове са родители, предвид приетото 

току-що решение. 
 Юри Станков: 12 са новите членове, родители на деца от школата. 

 Александър Калчев: Аз съм против утвърждаване на двама от новите членове 

 - Пламен Георгиев се държи несдържано, обижда, вкл. в качеството му на 

длъжностно лице (съдия). 

 - Димитър Топалов – изключен е от яхтклуба и няма право да бъде член 

 

Димитър Топалов: Европейсия съд отмени присъдата ми и ме призна за невинен 

Вилиана Димитрова: Пламен Георгиев през годините е помагал много на клуба, 

закупи със собствени средства лодка клас "470". 

Гергана Георгиева: УС счита, че положителните качества на Пламен Георгиев са 

повече от отрицателните. 

 Андрей Стафунски: Реакцията на Пламен Георгиев не трябва да се третира като 

обида. 

 Игнат Стойчев: На клуба трябват активни членове. 

 Антоанета Георгиева: Да се създаде етичен кодекс за клубните членове 

 Николай Скопчанов: Не е редно утвърждаване на кандитат без неговото 

присъствие. 

 Ангел Анегностиев: Димитър Топалов беше много активен член на клуба, в 

определен период и член на УС на БФВ. На времето клубът обсъди подкрепа за неговото 

плаване. Изтърпял си е наказанието. Цел на клуба е възпитанието на деца. Предлагам да 

бъде част от нас, да участва в клубния живот, но да бъде приет за член догодина. 

 

 След като изказванията приключиха Председателя подложи на отделно гласуване, 

потвърждаването на Пламен Георгиев за член на Сдружението. 
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Гласували:    36 члена 

За:     24 гласа 

 Против:       3 гласа 

 Въздържали се:   9 гласа 
 

 Съгласно резултатите от гласуването, членството на Пламен Георгиев в 

Сдружението бе потвърдено от ОС. 

 

 Председателя подложи на отделно гласуване, потвърждаването на Димитър Топалов за 

член на Сдружението. 

 

Гласували:    35 члена 

 

За:     20 гласа 

 Против:       4 гласа 

 Въздържали се:   11 гласа 

 

 Съгласно резултатите от гласуването, членството на Димитър Топалов в 

Сдружението бе потвърдено от ОС. 

 

Председателя подложи на отделно гласуване, потвърждаването на всички останалите 

членове подали молба за членство в Сдружението. 

 

Гласували:    33 члена 

За:     29 гласа 

 Против:       0 гласа 

 Въздържали се:   4 гласа 

 

 Съгласно резултатите от гласуването, членството на всички останали членове 

подали молба за членство в Сдружението бе потвърдено от ОС. 

 

 По точка осем от дневният ред г-н Свилен Дойков представи на вниманието на Общото 

събрание проект за изменение и допълнение на Правилник за вътрешния ред 

 

Иван Георгиев: Предлагам в Раздел VI т.2.2 / Б последното изречение да се 

промени както следва: "Ако УС прецени, че предложеното от Дарителя лице няма 

достатъчно качества и/или опит за отговорен шкипер, предлага друг отговорен шкипер 

преди да откаже дарението."  

Николай Скопчанов: Предлагам редакция на текста: "Ако УС прецени, че 

предложеното от Дарителя лице няма достатъчно качества и/или опит за отговорен 

шкипер, да се споразумеят за друг отговорен шкипер. Ако не бъде постигнато съгласие, 

УС отказва дарението. 

Ангел Анегностиев: В Раздел VII да бъде добавено като задължение към 

треньорите в срок от една седмица след приключване на всяко мероприятие да представят 

отчет за резултатите. 

Любка Денкова: В Раздел III да се дефинира "Администрация на клуба" и да се 

фиксира кой носи отговорност. 
 

 След приклюване на всички изказвания и предложения, Правилникът беше 

подложен на гласуване, заедно с всички направени предложения за изменения. 

 

Гласували:    33 члена 

За:     33 гласа 

 Против:       0 гласа 
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 Въздържали се:   0 гласа 

 
 Съгласно резултатите от гласуването, Правилникът беше приет с направените 

корекции. 

 

 По точка девет от дневният ред г-н Юри Станков даде думата на членовете на ОС за 

предложение за въпроси за разглеждане от ОС  

Вилиана Димитрова: Предлагам състезателите от отбора да имат право на мнение 

пред УС по отношение на треньорите и състезателната дейност. 

Свилен Дойков: Предлагам ОС да приеме решение децата да излъчат капитан на 

отбора, който да има консултативен глас пред УС. 
 

Председателя подложи на гласуване предложението на Вилиана Димитрова, с 

допълнението на Свилен Дойков 

Гласували:    33 члена 

За:     31 гласа 

 Против:       0 гласа 

 Въздържали се:   2 гласа 

 

 Съгласно резултатите от гласуването, предложението детската школа да излъчи 

капитан на отбора и той да има съвещателен глас в заседания на УС касаещи треньорската 

и състезателната дейност бе прието. 

 

Милен Славов: Предлагам да се направи нов сайт на клуба. 

 

 Предложението бе подложено на гласуване от Председателя на събранието. 

Гласували:    33 члена 

За:     31 гласа 

Против:       0 гласа 

Въздържали се:   2 гласа 
 

 Съгласно резултатите от гласуването, членовете одобриха изработването на нов уеб 

сайт на Сдружението. 

 

Ивайло Гавраилов: Предлагам да се дигитализира архива на клуба. 

Гергана Георгиева: Вече се прави. Част от работата е свършена от Любка Денкова. 

Свилен Дойков: Изказвам благодарност на Георги Николов за ремонта на 

каюткомпанията. 
 

Поради изчерпване на дневния ред, както и липсата на други предложения за 

обсъждане, Председателят на Общото събрание г-н Юри Станков закри същото в 15:05 ч. 
 

Протоколчик:                                                           Председател:                    

 

 

/Ивайло Боянов Танев /                                          /Юри Александров Станков / 

 

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

 

1.     2.    5. 

 

3.     4. 

 

04.03.2017 г. 

Гр. Варна 


