
 

ПРОТОКОЛ № 11 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

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

 
Днес, 24.04.2017 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 СЛАВОВА ГЕОРГИЕВ; 

 2. СВИЛЕН ПЕТРОВ ДОЙКОВ; 
        3. ТОДОР ЙОРДАНОВ АДАМОВ; 

        4. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ; 

        5. ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТУРКОВ; 

 
Установи се, че е на лице необходимият кворум.  

 

Дневен ред:  

 
1. Приемане на нови членове в Клуба; 

2. Да се изготви заповед, с която се забранява на децата да се качват на 

2-ри етаж, докато не приключат ремонтните дейности. Да бъдат 

уведомени треньорите, заповедта разлепена и да бъдат информирани 
родителите. 

3. Да се изпрати мейл до съдийските членове 

4. Участие на Яхт клуб Кап. Георги Георгиев - Порт Варна в програмата 

за отбелязването на Европейския ден на морето съвметсно 

Медицински университет Варна 
5. Да се обработят офертите за яхтени  консумативи 

6. Да се купят папки за характеристики  

 

 
По т. 1 от дневният ред: 

УС разгледа молбите за членство на: 

 

Зорница Матеева 
Златан Богданов 

Грациела Бъчварова 

Десислава Станоева 

Цветан Тодоров 

Красимир Тодоров 
Мариана Младенова – Нанкова 

Иван Кирчев 

Гергана Горунска 

 
Кандидатурите бяха приети от УС съгласно Устава на Сдружението. Името на 

новоприетите клубни членове да бъдат вписан в списъка с редовни клубни 

членове 

 
 

 



По т. 2 от дневният ред: 

УС реши, децата да не се качват на 2-ри етаж на клуба, докато не приключат 

ремонтните дейности. 

По т. 3 от дневния ред: 
УС реши да се изпрати  мейл до съдийските членов за събрание в четвъртък 

27.04.2017г. – 17.30ч.  

 

По т. 4 от дневния ред: 
УС реши, Яхт клуб Кап. Георги Георгиев - Порт Варна  ще участва в 

програмата за отбелязването на Европейския ден на морето съвметсно 

Медицински университет Варна 

 

По т. 5 от дневния ред: 
УС реши, да се обработят офертите за яхтени консумативи, след като съберем 

информацията от всички запитани търговци 

  

По т. 6 от дневния ред: 
УС реши до петък да бъдат закупени папки и треньорите да започнат да 

пишат характеристики на децата 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседението бе закрито. 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:  
 

 1. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВ      .................................. 

 2. СВИЛЕН ПЕТРОВ ДОЙКОВ          .................................. 

        3. ТОДОР ЙОРДАНОВ АДАМОВ      ................................... 

        4. ЮРИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ   .................................... 

        5. ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТУРКОВ        ................................... 

 

 
 


