
 

ПРОТОКОЛ N 33 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

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

Днес, 22.10.2016 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. Отдаване под наем на Снек бар и стая от страна на П-ще Варна ЕАД; 
2. Обсъждане с треньорите Мартин Велков и Йорданка Минкова начина и 

графика на провеждане на ОФП; 
3. Подготовка на материали към спонсори за закупуване на нов 

треньорски скутер; 
4. Обсъждане на възможност за провеждане на вътрешно клубна регата; 
5. Утвърждаване на нови членове в Клуба; 
6. Планиране на регати организирани от Клуба за 2017; 
7. Разни;  

 

По т. 1 от дневният ред, УС счита за изключително важен въпроса за 
ползването на снек бара от Сдружението. След дълго обсъждане се взе 
решение, въпроса да бъде разгледан още веднъж на последващо УС. При 
липса на еднозначна позиция на всички членове на УС, въпроса да бъде 
повдигнат пред членовете на Клуба, преди да се вземе финално решение дали 
да участваме в търга и с каква концепция. 

 

По т. 2 от дневният ред, по преценка на треньорите в Клуба, децата в 
школата имат нужда от обща физическа подготовка за достигане на по високи 
цели през сезон 2017. Във връзка с това се обсъдиха възможностите за 
провеждане на тренировки във фитнес и плуване. На треньорите Мартин 
Велков и Йорданка Минкова бе възложено да изготвят програма и тя да бъде 
обявена на родителите. 

 

По т. 3 от дневния ред, се реши да се вземат оферти от прозиводители 
на скутери, подходящи за треньорска дейност на вода. След това да се 
подготвят писма и материали до потенциални спонсори, които да финансират 
покупката. 

 

По т. 4 от дневния ред, се взе решение да се проведе вътрешно клубна 
регата, но само при подходящи метео условия на 05-06.11.2016 г. 

 

 

По т. 5 от дневния ред, се разгледаха молбите за членство на: 
- Мариета Стойчева Литарска 
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- Росица Иванова Иванова 
- Борис Алексеев Минков 
- Рада Светославова Славова  
- Анна Георгиева Петрова 
- Алексей Светльов Войков 

 
Кандидатурите бяха приети от УС съгласно Устава на Сдружението. 

Имената на новоприетите Клубни членове да бъдат вписани в списъка с 
редовни Клубни членове. 

 

По т. 6 от дневния ред, след разглеждане на възможните дати, за 2017 
г. се утвърдиха: 

- Регата Юнга    21-24.09.2017 г. 
- Регата Порт Варна /килова/  06-09.07.2017 г. 
- Регата Порт Варна /детска/   17-20.08.2017 г. 
 
Заявките за регатите следва да бъдат изпратени до БФВ от Йорданка 

Минкова. 
 

По т.7 от дневния ред, постъпи предложение от Емил Костурков – в 
бюджет 2017 да се заложи закупуване на нови гуми за клубния бус. 
Предложението бе прието единодушно. 

 
 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 
 

1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА     ………………………… 
 
 

2. СВИЛЕН ДОЙКОВ      ………………………… 
 
 

3. ЮРИ СТАНКОВ      ………………………… 
 
 

4. ТОДОР АДАМОВ      ………………………… 
 
 

5. ЕМИЛ КОСТУРКОВ     ………………………… 


