
 

ПРОТОКОЛ N 36 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

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

Днес, 04.12.2016 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. Разисквания за въвеждане на ОФП в представителния отбор на 

детската школа; 
2. Годишен отпуск на треньорите; 
3. Национален треньор от ЯК „Кап. Г.Геогриев-Порт Варна“ и номиниране 

на състезатели за Национален отбор; 
4. Текучество на състезатели от школата; 
5. Състезатели от школата след навършване на 18 г. възраст, при 

желание да стават членове на Клуба; 
6. Участие на търг за стая 2 от Сградата на Клуба и пускане на писмо до 

П-ще Варна ЕАД за наемане на втората част от халето; 

 

По т. 1 от дневният ред, след разисквания и с цел повишаване 
издържливостта на състезателите при силно време, се взе решение когато 
времето не е подходящо за тренировка на вода  да провеждат ОФП и теория.  

 

По т. 2 от дневният ред, се взе решение треньорите да излязат в 
годишен отпуск от 19.12.2016 до 06.01.2017 г. Треньорите да уведомят 
състезателите, че няма да има тренировки в този период.  

 

По т. 3 от дневния ред, се реши треньорите от школата на Клуба да не 
взимат постове в националния отбор на България по ветроходство през сезон 
2017 г., за да не отсъстват в активния сезон с цел обръщане на повече 
внимание на състезателите от школата 
 Да определят състезателите с възможности за влизане в състава на 
националния отбор за Европейското първенство на клас Оптимист в Бургас. Да 
изготвят индивидуален план за тяхната подготовка. 

 

По т. 4 от дневния ред, се разгледа решението на състезатели от клас 
420 да напуснат школата, заради надвишаване на общото допустимо тегло за 
класа и липса на перспектива да се състезават в клас 470. След разискване се 
взе решение на този екипаж да му бъде предложено да се състезава в клас 470 
с наличната лодка в Клуба. Също така се взе решение треньорите да 
уведомяват УС, при желание на някой състезател да напусне школата.  
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По т. 5 от дневния ред, се взе решение на всички състезатели от Клуба 
след навършване на 18 г. възраст, да им се предлага да станат редовни 
членове. Членския внос на тези състезатели е съобразно статута им на 
работещи, ученици или студенти, независмо дали продължават да се 
състезават на швертботни лодки. Разходите по участията им в регати се 
поемат от самите тях. 

 

По т. 6 от дневния ред, се взе решение да се пусне писмо до 
Пристанище Варна ЕАД с искане за наемане на вече отделената за нужди на 
Пристанище Варна ЕАД част от халето, поради невъзможност да съхраняваме 
твърде скъпа материалната част (лодки – 420 - 3броя ,470 – 1 брой и 1 катер), 
която в момента стои на открито и съответно старее по-бързо. Също така се 
взе решение да се участва в търга за наемане на 2-та стая от Клубната сграда, 
когато този търг бъде повторно обявен. 

 
 
 
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     ………………………… 


