ПРОТОКОЛ
Управителен съвет на СК „Черно Море Бриз“ – Варна
24.07.2022г.

Днес, 24.07.2022 г. в сградата на СК „Черно Море Бриз“ – Варна, в 17:00 часа, се
проведе редовно присъствено заседание на Управителния съвет на СК „Черно Море
Бриз“ – Варна в състав:
1.

Даниел Николов – Председател

2.

Росен Марангозов

3.

Тодор Иванов [включен чрез видео връзка]

4.

Валентин Мавродиев

5.

Симеон Костов

6.

Светлин Попов

Председателят на Управителния съвет отчете, че поканата за настоящото заседание е
връчена на всички членове, поради което същото е редовно свикано.
За протоколчик бе избран Симеон Костов с 6 гласа „За“.
След като се установи наличието на необходимия кворум, Председателят откри
заседанието при следния обявен дневен ред:
1. Утвърждаване задачи на селекционерите..
2. Обсъждане на предоставената услуга от г-н Асен Атанасов със сключен
Граждански договор като селекционер.
3. Обсъждане на размера на Временния членски внос.
4. Избиране на Отговорник за събирането на Членския внос, Временния членски
внос и Даренията.
5. Избиране на Отговорник за пропускателния режим на ВБ “Бриз”.
6. Разглеждане на Молби, Жалби, Препоръки
7. Разни.
По точка ПЪРВА от дневния ред:
Председателят запозна членовете на УС със списъка на задачите за селекционерите.
След кратко обсъждане и обосноваване се пристъпи към гласуване.
Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА
Даниел Николов – Председател: В резултат на проведеното гласуване по точка първа
от дневния ред УС РЕШИ:
„ че приема така оформения списък със задачи за селекционерите.”

По точка ВТОРА от дневния ред:
Д. Николов – председател: Две седмици, откакто съм тук, наблюдавам какво се
случва и не съм доволен от това, което виждам. Изключително лошо експлоатационно
състояние на лодките и материалната част. Оказа се, че лодките са в това състояние
от месеци. Не виждам положен труд да се подобрят нещата. Останалата материална
част на отбора също е в лошо състояние (ремаркета, клубния бус, осигурителниоте
съдове, фургона ползващ се от селекционера), поради лоша поддръжка. За тези неща
обикновено отговаря селекционера. Децата не получават достатъчно внимание и не са
мотивирани да участват в тренировъчния процес.
За всички тези неща съм обърнал внимание на г-н Атанасов, но промяна не виждам.
Според мен нещата не могат да продължават така. Направихме така да му дадем
време, да видим ще бъде ли полезен и ще изпълнява ли задълженията си, но аз
такова нещо не виждам. Имаме ли нужда от тази услуга?
Ще останем с един селекционер и ще помагаме ние, ако трябва. Ще намерим отново
втори човек, но този път такъв, който е мотивиран и има желание за работа.
В. Мавродиев: По гражданския договор има ли клауза за предизвестие?
Р. Марангозов: Не, няма.
Р. Марангозов: Ако мислите, че това поведение е от скоро, не е така. През това време,
колкото може съм се грижил за това. Има големи разходи и поддръжка по лодките и
базата, които трябва да се вършат ежедневно. Тук трябва да има отговорни хора,
които да си вършат работата и да обръщат внимание на всички неща по експлоатация
и поддръжка на базата.
Д. Николов: Отделно, след като проверих книгата с децата, ми прави впечатление, че
те са много малко. Имаме всичко на всичко около 10 постоянни деца, като, от тях
знаем, че има едно изгонено от г-н Атанасов дете, което сега в другия клуб, за който се
състезава и постига много добри състезателни резултати.
В. Мавродиев: Да това ми прави впечатление, тук последните 2 години много малко
деца има, няма нови деца, други се отказаха много преждевременно, дори мои
познати, които съм изпращал, не могат да бъдат задържани.
Р. Марангозов: Много деца се отказаха и не се задържат.
В. Мавродиев: Трябва да се задържат.
Д. Николов: Трябва да им се обръща внимание, да бъдат мотивирани и да се запалват
по нашия спорт. Човекът, който се занимава с нашите деца и подрастващи в клуба,
трябва да бъде педагог, възпитател, учител и т.н.
Р. Марангозов: Каквото и решение да вземем сега, ние ще помагаме по всякакъв
начин, както е било досега, ще направим всичко възможно. Това, че децата се
отказват, трябва да приключи
С. Костов: Аз смятам, че дори и да има някаква промяна в поведението, този човек
няма как да се сработи с екипа, който управлява. И това не смятам, че ще се промени,
дори, как да кажа, нещата от практиката да станат съвсем различни.
Д. Николов: Според мен това се вижда и по спада на резултатите и липсата на нови
деца, които да са се задържали в периода, през който е работил г-н Атанасов тук.

Св. Попов: Според мен това трябваше да стане след ОС на клуба. Той дойде при мен
2 дена след провеждането и ме попита: „сега ще се заяждаме ли или ще работим?“. Аз
му отговорих, че аз съм тук да работя и върша това, което се изисква от мен. Неговата
работа, обаче, е само на приказки.
С. Костов: Това е проблем, който не може да се преодолее с каквито и да било срокове
и т.н. просто, очевидно е, че няма нормален диалог. При положение, че комуникацията
не върви... Това е решение, което изобщо не ми харесва, но, в крайна сметка,
прекратяването на тази агония ще е по-добре за двете страни. Смятам, че е редно да
се даде някакво предизвестие.
В. Мавродиев: Да, към края на месеца сме, редно е, от човешка гледна точка, да има
някакво предизвестие.
Р. Марангозов: Това е жест, някакъв реверанс.
Т. Иванов: Според мен, той няма да може да изкара целия период на договора си при
тази ситуация. Моето мнение е, че трябва да му дадем 2 седмици, 1 месец е много.
След ситуацията с изгоненото дете, беше ясно, че някой трябва да си тръгне и това е
виновникът за нея.
Д. Николов: Мисля да преминем към гласуване.
Предлагам на гласуване предложението на Т. Иванов „ да бъде освободен г-н Асен
Атанасов от длъжност селекционер на 15.08.2022г.“
Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА
Даниел Николов – Председател: В резултат на проведеното гласуване по точка втора
от дневния ред УС РЕШИ:
„ че приема да бъде освободен г-н Асен Атанасов от длъжност селекционер на
15.08.2022г..”
По точка ТРЕТА от дневния ред:
Д. Николов: Искам да ви запозная, колеги... Днес съм вкарал в една екселска таблица
всички записани данни, които ми бяха предадени от г-н Асен Атанасов. Нещото, което
ми направи впечатление е, че има много различни събирани размери на временния
членски внос, някои плащат по 80 лв, други по 150 лв, трети по 50 лв, четвърти по 20
лв, а има и такива, които не са плащали за тази година, въпреки че са идвали.
Р.Марангозов: Този членски внос е много различен от този за който знаем.
Д. Николов: Тези работи трябва да се вкарат в ред и да определим някакви критерии.
Аз знам, че имахме определени 150лв. - за начинаещи, 80лв. - за състезателите в
отбора. Имам предложение начинаещите след 3 месец да влизат в отбора.
Т. Иванов: Това предложение за 3 месеца е много относително спрямо сезона и не е
подходящо според мен.
Св. Попов: Аз имам предложение да бъде обвързано с присъствието на тренировки.
Който идва редовно ще плаща по-малко, който идва рядко ще плаща повече. Така ще
успеем да съберем деца, които да бъдат постоянни.

Т. Иванов: Това ще доведе до стремеж за израстване. Трябва да има и критерий за
посещаемост и резултати, трябва да има подборни гонки и вътрешни състезания да
следим развитието на нашите състезатели.
Д. Николов: Имам предложение за състезанията да имаме вътрешна ранглиста
съставена от състезанията и тренировките, за да максимално обективно. Можем да си
изготвим такава програма зимата и да я утвърдим за следващата година.
Р. Марангозов: Предлагам да унифицираме сега нещо средно и за догодина да
изготвим нови критерии и да ги утвърдим.
С. Костов: Искам да чуя Св. Попов, ако има предложения за размера на временния
членски внос.
Св. Попов: Искам да се създаде масовка и който идва по-редовно да е стимулиран
като плаща по-малко. А най-сериозните и напредващи ще се стимулират и с
индивидуални тренировки, които няма да се заплащат.
Р. Марангозов: Трябва да направим сметка какви разходи имаме по тренировките, за
да определим размера.
Д. Николов: минимума трябва да е 80лв, на месец, за дете.
В. Мавродиев: Аз предлагам за начинаещите - 150 лв., за отборите - 80лв.
Д. Николов: Съгласен съм с това предложение, но искам да предложа и национални
състезатели, с участия в Европейски и Световни първенства, да бъдат освободени от
временен членски внос. Кога обаче някой минава от високата на ниската такса трябва
да определим.
Р. Марангозов: Добре след 3 месеца треньора да прецени дали дадения начинаещ
става за отбора.
Д. Николов: А за догодина ще изготвим нова методика.
Т. Иванов: След 3 месеца и обосновано предложение от треньора пред УС.
Д. Николов: Предлагам да гласуваме обобщено предложението „ 150лв. за начинаещи
и 80 лв. за отбора, като преминаването става след обосновано с резултати за
напредък предложение от селекционерите и треньорите и одобрено от УС“
Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА
Даниел Николов – Председател: В резултат на проведеното гласуване по точка трета
от дневния ред УС РЕШИ:
„ че приема временния членски внос да бъде 150лв. - за начинаещи и 80 лв. - за
отбора, като преминаването става след обосновано с резултати за напредък
предложение от селекционерите и треньорите и одобрено от УС“
По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:
Р. Марангозов: Аз имам предложение по тази точка, с това да се занимава Св. Попов,
може да е временно, аз ще му помогна.

Св. Попов: Аз мога да предложа да се занимавам с това до края на годината.
Т. Иванов: Аз съм съгласен, но поне на 2 месеца да имаме информация какво се
случва.
С. Костов: Информацията ще се актуализира всеки ден във вътрешен отчет и всички
ще имаме достъп да следим какво се случва.
Д. Николов: Работим по таблиците, в които ще се попълват. Едната е готова, остава
още малко работа по останалите.
Предлагам да гласуваме предложението на г-н Марангозов „Светлин Попов да
отговаря за Членския внос, Временния членски внос и Даренията.“
Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА
Даниел Николов – Председател: В резултат на проведеното гласуване по точка
четвърта от дневния ред УС РЕШИ:
„ че приема Светлин Попов да отговаря за Членския внос, Временния членски
внос и Даренията.“
По точка ПЕТА от дневния ред:
Д. Николов: Предлагам Йордан Илиев да се занимава с това. Смятам, че ще се справи.
Предлагам да гласуваме предложението на г-н Марангозов „Йордан Илиев да бъде
отговорник за пропускателния режим на ВБ Бриз.“
Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА
Даниел Николов – Председател: В резултат на проведеното гласуване по точка пета от
дневния ред УС РЕШИ:
„ че приема Йордан Илиев да бъде отговорник за пропускателния режим на ВБ
Бриз.“
По точка ШЕСТА от дневния ред:
Д. Николов: Имаме едно постъпило Заявление от г-н Асен Атансов, което съм
препратил до всички колеги и сте се запознали преди заседанието.
Р. Марангозов: Протоколите ще бъдат публикувани на уебсайта на клуба.
В. Мавродиев: От ОС не е ли публикуван?
Д. Николов: Протокола от ОС е публикуван и публичен в ТРРЮЛНЦ.
За Уведомлението мога да ви уверя, че тренировка е проведена, материалната част е
ремонтирана и в добро състояние, без бензин за тренировките не сме оставали.
Количка за втория катер трябва от много години, ще имаме повече време есента и ще
я направим.
Д. Николов: Ще бъде отговорено на г-н Атанасов и ще бъде уведомен своевременно.
Предлагам да го гласуваме

Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА
Даниел Николов – Председател: В резултат на проведеното гласуване по точка шеста
от дневния ред УС РЕШИ:
„ че приема Д. Николов- председател на клуба да отговори на заявлението на г-н
Атанасов.“
По точка СЕДМА от дневния ред:
Т. Иванов: Искам да попитам колко нови правилника да поръчам.
Св. Попов един за мен.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 19:20 часа.

