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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" 
 

Днес, 28.03.2015 г., в гр. София, на адрес бул. "Васил Левски" № 75, Спортна 

палата, ет. 5, заседателна зала, се проведе Общо събрание на сдружение с нестопанска 

цел "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" /БФВ/. 

 

Заседанието беше открито от председателя на Управителния съвет на 

сдружението - Валентин Николов, който след кратко приветствие към присъстващите 

даде думата на Председателя на Мандатната комисия. 

 Председателят на Мандатната комисия - Светозар Стоянов Съев, докладва, че 

комисия в състав: Светозар Стоянов Съев, Любена Миткова Начева  и Стоян Атанасов 

Бахчевански е извършила регистрация на 27 /двадесет и седем/ делегати - членове на 

Общото събрание от 30 /тридесет/ клуба, членове на БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 

ПО ВЕРТОХОДСТВО и че Общото събрание ще се проведе при наличието на кворум, 

законно е и може да започне своята работа. 

 Регистрирани са 16 души като гости на заседанието на ОС.  

ОС със 30 гласа ЗА прие доклада на Мандатната Комисия. Протоколът на Мандатната 

комисия ще бъде подписан от председателя и членовете й. 

 За деловото протичане на събранието се проведе избор на секретар-

протоколчик и преброители. 

Валентин Николов – Предложи за секретар-протоколчик Любена Начева, а за 

преброители Коста Стергидов и Христо Гърков.  

Предложението бе подложено на гласуване и с от 30 гласа ЗА за секретар-

протоколчик на ОС на БФВ бе избирана Любена Миткова Начева, а за 

преброители бяха избрани Христо Гърков и Коста Стергидов. 

Валентин Николов – С оглед на по-доброто протичане на събранието предложи 

изказванията да са с продължителност 2 минути. Думата да се дава от 

председателстващия събранието. Постъпи и друго предложение от Пенчо Гешев 

изказванията да са с продължителност 4 минути. 

ОС прие с 28 гласа ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 

предложението изказванията да продължават до 4 минути. 

Георги Михов уточни, че в залата има Почетен Президент на БФВ и мястото му 

е на подиума, а не сред делегатите и гостите на събранието. 

Валентин Николов – даде думата на Проф. Камен Фильов, който благодари на 

Георги Михов и пожела успех на кандидатите. 

Валентин Николов – предложи да бъдат избрани членове на Изборната комисия.  

Иван Димитров предложи състав от трима члена и  това да са: Проф. Камен 

Фильов, Цено Кътов и Димитър Вангелов. 

Валентин Николов – Има ли други предложения? 

Режим на гласуване: 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ бе избрана Изборната 

комисия от трима члена в състав Проф. Камен Фильов, Цено Кътов и Димитър 

Вангелов. 

Валентин Николов предложи за председател на Изборната комисия Проф. 

Фильов. 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ избра за Председател на 

Изборната комисия Проф. Камен Фильов. 
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Валентин Николов предложи регистрираните 16 гости на събранието, по 

приложен списък да останат и да участват в работата на събранието, като имат право 

да се изказват, не без право на глас. 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие регистрираните 

гости на събранието, по приложен списък да останат и да участват в работата на 

събранието, като имат право да се изказват, не без право на глас. 

Валентин Николов запозна присъстващите с дневния ред, който е обнародван в 

Държавен вестник, публикуван във вестник „СЕГА”, публикуван на страницата на 

БФВ и фейсбук страницата на БФВ, както и залепен в седалището на БФВ – сградата 

на ММС: 

 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2014 г. 

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. 

3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 

2014 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет. 

4. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ 

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и 

на Контролния съвет за дейността им през 2014 г. 

6. Освобождаване от  длъжност на членовете на Управителния съвет и на 

Контролния съвет. 

7. Избор на Управителен съвет на БФВ. 

8. Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ. 

9. Избор на Контролен съвет на БФВ. 

10. Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ. 

11. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2015 г. 

12. Промени в Устава на БФВ. 

13. Разни. 

 

Светозар Съев предложи с оглед на по-експедитивното протичане на събранието 

точки от 6 до 10 да бъдат преместени в началото на събранието, като информира 

присъстващите, че от 14:00 часа в тази зала ще има още едно Общо събрание на друга 

спортна  федерация. Целта е да не се провали избора на органи на БФВ. Останалите 

точки може да ги гласуваме и като се преместим някъде. Светозар Съев уточни, че 

законът не позволява да се добавят нови точки в дневния ред, но позволява те бъдат 

разместени. 

Георги Михов изтъкна,че е редно първо да се обсъдят от ОС подадените 

оставки, след това освобождаването от отговорност и тогава избора на органи на БФВ. 

Александър Стоилов Александров предложи да се спазва дневния ред. Пенчо 

Гешев също предложи да се спазва дневния ред. Тодор Иванов също предложи да не се 

променя дневния ред, като обърна внимание, че на последното изборно събрание 

преди две години нямаше възможност да разгледаме и да обсъдим другите документи 

и не е желателно и сега да се получи същото. 

Георги Михов поиска да се уточни новия УС две или четири години ще бъде 

избран. 

Валентин Николов изтъкна, че дискусиите са важни и трябва се проведат. Не 

следва са бъдат освободени от отговорност членовете на УС и на КС без да се проведат 

дискусиите. Неговото лично мнение е първо да направи избора и след това дискусиите 

- оставките са факт и могат да се обсъдят след това. Общото събрание е суверенно и то 

може да решава в какъв ред да се разглеждат точките от дневния ред. 
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Росен Марангозов обърна внимание, че се губи много време в тази дискусия и 

предложи да се подложи на гласуване предложението. 

Валентин Николов уточни, че предложението е точки от 6 до 10 да бъдат преместени 

преди първа точка, след което всички останали точки да бъдат разгледани по реда си. 

 

ОС с 11 гласа ЗА, 14 ПРОТИВ, 5 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не прие направеното 

предложение за размествани на реда за разглеждане на точките от дневния ред. 

 

Валентин Николов уточни, че в съответствие с решението на Общото събрание 

работата продължава по дневния ред. 

 

 По т. 1 от дневния ред:  

Отчет за дейността на Управителния съвет за 2014 г. 

 

Валентин Николов информира присъстващите, че отчетът на УС е предоставен 

предварително на всички членове на БФВ. Всички документи за ОС са изпратени на 

ел. пощи. За първи път има приложена и таблица с участието на всеки член на УС и 

присъствието му на заседанията на УС, за да има пълна яснота и прозрачност. 

Валентин Николов направи резюме на доклада и изказа благодарност на членовете на 

УС, на Изпълнителния директор и на Старши треньора на националния отбор - Коста 

Стергидов. 

 

ОС с 29 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Отчета за 

дейността на Управителния съвет на БФВ за 2014 г. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. 

 

Валентин Николов информира присъстващите, че Годишният Финансов отчет 

на БФВ също е предоставен предварително и всички са имали възможност да се 

запознаят с него, като изтъкна, че през последните две години документацията на БФВ 

беше приведена във вид, който отговаря на всички счетоводни изисквания. 

 

ОС с 24 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Годишния 

финансов отчет на БФВ за 2014 година. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 

2014 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет. 

 

 Валентин Николов уведоми присъстващите, че Председателят на Контролния 

съвет - г-н Красимир Вангелов, поради здравословни причини не може да присъства, 

поради което той запознае ОС с доклада. 

 

ОС с 24 гласа ЗА, 4 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада на 

Контролния съвет на БФВ за дейността на Управителния съвет на БФВ през 2014 

г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет на БФВ. 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ 
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ОС с 28 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада по чл. 40, 

ал. 2 от ЗЮЛНЦ на БФВ за 2014 година. 

 

 По т. 5 от дневния ред:   

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на 

Контролния съвет за дейността им през 2014 г. 

  

ОС с 21 гласа ЗА, 6 ПРОТИВ, 3 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ освободи от 

отговорност членовете на Управителния съвет на БФВ за дейността им през 2014 

г. 

 

ОС с 19 гласа ЗА, 8 ПРОТИВ, 3 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ освободи от 

отговорност членовете на Контролния съвет на БФВ за дейността им през 2014 г. 

 

 

 По т. 6 от дневния ред: 

Освобождаване от  длъжност на членовете на Управителния съвет и на 

Контролния съвет. 

 

ОС с 28 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ освободи от длъжност 

членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на БФВ. 

 

Валентин Николов предостави председателството на събранието на 

Председателя на Изборната комисия – Проф. Камен Фильов. 

 

 По т. 7 и т. 9 от дневния ред: 

Избор на Управителен съвет на БФВ. 

Избор на Контролен съвет на БФВ. 

 

Проф. Камен Фильов предложи да се вземе процедурно решение - дали изборът 

трябва да бъде с таен или явен вот. 

 

ОС с 28 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие да се гласува 

тайно за членове на Управителния съвет. 

 

Проф. Камен Фильов предложи да се гласува Управителния съвет да бъде от 9 

члена, а Контролния съвет от 3 члена. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Управителния 

съвет на БФВ да бъде от 9 члена, а Контролния съвет на БФВ от 3 члена. 

 

След проведеното тайно гласуване Проф. Камен Фильов обяви резултатите: 

 

За членове на Управителния съвет са избрани: 

 

1. Евгений Радославов Мавродиев с ЕГН: 810521**** – 30 гласа 

2. Милкана Христова Нонова с ЕГН: 650314**** – 21 гласа 

3. Стоян Атанасов Бахчевански с ЕГН: 770506**** – 21 гласа 

4. Лъчезар Николов Братоев с ЕГН: 620820**** – 20 гласа 

5. Иван Евтимов Костадинов с ЕГН: 740824**** – 19 гласа 

6. Валентин Николов Николов с ЕГН: 690626**** – 17 гласа 
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7. Ивайло Славов Гавраилов с ЕГН: 720515**** – 17 гласа 

8. Росен Кръстев Марангозов с ЕГН: 590728**** – 16 гласа 

9. Александър Стоилов Александров с ЕГН: 440202**** – 16 гласа 

 

Останалите кандидати са събрали следните гласове: 

 

Георги Гуменов – 15 гласа 

Кирил Жеглев – 14 гласа 

Косю Костадинов – 6 гласа 

 

За членове на Контролния съвет са избрани: 

 

1. Искра Георгиева Йовкова с ЕГН: 780715**** – 24 гласа 

2. Антоанета Тонева Томова с ЕГН: 860210****– 18 гласа 

3. Светозар Стоянов Съев с ЕГН: 570519**** – 16 гласа 

 

Останалите кандидати са събрали следните гласове: 

 

Роман Едуард – 10 гласа 

Никола Александров – 8 гласа 

Лазар Тулев – 5 гласа 

Стоян Киров – 5 гласа 

 

По т. 8 от дневния ред: 

Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението за 

Председател да се гласува явно. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ избра Евгений 

Радославов Мавродиев с ЕГН: 8105210461 за Председател на Управителния съвет 

на БФВ. 

 

По т. 10 от дневния ред: 

Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението за 

Председател на Контролния съвет да се гласува явно. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ избра Искра Георгиева 

Йовкова с ЕГН: 7807150534 за Председател на Контролния съвет на БФВ. 

 

Проф. Камен Фильов предостави председателството на събранието на 

новоизбрания Председател на БФВ – Евгений Мавродиев. 

 

 

Евгений Мавродиев благодари на всички за доверието, за тези 30 гласа и заяви 

намерението си да накарам този УС да работи. Той заяви, че ако това не се случи, през 

следващата година пак ще предстоят избори. 

 

По т. 11 от дневния ред: 

Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2015 г. 
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Евгений Мавродиев запозна присъстващите с проекта за бюджет на БФВ.  

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общото събрание прие  

предложения бюджет на БФВ за 2015 година. 

 

По т. 12 от дневния ред: 

Промени в Устава на БФВ. 

 

Евгений Мавродиев предложи на Общото събрание на БФВ да създаде работна 

група с членове: Проф. Камен Фильов, Станислав Касъров и Стоян Киров,  която в 

срок до 30.09.2015 г. да изготви проект за нов устав на БФВ. Проектът за устав да бъде 

разпространен за обсъждане между членовете на БФВ и да бъде внесен за приемане на 

редовното годишно Общо събрание на БФВ през 2016 г. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие  направеното 

предложение. 
 

По т. 13 от дневния ред: 

Разни. 

 

 Не бяха направени предложения за разглеждане. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение с 

нестопанска цел "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" бе закрито. 

 

 

 

 

 

Председател на ОС – т. 1 - 6:  __________________________ 

Валентин Николов 

 

 

 

 

Председател на ОС – т. 7 - 10:  __________________________ 

Проф. Камен Фильов 

 

 

 

 

Председател на ОС – т. 11- 13:  __________________________ 

Евгений Мавродиев 

 

 

 

 

Секретар-протоколчик:   __________________________ 

Любена Начева   


