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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" 
 

Днес, 25.03.2017 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 – Евгений Мавродиев, който след кратко приветствие към присъстващите 

даде думата на Председателя на Мандатната комисия. 

 Председателят на Мандатната комисия – Никола Стоилов Александров, 

докладва, че комисия в състав: Никола Стоилов Александров, Любена Миткова 

Начева-Григорова и Добромир Димитров Дончев е извършила регистрация на 31 

/тридесет и един / делегати - членове на Общото събрание, като са представени  

всичките 33 /тридесет и три / клуба, членове на БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

ВЕТРОХОДСТВО, предвид това, че делегатът от Уиндсърф Клуб Бургас Марияна 

Лозева гласува с редовно пълномощно и от името на Бургаски Морски Клуб и 

делегатът от МСК Сереко Царево Николай Митрев гласува с редовно пълномощно и 

от името на Яхт Клуб Леванте Царево.  Налице е кворум, провеждането на Общото 

събрание е законно и може да започне своята работа. 

 Регистрирани са 31 души като гости на заседанието на ОС.  

ОС със 33 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. 

Евгений Мавродиев – Предложи за секретар-протоколчик Любена Начева, а за 

преброители Илия Джингов и Асен Атанасов.  

Предложението бе подложено на гласуване и с от 33 гласа ЗА за секретар-

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

преброители бяха избрани Илия Джингов и Асен Атанасов. 

Евгений Мавродиев – 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 33 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 

предложението изказванията да продължават до 4 минути. 

Евгений Мавродиев покани Почетния Президент на БФВ да се присъедини на 

подиума. 

Евгений Мавродиев – предложи да бъдат избрани членове на Изборната 

комисия.  

Валентин Николов предложи за Председател на Изборната комисия г-н Никола 

Дуков, поради това, че има достатъчно опит. 

Евгений Мавродиев – Има ли други предложения? Трябва да бъдат трима 

човека. 

Николай Ташев – Предлагам Стефан Стефанов. 

Стефан Стефанов – Давам отвод. 

Станислав Касъров – Предлагам Проф. Камен Фильов и Георги Паунов. 

Александър Александров – Предлагам Емил Петричев. 

Проф. Камен Фильов – Благодаря Ви за доверието, но ще Ви помоля за моя 

отвод. 

Режим на гласуване: 
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ОС с 32 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ бе избрана Изборната 

комисия от трима члена в състав Никола Дуков – Председател и членове: Георги 

Паунов и Емил Петричев. 

Евгений Мавродиев предложи регистрираните 31 гости на събранието, по 

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

да се изказват, но без право на глас. 

ОС с 33 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. 

Евгений Мавродиев 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 2016 г. 

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. 

3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2016 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 2016 г. 

6. Приемане на нов устав на БФВ. 

7. Освобождаване от  длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния 

съвет. 

8. Избор на Управителен съвет на БФВ. 

9. Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ. 

10. Избор на Контролен съвет на БФВ. 

11. Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ. 

12. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2017 г. 

13. Разни. 

 

 

 По т. 1 от дневния ред:  

Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г. 

 

Евгений Мавродиев информира присъстващите, че отчетът на УС е предоставен 

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

ел. пощи. Евгений Мавродиев даде думата за разисквания, ако има въпроси. 

Александър Алекасндров – На миналото годишно отчетно събрание казах 

същото – липсва подробен спортно-технически отчет на състезателите със сключен 

договор с ММС. 

Евгений Мавродиев – Такива отчети са представени пред УС. За цялата 2016 г. 

има такъв Отчет на Александър Бачев. На останалите състезатели са представени 

съдържателни отчети след всяко състезание и са гласувани от УС. Има ли други 

въпроси? 

 

ОС с 31 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Отчета за 

дейността на Управителния съвет на БФВ за 2016 г. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. 

 

Евгений Мавродиев информира присъстващите, че Годишният Финансов отчет 

на БФВ също е предоставен предварително и всички са имали възможност да се 
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запознаят с него. Отчетът е изготвен от дипломираният експерт-счетоводител Росица 

Печуркова. Евгений Мавродиев отбеляза, че е поканил Г-жа Печуркова да присъства 

на Общото събрание, но не е било възможно поради нейно заболяване.  

 

ОС с 32 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Годишния 

финансов отчет на БФВ за 2016 година. 

 

Доц. Пенчо Гешев – Смятам, че е редно да почетем с едноминутно мълчание 

загубата на Иван Абаджиев. 

Евгений Мавродиев – Моля всички да го направим. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 

2016 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет. 

 

 Евгений Мавродиев даде думата на Председателя на Контролната комисия  - Г-

жа Искра Йовкова.  

 Искра Йовкова – Докладът Ви беше изпратен предварително, но аз ще Ви го 

прочета. През 2016 г. Контролната комисия работи в състав: Искра Йовкова – 

председател, членове: Антоанета Томова и Александър Георгиев. 

 Искра Йовкова прочете Докладът на Контролната комисия за 2016 г. 

 Стоян Киров – Дали изобщо сте констатирали от финансовия отчет, че 

собственото на БФВ дружество „Булсаф”ЕООД е паднало с 3000 лв. под Уставния си 

капитал. И е трябвало или да бъдат предприети съответните действия или да бъде 

взето решение за ликвидацията му. 

 Искра Йовкова – Няма законово нарушение за това. 

 Стоян Киров – Констатирахте ли този факт? 

 Искра Йовкова – Ние следим за законосъобразност. 

 Евгений Мавродиев – Ще разговаряме с г-жа Печуркова. Тя не ни е уведомила, 

че трябва да предприемем действия. 

 Стоян Киров – Уведомила Ви е. В т.4.2. от внесеният от Вас финансов отчет е 

изрично записано, че „капиталът му е положителна величина 2 хил. лв. и е спаднал 

спрямо регистрирания с 3 хил. лв.” Търговският закон е ясен. Или се предприемат 

съответните действия да се реши проблема или трябва да се вземе решение за 

обявяване в несъстоятелност. 

 Евгений Мавродиев – В закона няма такова нещо. Експерт –счетоводителят е 

много добър и опитен и ако е трябвало да напрвим такова нещо щеше да ни уведоми. 

 Александър Калчев – Има експерт-счетоводител, който не ни е уведомил, че 

трябва да се направи нещо, значи не трябва. 

 Станислав Касъров – През 2003 г., когато се регистрира дружеството 

законовото ограничение беше капиталът да е 5 000 лв. Сега може да е и 2 лв. В 

момента УС трябва да вземе решение да намали капитала на дружеството и всичко ще 

бъде наред. 

 Стоян Киров – Точно това имам предвид, като казвам „съответните действия – 

или се допълва капитала до регистрирания такъв или се намалява”. Иначе, процедура 

по несъстоятелност. 

 Никола Дуков – Абсолютно е прав Г-н Киров и УС е трябвало да вземе решение 

да намали капитала. 

 Евгений Мавродиев – След приемането на този отчет не е имало заседание на 

УС, на което да се вземе такова решение. Следващия УС да го направи. 
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ОС с 30 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада на 

Контролния съвет на БФВ за дейността на Управителния съвет на БФВ през 2016 

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 

 

ОС с 32 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада по чл. 40, 

ал. 2 от ЗЮЛНЦ на БФВ за 2016 година. 

 

 По т. 5 от дневния ред:   

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на 

Контролния съвет за дейността им през 2016 г. 

 

Евгений Мавродиев – Предлагам да се гласува отделно освобождаването от 

отговорност – първо членовете на УС, а след това на Контролната комисия. 

Тодор Иванов – Доколкото си спомням от миналата година Контролната 

комисия не беше освободена от отговорност. Какво правим в случая? 

Евгений Мавродиев – Адвокатите да кажат. 

Стоян Киров – Аз ли да Ви казвам. Да не работя адвокат на БФВ. Трябвало е да 

се внесе стария отчет с този. 

Никола Дуков – Това не може да се разглежда, защото не е точка от дневния 

ред.  

ОС с 33 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ освободи от 

отговорност членовете на Управителния съвет на БФВ за дейността им през 2016 

г. 

Стоян Киров – Как освобождавате УС, на който не му е приет отчета за 2015 г. 

Евгений Мавродиев – Става въпрос за Контролната комисия, не за УС. 

 

ОС с 32 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ освободи от 

отговорност членовете на Контролния съвет на БФВ за дейността им през 2016 г. 

 

 По т. 6 от дневния ред: 

            Станислав Касъров – Миналата година дискутирахме темата. Новия закон за 

спорта не е приет и затова не сме Ви представили проект за нов устав. В дневния ред 

точката е внесена, защото не се знаеше дали ще бъде приет Закона за спорта. 

 Тодор Иванов – Имаше предложение. Нека се избере комисията. 

 Искра Йовкова – Да се определи комисията и да се знае като излезне новия 

закон да започва да работи. 

 Стоян Киров – Такава комисия беше избрана. 

 Никола Дуков – Няма такава точка в дневния ред. 

 Станислав Касъров – Може да се разгледа в т. Разни. Ако имате желание може 

да се разшири избраната до сега комисия. Може УС да вземе решение. 

 Тодор Иванов – Имам предложение да се приеме комисия, за да не се губи 

времето. 

 Никола Дуков – Нека да е в т.Разни. 

 

 По т. 7 от дневния ред 

 Лъчезар Братоев – Ако не се съгласим да ги освободим от длъжност какво 

правим? 

 

Освобождаване от  длъжност на членовете на Управителния съвет и на 

Контролния съвет. 
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ОС с 33 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ освободи от длъжност 

членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на БФВ. 

 

Евгений Мавродиев предостави председателството на събранието на Проф. 

Камен Фильов. Председателя на Изборната комисия Никола Дуков започна изборната 

процедура. 

 

 По т. 8 и т. 10 от дневния ред: 

Избор на Управителен съвет на БФВ. 

Избор на Контролен съвет на БФВ. 

 

 Никола Дуков – Трябва ОС да вземе решение дали гласуването да бъде тайно 

или явно. 

 Александър Александров – Аз предлагам да е тайно по няколко причини. Има 

много кандидати за УС – да се предложи списъка и всеки да има право да отметне 

избора си. 

 Проф. Камен Фильов – Вече е ясен броя на кандидатите. 

 Станислав Касъров – Аз подкрепям предложението. Да се проведат тайно, както 

предишни години. 

 Стоян Киров – Председателя се избира от състава на УС. 

 

ОС с 31 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие да се гласува 

тайно за членове на Управителния съвет. 

 

Станислав Касъров – Предлагам УС да бъде от 7 човека. 

Александър Александров – Аз предлагам да остане 9 човека. 

 

ОС с 4 гласа ЗА, 23 ПРОТИВ, 6 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ отхвърли 

предложението  Управителния съвет на БФВ да бъде от 7 члена. 

ОС с 22 гласа ЗА, 4 ПРОТИВ, 7 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението  

Управителния съвет на БФВ да бъде от 9 члена. 

 

Доц. Пенчо Гешев – Имаме ли право да избираме член, който го няма. 

Станислав Касъров – Няма пречка. 

Валентин Николов – Понеже имаме избор на Контролна комисия. Предлагам да 

гласуваме и броя на членовете й. Моето предложение е да са 3-ма члена, понеже е 

видно, че в по-малък състав работи по-добре. 

Проф. Камен Фильов – Ако всички гласувате сега избора на Контролна комисия 

да бъде заедно с УС няма да има проблем. 

Валентин Николов – Да просто да ни се раздадат два листа. 

 

ОС с 33 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението  да 

се раздадат заедно бюлетините за избор на УС и за избор на Контролна комисия. 

Проф. Камен Фильов – Предлагам да гласувате и за 3 члена за Контролна 

комисия. 

ОС с 33 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението  

Контролната комисия на БФВ да бъде от 3 члена. 

Стоян Киров – Трябва да се вземе решение дали искате да се гласува тайно и за 

Контролна комисия. 

ОС с 33 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението за  

Контролната комисия на БФВ да се гласува с таен вот. 
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След проведеното тайно гласуване Никола Дуков обяви резултатите: 

 

За членове на Управителния съвет са избрани: 

 

1. Кирил Христов Жеглев с ЕГН: 7101160566  – 25 гласа 

2. Александър Стоилов Александров с ЕГН: 4402026346 – 22 гласа 

3. Иван Евтимов Костадинов с ЕГН: 7408240520 – 22 гласа 

4. Росен Кръстев Марангозов с ЕГН: 5907281088 – 22 гласа 

5. Радослав Янков Марков с ЕГН: 6511260441- 21 гласа 

6. Ангел Христов Дипчиков с ЕГН: 9002250983- 20 гласа 

7. Валентин Николов Николов с ЕГН: 6906260842 – 20 гласа 

8. Никола Стоилов Александров с ЕГН: 4509176220 – 20 гласа 

9. Александър Ценков Георгиев с ЕГН: 6310227267 – 17 гласа 

 

Останалите кандидати са събрали следните гласове: 

 

Евгений Радославов Мавродиев – 13 гласа 

Лъчезар Николов Братоев – 12 гласа 

Николай Димитров Ташев – 12 гласа 

Стоян Атанасов Бахчевански – 11 гласа 

Ивайло Славов Гавраилов – 10 гласа 

Александър Янчев Калчев – 9 гласа 

Георги Димитров Гуменов – 8 гласа 

Станислав Милчев Касъров – 8 гласа 

Стоян Тодоров Тузлуков – 5 гласа 

Антоанета Тонево Томова – 3 гласа 

Илиан Любенов Тенекеджиев – 3 гласа 

Косю Димитров Костадинов – 2 гласа 

Красимир Берославов Наумов – 1 глас 

Цено Димитров Кътов – 1 глас 

 

За членове на Контролния съвет са избрани: 

 

1. Тодор Димитров Иванов с ЕГН: 5905091005– 29 гласа 

2. Иван Йорданов Йорданов с ЕГН: 7207150506– 27 гласа 

3. Александър Костадинов Събев с ЕГН: 7010180448– 24 гласа 

 

Останалите кандидати са събрали следните гласове: 

 

Златин Георгиев Съръстов – 12 гласа 

Милко Димитров Митев – 2 гласа 

 

По т. 9 от дневния ред: 

Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ. 

 След като има един кандидат за Председател на УС има предложение да се 

гласува явно за него. 

 Александър Александров – Аз бях предложил тайно. 

 Доц. Пенчо Гешев – Тъй като не сме гласували начина аз предлагам явно. 

 Александър Александров – Оттеглям си предложението. 
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ОС с 28 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 5 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението за 

Председател да се гласува явно. 

 

ОС с 23 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 10 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ избра Росен Кръстев 

Марангозов с ЕГН: 5907281088 за Председател на Управителния съвет на БФВ. 

 

По т. 11 от дневния ред: 

Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ. 

Александър Александров – Аз предлагам, който е събрал най-много гласове от 

гласуването да стане председател на комисията. 

 

ОС с 28 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 5 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие предложението за 

Председател на Контролния съвет да се гласува явно. 

 

ОС с 28 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 5 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ избра Тодор Димитров 

Иванов с ЕГН: 5905091005 за Председател на Контролния съвет на БФВ. 

 

Проф. Камен Фильов предостави председателството на събранието на 

новоизбрания Председател на БФВ – Росен Марангозов. 

 

 

Росен Марангозов - Благодаря на всички за доверието. Смятам, че ще работим 

заедно за цялата федерация. Програмата ми е кратка, но ще я обогатявам постепенно в 

движение. Надявам се, че ще видите резултати. 

 

По т. 12 от дневния ред: 

Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2017 г. 

 

Росен Марангозов запозна присъстващите с проекта за бюджет на БФВ.  

 

ОС с 26 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 7 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общото събрание прие  

предложения бюджет на БФВ за 2017 година. 

 

 

По т. 13 от дневния ред: 

Разни. 

Ивайло Гавраилов – Във връзка с предходните точки искам да обърна 

внимание, че в УС е избран човек, който е на трудов договор към БФВ и няма право да 

е член на УС. Считам, че това е грубо нарушение на правилата. Но протоколът може 

да бъде разглеждан в съда. Ако се окаже, че Г-н Александров не може да бъде член на 

УС се опорочава избора на Председател, защото следващия който трябва да влезе в УС 

е Евгений Мавродиев. 

Евгений Мавродиев – Аз си правя отвод и не бих направил проблем за това. 

Александър Александров – Трябва да направим консултация с някои органи. 

Ако се окаже, че е конфликт на интереси Г-н Александров ще реши дали да остане 

Старши треньор или член на УС. 

Стоян Киров – Защо не се изнесе въпросът към други инстанции? Това 

трябваше да се реши от предния УС преди избора. 

Александър Калчев – Споделям мнението на Г-н Гавраилов. Трябва да се 

направи запитване към Комисията за конфликт на интереси. За предния УС на никой 

не му е било ясно, че Г-н Александров ще си подаде кандидатура.   

Светозар Съев – Такива казуси често се случват. Въпрос на личен избор е. 

Проблемът е, че трябва да се реши в момента. 
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Стоян Киров – Такива ограничения в Устава няма. Такива конфликти на 

интереси няма. Има единствено ограничението, че за себе си не може да гласуваш по 

въпроси които те касаят. 

Валентин Николов – Мина време. С цялото ми уважение към Г-н Гавраилов не 

знам кой му е написал листчето. Това, което се обсъжда е, че няма ограничение. Г-н 

Александров за да улесни нещата сега може да даде отговор. Ако ще се търси под вола 

теле няма смисъл. Има един избор, който е факт. Това е отношението на клубовете. 

Адмирирам Г-н Мавродиев за отвода му. Трябва нещата да се градят. Тези филми сме 

ги играли много години назад. Но оттам нататък всичко е въпрос на сметки и 

стратегии и няма да подобрят този спорт. 

Илия Джингов – С моя скромен опит искам да Ви кажа, че Г-н Александров има 

правото да бъде номиниран и избран. Оттук нататък морално той може да вземе 

решение. Когато ме избраха за Зам.Кмет на Община Поморие до един месец имах 

срок, в който трябваше да си продам фирмите. Ако Г-н Александров вземе решение да 

се откаже от УС ще остави УС от 8 човека. 

Александър Калчев – Не считам, че срокът е един месец. Десетия по ред в 

момента също е кандидат за Председател. Но в този случай опорочаваме избора на 

Председател. 

Никола Александров – Когато е пусната моята кандидатура аз не съм имал 

такива взаимоотношения с БФВ. Въпросът трябва да се провери в комисията за 

конфликт на интереси. Аз дълги години съм работил в БФВ и съм бил член на УС до 

2009 г. За мен няма никакъв проблем да си подам отвод за мястото на УС, ако Евгений 

гарантира, че няма проблем. На първото заседание на УС ще го обявя. Стига да има 

конфликт на интереси. Искам да съм полезен с каквото може. Хубаво е да прецените 

къде ще бъда по-полезен – в УС или като Старши треньор. Защото и за позицията на 

Старши треньор има проблем. 

Стоян Киров – Член на УС може да прекрати функциите си пред ОС поради 

трайна физическа невъзможност или ако ОС го освободи. Това пише в Устава. Или 

трябва да има ново Общо събрание, което да проведе избор. Няма автоматична 

възможност 10-я по ред да стане 9 в избора за УС. Тук не важат правилата за 

Народното събрание и депутатите. Същия казус е като подаване на оставката по време 

на мандата. Както направи Милкана Нонова. В нейният случай, УС на БФВ работи две 

години в намален състав до сегашното Общо събрание. И нямаше никакъв проблем. 

Росен Марангозов – Спомена се комисията за конфликт на интересите и срок от 

1 месец. Нека се обърнем към тази комисия. Може да го гласуваме. Той е законно 

избран и изборът е негов. 

Добромир Дончев – Тази комисия трябва да реши дали е конфликт или не. 

Стоян Киров – Тук е секретарят на БФВ Любена Начева. Да отговори, какъв е 

договорът на Никола Александров с БФВ. 

Любена Начева – Никола Александров е на граждански договор, като треньор. 

Стоян Киров – Щом е на граждански договор няма такъв казус. Щом не е в 

трудови правоотношения с БФВ  няма никакъв конфликт на интереси. Ще се 

изпълнява устава и няма да гласува в УС по въпроси, които го касаят лично. За да се 

обжалва трябва самият избор на УС да е опорочен, а той не е.  

Станислав Касъров – ОС не може да направи нищо повече по въпроса. УС може 

да се консултира дали има конфликт на интереси или не. Г-н Александров тогава може 

да вземе решение. 

 

Станислав Касъров – Относно комисията по работа за проект на нов устав. 

Говорих с Г-н Емил Петричев и Александър Георгиев. Съгласни са да се присъединят. 

Моето предложение е да увеличим комисията с още двама члена. 
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ОС с 22 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 11 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общото събрание прие  

комисията за изготвяне на проект за нов Устав на БФВ да бъде увеличена с двама 

нови члена – Емил Петричев и Александър Георгиев. 

 

Стоян Киров – Имам един въпрос към новото ръководство. Миналата година в 

българското килово ветроходство с решение на УС на БФВ влязоха още две нови 

хендикапни системи – ORC и Българска Хендикапна Система. Аз администрирам БХС, 

тук е Георги Паунов, като неин създател и към момента тази система е обмерила 

напълно безплатно 24 яхти. Старото ръководство на БФВ я неглижираше. Дори в 

Доклада на УС както видяхте я няма. Това е изцяло безплатна система на доброволни 

начала. Но в доклада беше обърнато внимание само на ORC. Това  е обидно за хората, 

които с доброволен и безвъзмезден труд създадоха и администрират БХС в обща 

полза. Искам да попитам това дали ще продължава така и в новия УС. 

Росен Марангозов – На първия УС ще обсъдим въпроса. Там ще решат. Иначе, е 

добре да има равнопоставеност. 

Стоян Киров – Въпросът е в отношението на управлението. 

Искра Йовкова – Искам да дам информация за два семинара, които ще се 

проведат във връзка с новия правилник – на 1 април в Бургас и на 22 април във Варна. 

Искам само да напомня, че предходния УС взе решение въпросът с членския внос да се 

разгледа тук в т. Разни. 

Росен Марангозов – Да разбирам, че трябва да поставя този въпрос. 

Лъчезар Братоев – Това не е ли въпрос на устава. 

Станислав Касъров – Не. 

Росен Марангозов – Ако има предложения за неговото увеличение или 

намаление. 

Валентин Николов – Кой предлага увеличение? 

Искра Йовкова – Беше взето решение да се обсъди. Аз не предлагам нищо. 

Стоян Киров – Ние приехме вече проекто-бюджета за 2017 г., в който членския 

внос е едно от приходните пера. 

Тодор Иванов – Има клубове, които вече са го платили. 

Красимир Вангелов – В момента сме 33 клуба. Ако искате да ги разредите може 

да го увеличите. Ако това е целта на занятието. Ако искате да правите ветроходство 

първо трябва да се увеличи финансирането на клубовете. 

Валентин Николов – Членският внос не трябва да бъде увеличаван. Клубовете 

имат много проблеми в момента. Има ли предложения? Ако няма има ли смисъл да си 

губим времето? 

Ивайло Гавраилов – Аз предлагам членският внос да стане в двоен размер и да 

няма недостиг на средства в МСК, както беше докладвано на последния УС. 

Валентин Николов – Нещо в изказването на Г-н Гавраилов не е наред. Този 

членски внос ще влезне през 2018 г. Тази година няма да реши проблема с МСК. 

Евгений Мавродиев – Искам да Ви уведомя, че БФВ плаща членски вносове 

към различни класни асоциации, Международната Федерация и БОК. Тези членски 

вносове постоянно се увеличават. Вече към Международната Федерация е 3000 лв. 

Станислав Касъров – Мисля, че трябва да помислим в посока да го увеличим 

във времето. По-добре да се увеличи с по 50 лв. следващите пет години, а не наведнъж 

да стане 600 лв. 

Александър Калчев – Има доста клубове без дейност. Ако питате мен членският 

внос трябва да стане 1200 лв. Клубовете, които имат дейност могат да си го позволят. 

Красимир Вангелов – Точно те не могат. 

Александър Калчев – Ние сме такъв клуб, с над 180 състезателя и имаме по-

голям бюджет от този на БФВ. 

Красимир Вангелов – Тогава направете дарение. 
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Александър Александров – Моето предложение е членският внос да остане 

такъв какъвто е в момента. Оттук нататък нека новото ръководство да реши. УС да 

обмисли въпроса и на следващото ОС да реши какво е реално. За недостига в МСК, 

таксите участие например за ЕП Оптимист можеха да се поемат от таксите на чуждите 

състезатели. 

Стоян Тузлуков – На всяко събрание на УС ОМК Несебър и ние от Циклон 

предлагаме увеличение на членския внос. Всеки път ОМК Несебър предлагат 1000 лв. 

Защо сега всеки един от тях не го каже? Трябва да се вдигне този членски внос. Най-

малкото да отпаднат клубове фантоми. 

Ивайло Гавраилов – Досега решихме, че това не е в компетенцията на УС и се 

взе решение ОС да разгледа въпросът. Сега взимате решение УС да го реши и после 

пак ще се предлага на ОС и така до безкрай. Предложението е във връзка с 

подобряването на финансовите параметри на БФВ през 2018 г. Всеки, който иска да 

взима пари от БФВ трябва да си плаща членски внос. 

Никола Александров – Аз смятам, че членският внос няма да реши проблема с 

бюджетния въпрос. Има друг въпрос. Може да има такса за картотекиране. Така 

големите клубове ще плащат повече, а по-малките по-малко. Така и клубове ще си 

правят сметка кои състезатели да картотекират. 

Красимир Вангелов – За първи път сме на едно мнение с Г-н Александров. Ако 

някой иска да си праща детето на състезания от МСК да си изкара пари от джоба 

затова. Ако ще събираме пари с членски внос... Пак ще има наши и ваши. Пак ще го 

има разделението. 

Александър Калчев – По принцип такова нещо може да работи, ако върнем 

делегатското право спрямо точките на клубовете, както беше. Сега искате клубовете, 

които имат състезатели да плащат картотеки, но да нямат контрол над БФВ. Моето 

предложение е за чл.внос от 1200 лв. 

Станислав Касъров – Подкрепям Никола Александров за членски внос при 

картотекиране. В много чужди федерациии в тази такса дори влиза застраховката 

трети лица. Преди години плуването бяха много изненадани, че нямаме такса за 

отделните състезатели. 

Доц. Пенчо Гешев – Аз имам предложение от позицията на консуматор на БФВ. 

Не трябва да се противопоставят клубовете на БФВ с членски внос. Има и клубове 

като Дорадо НСА, които имаме други функции. За да участваме в регати всяка година 

членския внос го плащам от моя джоб. Дейност не мога да развивам. Искам да сме в 

БФВ и давам възможност на състезателите да участват в състезания. Какво ще се 

случи, ако отпаднат клубове. Не трябва да се мисли в тази посока. Най-логичното е да 

се плаща картотека. Може да се направи елементарна сметка. Ще се спечелят 10 000 

лв. с това ли ще се решат проблемите на БФВ? 

Илия Джингов – Ако ние увеличим драстично членския внос на веднъж, тогава 

ще ни се намалят клубовете и ще се намали субсидията от ММС. Предлагам да 

влезнем в режим на гласуване. 

Стоян Киров – Г-н Касъров спомена, че на други федерации застраховката 

трети лица влиза в таксата за картотекиране. Какво правим при киловите яхти? Там 

задължително има застраховка на екипажа и такава към трети лица. В екипажа има и 

картотекирани състезатели. Така става дублиране на застраховките и конфликт. По-

добре да не се занимаваме с тази част. 

Ивайло Гавраилов – Аз  предлагам да гласуваме Дали да бъде увеличен 

членският внос към БФВ през 2018 г.? 

 ОС с 6 гласа ЗА, 19 ПРОТИВ, 8 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ отхвърли 

предложението членският внос към  БФВ да бъде увеличен през 2018 г. 

 

 Станислав Касъров – Има още едно предложение на Г-н Александров за 

картотекирането. 
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 Никола Александров – То не е необходимо да се гласува от ОС. То е 

въпрос на Наредбата. Може да се разгледа от УС. 

 Станислав Касъров – Бих преложил да го гласуваме. За УС е важно 

мнението на клубовете. Тези пари ще излезнат от клубовете. 

 Росен Марангозов – Аз имам друго предложение. Като нов Председател 

искам да влезна в нещата. Има предложение да не се променят нещата. 

 Валентин Николов – По този въпрос е небоходимо обсъждане. Иска време. 

Да не го гласуваме на този етап. Тук има и треньори, които представляват клубовете. 

Онзи ден на едно заседание на УС се оказа, че дори има клуб, който няма достатъчно 

картотекирани състезатели, за да получи субсидия от ММС. 

 Кирил Жеглев – Предлагам срок, в който всички клубове да го обмислят и 

изпратят становище. 

 Станислав Касъров – Принципно решение – УС да реши след като се 

консултира с клубовете. 

ОС с 12 гласа ЗА, 6 ПРОТИВ, 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общото събрание прие  

принципно въпросът с таксите за картотеки да се реши от УС след консултация с 

клубовете. 

 

В 16:46 поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение с 

нестопанска цел "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" бе закрито. 

 

 

 

 

 

Председател на ОС – т. 1 - 7:  __________________________ 

Евгений Мавродиев 

 

 

 

 

Председател на ОС – т. 8 - 11:  __________________________ 

Проф. Камен Фильов 

 

 

 

 

Председател на ОС – т. 12- 13:  __________________________ 

Росен Марангозов 

 

 

 

 

Секретар-протоколчик:   __________________________ 

Любена Начева   


