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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" 
 

Днес, 24.03.2018 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 – Росен Марангозов, 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  

и Емил Петров Петричев е извършила регистрация на 17 /седемнадесет/ клубове  - 

членове на Общото събрание от 36 /тридесет и шест/ клуба, членове на 

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕРТОХОДСТВО, от което следва, че Общото 

събрание се отлага започването си в 13:00 часа. В 13:00 часа председателя на 

Мандатната комисия Никола Стоилов Александров докладва, че комисията е 

извършила регистрация  на 37 /тридесет и седем/ делегата от 18 /осемнадесет/ клуба, 

членове на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕРТОХОДСТВО, от което следва, че 

Общото събрание ще се проведе при наличието на кворум, законно е и може да 

започне своята работа. 

 Регистрирани са 9 души като гости на заседанието на ОС.  

ОС със 37 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. 

Росен Марангозов– Предложи за секретар-протоколчик Любена Начева-Григорова, а 

за преброители Ивайло Ангелов и Светлин Станимиров.  

Предложението бе подложено на гласуване и с от 37 гласа ЗА за секретар-

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

преброители бяха избрани Ивайло Ангелов и Светлин Станимиров. 

Росен Марангозов – С оглед на по-доброто протичане на събранието предложи 

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

председателстващия събранието.  

ОС прие с 37 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 

предложението изказванията да продължават до 2 минути. 

 

Росен Марангозов предложи регистрираните 9 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 37 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. 

Росен Марангозов 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 2017 г. 
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2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. 

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

2017 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет. 

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

5. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2018 г. 

6. Приемане на нов устав. 

7. Приемане и изключване на клубове на БФВ. 

8. Разни. 

 

 

 

Росен Марангозов подложи на гласуване предложения дневен ред.  

Стоян Киров – Недопустимо е да се гласува дневен ред. 

 

ОС с 37 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие направеното 

предложение за дневен ред. 

 

Росен Марангозов – Постъпило е  предложение от ЯК Порт Бургас относно т. 6. 

Трябва да гласуваме дали това предложение да бъде разгледано и включено в дневния 

ред на ОС. 

Тодор Иванов – Доколкото прочетох този материал не променя дневния ред. 

Той е предложен по т. 6. Нека го разгледаме тогава. 

Никола Дуков – Аз смятам, че трябва да го гласуваме, ако се приеме 

единодушно от всички, тогава да се разгледа. 

Стоян Киров – Има право да се разгледа в т.6, когато дойде точката. 

 

ОС с 37 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие направеното 

предложение предложеното писмо от ЯК Порт Бургас да се разгледа в т.6. 

 

 По т. 1 от дневния ред:  

Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. 

 

Росен Марангозов информира присъстващите, че отчетът на УС е предоставен 

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

ел. пощи. – Моля да вземете отношение по отчета.  

Илиян Тенекеджиев – Искам да направя няколко коментара. На стр. 1 се цитира 

един финансов параметър, че 12 000 лв. са изхарчени за участието на българския отбор 

в ЕП Оптимист в Бургас, пропуснато е да се добави, че са били 14 състезателя. През 

2016 г. са изхарчени 16 000 лв. за 7 състезателя. Освен това за договора с ЙОДА се 

цитират само имената на Г-н Касъров и Г-н Мавродиев, там е имало и секретар и 

председател на ЙОДА. Изпратено е запитване до ЙОДА и те са изяснили кой може да 

е домакин на това първенство. Прехвърляме се на другата страница, където става 

въпрос за ЕП 470, за което искам да уточня, че ЯК Порт Бургас е информирал БФВ на 

26 септември с молба да разгледа домакинството на първенството на следващото 

заседание на УС, което не е направено. Подписан е кратък договор между Порт Бургас 

и БФВ за домакинството. Много внимание се обръща в този отчет за тези две 

първенства, организирани от Порт Бургас, а нищо не се казва за предстоящото 

първенство Europa Laser Cup 2018, което ще се проведе във Варна. 

Росен Марангозов – Ако няма други изказвания, ще отговоря на поставените 

въпроси. Участието на българския отбор наистина струва 12 000 лв. Това колко човека 

са няма значение. Ние сме домакин и трябваше да си платим. Би било редно нашите 
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състезатели да не плащат. Каква е ползата от тези домакинства, ако нашите 

състезатели трябва и да си плащат. Ако има добър финансов резултат от първенството, 

е редно тези пари да се възстановят на БФВ  и да се използват за друго състезание на 

децата. Ние се познаваме много добре с Г-н Касъров и Г-н Мавродиев и сме 

разговаряли много по този въпрос. Като встъпихме в длъжност ние нямахме нито един 

документ за това първенство. Отговорността беше поставена на нас като УС. 

Поискахме документите, относно тази кандидатура от ЯК Порт Бургас, но на нас ни се 

дадоха едни празни апликационни форми. Бях упълномощен от избраната комисия да 

поискам цялата документация от ЙОДА, което компрометира всички нас. Оттам 

получихме всички документи, за които нямахме информация. Всички сте запознати с 

тях. Отдолу стоят подписите на Г-н Мавродиев и Г-н Касъров. Нямаше нито един 

документ в БФВ. Поне да ни ги бяхте предоставили. Ние не знаем какво се е случило. 

БФВ единствено има правото да администрира този спорт в България, но ние не 

получихме никакво съдействие от Вас. Наложи се комисията да вземе решение и да 

избере одитор, който да извърши проверка на проявата. Относно предстоящото ЕП 470 

получих много упреци, че преча на първенството. Аз съм човекът, който най-много 

искаше състезанието да се проведе и направих всичко възможно това да се случи. Г-жа 

Начева е тук и може да каже дали ние получихме някакво съдействие. 

Любена Начева – Няколко пъти помолих клуба да ми се изпратят подробности 

за първенството, които бяха необходими за попълването на проекта към ММС. 

Помолих да ми бъдат изпратени и актуални оферти, с които да кандидатстваме пред 

ММС по перата, за които имаме право. Необходимите данни бяха попълнени в 

последния момент след няколко обаждания, напомняния, а оферти до този момент 

няма получени в БФВ. Така или иначе проектът ни беше отказан, поради това, че за 

тези първенства е необходимо да информираме ММС в срок. В началото на месец 

септември директорът, който отговаря за нас ме попита за предстоящи първества през 

2018 г., за което съответно й дадох отрицателен отговор, понеже в БФВ не знаехме, че 

това първенство ще се състои. 

Росен Марангозов – Последното, което искам да коментирам е относно 

първенството във Варна. Това е една инициатива, която започна миналата година от 

Община Варна. Отговорно мога да кажа, че Община Варна събра клубовете в града и 

им предложи да кандидатстват за това домакинство. Оказа се, че само СК Черно Море 

Бриз прояви желание. Основен организатор на проявата е БФВ. Общината покрива 

голяма част от разходите по първенството.  

Станислав Касъров – Относно договорът с ЙОДА, той е подписан от Евгений 

Мавродиев от страна на ЯК Порт Бургас, аз съм само свидетел на подписването и само 

затова съм се подписал. Ако сте обърнали внимание там пише свидетел. По отношение 

на договора с ЙОДА, като казахте, че няма такъв договор той е изпратен на БФВ и е 

входиран с проекта към ММС.. В края на ноември 2016 трябва да е пристигнал мейл за 

първенството на 470 в пощата на БФВ. 

Любена Начева – Нямам такова получено писмо. Това може да се провери. 

Станислав Касъров – Когато боравим с документи трябва да бъдем точни. 

Обиждате ме. 

Росен Марангозов – Колеги, ако има коментари, понеже доста напреднахме във 

времето. 

Никола Дуков – След тези последни думи, че Г-н Касъров е обиден, искам да 

кажа, че ние сме обидени. Виждаме два подхода сега при Лазер първенството и тогава 

при договора с ЙОДА и как Председателя на Порт Бургас подписва договора като 

Председател на БФВ. Ако бях видял, че Г-н Мавродиев подписва договора като 

Председател нямаше проблем. Трябва да има ясна позиция кой може да представлява 

този спорт в България. Това не може да бъде Порт Бургас. Той може да бъде 

оторизиран за това. 
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Илиян Тенекеджиев – Ще се върна на периода на встъпване на длъжност на 

новия УС, когато всички казвате, че сте нямали яснота. Изпратихме Ви хронология на 

всичко свързано с това първенство от 2015 до 2017 г., там всичко беше подробно 

обяснено. Това писмо са го виждали само колегите от УС. Относно Г-н Дуков, 

пропусна да каже, че е получен мейл от Г-жа Фиона Кид, която обяснява, че в 

международните разпоредби е посочено и определено кой може да бъде организатор 

на такова първенство. Те са над нашите нормативни документи и трябва да се 

съобразяваме с тях. 

Росен Марангозов – От същата Г-жа Фиона Кид се получи мейл, че България се 

представлява от БФВ и Порт Бургас е мястото на провеждане на първенството. Не 

искам повече да говорим на тази тема. Обсъждали сме я достатъчно. Ние бяхме 

поставени пред свършен факт. Всички членове на БФВ са равноправни и трябва да 

развиваме нашия спорт. Не трябва да се обръщаме към ЙОДА и други подобни 

организации по такива поводи. 

Валентин Николов – Говорим за един клуб, искам да изясня нещо като член на 

УС от няколко поредни години. Всички научихме за това първенство от един сайт, в 

който беше публикувано. Много неистини се казаха. Това е абсолютно жалко. БФВ 

плати на един български клуб за участието на български състезатели и то деца. Това 

може да е законово правилно, но не е морално и трябва да се знае от всички. Бяха ни 

предложени едни лодки на една цена, а в последствие се оказа друга. След като 

отказаха да ни дадат повече информация УС извика одитор, същия този одитор на 

едно заседание заяви, че дори е бил заплашван и ще бъде съден. В момента на БФВ се 

прави специален одит, защото има жалба от един български клуб към ММС. Толкова 

години това не се е случвало. Това е самата истина и трябва да се знае от всички. 

Александър Александров – От две години се занимаваме с това на всички 

заседания на УС. Относно предложенията на Г-н Тенекеджиев май трябва да си 

променим устава. В т.6 е казано, че БФВ представлява България пред всички 

международни ветроходни асоциации и федерации. 

Кирил Жеглев – Наистина се изговори много, изписа се много. Да вземем поука 

от това. Да се приемат определени правила и да се спазват. Да не се стига повече до 

такива инциденти. Хубаво е да има такива първенства, но по съответния ред. 

Стоян Киров – Искам нещо друго много важно да Ви напомня, както всички 

знаете в момента провеждаме ОС по устава от 2009, като това се случва в следствие на 

влязло в сила съдебно решение, което отменя всички други устави след това. За това е 

знаел стария Председател на БФВ и не е уведомил УС. Защо Г-н Мавродиев е провел 

през 2017 г. събрание по устав, който не е бил действащ? Тези неща имат значение. 

Тези тайни са линия на поведение. И сега с тази жалба се продължава, за да се 

проверява ръководството. Това, което Г-н Николов каза за заплахи на одитора е част от 

тези сценарии. Би трябвало да сме съмишленици тук, а не да се натопяваме пред ММС. 

Сигурен съм, че по медиите ще излезне, че сегашното ръководство е виновно. 

Красимир Наумов -  Благодаря на Г-н Жеглев за предложенията. Искам да 

прочета документа, който подадохме в ММС. Не е жалба и проверката, която правят 

не е за това. 

Валентин Николов – Беше хубаво този документ да го изпратите като копие до 

БФВ. 

Любена Начева – Относно проверката от инспектората ни бяха изискани всички 

документи, договори и проекти на БФВ за 2017 г. и само договора за ЕП Оптимист и 

проекта, които са от 2016 г. Основния проблем от тази така наречена не жалба е, че 

Вие сте написали, че ЯК Порт Бургас е организатор на първенството, а не БФВ. Да 

обаче председателя на Вашия клуб, който е бил и председател на БФВ е подписал 

договор с ММС, че БФВ е организатор на първенството. В момента инспектората 
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разглежда всички решения на стария управителен съвет и председател, относно това 

първенство. 

Никола Дуков – Искам да кажа нещо, което много добре да го чуе това младо 

момче. В договора с ЙОДА пише, че следва да се предостави от организатора 

финансов отчет за първенството и защо БФВ да не може да поиска да види този отчет? 

Тя е длъжна да е запозната с него. На тази база БФВ има пълното право да поиска 

пълна финансова ревизия на първенството. В документите, които ни бяха изпратени, 

половината договори бяха посочени като конфиденциални. Това е клуб в обществена 

полза, който осъществява мероприятие в обществена полза, няма право да има нищо 

конфиденциално. Има финансови институции, които могат да проверят това. Ще 

поискам БФВ да поиска пълна ревизия на ЯК Порт Бургас. А относно Г-н Съев много 

добре знаем какви шашми и измами направи с тези пари и това няма да го оставя така. 

Стоян Киров – БФВ е получила 38 600 лв. за наем на лодки и тези пари са 

отишли в клуба. Г-н Съев продължава да си присвоява средства години наред и вие го 

оставяте да го прави. 

Станислав Касъров – Това не е вярно. Клубът не е получил и стотинка от БФВ.  

Валентин Николов – Истината е такава, че това писмо, което е входирано от 

клуб на БФВ към ММС е морален проблем.  

Никола Дуков – Затова ще се поиска ревизия на ЯК Порт Бургас. 

Станислав Касъров – Дай да направим ревизия тогава на всички клубове. 

Никола Дуков – Няма проблем. Елате още утре в клуба ми и ви давам всичко. 

Нямаме какво да крием. 

Стоян Киров – Не знам защо Г-н Съев още има общо с БУЛСАФ след като 

системно харчи парите на фирмата, не за това, за което са отпуснати. 

Никола Александров – Аз считам, че ЯК Порт Бургас като всяко друго ЮЛНЦ 

ще публикува годишен отчет до 30 юни и там ще се види всичко. Каквото било било. 

Аз считам, че г-н Мавродиев е отговорен за всичко, което се случи с БФВ и ЯК Порт 

Бургас. Същото се отнася и за отменения Устав, за който не сме информирани. 

Илиян Тенекеджиев – Само ще цитирам, че въпросното решение за Устава е от 

2014 г. 

Любена Начева – Съобщението за решението пристигна през април, 2016 г. 

Препратила съм го на сегашното ръководство за изясняване на случая. 

Валентин Николов – Да от април 2016 е решението. 

 

 

ОС с 31 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 6 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Отчета за 

дейността на Управителния съвет на БФВ за 2017 г. 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. 

 

Росен Марангозов 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 документацията на БФВ е във вид, който отговаря на всички 

счетоводни изисквания. 

ОС с 37 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Годишния 

финансов отчет на БФВ за 2017 година. 

 По т. 3 от дневния ред: 

Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 

2017 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет. 

 

 Тодор Иванов запозна присъстващите с Доклада от Контролния съвет. 
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 Красимир Наумов – Много кратко уточнение от последния абзац на доклада, че 

в момента ММС проверява дейността на БФВ. 

 Росен Марангозов – Гордеете ли се с това? 

  

 

ОС с 32 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 5 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада на 

Контролния съвет на БФВ за дейността на Управителния съвет на БФВ през 2017 

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 36 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада по чл. 40, 

ал. 2 от ЗЮЛНЦ на БФВ за 2017 година. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2018 г. 

 

Росен Марангозов запозна присъстващите с проекта за бюджет на БФВ.  

 

ОС с 37 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общото събрание прие  

предложения бюджет на БФВ за 2018 година. 

 

По т. 6 от дневния ред: 

Приемане на нов устав. 

Проф. Пенчо Гешев Доктор – Искам да изясним дали има изискване Устава да 

бъде приет от 2/3 от членовете на БФВ или от присъстващите. Ако е от 

членовете няма какво да го обсъждаме. 

Станислав Касъров – Две трети от присъстващите. 

Росен Марангозов – Предложението за новия устав беше публикувано в срок и 

беше поставен срок за предложения. Имаше няколко предложения от 2016 г., 

които са вписани в него. Има предложение от ЯК Порт Бургас по т.6, което е 

входирано днес при Г-жа Начева в 11:00 часа. 

Никола Александров – По устав срокът е 1 месец. 

Росен Марангозов – Трябва да вземем решение за разглеждане. 

Станислав Касъров – Предложението е процедурно. Въпросът е дали сега 

искаме да се разглежда новия устав или след като комисията го обсъди и внесе 

за следващото заседание. Само не е ясно кой е внесъл това предложение. Видях 

много едни и същи предложения. Това е работа, която трябва да се 

систематизира. По-скоро тази комисия, която беше избрана от ОС трябваше да 

го обсъди и да предложи проект. 

Никола Дуков – Комисията като се събере ще отмени ли решението за устава? 

Ако не на следващото ОС ще се случи същото. 

Станислав Касъров – Комисията беше излъчена от ОС. Това ОС трябва да 

отмени решението на предишното ОС и по-предишното решение. 

Никола Дуков – Каква е промяната? 

Стоян Киров – Трябва да се отмени общото решение от миналото. 
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Никола Александров – Има две основни неща като предложения, едното е за 

броя делегати. Дали да е клуб-глас. Ако 2/3 приемат клуб глас ще се приеме.  

Станислав Касъров – Аз искам да подкрепя становището на Стоян Киров. Ние 

сме от първите в тази комисия. Искам да го обсъдим и тогава да го предложим. 

Стоян Киров – Може да се обсъдят. 

Валентин Николов – Аз разбирам, че комисията не се е събрала, но това е ОС. 

Ако тя не се е събирала 7 години от 2010 г. и не работи правя предложение за 

друг подход. Да се гласува сегашния устав с промяна клуб –глас. Оттам нататък 

комисията да се събира и да го обсъжда. 

Александър Александров – Моето мнение е същото. Два мандата работихме по 

този начин – клуб-глас. Повечето федерации работят така и много други 

организации са така. Аз съм разгледал и другите предложения. Имат резон, но 

нека една комисия да ги систематизира и предложи. 

Никола Александров – Процедурно предлагам да гласуваме за тази точка за 

представителство, което клуб-глас е и спрямо закона за ЮЛНЦ и комисията да 

продължава да работи след това. 

Станислав Касъров – Законът прави разлика между член на ЮЛНЦ и член на 

ОС. Освен това, ще ви прочета част от мотивите на съда, които твърдите за 

незаконни. 

Никола Дуков – Има предложение на Г-н Николов. 

Росен Марангозов – Подлагам на гласуване предложението всеки клуб да се 

представлява пред ОС на БФВ от един делегат. 

Валентин Николов – Да върнем устава от преди и после да се разглеждат по-

нататък другите предложения. Нека комисията да ни убеди в това. Предлагам 

да приемем, че до 30 септември комисията да предостави проект за устав на УС, 

който да бъде гласуван на следващото ОС, но да бъде с представителство клуб-

глас. 

Кирил Жеглев – При положение, че приемем клуб-глас по кой устав ще се 

работи? 

Никола Александров – Върнатия от съда. 

Стоян Киров – Нека да гласуваме. Първото предложение е на ЯК Порт Бургас. 

Да се отложи приемането на нов устав на следващото ОС и да се даде срок до 

30.09.2018 г. на комисията за изготвяне на проект за нов устав да предостави на 

УС проект, който да бъде разгледан на следващото ОС. 

 

ОС с 8 гласа ЗА, 23 ПРОТИВ, 6 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не прие  направеното 

предложение. 

 

Росен Марангозов – Да гласуваме предложението на Г-н Николов всеки клуб да 

се представлява пред ОС на БФВ от един делегат. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 3 ПРОТИВ, 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие  направеното 

предложение представителството на клубовете в ОС да бъде всеки клуб с един 

глас. 

Росен Марангозов – По тази точка да смятам ли, че сме приключили? Има ли 

други предложения за промени в устава? 
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Стоян Киров – Имам едно предложение, за да не стане хаос и всичко да е 

законно. Да се гласува, че се работи по стария устав, който е в момента с промяната за 

представителство на всеки клуб с един глас в ОС. 

Росен Марангозов – Предлагам да гласуваме, че отпадат всички точки от 16.2. 

до 16.3 касаещи допълнителните делегати на клубовете. 

 

ОС с 29 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ, 6 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие  направеното 

предложение да отпаднат от действащия устав всички точки от 16.2. до 16.3, 

касаещи допълнителните делегати на клубовете. 

 

Росен Марангозов – Предлагам да гласуваме, че навсякъде в Устава ISAF да 

бъде заменено с новото му име – World Sailing. 

 

ОС с 37 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие  направеното 

предложение навсякъде в Устава ISAF да бъде заменено с World Sailing. 

 

Росен Марангозов – Има ли други предложения относно тази точка? 

Тодор Иванов – Не ми стана ясно. Даваме на комисията на базата на 

предложенията на това ОС да изготви проект на нов устав и да го предостави на УС до 

30.09.2018 г. ли? УС да го изпрати на всички и на следващото ОС да го обсъдим? 

Никола Александров – Ако има нещо в нашия устав, което да противоречи на 

Закона за Спорта тогава да се наложи разглеждане от комисията. 

Александър Александров – Съгласен съм с брат ми. Да си работим по така 

приетия устав и ако възникнат проблеми и необходимост от промени тогава да се 

създаде комисия. 

Никола Дуков – Предлагам да гласуваме УС да формира комисия за промяна на 

действащия устав в зависимост от това дали възниква необходимост от промени от 

новия Закон за спорта и предложения от клубовете. Ако до 30.06.2018 г. постъпят 

такива предложения УС да формира такава комисия. 

Стоян Киров – Никой не знае кога ще излезне новия Закон за спорта. Нека УС 

да възложи мандат на новата комисия да предложи нов устав. 

Тодор Иванов – Да се конкретизират дати. Нека да се гласува предложението на 

Г-н Касъров – да се даде срок до 30.09.2018 г. на комисията за изготвяне на 

проект за нов устав да предостави на УС проект, който да бъде разгледан на 

следващото ОС. 

 

ОС с 9 гласа ЗА, 17 ПРОТИВ, 8 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не прие  направеното 

предложение. 

 

Александър Александров – Нека да отпадне тази комисия и по преценка на 

клубовете да се формира нова. 

Стоян Киров – Предлагам след влизане в сила на Закона за Спорта в срок от 3 

месеца УС да възложи мандат на избраната комисия да изготви проект за нов устав и 

да уведоми клубовете да подадат техните предложения. 

 

ОС с 30 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие  направеното 

предложение след влизане в сила на Закона за Спорта в срок от 3 месеца УС да 

възложи мандат на избраната комисия да изготви проект за нов устав и да 

уведоми клубовете да подадат техните предложения. 
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Станислав Касъров – Имам предложение да се избере Председател на тази 

комисия. 

Никола Дуков – УС да избере председател. 

Росен Марангозов – Ще разгледаме това предложение в т. Разни. Считам, че 

всичко по тази точка е решено и обсъдено. 

 

По т. 7 от дневния ред: 

Приемане и изключване на клубове на БФВ. 

Росен Марангозов – Някой има ли да коментира нещо по тази точка? Имаше 

предложение от членове на УС за нея и затова я включихме в дневния ред. 

Станислав Касъров – В правомощията на УС е да решава тези въпроси. 

Александър Александров – Постъпили предложения няма. Относно 

процедурата мисля, че УС ги разглежда и коментира, като може да ги представи и на  

ОС, ако има постъпили жалби. 

 

По т. 8 от дневния ред: 

Разни. 

Станислав Касъров – Предлагам да се избере Председателя на комисията за 

устава да е Проф. Камен Фильов. 

Никола Дуков – УС да вземе решение кой да е Председател. 

Александър Александров – Моето предложение е УС да предложи кой да е 

председател след като говори с всички членове и УС да вземе решение. 

Станислав Касъров – След като ОС е взел решение, трябва да го направи. 

 

ОС с 14 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ, 14 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не прие  направеното 

предложение Проф. Камен Фильов да е председател на комисията по устава. 

 

Никола Дуков – Предлагам ОС да вземе решение УС да назначи новия 

Председател на комисията след като говори с всички членове. 

 

ОС с 23 гласа ЗА, 3 ПРОТИВ, 7 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие  направеното 

предложение УС да назначи Председател на комисията по устава, след като 

говори с всички членове. 

 

Росен Марангозов – Има ли други предложения за точка Разни? 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение с 

нестопанска цел "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" бе закрито в 

15:45 часа. 

 

 

 

Председател на ОС:    __________________________ 

Росен Марангозов 

 

 

 

Секретар-протоколчик:   __________________________ 

Любена Начева   


