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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" 
 

Днес, 30.03.2019 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 Александър Ценков Георгиев е извършила регистрация на 13 /тринадесет/ клуба  - 

членове на Общото събрание от 38 /тридесет и осем/ 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 22 /двадесет и два/ делегата от 13 /тринадесет/ клуба, 

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

Общото събрание ще се проведе законно е и може да започне своята работа. 

 Регистрирани са 5 души като гости на заседанието на ОС.  

ОС със 22 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 Стамо Тенев и Георги Никитов.  

Предложението бе подложено на гласуване и с от 22 гласа ЗА за секретар-

протоколчик на ОС на БФВ бе избирана Любена Георги Никитов. 

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

изказванията да са с продължителност 2 минути или всеки да се изказва свободно. Ако 

се наложи изказванията ще бъдат ограничени до 2 мин. 

ОС предпочете изказванията да бъдат свободни, като ако се наложи ще 

бъдат ограничени до 2 мин.  

 

Росен Марангозов предложи регистрираните 5 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 22 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 на страницата на БФВ, както и залепен в седалището 

на БФВ – сградата на ММС: 

 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г. 

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. 

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

2018 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет. 



2 

4. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за 2018 г. 

5. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2019 г. 

6. Приемане на нов устав. 

7. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред:  

Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. 

 

Росен Марангозов - Тази сутрин по време на регистрацията е  внесено писмо от 

ЯК Порт Бургас относно т. 1. Предполагам, че всички го имат. Давам думата на 

делегата на ЯК Порт Бургас. 

Красимир Наумов – След като се запознахме с изпратения Доклад за дейността 

на УС, открихме няколко несъответствия. Не знам дали всички сте запознати с нашето 

писмо, затова ще го прочета. 

Красимир Наумов  прочита писмото от ЯК Порт Бургас. 

Росен Марангозов – Колеги, други изказвания? Мнения относно Доклада или 

писмото. 

Стоян Киров -  Това, което ни раздадоха в последния момент не отговаря на 

реалната действителност. Те твърдят, че Доклада на УС не отговаря на 

действителността, но всъщност точно това писмо не отговаря на действителността. 

Интересно как знаят, за делото на Морска Администрация, но не знаят че беше 

обжалвано и още не е влезнало в сила, затова не се отчита в Доклада. Ако влезне в 

сила ще се отчете. Имуществена санкция няма за БФВ. Няма платени пари от страна на 

Федерацията и няма разходен документ в нейните счетоводни документи за това. 

Както и това за неплатения членски внос. Това е само на пръв поглед. Не съм го 

прочел по-подробно. Има управляващи БФВ ще отговорят на въпроса. Но не може да 

обвиняваш, че някой те е заблудил, ако ти го заблуждаваш. 

Красимир Наумов – Не съм правист. Но при положение, че наказателното 

постановление е от 2017 г. и е излезнало през 2018 г. защо не е докладвано. Как делото 

от Порт Бургас е включено в Доклада, след като и то не е влезнало в сила.  

Никола Дуков – Наказателното постановление не е влезнало в сила. Като влезне 

ще бъде докладвано. 

Красимир Наумов – Относно членския внос към Класната Асоциация на 470, 

екипажите нямаше да могат да участват в Европейското първенство, поради това, че не 

беше платен членския внос. Ако не се беше намесил клуба те нямаше да участват. 

Любена Начева-Григорова – Как да бъде платен членски внос, за който не е 

получена фактура. Всички класни асоциации си изпращат фактурите и съответно всеки 

членски внос, за който е имало документ е платен. Като цяло от момента, в който Г-н 

Мавродиев не е Председател на БФВ комуникацията с Международната 470 

Асоциация с офиса на БФВ е изцяло прекратена. Аз не получавам никаква информация 

от тях, нито фактури за плащане. Защо, когато е възникнал такъв проблем по време на 

регистрацията на състезателите, никой не се е свързал с офиса на БФВ. Ако ме бяхте 

уведомили членския внос, щеше да бъде платен. До този момент никой не се е свързал 

с мен и не ми е изпратил документи за това. 

Никола Александров – Г-н Наумов, Вие на няколко пъти присъствахте на 

заседанията на УС, където беше взето решение, че сътезателите ще участват в 

състезанието за сметка на приходите от организатора. Трябва да има фактура, за да 

бъде платена. БФВ плаща на много други асоциации. Сумата, която е отчетена от 5 000 

евро отговаря на истината. Само членския внос към World Sailing е 2500 паунда. БФВ 

не е длъжна да плаща нещо, за което няма документ. 
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Красимир Наумов – Всички, освен 470 Асоциацията ли изпращат фактури в 

началото на годината. 

Любена Начева – Григорова – Да. Не само в началото на годината, но и в 

процеса на състезателния сезон. Всяка фактура за членски внос, която е изпратена е 

плащана и няма възпрепядствани състезатели от участие поради това. 

Никола Александров – Защо фактурата е издадена на Порт Бургас? Нищо не е 

пречело да се издаде на името на БФВ и да бъде платена. 

Росен Марангозов – Да защо не е издадена на БФВ, а на клуба? Кой Ви задължи 

Вас да платите тази фактура? 

Красимир Наумов – Два екипажа представляват България и нямаше да участват. 

Росен Марангозов – Какъв беше проблема фактурата да беше изададена на БФВ 

и изпратена, за  да бъде платена? 

Красимир Наумов – Защото нямаше да бъдат допуснати да участват? 

Росен Марангозов – Къде е записано, че трябва да плати клуба а не федерацията 

за да бъдат допуснати състезателите? Защо Вие плащате? 

Красимир Наумов – Членския внос е платен от нас. 

Стоян Киров – Все едно сте заложили капан на БФВ. Аз така го разбирам. Не 

сте се обадили. Фактурата е на Ваше име. Защо не е платено от БФВ? Все едно се 

чудите как да заложите динена кора на БФВ. 

Никола Александров – Има класна асоциация на 470 в България, помощен орган 

на БФВ. Преди години беше допусната грешка с нея и беше спрян лиценза на БФВ за 2 

години. Беше спряно и финансирането от ММС. Федерацията тогава понесе тежки 

финансови щети. Фактурата трябваше да бъде издадена или на името на Федерацията 

или на Асоциацията. И едното и другото не е станало и клубът организатор е платил 

членския внос. Какво лошо има. Относно въпросите за МСК тази година с колко 

участници БФВ да участва като няма пари? 

Росен Марангозов – Да отговоря на въпроса с Морска Администрация Варна. 

Господин Киров обясни какво е станало. През 2019 има развитие. Нашата жалба не 

беше уважена. Глобата е платена. Виновното лице е наказано. БФВ не е платила нито 

една стотинка за това. Няма разходен документ за това в БФВ. Всичко това се случи 

преди няколко дни – през 2019 г. и не е включено в Доклада за 2018 г. Голям интерес 

има за това дело. Много хора го следят отблизо. 

Никола Дуков – Това е един хубав прецедент. Виновното лице е сезирано и са 

си платили. Нека всеки, който направи нещо срещу БФВ да си плаща. Особено, когато 

се наклеветява трябва да се плаща. 

Росен Марангозов – Относно кандидатурата за Лазер за 2021 г. Формата е 

попълнена от СК Черно Море Бриз. Организатор е БФВ, а домакин е СК Черно Море 

Бриз. Има документи за това. 

Красимир Наумов – Къде са? 

Росен Марангозов – Публикувани са. Отноно Европейската купа 2018, 

Организаторите със съдействието на Община Варна платиха всички такси на 

състезателите – 20, които се бяха регистрирали на време, за останалите трима, които се 

регистрираха по-късно не можахме да го осъществим. Бяха поети и храната и 

настаняването им. Това е нормалнното поведение на един клуб домакин според мен. 

Така, че учете се. Тази година пак ще бъде същото. БФВ е организатор, а Черно Море 

Бриз е домакин.  

Иван Костадинов – Защо клуб, който не дава информация иска такава от БФВ? 

Вие защо организирате първенства по този начин? Относно организацията на ЕП 

Лазер през 2021 г. има протоколи от УС. Запознайте се с тях. Качени са на сайта. 

Красимир Наумов – Няма ги. 

Иван Костадинов – Публикувани са. Преди две години нямаше решения за 

вашите домакинства не сега. Прочетете си протоколите. 
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Иван Костадинов – Предлагам процедурно да се ограничат изказванията до 1 

минута. 

Росен Марангозов – Подлагам на гласуване предложението на Иван 

Костадинов. 

 

ОС с 20 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие направеното 

предложение изказванията да бъдат ограничени до 1 минута. 

 

Росен Марангозов – Има писмо на което трябва да се отговори. В писмото се 

казва, че не са предвидени средства за участие на СП в клас Лазер в Япония. 

Федерацията разполага с определени средства, които разпределя по дейности. 

Господин Александров обясни, каква е ситуацията. Ние сме в 3-та група на 

Федерациите и се финансират младежи и девойки до 21 години. Не мога да задължа 

треньорите да посрещат и изпращат състезатели от летищата, защото никой не иска. 

Затова елате на УС, дайте предложения. Може да попитате дори и Вашите треньори 

дали искат. За ЕП Оптимист – има 7 заявки, всички ще участват.  За Балканиадата не 

са предвидени средства от ММС. Тази година сумата на бюджета беше увеличена с 3 

000 лв. Това, че според писмото на ЯК „Порт Бургас“ УС има немощ, е тяхна гледна 

точка.  

Красен Парушев – В крайна сметка има ли неточности? Ако има добре, но ако 

няма защо има публикувано заглавие в Наутика, което отново накърнява БФВ. 

Красимир Наумов – За пореден път казвам, че Порт Бургас не е поръчал 

проверка на БФВ от инспектората. Ние само имахме запитване. Не сме възлагали 

такава проверка. 

Никола Александров – Относно проверката мисля, че всички са наясно защо 

беше направена. 

Росен Марангозов – През 2018 г. има внесено писмо към Инспектората от Порт 

Бургас, на база на което започва проверката.  

Красимир Наумов – Това е само запитване. 

Любена Начева-Григорова – Инспекторатът го възприемат като сигнал. 

Никола Дуков – Няма смисъл да обсъждаме това писмо повече. Нека да 

продължаваме. 

Стоян Киров – Нека се отбележи, че тази проверка беше извършена и не откри 

никакви финансови нарушения. 

Росен Марангозов – Господин Парушев имаше изказване. Има ли неточност или 

няма в Доклада? 

Красен Парушев – Не трябва да се накърнява името на БФВ. 

Никола Дуков – Моля да прекратим обсъждането на това писмо. Който каквото 

има да отговори на клуба. Малко уважение. Колко хора сме се събрали тук. 

Росен Марангозов – Дайте фактура за 470, тя е при Вас, и не ни обвинявайте. В 

доклада относно таксата на 470 е станала техническа грешка. Колеги, други изказвания 

по отчета? 

Никола Александров – Заключителната част на това писмо е написана много 

фриволно. 

Никола Дуков – Не им обръщайте внимание. 

Стоян Киров – Говори се за прикриване. Това е обвинение. Има Устав и за 

подобни неща се изключват клубове. 

Росен Марангозов – Подлагам Отчета за дейността на УС да бъде гласуван. 

 

ОС с 21 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Отчета за 

дейността на Управителния съвет на БФВ за 2018 г. 
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 По т. 2 от дневния ред: 

Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 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. 

Росен Марангозов – Подлагам Годишният Финансов отчет на БФВ за 2018 г. на 

гласуване. 

 

ОС с 22 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Годишния 

финансов отчет на БФВ за 2018 година. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 

2018 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет. 

 

 Росен Марангозов – Всички сте запознати с него. Публикуван е. Публичен е. 

Има ли изказвания по него? 

Росен Марангозов – Подлагам Доклада на Контролния съвет за дейността на 

Управителния съвет през 2018 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния 

съвет на гласуване. 

 

 

ОС с 20 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада на 

Контролния съвет на БФВ за дейността на Управителния съвет на БФВ през 2018 

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. 

Росен Марангозов – Подлагам Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ на гласуване. 

 

ОС с 20 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Доклада по чл. 40, 

ал. 2 от ЗЮЛНЦ на БФВ за 2018 година. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2019 г. 

 

Росен Марангозов запозна присъстващите с проекта за бюджет на БФВ. За тази 

година той е увеличен с 3000 лв. 

Росен Марангозов – Подлагам Проекто-бюджет на БФВ за 2019 г. на гласуване. 

 

ОС с 21 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общото събрание прие  

предложения бюджет на БФВ за 2019 година. 

 

По т. 6 от дневния ред: 

Приемане на нов устав. 

Росен Марангозов – Ще дам думата на Г-н Александър Георгиев, който е 

Председател на назначената комисия за съставяне на новия устав на БФВ. 

Александър Георгиев – Както знаете преди 2 години беше избрана комисия за 

изработване на нов устав на БФВ, а преди 1 година беше допълнена с нови 
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членове. На 19 януари тази година влезна в сила новия Закон за спорта, но все 

още не е излезнал Правилник за неговото прилагане. Аз се консултирах с 

останалите членове на комисията и стигнахме до извода, че не е целесъобразно 

да работим по нов устав, докато не е готов Правилникът към Закона за спорта. 

Вероятно ще трябва да свикаме извънредно Общо събрание за Нов устав, когато 

има готов Правилник. 

Тодор Иванов – Не може ли направо на следващото редовно ОС да се разгледа? 

Александър Георгиев – Имаме задължение в рамките на 1 година от влизане на 

сила на закона да си приведем дейността съобразно него. Това се отнася и за 

клубовете. 

Никола Александров – Не е лошо да се погледне закона, понеже има подводни 

камъни. 

Росен Марангозов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Георгиев. 

 

ОС с 22 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие  да се отложи 

приемането на нов Устав и УС да насрочи извънредно Общо събрание след 

излизането на Правилника към Закона за спорта и съставянето на новия Устав. 

 

 

По т. 7 от дневния ред: 

Разни. 

Росен Марангозов – На последното заседание на УС имахме предложение от 

господин Лъчезар Братоев, което представи чрез Г-н Дипчиков за въвеждането на 

такси на Държавните първенства за килови яхти. Чета Ви дословно неговото 

предложение, за да няма спекулации. Той предлага, ако желаем да се присъединим към 

решението на Комисията по килово ветроходство за въвеждане на такса от 10 лв. на 

участник на Държавните първенства килови яхти. Има вече такова решение на УС, 

където УС се съгласи с предложението, но и взе решение това да се дискутира от 

Общото събрание. Ние сме го гласували и го препращаме към Вас. 

Красен Парушев – Аз от името на ЯК Черноморец Бургас заявявам, че клубът е 

твърдо против въвеждането на такива такси. Това са първенства, финансирани от 

държавата. За колко пари става въпрос? Едни 500-600 лв. ще решат ли организацията? 

На всичкото отгоре ще има проблем със счетоводството. 

Росен Марангозов – Ние в самия протокол сме посочили, че трябва да проверим 

изискванията, за да не влезем в законово противоречие. 

Стоян Киров – Тъй като събранието трябва да го вземе това решение, става 

дума за Държавни първенства. Там може да има само клубове, на които състезателите 

са картотекирани. Един път да плащат картотеки и втори  път такси. За организаторите 

на другите регати нека те да си решават. Така, че обосновка няма. Представете си 

какво ще стане. Ще трябва касов апарат, касиер. 

Милко Митев – Как го обосновават това решение? 

Росен Марангозов – Това е предложение е от Г-н Братоев. Той ни предлага, ако 

искаме да се присъединим. 

Иван Костадинов – Тъй като на УС го разисквахме този въпрос искам да си 

кажа мнението. Идеята не е никак лоша. Идеята е добра с тази цел, всички състезатели 

да имат някаква отговорност. Да няма буферни състезатели. Може би сега ми хрумна 

по-добро предложение. Да има онлайн заявки. Клубовете да се заявяват онлайн и ако 

не го направят в срок да бъдат санкционирани. Бъркаме двете неща. Организацията на 

състезания и събирането на такси. Събирането на такси Лъчезар Братоев го предложи 
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за ДП, защото беше недоволен от Главния съдия. Утре ще се измисли друго. Според 

мен не е редно за ДП, което да се събират такси от участниците. 

Красен Парушев – Неговата обосновка е да няма мъртви души. Да се 

санкционират тези, които са се заявили и не са участвали. 

Стоян Киров – Тове е недопустимо. Защо ще ги наказваме? 

Красимир Наумов – Истината е следната. Явно има проблем, че няма кой да ги 

организира тези първенства. Съгласен  съм, че ДП не е редно да се плаща, но какво ако 

със събраните пари се плаща на един екип, който да съдийства. Дали не може тази 

малка сума да се използва за това. 

Росен Марангозов – Организира ги БФВ, но няма кандидати за домакинство. 

Това е най-скъпото първенство от всички.  

Красимир Наумов – Дали не може тези 10 лв. да помогнат. Те няма да съборят 

никого. Дали не може с тези пари да се назначат екипи и да се дадат на тях. 

Росен Марангозов – Има ли предложение за екип?  Ще намерим финансиране, 

ако има такова предложение. 

Красимир Наумов – Сега нямам такова предложение. Тук сме доста хора. 

Всички се познаваме.  

Никола Александров – Нека да изчакаме тези регати, които ще имат такси от 

клубовете и да видим как ще се приемат. Дали всичко ще е наред? Да се реши за 

следващата година. 

Иван Костадинов – Аз също подкрепям да изчакаме. 

Росен Марангозов – Да отложим решението за следващата година.  

Стоян Киров – Не всички клубове развиват килово ветроходство. Едни ще 

плащат, други няма. Защо? Не е ли достатъчно, че с оскъдни средства се ремонтират 

стари лодки, за да се участва. 

Красен Парушев – Най-силно предложението беше подкрепено от клуб, който 

не участва на тези първенства. 

Павел Дуков – Администрацията се отежнява доста. Става сложно. 

Росен Марангозов – Предлагам да гласуваме предложението на Г-н Парушев да 

не се приема въвеждането на такси за Държавните първенства на килови яхти на БФВ. 

 

ОС с 20 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  прие направеното 

предложение да НЕ СЕ въвеждат такси за Държавните първенства на килови 

яхти на БФВ. 

 

Росен Марангозов – Има ли други предложения за точка Разни? Много делово 

приключихме днес. Благодаря за корективите на Г-н Наумов. Всяко мнение е важно за 

нас. 

Красимир Наумов – Остава едно впечатление, че ЯК Порт Бургас се опитва да 

възпрепятства работата на БФВ. Към момента на подаване на отчета имахме мнение, 

което искахме да споделим с Вас. Всеки път се сблъскваме с едни и същи неща. 

Важното е да се роди нещо полезно от спора. 

Росен Марангозов – Да съгласен съм. Трябва да работим заедно, например за 

домакинствата на Държавни Първенства, а не само за големи международни прояви. 

Вашият опит и инфраструктура трябва да се използват. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение с 

нестопанска цел "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" бе закрито в 

14:27 часа. 
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Председател на ОС:    __________________________ 

Росен Марангозов 

 

 

 

Секретар-протоколчик:   __________________________ 

Любена Начева   


