ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО"
Днес, 21.11.2020 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 Светозар Стоянов Съев е
извършила регистрация до 12:00 часа на 14 /четиринадесет/ клуба членове на Общото събрание от 28 /двадесет и осем/ клуба, членове на
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕРТОХОДСТВО, от което следва, че
Общото събрание няма необходимия кворум и ще се отложи за 13:00 часа.
Двама от регистрираните делегати представляват с пълномощни повече от
един клуб: Л. Братоев – 2 клуба /ЯК Порт Варна, ВК Синева/, а Д. Шангов
– 3 клуба /ЯК Порт Бургас, Уиндсърф Клуб Бургас, ВК Христов/. Към
13:00 часа комисията е регистрирала 16 /шестнадесет/ клуба – членове на
Общото събрание от 28 /двадесет и осем/ клуба, членове на БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО от което следва че Общото събрание
има кворум и ще се проведе законно е и събранието може да започне
своята работа.
Регистрирани са 13 делегата на представените 16 клуба-членове,
както и 2 души като гости на заседанието на ОС.
ОС със 16 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 секретарпротоколчик и преброители.
Росен Марангозов– Предложи за секретар-протоколчик Любена
Начева-Григорова.
Предложението бе подложено на гласуване и с от 16 гласа ЗА за
секретар-протоколчик на ОС на БФВ бе избирана Любена НачеваГригорова.
Любена Начева-Григорова предложи за преброител Мартин Пенев.
Предложението бе подложено на гласуване и с 16 гласа ЗА за
преброител на ОС на БФВ бе избран Мартин Пенев.
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Росен Марангозов предложи регистрираните 2 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 16 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, но 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 2019 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.
3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния
съвет през 2019 г. и за контролната дейност осъществена от
Контролния съвет.
4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
5. Приемане на Правилник на Етичната комисия и Правилник на
Апелативната комисия.
6. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
7. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2020 г.
8. Разни.
Росен Марангозов предложи на гласуване дневния ред.
ОС с 16 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
дневния ред на събранието.
По т. 1 от дневния ред:
Росен Марангозов – Колеги, в тази точка трябва да обсъдим и
гласуваме Отчета за дейността на Управителния съвет на БФВ за 2019 г.
Моля за изказвания.
Няма.
Росен Марангозов – Подлагам на гласуване приемането на Отчета за
дейността на Управителния съвет на БФВ за 2019 г.
ОС с 16 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие Отчета
за дейността на Управителния съвет на БФВ за 2019 г.
По т. 2 от дневния ред:
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Росен Марангозов – Уважаеми колеги, отчетът е изпратен и
публикуван. Моля който има нещо да коментира да заповяда.
Димитър Шангов – Аз искам да кажа, че си направих труда да
погледна малко по-подробно отчета към Министерство на Младежта и
Спорта, който е част от финансовия отчет на БФВ. Доста разходи
намерих, които са неточно отчетени. За лагера в Черна гора, за лични
треньори, 30 000 лв. са изхарчени само за кайтсърф. Аз съм на мнение, че
не трябва да се освобождава УС от отговорност и да се назначи проверка.
Любена Начева-Григорова – Аз мога да отговоря за всеки един
разход по отделно. Относно кайтсърфа мога да Ви споделя, че Александър
Бачев благодарение на участието си миналата година в Плажните игри и
класирането си на 4-то място е на корицата на Алманаха на Български
Олимпийски комитет. Поместена е и цяла статия за него. Разходите за
това участие бяха поети изцяло от БОК. Явно те могат да го оценяват, а
ние не.
Димитър Шангов – Има груби злоупотреби в БФВ. Да се направи
проверка. Това е пълно безобразие и безхаберие.
Никола Дуков – Да бъдем малко прецизни в коментарите. Тук се
стига до едни разправии, диалози. Искате отчетност за целевите средства
на ММС за състезател като Александър Бачев, който сега по същество
прави авторитета на България в чужбина. Малко човек трябва да има
етика, кого атакувате, Бачев или ръководството на федерацията.
Росен Марангозов – Относно Европейската купа в клас Лазер през
2019 г. БФВ не е давала пари за провеждане на състезанието, държавата
също. Ако има разход за гориво това е на Г-жа Начева, която дойде с
личния си автомобил за да бъде съдия – рейс офис. Правите въпрос за
една фактура за гориво за 100 лв. Не може ли да се коментират хубавите
неща. 20 състезателя от България участваха, като им бяха платени от
домакина таксите за участие, настаняването и изхранването. За ДП
Килови яхти както и за Купа България Конрад 25 Р нищо не се казва. За
това, че БФВ не е платила нито една стотинка за тези първенства, а бяха
изцяло финансирани от Медицински Университет Варна за което може
само да им благодарим.. За Държавното първенство Олимпийски класове
разходите на състезателите също бяха за сметка на домакина. БФВ не
губи нищо. И вие можете да го направите с клубовете които
представлявате.Трябва да се казват и положителните неща. Поне това
можеше да кажете. Знаете че търсенето на средства е трудно. Искат се
резултати. В някои клубове се работи и състезателите имат добри
резултати. Средствата от ММС се отпускат за мъже, жени и младежи и
девойки. УС за поредна година взема решение за подпомагане и покри
разходите както и преразходите на ЕП Оптимист, които всъщност са найголемите от МСК. Имаше олимпийска квалификация в Япония. За нея не
останаха пари. Трима наши състезатели участваха на собствени разноски
там. Също с тези средства националния отбор участва и на ЕП Лазер 4.7
във Франция По пътя бяха платени глоби по вина на треньора Николай
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Василев за близо 2000 евро, но той не се отчете в БФВ и не възстанови
парите. Добре е да се коментира всичко.
Валентин Николов – Само искам да внеса леки уточнения за
методиката на отпускане на средства от ММС. Тези пари са за
финансиране на самия състезател. Това е решение след кандидатстване по
проект . Средствата са отпуснати целево от ММС поради постигнати
резултати на Бачев и други трен. и състезатели . Сигурен съм Г-н Шангов,
че хората които цитирате не са взели нито една стотинка. Злоупотреби
няма как да се получат, смешните бюджети за които говорим и така не
достигат за нормална подготовка и състезания. Парите са целеви и се
разпределят от ММС. Сигурен съм, че г-н Шангов, като бивш Председател
на клуб е много добре запознат със всичко и зад действията и изказването
му прозират други интереси и емоции.
Лъчезар Братоев – Аз искам да се обоснова защо няма да приема
отчета. Убеден съм, че такива работи се правят и са се правели в много
управителни съвети, на които и аз съм бил член. Но това са незаконни
неща. Трябва да има консенсус. Относно това ще напрвя предложение в
точка Разни. Според мен трябва да има балансирано управление на тази
федерация. УС да представлява всички клубове, тогава може да правим
такива компромиси. Благоразположен съм и добронамерен, макар че съм
лично засегнат от двойния аршин. Изключихте ме по абсолютно
формални причини и сега също не ме приехте по абсолютно формални
причини. Това по отчета. Затова подадох жалба в Комисията за защита на
личните данни. Ще си ядете попарата за това. И вие тръгвате с рогата,
както и Касъров правеше преди 15 години. Това, ако не се прекрати няма
да успеем.
Никола Дуков – За всички неща има проста процедура. Ако някой
знае, че се върши нещо незаконно да сезира необходимите органи. Тук
изпадаме в емоционални отклонения кое е законно и кое не. Ако не се
сезират органите има само клевети. Нека господин Шангов да го напише и
да сезира необходимите органи, а и всеки който твърди, че знае за
закононарушения и не сезира съответните власти значи или прикрива или
клевети. Те ще дойдат и ще ни направят проверка. Ако има становище
нека да гласуваме.
Лъчезар Братоев – Трябва да го гласуваме.
Тодор Иванов – Няма да прегласувам Законите на България.
Валентин Николов – Аз предлагам да преминем към процедура на
гласуване.
С оглед разпоредбата на чл. 16.2 от устава на БФВ не могат да
гласуват присъстващите членове на УС – Росен Кръстев Марангозов
и Валентин Николов Николов, поради което кворумът за вземане на
решение е 14 (четиринадесет) делегата.
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ОС с 8 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
Годишния Финансов Отчет на Българска Федерация по Ветроходство
за 2019 година.
По т. 3 от дневния ред:
Росен Марангозов – Колеги Докладът на Контролния съвет за
дейността на Управителния съвет на Българска Федерация по
Ветроходство за 2019 година Ви е изпратен. Тук е и Председателя на
Контролния съвет – Тодор Иванов. Моля за изказвания.
Няма.
С оглед разпоредбата на чл. 16.2 от устава на БФВ не може да
гласува присъстващия Председател
на Контролния съвет
поради което кворумът за вземане на решение е 15 (петнадесет )
делегата.

ОС с 10 гласа ЗА, 5 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
Доклада на Контролния съвет за дейността на Управителния
съвет през 2019 г. и за контролната дейност осъществена от
Контролния съвет.
По т. 4 от дневния ред:
Росен Марангозов – Тази точка е за Отчет на НВСК и на
Апелативната комисия.
Има ли получени такива отчети?
Любена Начева-Григорова – Няма внесени такива отчети в БФВ до
момента.
Росен Марангозов – Защо няма? Кой не ги е направил? Защо не са
представени?
Никола Дуков – Аз предлагам да се изискат такива отчети от ОС и
да се публикуват на страницата на БФВ.
Валентин Николов – Те сега не са го дали. Ще им го искаме пак. ОС
да види отношението към него от НВСК и Апелативната комисия. Ако не
работи НВСК, значи има проблем. Трябва да подобрим работата й.
Никола Дуков – Нека се изиска отчет в определен срок. Ако не го
подадат, да се разпусне комисията и да се избере ново нейно ръководство.
Валентин Николов – На предишното събрание имаше човек, който
каза, че БФВ не си върши работата, защото не изисква. Нека да им
обърнем внимание официално и всички да разберат дали БФВ не си
върши работата или всичко се саботира умишлено от няколко човека и да
бъдат посочени ясно имената им.
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Лъчезар Братоев – Да се даде срок. Да се избере нов НВСК след този
срок. Няма за кога да ги чакаме.
Тодор Иванов – НВСК не работи и това не е от една година, а от
доста време. Казали сме го и на събранието на РВСК Варна – органът не
работи.
Лъчезар Братоев – Нека да се знае кой не работи.
Росен Марангозов – Вижте списъка с членовете на НВСК.
Тодор Иванов – годишните събрания на РВСК също не се правят
редовно. РВСК Варна го прави, в Бургас се опитват да го направят, но не
са го правили, а в София не е правено най-малко от две години.
Валентин Николов – В Бургас повече от 5 години не е правено
такова събрание . Председателя на Бургаската колегия е Председател и на
Националната съдийска колегия – това какво Ви говори и за какви поети и
изпълнени ангажименти говори. Тихомълком бяха приемани нови съдии,
без да има обявления за провеждане на семинари. Трябва да се носи
отговорност и да се работи !
Тодор Иванов – Докато не се мине по нормалният път няма как
работата в съдийската колегия да тръгне нормално. Не се актуализират
списъците. На регионално ниво ние го правим при нас във Варна. На
национално ниво не се прави. Може да се изиска отчет в рамките на месец
или два. Събрание на съдиите трябва да се изиска да се направи в трите
регионални колегии. В НВСК влизат председателите на Регионалните
съдийски колегии, председателя на Мерителната комисия, на Апелаивната
комисия и Международните съдии. На учредителното събрание на НВСК
се избира Председател, Секретар и работата тръгва. След като се избере
Председател, трябва да бъде одобрен от УС. Може да бъде обвинена
НВСК, че не са свикани събранията на регионалните съдийски колегии,
защото това е един от начините за свикването им по Устав. Другите са: от
Председателя на съответната регионална съдийска комисия или по
исканена една трета от членовете. През две години е изборно.
Стефан Стефанов – Не може ли БФВ да определи дата?
Валентин Николов – Може само да препоръча.
Никола Дуков – Точно и ясно всичко е разписано в Устава. Както
виждаме, този батак в дейността им е пълен. Да вземем и да сменим
частта за съдиите в устава и да ги сложим точно там, където им е мястото,
така че да си вършат работата отговорно. Ако не се направи дейност няма
да има.
Валентин Николов – Да се даде срок.
Никола Дуков – Да се даде срок и да се разформироват след това,
ако не се спази. Ако ние вземем единодушно днес решение да им изискаме
отчет, никой друг не може да промени подхода им, може да им се даде
срок. ОС е най-висшия управляващ орган на БФВ. Те може да са
независими, но ОС може единодушно да им изиска отчет за дейността. Да
вземем единодушно решение да променим Устава в частта за съдийството.
Да вземат да се стегнат. Нека се даде едномесечен срок да се направи
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отчет, който да се публикува в сайта на БФВ. До края на февруари да се
направят всички събрания в Регионалните Съдийски Комисии и да се
избере ново ръководство, в случай че не се изпълни клубовете да
предложат промени в Устава в частта със съдиите. На следващото ОС
клубовете да предложат нови правила.
Тодор Иванов – Допълвам след провеждането на събранията на
Регионалните Съдийски комисии до 2 месеца да се сформира НВСК и да
се избере ново ръководство до 15 февруари.
Никола Дуков – Да от 15 до 30 февруари да се даде срок на
клубовете за нови предложения за Устава в частта за съдийството.
Тодор Иванов – Резултатите да се качат в сайта на БФВ.
Явор Колев – В подкрепа искам да изразя недоумение как една
структура която обслужва структура, която се управлява от ОС може да
бъде толкова независима от това ОС.
Пристъпи се към гласуване на направеното предложение.
ОС с 16 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
направеното предложение в рамките на един месец да се изиска от
НВСК и Апелативната комисия да предоставят отчет за дейността си,
които да бъдат публикувани на сайта на БФВ. До края на януари да се
направят всички събрания в Регионалните съдийски колегии и до 15
февруари да се избере ново ръководство на НВСК. Ако това не се
изпълни да се даде възможност на клубовете да направят
предложения за промени в Устава на БФВ в част Съдии в срок от 15
февруари до 28 февруари 2021 година.
Росен Марангозов – Дано това да подтикне НВСК да изпълнява
дейността си.
Александър Славчев – А Апелативната комисия?
Никола Дуков – Това се отнася и до нея.
Никола Александров – И нейния Председател го няма.
По т. 5 от дневния ред:
Росен Марангозов – Тази точка е за приемане на Правилника на
Апелативната и Етична комисия на БФВ. Те бяха отложени от предното
ОС.
Тодор Иванов – Искам да обърна внимание на две неща в двата
правилника. В този на Етичната комисия няма посочени срокове. В този
на Апелативната има 1 месец да се свика и 6 месеца да отговори на дадена
жалба. За Апелативната реалните сроковете са 15 дни след състезанието
да бъде изпратено искането до нея, 1 месец да се свика комисията и 6
месеца, за да се отговори. Според мен тези срокове трябва да се съкратят и
да важат и за Етичната комисия. 15 дни е добре, 1 месец също, но нека
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срокът за отговор да се съкрати на 3 месеца, а не 6 както е досега.
Прекалено дълъг период е. Сезонът през това време може да свърши.
Никола Дуков – Нека се намали на 1 месец за отговор.
Тодор Иванов – Моето предложение е 3 месеца.
Никола Александров – Може да се избере средно положение 45 дни.
Асен Атанасов – Нека да са 7 дни, 15 дни, 30 дни.
Росен Марангозов – Нека не забравяме, че комисиите са обществен
орган и тези хора се занимават с други неща. Не трябва да падаме под 2
месеца.
Валентин Николов – Аз подкрепям 2 месеца. Те имат и други
ангажименти.
Тодор Иванов – Добре 2 месеца.
Пристъпи се към гласуване.
ОС с 16 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
Правилника на Апелативната и Етичната комисия на БФВ, като в
тях да бъдат променени и допълнени следните срокове: 15 дни за
изпращане на исканията до комисиите, 1 месец срок да се свикат и 2
месеца срок за отговор на поставените казуси.
По т. 6 от дневния ред:
Росен Марангозов – В тази точка трябва да се обсъди и приеме
Доклада по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. Изпратен е и е публикуван. Моля за
изказвания.
Пристъпи се към гласуване.
ОС с 16 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
Доклада по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на Българска Федерация по
Ветроходство за 2019 година.
По т. 7 от дневния ред:
Росен Марангозов – В тази точка предлагам за разглеждане и
приемане Проекто-бюджета за 2020 година. Поради ситуацията с Ковид
19 беше отложено приемането му от ОС, което трябваше да се проведе
през месец март 2020 г. Искам само да добавя, че в него има включени
допълнително и 30 000 лв. за провеждане на Европейската Купа в клас
Лазер. С тях сме платили наеми на офис-контейнери, охрани, тоалетни,
огради, съдийски съдове, инвентар и др. Успяхме да включим и съдовете
на Булсаф. Закупени бяха 8 броя радиостанции. Ремонтирахме нашите
катери. Възстановени бяха един RIB Zander с двигател, поставени му са
нови балони, лодката е напълно възстановена и годна за употреба.
Използва се в един лагер във Франция и по време на ЕП Оптимист в
Словения. Възстановихме и катера който беше потънал на ЕП в Хърватска
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2016 г. и паднал от ремакето на пътя. Никола Александров продължава да
работи по ремонта на двигателя му. Възстановихме и ремаркето.
Никола Александров – Продължават да се харчат пари по ремонта
на този двигател.
Росен Марангозов – Равносметката е, че имаме още два
ремонтирани и годни за употреба катери, 8 радиостанции и едно ремарке.
Предстои ЕП Лазер, с което се надявам да успеем да купим нови
двигатели за лодките Торнадо и да се възстанови по-голяма част от МТОто на БФВ.
Асен Атанасов – Искам само да допълня, че логистиката на тези
катери се прави напълно безвъзмездно.
Пристъпи се към гласуване на Проекто-бюджета.
ОС с 16 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
Проекто-бюджета на БФВ за 2020 година.
По т. 8 от дневния ред:
Разни.
Росен Марангозов – Няма внесени предварително материали по тази
точка от клубовете. Моля, ако някой има нещо за обсъждане да заповяда.
Лъчезар Братоев – Според мен нещата не вървят добре от години.
Не съм доволен и от този управителен съвет и от предните. Мисля, че
трябва да сменим системата. Да спрем болшевизма, който води до
партизанщина. Не знам какво е това желание да се взема цялата власт.
Почваме да се следим като врагове. За жълти стотинки проваляме и себе
си и ветроходството. Преди всички избори се тръгва по клубовете с
убеждаване кой трябва да гласува за “мен”. Борбата е да станем с един
човек повече от другите. Поемаш цялата власт и край. Смятам, че за
следващите избори е хубаво да преосмислим нещата. Всеки който смята,
че може да бъде полезен да си даде кандидатурата за член на УС. Да се
направи една кръгла маса. Да се изберат 9 от най-добрите. Да има нови
хора, да има от предишни УС, да има приемственост, но и свежи сили.
Вижте докъде я докарахме по този начин.
Петър Морчев – Аз имам нещо да предложа. Толкова отдавна се
занимавам в моя клуб с ветроходство. Развиваме редки класове, които в
последствие стават популярни. Така беше и с кайтсърфа. Аз мисля, че
трябва 50 процента от УС да бъде от жени. Много от казусите ще бъдат
решени по друг начин, ако половината от УС е от жени. Жените са доста
разумни и мислят по различен начин. Ако не могат да са 50 процента,
поне да бъдат с приоритет при избирането в УС.
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Валентин Николов – Да го препоръчаме, но да не е като догма.
Понеже не се знае какви кандидатури ще има. Нека клубовете да изпращат
кандидатури. По въпроса за единението да напомня на Г-н Братоев, че
няколко пъти е правен такъв опит. Дори когато избирахме г-н Евгений
Мавродиев беше подкрепен с абсолютно мнозинство от клубовете и след
това знаете до какво оттегляне на доверието от него се достигна. Това
разбира се не пречи да бъде направен нов опит за разбирателство.
Тодор Иванов – Предложението на Г-н Морчев не е залегнало в
Устава и за да го приемем трябва да променим Устава. Това обаче не е в
дневния ред на настоящото ОС.
Лъчезар Братоев – Предлагам да организираме една кръгла маса на
30 януари. След това да се подадат кандидатури за изборите.
Димитър Шангов – Нека изборите да са си в редовното събрание –
може да се направи на 20 или 22 март. Да се приемат отчетите и да се
направят новите избори.
Валентин Николов – Г-н Шангов има доводи за това. Аз предлагам
на 30-ти януари да се направи Извънредно Изборно събрание и да се
избере ново ръководство.
Росен Марангозов – Подлагам да гласуваме това предложение. Така
новия УС и Председател, които бъдат избрани ще започнат сезона от
начало.
Пристъпи се към гласуване.
ОС с 6 гласа ЗА, 9 ПРОТИВ, 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не прие
направеното предложение за провеждане на 30-ти януари на Изборно
събрание на БФВ.
Росен Марангозов – По устав трябва до края на април всяка година
да се провежда редовното общо събрание на БФВ. До сега почти винаги са
били в края на март месец. Предлагам да се направи кръгла маса на 30-ти
януари и на 27-ми март да се проведе редовното общо събрание, което
така или иначе е изборно.
Димитър Шангов – искам да се гласува моето предложение също.
Лъчезар Братоев – ако няма да се гласува моето предложение за
кръгла маса, аз се присъединявам към предложението на Валентин
Николов и ще гласувам за него ако се приеме, преди това да има кръгла
маса.
Валентин Николов – правя ново предложение в съгласие с г-н
Братоев. Да се направи кръгла маса на 16 януари събота и на 30 януари
извънредно Общо събрание за избор на Председател, Управителен съвети
и КС.
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Никола Дуков – Вижда се, че след промяната на становището на
гласуването на г-н Братоев по същество следва да се направи прегласуване
на предложението на Валентин Николов. Предлагам да се направи
прегласуване на това предложение в коригирания вариант.
Тодор Иванов - Тъй като предложението за кръгла маса е на г-н
Братоев, редно е той да се заеме с организацията и.
Лъчезар Братоев – Предлагам ръководството на БФВ да е
организатор на тази кръгла маса.
Любена Начева – Това е доброволна среща и не е в прерогативите на
изпълнителния директор .
Лъчезар Братоев – Тогава ще я организираме ние двамата с
Валентин Николов.
Валентин Николов – Съгласен съм и предлагам това да е в Бургас.
Росен Марангозов - Ако няма други предложения да прегласуваме
предложението на Валентин Николов – 16 януари /събота/ да се проведе
кръгла маса и на 30-ти януари Общо изборно събрание на БФВ.
Пристъпи се към гласуване.
ОС с 9 гласа ЗА, 3 ПРОТИВ, 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ прие
направеното предложение за провеждане на 16-ти януари на кръгла
маса и на 30-ти януари на Общо Изборно събрание на БФВ.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение с
нестопанска цел "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО" бе
закрито в 15:11 часа.

Председател на ОС:

__________________________
Росен Марангозов

Секретар-протоколчик:

__________________________
Любена Начева
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