
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКА”

Днес, на 08.10.2022 г. в София в сградата на ММС на Бул. Васил Левски 75 се проведе
редовно Общо събрание (ОС) на Сдружение БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ “ВОДНА
ТОПКА” (БФВТ).

Събранието е свикано по покана на Управителния съвет.

След направеното преброяване се установи, че присъстват представители на 15 члена на
Сдружението и е налице необходимият кворум за провеждане на редовно, законно
събрание, съгласно чл. 27 от Устава.

Членът на Управителния съвет на БФВТ - г-н Петър Петров информира присъстващите
членове на Сдружението, че в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Устава
всички членове са уведомени за дневния ред, датата, часа, мястото за провеждане на
Общо събрание с покана от Управителния съвет, обявена в Регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, изпратена до всички членове в
срок, както и на таблото в ММС.

На събранието бяха представени следните членове:

1. КВТ „Черно море 1948“
2. КВТ „Ботев“ Враца
3. КВТ при ОСК „Славия“
4. СКВТ „Локомотив – Никола

Нанов“
5. СКВТ „Черноморец“
6. СКВТ „Левски“ София
7. СК „Комодор“ Варна
8. КПС „Варна“
9. СК „ЦДНА-2013“
10. СКВТ „Нептун-Бургас“
11. КВТ „Арена Бургас“
12. СКВТ „Аква Спорт“ Варна
13. СКВТ „ТИЧА“ Варна
14. КВТ „Локомотив“ Русе
15. СКПС „Ботев“ 2000 - Враца

За присъствието на членовете е съставен списък, носещ подписите присъствалите
представители на членовете или техните пълномощници, който е неразделна част от
протокола.

Общото събрание бе открито от члена на УС на БФВТ, г-н Петър Петров.

Предложи за председател на днешното общо събрание да бъде избран г-н Петър
Петров.
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Гласуването беше извършено, както следва:
За Петър Венциславов Петров за председател на общото събрание:
ЗА: 14 ПРОТИВ: 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0
ОС реши: избира за председател на днешното общо събрание г-н Петър Венциславов
Петров
Председателя на общото събрание предложи да бъде избран преброител. Предложен
беше г-н Найден Найдено.

Гласуванията бяха извършени както следва:
За Найден Найдено за преброител на общото събрание:
ЗА: 14 ПРОТИВ:1 ВЪЗДРАЖАЛ СЕ: 0

ОС реши: избира за преброител на днешното общо събрание г-н Найден Найденов

Председателя на общото събрание предложи да бъде избран протоколчик. Предложен
беше г-н Никола Нанов.

Гласуването беше извършено, както следва:
За Никола Нанов за протоколчик на общото събрание:
ЗА: 15 ПРОТИВ:0 ВЪЗДРАЖАЛ СЕ: 0
ОС реши: избира за протоколчик  на Общото събрание г-н Никола Нанов

Председателят г-н Петров прочете публикувания с поканата дневен ред на Общото
събрание:

1. Предсрочно прекратяване мандата на председателя на управителния съвет (УС) на
БФВТ, включително и като член на УС на БФВТ;
2. Избор на нов член на УС на БФВТ;
3. Избор на нов председател на УС на БФВТ;
4. Разни;

Събранието пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред

По точка 1 - Предсрочно прекратяване мандата на председателя на управителния съвет
(УС) на БФВТ, включително и като член на УС на БФВТ.

След разисквания ОС реши: Предсрочно прекратява мандата на г-н Христо Данов,
председател и член на УС на БФВТ

Решението е взето с ……. гласа „ЗА“, 14 „ПРОТИВ“, 0 ;ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“1.

По точка 2 – Избор на нов член на УС на БФВТ.

Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 2 предложения за членове на УС:
Дарий Георгиев Дановски  и Добромир Валентинов Вълев.

Гласуванията бяха извършени както следва:
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За Дарий Дановски за член на УС:
ЗА: 15 ПРОТИВ:0 ВЪЗДРАЖАЛ СЕ: 0
За Добромир Вълев за член на КС:
ЗА: 3 ПРОТИВ:10. ВЪЗДРАЖАЛ СЕ: 2

ОС реши: Избира за членове на УС на БФВТ Дарий Георгиев Дановски.

По точка 3 – Избор на Председател на УС на БФВТ;

Констатирано бе, че в определения срок е постъпило 1 предложение за Председател на
УС на БФВТ: Дарий Георгиев Дановски.

Гласуването протече, както следва:

За Дарий Дановски за председател на УС на БФВТ:
ЗА: 15 ПРОТИВ:0 ВЪЗДРАЖАЛ СЕ: 0

ОС реши: Избира за председател на УС на БФВТ г-н Дарий Георгиев Дановски.

По точка 4 – Разни.

Постъпило е предложение до ОС от КВТ при ОСК „Славия“ за неприлагане на
решението за отнемане на 6 точки от клуб, който масово приеме за тренировки и
състезания картотекирани състезатели от друг клуб. Иска се да не се прилага
наказанието отнемане на 6 точки спрямо КВТ при ОСК „Славия“ за приеме за
тренировки и състезания картотекирани състезатели на СКВТ „Левски“ София.

Постъпило е предложение до ОС от СКВТ „Левски“ София за наказание, спиране на
състезателни права на картотекирани състезатели към СКВТ „Левски“ София -
тренирали и участвали на турнири от името на ОСК „Славия“.

След разисквания и дискусии ОС на БФВТ реши:

1. Да не се прилага наказанието отнемане на 6 точки към ОСК „Славия“ за приеме
за тренировки и състезания картотекирани състезатели на СКВТ „Левски“
София.

Решението е взето с …. гласа „ЗА“, 11 „ПРОТИВ“, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“2.

2. Картотекирани състезатели към СКВТ „Левски“ София, тренирали и участвали
на турнири от името на ОСК „Славия“, да бъдат картотекирани към КВТ
„Славия“ след заплащане за всеки един състезател на трансферна сума от ОСК
„Славия“ към СКВТ „Левски“ София, в размер на 7 месечни такси за
тренировка в СКВТ „Левски“ София, която сума се равнява на 560 лева за
състезател. След заплащане на така приетата трансферна сума двата клуба ще
подпишат нотариално заверена декларация, че отношенията между тях във
връзка с преминалите от единия клуб към другия състезатели са уредени.
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Решението е взето с …. гласа „ЗА“, 13. „ПРОТИВ“, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“1

3. Потвърждаване на наказание взето от ДК към треньорите А. Кръстанов и
С.Спировски.
Решението е взето с …. гласа „ЗА“, 10. „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“5

Поради изчерпване на точките от дневния ред Общото събрание на Сдружение
“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКА” бе закрито.

Председател на събранието:

Протоколчик:

4


