
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКА”

Днес, на 26.05.2022 г. в Варна, комплекс Приморски, 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 13 члена на
Сдружението и е налице необходимият кворум за провеждане на редовно, законно
събрание, съгласно чл. 27 от Устава.

Членът на УС 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, изпратена до всички членове в срок, обявена
в сайта на федерацията, както и на таблото в ММС.

На събранието бяха представени следните членове:

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

Нанов“

5. КВТ „Левски - София“
6. СК „Комодор“ Варна
7. КПС „Варна“
8. СК „ЦДНА-2013“
9. СКВТ „Нептун-Бургас“
10. КВТ „Арена Бургас“
11. СКВТ „Аква Спорт“ Варна
12. КВТ „Ботев“ 2000
13. КВТ ЦСКА
14. СКВТ Тича

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 г-н Петър Петров.

Г-н Найден Найденов предложи за председател на днешното общо събрание да бъде
избран г-н Петър Петров. Други предложения не бяха направени.

Гласуванията бяха извършени както следва:
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За Петър Венциславов Петров за председател на общото събрание:
ЗА: 13 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1
ОС реши: избира за председател на днешното общо събрание г-н Петър Венциславов
Петров

Председателя на общото събрание предложи да бъде избран протоколчик. Предложен
беше г-н Йордан Донев. Други предложения не бяха направени.

Гласуването беше извършено, както следва:
За Йордан Донев за протоколчик на общото събрание:
ЗА: 13 ПРОТИВ:0 ВЪЗДРАЖАЛ СЕ: 0
ОС реши: избира за протоколчик  на Общото събрание г-н Йордан Донев.

Председателят г-н Петров прочете и предложи да бъде приет следния дневен ред на
Общото събрание:

1. Приемане на Бюджет на БФВТ за 2022 г.;
2. Други.

След разисквания ОС реши: приема предложения дневния ред.
Решението е взето с 13 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Събранието пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред

По точка 1 – Приемане на Бюджет на БФВТ.

Г-н Петър Петров представи пред общото събрание изготвения от УС Бюджет на БФВТ
за 2022г.

След разисквания ОС реши: приема представения бюджет на БФВТ за 2022 г.

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

По точка 2 – Разни бяха поставени и разгледани следните въпроси:

Орлин Тодоров, председател на КВТ Левски – София, запозна членовете на ОС на
БФВТ с казуса от напуснали над 20 картотекирани състезатели в КВТ Левски – София и
преминаването им в КВТ Славия.

Ангел Бенински, в качеството си на треньор в КВТ Славия, изложи своята позиция:

След разисквания бяха направени следните предложения и подложени на гласуване:

2.1 Да се разгледа от дисциплинарната комисия поведението на треньорите Александър
Кръстанов и Сашо Спировски и при установяване от тяхна страна на съпричастност в
преминаването на състезателите т КВТ Левски в КВТ Славия, ДК на БФВТ да наложи
наказания:

Гласували: 11 „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
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Решението се приема.

2.2 Да бъдат спрени състезателните права на спортистите преминали от КВТ Левски в
КВТ Славия за 1 +1 година:

Гласували: 1 „ЗА“, 10 „ПРОТИВ“, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Решението не се приема.

2.3. Спортен клуб по водна топка, член на БФВТ, който масово приеме за тренировки и
състезания картотекирани състезатели от друг клуб ( под масово следва да се разбира 7
и над 7 човека), без да е уредил отношенията с клуба към който състезателите са били
картотекирани в предходната година, започва следващата спортно състезателна година с
актив от – 6 (минус шест) точки в класирането на всяка една възраст за която е заявил
участие.

Гласували: 7 „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Решението се приема

2.4. Да отпадне изискването за представяне на нотариално заверено пълномощно при
представителство в Общото събрание на БФВТ.

Гласували: 8 „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Решението се приема.

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

Председател на събранието:

Протоколчик:
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