
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ КЪМ БФТ-WTF 

 

Днес на 17.07.2014г.,в град София се проведе заседание на Дисциплинарната 

комисия към БФТ-WTF. 

Присъстваха всички членове: 

1.Петър Палазов 

2.Радостин Григоров 

3.Росен Михайлов 

т.е. заседанието е редовно и може да взима решения. 

Единодушно бе приет следния дневен ред: 

1.Разглеждане и взимане на решение по казуса касаещ състезателя Павел 

Бояджиев  и в тази връзка   ТК „Кентавър”  и  треньора на ТК „Августа”-  Георги  

Йорданов Господинов.  

2.Разглеждане и взимане на решение по казус относно неправомерно 

оспорване на съдийско решение от представители и поддържници на ТК „КЛАСА”. 

 

След обсъждания по горепосочения дневен ред ,бяха взети следните решения: 

1.Във връзка с разпоредбите на Вътрешни правила за организацията и дейността 

на Българска федерация по Таекуондо стил WTF и по конкретно на Раздел VІІІ,чл.36 

Дисциплинарната комисия възлага на Председателя да издаде акт за Установяване на 

нарушения на горецитираните правила по двете точки от дневния ред. 

2.По  т. 1 от дневния ред : 

Дисциплинарната комисия се самосезира  след излязла публична, официална , 

информация относно факти ,които потвърждават ,че наложеното с предходен акт от 

20.01.2014 г.  наказание не се спазва.Дисциплинарната комисия приема за безспорни 

фактическите доказателства потвърждаващи   нарушенията и в тази връзка : 

-потвърждава наложеното вече наказание на състезателя  Павел Бояджиев,в срока и 

размера от предходния акт на ДК,като предвижда ,в случай на продължаване на  

неизпълнението  на наложеното наказание да наложи следващо - окончателно 

лишаване от право да упражнява дейност като състезател по Таекуондо WTF; 



-констатира неизпълнение на наложеното наказание на клуб „Кентавър” –„ публично 

да изрази позицията си, споделена в писмо, внесено в БФТ на 14.01.2014 г., в противен 

случай ще му бъде наложена глоба за Нарушаване на Устава и уронване на престижа 

на Българска Федерация по Таекуондо WTF в размер 200 лв”. – във връзка с това , 

премахва  алтернативното тълкуване и го задължава за заплати ефективно глобата 

наложена в предходния акт на ДК, в срок до 31.08.2014г.В случай на неизпълнение  

разпоредбите на настоящия документ,ДК предвижда да наложи  на главния треньор на 

клуб „Кентавър” – Николай Богданов наказание ,” временно лишаване от право да 

упражнява  дейност като треньор за срок от 6 месеца”,а също и специално 

Уведомление за това наказание до УС,което ще доведе до спиране на 

възнаграждението което получава  като треньор от БФТ. 

-констатира неизпълнение на наложеното наказание – „лишаване от право да 

присъства на всякакви мероприятия организирани от БФТ-WTF за срок от една година” 

на помощник треньора на Кентавър –  Цвятко Бояджиев, затова на основание  

разпоредбите на чл.37 ал.2 от Вътрешните правила за организация и дейността на БФТ 

– WTF  , му  налага наказание  200лв глоба, които трябва да бъдат заплатени  до 

31.08.2014. в противен случай  ще му бъде наложено наказание - окончателно 

лишаване от право да упражнява дейност като помощник треньор . 

-констатира неизпълнение на наложеното наказание на състезателя Павел Бояджиев , 

от страна на треньора на клуб „Августа” – Георги Господинов и въз основа 

разпоредбите на чл.37 ал.2 от Вътрешните правила за организация и дейността на БФТ 

– WTF  ,му налага наказание -  150лв глоба ,които следва да бъдат платени до 

31.08.2014г. в противен случай ще му бъде наложено наказание  временно лишаване 

от право да упражнява  дейност като треньор за срок от 6 месеца. 

2. По т 2  от дневния ред: 

  ДК е сезирана за нарушения и неправомерно оспорване на съдийски решения 

от представители и поддържници на таекуондо клуб „Класа” с писмо на член на 

съдийската колегия на БФТ – WTF. След като се запозна с фактите и разгледа писмото 

на клуб Класа ,с обяснение по случая, ДК реши: 

-Наказва треньора на клуб „Класа” Стамен Захариев с  публично порицание ,чрез 

публикуване на настоящото решение на сайта на федерацията.  

-Наказва Таекуондо клуб „Класа”  с глоба от 100лева или публично извинение към 

останалите членове на федерацията за неадекватното поведение на представители и 

поддържници  на клуба, алтернативно , като публичното извинение може да бъде 

направено  писмено  и качено на сайта на федерацията или устно на първия голям 

форум на федерацията.Срок – първото открито първенство, в което БФТ е 

съорганизатор – 11-12.10.2014г.  



3.Дисциплинарната комисия на БФТ – WTF припомня на всички  членове на БФТ 

–WTF , че имат гарантираните в Устава и Вътрешните правила права да обжалват 

решенията на ДК. 

4.Дисциплинарната комисия на БФТ – WTF ,напомня че в Устава и Вътрешните 

правила за организация и дейността на Българска федерация по Таекуондо стил WTF  

няма заложени изрични разпоредби касаещи ,орган който да се занимава с 

непосредствения  контрол върху наложените наказания ,в този смисъл спазването им е 

изцяло вменено в задължение на личността или клуба ,които са наказани. В случаите 

на неспазване на наказанието ,както констатиране по горе ДК просто ще налага по 

тежки наказания ,като те се налагат кумулативно , т.е. прибавят се към вече 

наложените ,а не отменят предходните ! 

Дисциплинарна комисия на БФТ – WTF :  …………П……………………………………. 

       / Петър Палазов/ 

       …………П……………………………………. 

       / Росен Михайлов/ 

       …………П……………………………………. 

       /Радостин Григоров/ 


