
ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФТ – WTF 

На 18.04.2017 г., сряда се проведе извънредно заседание на УС на БФТ – WTF . 

Събранието е свикано от г-н Слави Бинев, при спазване на разпоредбите на устава на 

БФТ- WTF и на българското законодателство. На събранието присъстваха, следните 

членове на УС , както следва: 

Слави Бинев – Председател на БФТ – WTF 

Христо Георгиев – зам. председател на УС на БФТ – WTF 

Димитър Михайлов – зам. председател на УС на БФТ – WTF 

Петър Палазов - зам. председател на УС на БФТ – WTF 

Александър Минев - член на УС на БФТ – WTF 

Забележка: Явор Нотев – отсъства от заседанието на УС на БФТ – WTF. 

Борислав Иглев - отсъства от заседанието на УС на БФТ – WTF. 

 

 

На лице е необходимият кворум за провеждане на извънредно заседание на УС на БФТ – 

WTF.  

Бе предложен и единодушно приет следния дневен ред, а именно: 

1. Обсъждане на създаване на нова комисия към БФТ – WTF, а именно такава за 

международните отношения;  

2. Обсъждане и избор на членовете на новата комисия;  

3. Правило за съдийските назначения; 

4. Семинар за кандидатстване по европейски програми; 

5. Разни.  

 

По т.1 от дневния ред 

 
УС единодушно реши да се създаде Комисия за международните отношения към БФТ – 
WTF, най-вече за отношения с Кукиуон. 
Комисията следва в най-кратък срок да започне работа с оглед множеството ангажименти 
с Кукиуон и генералният секретар да докладва ежеседмично за работата й пред УС на 
БФТ. 
 
 



 
 

По т.2 от дневния ред 

УС единодушно реши председател на Комисията по предната точка да бъде Димитър 
Аврамов, нейни членове- Николай Главчев, Александър Минев, Димитър Димитров, 
почетен председател- Санг Хюн Парк. 
 

По т.3 от дневния ред 

УС единодушно реши, всеки съдия поканен да бъде рефер на състезание (международно 

или национално) предварително, в 3 (три) дневен срок след получаване на поканата, да 

поиска в писмен вид разрешение от УС на БФТ да вземе участие в състезанието като 

рефер. На неспазилите това изискване, ще им бъде отказвано участие в състезания в 

бъдеще. 

По т.4 от дневния ред 

УС единодушно реши да се проведе обучителен семинар за кандидатстване по европейски 

програми. Клубовете ще бъдат допълнително уведомени за място, дата и час на 

провеждане на семинара. 

 

По т.5 от дневния ред 

Не бяха повдигнати други въпроси за решаване. 

С вземането на горните решения, дневният ред на събранието се изчерпа и то бе закрито 
от председателя на УС. 
 
 
18.04.2017 г. 

София 

Слави Бинев  /......................................../ 

Христо Георгиев  /......................................../ 

Димитър Михайлов  /......................................../ 

Петър Палазов  /......................................../ 

Александър Минев  /......................................../ 


