
ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФТ – WTF 

На 18.04.2016г, понеделник се проведе редовно заседание на УС на БФТ – WTF, което протече в състав : 

Слави Бинев – Председател на БФТ – WTF 

Христо Георгиев – член на УС на БФТ – WTF 

Димитър Михайлов - член на УС на БФТ – WTF 

Явор Нотев - член на УС на БФТ – WTF 

Петър Палазов - член на УС на БФТ – WTF 

Александър Минев - член на УС на БФТ – WTF 

Забележка: Борислав Иглев - член на УС на БФТ – WTF, отсъства от заседанието, но делегира правото си на 

глас на Председателя на БФТ – Слави Бинев  

На заседанието на УС бяха гласувани предложения, по реда както следва : 

I. Предложени заместник председатели на УС на БФТ  

- Христо Георгиев  

- Димитър Михайлов  

Гласувано и прието с 5 гласа. 

Въздържали се : Димитър Михайлов и Христо Георгиев  

 

II. Предложение за приемане на правилник на УС и провеждане на редовни заседания на УС на всеки 

2 седмици  

Гласувано и прието с пълно мнозинство. 

 

III. Предложение за протоколираните срещи на УС да бъдат качвани на сайта на БФТ в резюмиран вид. 

Гласувано и прието с пълно мнозинство. 

 

IV   Предложение да бъдат канени на мероприятия на БФТ, почетни гости, които са свързани и 

допринесли за развитие на Таекуондо. 

Гласувано и прието с пълно мнозинство. 



 

V  Предложение България да бъде домакин на балканско първенство по Таекуондо, което да се 

проведе 24-25 Септември 2016г в гр. Дупница. 

Гласувано и прието с пълно мнозинство. 

VI  Предложение, председателя на БФТ – Слави Бинев на предстоящото Европейско първенство в 

Швейцария да направи заявка, следващото Европейско първенство, България да бъде домакин. 

Гласувано и прието с пълно мнозинство. 

 

VII Предложения от Христо Георгиев за комисии и техния състав  

I.Формиране на комисии : 

1.Съдийска - занимава се с набирането ,обучението и менажирането на съдийския състав:  

надзорник от УС - Петър Палазов 

Председател :Тома Стойков 

Членове:  Владимир Белокапов 

  Радостин Григоров 

  Мирослава Коляндова 

  Димитър Димитров 

  Иван Хаджиянев 

  Петър Палазов 

  Ангел Кирчев 

С оглед на важността на комисията членовете са четен брой, в случаите ,когато не може да бъде взето 

решение с консенсус или обикновено мнозинство , решенията ще се взимат от УС. 

 

2.Спаринг - селектира нови надежди с оглед развитие на високо спортно майсторство ,както и разширен и 

окончателен вариант на национален отбор /съгласно действащата нормативна уредба на БФТ/,изготвя план 

за подготовка на състезателите с оглед постигане на поставените цели относно класиране на международни 

състезания :  

надзорник от УС - Димитър Михайлов 

Председател: Пламен Трънски  

Членове: Васил Христев 



  Ангел Кирчев 

  Христо Михалчев 

  Димитър Аврамов 

3.Пумсе -  има същите приоритети като комисията по Спаринг ,но в дисциплината Пумсе.  

надзорник от УС - Димитър Михайлов 

Председател: Христо Върбанов 

Членове: Бисер Христов 

  Румен Димитров 

  Бахман Афшар 

  Светослав Вълчев 

4.Етична,арбитражна -  произнася се по спорни казуси и такива свързани или по повод нарушения на реда 

или правилата на БФТ.  

надзорник от УС - Явор Нотев 

Председател: Александър Минев 

Членове: Пламен Велев 

  Бисер Христов 

5.Медийна и PR  комисия - осъществява връзките с медиите и се грижи за медийното отразяване на 

мероприятията на федерацията , както и за изграждане на имиджа на БФТ и спорта Таекуондо, като цяло. 

надзорник от УС - Христо Георгиев 

Председател:Филип Петрунов 

Членове:Любен Дилов 

        Крум Савов 

        Виолета Иванова  

        Добрин Иванов 

                                  

6.Комисия за разработване на проекти 

надзорник от УС - Александър Минев 

Председател:  Ники Главчев 



Членове: Явор Нотев 

 Димитър Димитров 

 Борислав Иглев  

7. Комисия Външни връзки  

надзорник от УС – Слави Бинев 

Председател: Иван Банчевски 

 

 8.Комисия за развитие на ТКД  

надзорник от УС – Димитър Михайлов  

Председател: Борислав Иглев 

Членове:  Димитър Йосифов 

   Димитър Дечев  

9.Организационно-логистична комисия - занивама се с подготовка,материално техническо – обезпечаване 

и провеждане на мероприятията на БФТ,както и с поддръжката на наличното МТО прави мотивирани 

предложения за закупуване на ново. 

надзорник от УС – Петър Палазов 

Председател: Петър Палазов 

Членове: Пламен Велев 

   Милен Гочев 

 

10.Демонстративна - отговаря за селектиране на демонстративен отбор,както и за представянето му: 

надзорник от УС - Димитър Михайлов 

Председател: Димитър Дечев 

Членове: Сан Хюн Парк 

 Христо Върбанов 

 Ангел Кирчев 

 Пламен Трънски  

11.Изпитна  



надзорник от УС – Христо Георгиев 

Председател:  Бисер Христов 

Членове: Христо Върбанов 

  Светослав Вълчев 

  Сан Хюн Парк 

  Иван Начев 

Гласувани всички  комисии, анблок – приети с мнозинство  

 

VIII  Предложение:  да се даде двуседмичен срок от настоящото решение ,в което комисиите да 

проведат заседания , след които да отправят мотивирани предложения,в писмена форма за създаване на 

допълнителни органи към тях /подкомисии,щабове,секретари и др./ ,както и да очертаят основните си 

приоритети и посочат член на Комисията, който да води регулярна отчетна кореспонденция с  УС за взети 

решения и работата на комисиите. 

 Гласувано, прието с пълно мнозинство  

IX Предложение : Изпитната комисия да изготви ясни правила и програма за провеждане на 

изпитите, съобразени с тези на WTF.  

1. Клуб, който ще провежда изпит за ученическа степен ГУП, се задължава 1 седмица преди 

плануваната датата на изпита, да уведоми изпитната Комисия за провеждането му. 

2. Изпитната Комисия, се задължава да качва информация преди провеждането на съответния 

изпит на сайта на БФТ, след заявяването на същия от съответния клуб.  

3. Изпитната Комисия се задължава да назначи, неин член  или изрично упълномощен 

представител на Комисията, които следва да присъстват на провеждането на  изпита, както и да 

разпишат изпитния протокол.  

4. Изпитната Комисия се задължава, след провеждане на изпита да качи на сайта на БФТ 

защитените степени, забележки и коментари от изпитния протокол.  

5.    Взето бе решение, че БФТ ще поеме хонорарът на члена на Изпитната Комисия или нейния 

упълномощен представител, присъствал на проведения изпит.    

Гласувано, прието с пълно мнозинство  

Дата : 18.04.2016г. 

София  


