
ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФТ – WTF 

 

На 20.06.2016г, понеделник се проведе редовно заседание на УС на БФТ – WTF . 

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

WTF. На събранието присъстваха, следните членове на УС , както следва: 

 

Слави Бинев – Председател на БФТ – WTF 

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

Борислав Иглев - член на УС на БФТ – WTF 

Петър Палазов - член на УС на БФТ – WTF 

Александър Минев - член на УС на БФТ – WTF 

Забележка: Христо Георгиев – Зам. Председател на УС на БФТ – WTF, отсъства от 

заседанието, но делегира правото си на глас на Председателя. Явор Нотев – отсъства от 

заседанието на УС на БФТ – WTF. 

 

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

WTF.  

На заседанието на УС бяха обсъдени резултати и протичането на турнира „Купата на 

посланика“, както и конкретни предложения към БФТ- WTF : 

I Относно протичането на състезанията, базирайки се на протеклият турнир, бе объдено: 

1.Залата трябва да бъде съобразена с броя на участниците/ нито по-голяма, нито по-малка/  
 
2. Водещият да бъде човек, свързан с таекуондото, който да не спира да говори, докато текат 
срещите и така да интригува публиката. 
 
3. Да има професионален фотограф, който  да снима всички състезания и да прави база снимки на 
федерацията, които в момента липсват. 
 
II. Незабавно за да стартира подготовка по Балканското първенство, което ще се проведе 24-25 
Септември.Да се разпределят задачите и да започне организация за Балканското първенство. 



 
 
III.Предложение: 
 
На Димитър Йосифов да му се делегират права, с които да може да получава от клубовете 
и от Федерацията непрестанно информация, която му е необходима, за да може да 
се задвижат проектите. 
 
Гласувано, прието с пълно мнозинство.  
 
 

 
 
С вземането на горното решение, дневният ред на събранието се изчерпа и то 
бе закрито. 
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