
ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФТ – WTF 

На 24.04.2017 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. Провеждане на състезание за купата на Корейския посланик на 25-и и 26-ти 

ноември 2017 г;  

2. Промотиране на таекуондо в държавни структури; 

3. Обсъждане за премиране; 

4. Преборване за национален отбор; 

5. Анализ на работата на комисиите към БФТ; 

6. Разни.  

 

 

 

 



По т.1 от дневния ред 

 
УС единодушно реши да се проведе състезание за купата на Корейския посланик на 25 и 
26ти ноември.  
Неговата продължителност и място, както и окончателният му график ще бъдат 
допълнително съобщени, поради присъствието на демонстративния отбор на Кукиуон и 
възможности за допълнителни семинари, както и по-сериозно международно участие. 
. 
 
 

По т.2 от дневния ред 

УС единодушно реши, след избиране на изпълнителната власт на Република България да 
бъде продължена работата по въвеждане на таекуондо стил ВТФ като задължително в 
училищата и други държавни структури. 
 
 

По т.3 от дневния ред 

УС единодушно реши, всеки представил се по отличителен начин в организацията и 

провеждането на Европейското първенство по таекуондо в София през м. април 2017 да 

бъде премиран. Премиите ще бъдат индивидуални и конфиденциални. Списъкът с 

премираните ще бъде публичен. 

 

По т.4 от дневния ред 

УС единодушно реши редовното преборването за национален отбор да се провежда 

веднъж годишно. Възможни са извънредни преборвания при нужда. 

 

По т.5 от дневния ред 

УС единодушно реши да изиска всички комисии към БФТ да се съберат до 05.05. 2017г., 

като поканят на своето заседание поне два дни предварително и председателя на УС на 

БФТ и генералния секретар на БФТ на своето заседание, за да се обсъди работата на всяка 

една комисия. 

 

 

 



По т.6 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. 
 
 
24.04.2017 г. 

София 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


