
Заседание No 1 
 

на  
Управителния съвет  

на  
Българска Ветроходна Асоциация 

 
 

 
 
Днес, на 8 август 2021 година, от 16ч,  се проведе първото заседание на УС  на БВА. 
 
Присъстват: 

1. Павлин Надворни 
2. Лъчезар Братоев 
3. Свилен Дойков 

На двустранна конферентна връзка: 
1. Красимир Наумов 
2. Иван Георгиев 
3. Явор Колев 
4. Стефан Варадинов 

 
По късно се присъедини и контрольорът Георги Николов. 
 
 
За председател на събранието беше определен П. Надворни,  а за секретар - Л. 
Братоев. 
 
Председателят откри заседанието.  
Постави въпроса за забавящото се подаване на документи за регистрация на 
сдружението и изчакването ѝ, за откриване на сметки, събиране на членски внос и 
други. 
Взе  се решение работата на БВА да започне независимо от забавянето на 
регистрацията, която има значение само за трети лица. 
 
Дадена бе думата на Л. Братоев да представи първите задачи с които ще се занимава 
БВА: 
 
! Да се търси решение, процедурите и изискванията към кaртотекирането 

на състезателите по ветроходство да бъдат максимално облекчени, дори 
ако е възможно да се премахне за киловите лодки. Даден бе  пример с 
лекоатлетическите  и плувни маратони, че също са без Картотека. 

! Да бъде организирано провеждането на Шампионат на БВА . Класовете 
да се уточняват до месец Април за календарната година и да се спазват от 
всички организатори на регати. При възможност да се прави и за IRC, ако 
се събират достатъчно лодки за отделни класове. 



⁃ Електронно заявяване да е унифицирано и на хартия за подпис да се         
предоставя формуляр от една страница с най-необходимото.  Да се 
предвиди  възможност за електронен подпис от шкиперите. 

! Такса за участие в регата да е 10 лв на човек при ранна регистрация (една 
календарна седмица преди първия ден от регатата) и после да става 
двойна /20 лв./ на човек. Евентуално 5лв на ден на човек за по-дългите 
регати. 

! Да се изготви регистър  на съдии и мерители. Да се работи за повишаване 
заплащането на съдиите, диференцирано и по длъжности. Да се 
определят препоръчителни дневни хонорари на съдиите. 

! Да бъдат изработени актуални правила за провеждане на регати за 
килови лодки за 2022  

! Да се продължи работата по календара на регатите за 2022 и да се 
усъвършенства модула в сайта на Асоциацията. Календарът да е 
представен в отделна  таблица.  

! Да се осъществи контакт с БФВ за  взаимодействие и взаимопомощ. УС 
възложи на Председателя си да присъства на  първото предстоящо 
заседание на УС на БФВ след като бъде регистрирана БВА и да я 
представи, както и да предложи взаимодействие и взаимопомощ между 
двете  структури. 

 
 
Председателят съгласно чл.22 от  Устава предложи да се изберат  Заместник 
Председатели  на  БВА. 
ПН предложи за Зам.Председател Лъчезар Братоев. 
ЛБ предложи да имаме по един Зам.Председател в Бургас и  София, а именно – 
Красимир Наумов и Иван Георгиев. 
 
След гласуване за Зам Председател бе избран Лъчезар Братоев, а за  другите 
двама се отложи във времето. 
 
Прието беше следващото заседание на УС да се проведе следващата неделя в 
прозореца между гонките и награждаването на регата Кор Кароли. 
 
Председателя закри заседанието. 
 
 
Председател: 
 
Протоколчик:    


