
 

 

ПРОТОКОЛ # 1 

ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА  

Българска Ветроходна Асоциация 

 

 

 

Днес, 05.02.2022, в гр. Варна, от 18:00ч се проведе заседание на УС на БВА 

 

На заседанието присъстваха членовете на УС: 

1. Павлин Надворни 

2. Лъчезар Братоев 

3. Свилен Дойков 

4. Иван Георгиев 

5. Стефан Варадинов 

6. Явор Колев 

7. Красимир Наумов 

и в качеството му на контрольор - Георги Николов. 

 

За председателстващ на заседанието беше избран Павлин Надворни, за протоколчик - Явор Колев. 

 

Дневен ред: 

1. Разглеждане на молби и приемане на нови членове на БВА. 

2. Разни 

 

Свилен Дойков представи молбите и съпътстващи документи по реда на тяхното постъпване, както 

следва: 

№ Яхта Име Фамилия Пълномощно Собственик 

1 Espresso Martini Павлин Надворни N/A Павлин Надворни 

2 LZ Yachting 1991 Лъчезар Братоев N/A ЛЗ Яхтинг 1991 АД 

3 Yasido_com Стефан Варадинов N/A Стефан Варадинов 

4 Ana Bella Павлин  Надворни N/A Блек Сий Яхтинг ООД 

5 SB S/N 3485 Иван  Георгиев N/A Бора Сейлинг ООД 

6 Proxima Свилен  Дойков Да ЯК "Кап. Г. Георгиев - Порт Варна" 

7 Nimana Георги  Николов N/A Нимана ЕООД 

8 Stripptease Георги  Михов N/A Яхт Фешън ЕООД 

9 Bizzona Кристиян Вълков N/A Кристиян Вълков 

10 Carpe Ventum Димитър  Геров N/A Димитър Геров 

 

Също така запозна участниците в заседанието с направения от Пламена Лъчезарова коментар 

относно членуването на един и същи собственик повече от един път, както и възможностите за 

упълномощаване от собственика на физическо или юридическо лице. Относно кандидатурата на 

Яхт Клуб ЛЗ Яхтинг 1991, се взе решение да бъде разгледана на следващо заседание на УС, след 

предоставяне на пълномощно от собственика на яхта Тивия.  



 

 

По т.1 от дневния ред се взе следното единодушно решение: Всички кандидатури, десет на брой, 

бяха приети без забележки.  

По т. 2 Разни: 

Лъчезар Братоев: Нека да разгледаме и обсъдим проекта за правилник за провеждане на регатите 

по ветроходство. Да го огледаме, да го допълним, ако има някакви забележки да ги оправим. 

Когато е готов да го предложим за обществено обсъждане. До края на следващата седмица да 

имаме готов проекта.  

Явор Колев: Готовият проект освен във Фейсбук трябва да се изпрати по мейлите на клубовете, на 

комисията по килово ветроходство и на УС на БФВ.  

По т. 2 от дневния ред се взе следното единодушно решение: 1. В срок от една седмица всички 

членове на УС да разгледат и направят коментарите си по проектоправилника. Готовият 

проекто-правилник да се предостави за разглеждане и обсъждане както във Фейсбук, така и 

по официалните канали за комуникация - и-мейли до клубовете, Комисията по Килово 

Ветроходство към БФВ и към УС на БФВ.    

Стефан Варадинов: Да изготвим предложение за промени в правилника за картотекиране на 

състезатели относно регатите по килово ветроходство. Да се търси компромисен вариант, така че 

да не е задължително всички членове на екипажите да са картотекирани.  

Лъчезар Братоев: Предлагам да възложим на Явор Колев да подготви предложението. Ще проучим 

възможностите да бъде прокарано такова предложение и ще използваме наличните възможности 

за лобиране в тази посока.  

По т. 2 от дневния ред се взе следното единодушно решение: 2. В срок от една седмица Явор 

Колев да оформи предложение за промяна в Правилника за картотекиране и трансфер на 

състезатели на БФВ.  

Павлин Надворни: Предлагам да определим график за редовни заседания на УС на БВА.  

След кратко обсъждане на удобните дни и часове, както и интервалът между заседанията, беше 

прието следното единодушно решение:  3. Определя се следния график за заседания на УС,  в 

извън активния състезателен сезон: Всяка първа и трета сряда от месеца, от 19:00ч. 

Следващо заседание на УС да се проведе на 16.02.2022. Продължителност - до 60 мин. 

18:45 Георги Николов напусна  

18:47 Красимир Наумов се присъедини 

Лъчезар Братоев: Предлагам да направим списък със задачите пред БВА и всеки член на УС да 

поеме което може. Също и списък с всички  потенциални членове.  

Красимир Наумов: съгласен съм с досега направените предложения. Ангажирам се да разговарям 

със собствениците на яхти от Порт Бургас (ЯК). Относно моето членство - провел съм разговори 

Пристанище Бургас да ме упълномощи за да стане член на Асоциацията. Също така с 

ръководството на Яхт Клуба (Порт Бургас) търсим решение за да може клубът също да стане член 

на Асоциацията.  

По т. 2 от дневния ред се взе следното единодушно решение:  4. Иван Георгиев да изготви 

споделен гугъл документ за планиране на задачите, който може да се допълва и коментира от 

всеки член на УС.  

 



 

 

Обсъди се размерът на членския внос.  

Павлин Надворни: Не е добре да намаляваме членския внос. Несериозно е размерът на членския 

внос да е пречка за членуване. От друга страна средствата от членски внос, който съберем могат да 

бъдат оползотворени за най-различни дейности за целите на Асоциацията - обучения, гостуване на 

съдии и лектори и др. 

Красимир Наумов: Още сме в началото. Ако се справяме добре, до няколко години ще има 

достатъчно много работа и тогава по-високият членски внос ще действа и като своеобразен 

филтър.  

Павлин Надворни: Колеги, как мислите - уместно ли е началото на кампанията ми за участие в 

Global Solo Challenge 2023 (https://globalsolochallenge.com/pavlin-nadvorni/ да го направя през 

Асоциацията?  

Красимир Наумов: аз съм “За”. Всеки оборот, минал през Асоциацията е в полза на Асоциацията. 

Приветствам го! По-голяма реклама не мога да си представя за момента.  

По т. 2 от дневния ред се взе следното единодушно решение:  5. Кампанията за подготовка и 

участие на Павлин Надворни с яхта Еспресо Мартини в предстоящата регата Global Solo 

Challenge 2023 да бъде обявена и провеждана като кампания на БВА.  

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 19:30 

 

Председател:    Протоколчик: 

                        / Павлин Надворни /    / Явор Колев / 

 

 

 

 

 


