
 

 

ПРОТОКОЛ # 2 

ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА  

Българска Ветроходна Асоциация 

 

 

Днес, 16.02.2022, в гр. Варна, от 19:00 часа 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. Явор Колев 

6. Красимир Наумов 

 

и в качеството му на контрольор - Георги Николов. 

 

За председателстващ на заседанието беше избран Павлин Надворни, за протоколчик – Свилен 

Дойков. 

 

Дневен ред: 

1. Одобряване на протокола от предходното заседание на УС. 

2. Утвърждаване на проекта за Правила за провеждане на регати за 2022 г. 

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

4. Разни 

 

По т. 1 от дневния ред се взе следното единодушно решение: Протоколът от заседанието на УС 

от 5.02.2022 г. се одобрява без забележки.  

По т. 2 се проведе оживена дискусия относно обема на информацията в точките, свързани с трите 

хендикапни системи, както и до кого и кога да се изпрати проекта за последващо обсъждане: 

По т. 2 от дневния ред се взе следното единодушно решение: 1. В срок от 3 дни Председателят да 

изпрати проекта за Правила за провеждане на регати през 2022 г. на администраторите на 

хендикапните системи (IRC, ORC, БХС) и на съдийските комисии, за да внесат техните 

предложения за корекции.  В срок от една седмица Председателят да изпрати проекта за 

Правила до членовете на БВА, яхт-клубовете и ветроходната общност.    

По т. 3 Свилен Дойков представи молбите и съпътстващи документи по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

№ Яхта Име Фамилия 

Пълно

мощно Собственик 

Вид 

членство 

1 SB S/N 3428 Явор Колев Да Явор Колев редовно 

2 Tivia Лъчезар Братоев Да Яхт Клуб ЛЗ Яхтинг 1991 редовно 

3 Lilia Иван  Колелиев N/A Иван Колелиев редовно 

4 The Fallen Madonna Петър Делчев N/A Петър Делчев редовно 

 



 

 

По т. 3 от дневния ред се взе следното единодушно решение: Всички кандидатури, четири на 

брой, бяха приети без забележки.  

По т. 4 от дневния ред Явор Колев информира за прогреса на неговата работа по предложения за 

промени на Правилника за картотекиране и трансфер на състезатели. Необходимо му е още време 

за проучване на опита от други федерации - лека атлетика и плуване.  

По т. 4 Разни от дневния ред се взе следното единодушно решение: Удължава се срока с две 

седмици на Явор Колев да оформи предложение за промяна в Правилника за картотекиране 

и трансфер на състезатели на БФВ.  

 

Следващо заседание на УС да се проведе на 2.3.2022. Продължителност - до 60 мин. 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 20:15 часа 

 

Председател:    Протоколчик: 

                        / Павлин Надворни /    / Свилен Дойков / 

 

 

 

 

 


