Андрей Георгиев – новият председател на Българската Федерация по Таекуондо
На Общото събрание на БФТ, кандидатът за
председател Андрей Георгиев спечели с мнозинство.
Той получи подкрепата и доверието на клубовете и
заяви предложенията си за членове на Управителния
съвет, както и предложение за приемане на проектобюджет за 2010г.
Председателят заяви, че чрез Управителния
съвет ще се получава директна информация за
клубовете. Неговите предложения бяха: Росен
Михайлов, Петър Палазов, представителят на НСА
Димитър Аврамов, Марин Маринов, Радостин
Григоров и Славчо Рачев. Общото събрание
сформира и друг екип от шестима кандидати в лицата
на Валери Найденов, Христо Михалчев, Бисер Христов, Николай Главчев, Светослав Вълчев и
Димитър Тончев.
При гласуването за екип на
Управителния съвет, предложението на
господин Андрей Георгиев спечели с 11
гласа”За”, 5 ”Против” и 5 „Въздържал се”.
Когато настъпи моментът за представяне
и гласуване на проекто-бюджетът за 2010г.,
Андрей Георгиев изрично заяви, че той ще бъде
дискутиран в Управителния съвет и ще бъде
деклариран черно на бяло. Августин Саракински
Главен експерт в дирекция “СПОРТ ЗА
ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ"(СВП), посочи, че
разликата в бюджета се основава на новата
програма на финансиране, чрез която се дава
възможност за допълнително финансиране за
12-то място на Европейско първенство и до 18-то място на Олимпийско ниво.
Господин Банчевски заяви, че отчета за дейността на федерацията в периода 2005-2009г. ще бъде
публикуван на сайта на БФТ.
Предложеният бюджет за 2010г. бе приет от делегатите с 17 гласа „За”, но все още не е
одобрен от Министерството на Физическото Възпитание и Спорта.
Андрей Георгиев, в качеството си на председател на БФТ, предложи Иван Банчевски за член
на Европейския Таекуондо Съвет. Гласуването за удостояването му с почетно звание спечели с 16
гласа „За”, 1 „Против” и 1 „Въздържал се”.
Кандидатиралият се за председател Васил Иванов-Лучано даде подкрепата си на Андрей
Георгиев с думите: „Давам пълната си подкрепа за таекуондо, без значение кой каква позиция
заема.”
Подкрепата си към новото управление даде и господин Светослав Вълчев: „Давам
подкрепата си не просто така и ще наблюдавам отблизо работата на новото ръководство и
Управителния съвет и вярвам, че таекуондото няма да запада с годините поради неразбирателство,
а обединени, клубовете ще се придвижват напред.”

