4 декември 2014

До членовете на УС на БНФК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Димитър Христов, Филип Божилов, Петър Магеранов
Членове на Дисциплинарна и правна комисия
Уважаеми Колеги,
До членовете на Дисциплинарната и правна комисия постъпиха сигнали и жалби
и други документи от членове на федерацията на основание чл. 28 ал. 6 от Устава,
както следва:
1. Писмо от Христо Каналиев - 30 септември 2014 г. /Приложение 1/
2. Отчет от състезанието купа България от Димитър Христов – 27 октомври
2014 г. /Приложение 2/
3. Заявление в интернет мрежата във фейсбук профила на Николай Цанев след
състезанието Купа България в Добрич „Правете си състезания на село”
/За сведение Община Добрич подпомогна провеждането на това състезание
с 2000.00 лв. и по този начин значително облекчи финансовия ангажимент
на федерацията. /наем зала, отопление, медицинско обезпечаване,
транспорт – татами/.
4. Докладна записка от Ивайло Петков – член на ТК - 1 Декември 2014 г.
/приложение 3/
5. Жалба от Десислава Лачовска, треньор в клуб Петромакс – 3 Декември 2014
г. /Приложение 4/
6. Заявление за прекратяване на правомощията от Борислав Иванов
В тези материали се информира комисията за:
1. Поведение и постъпки на члена на Управителния съвет и Треньорската
комисия Николай Цанев, които са в абсолютно противоречие с морала и
Будоетиката, както и неизпълнение на задълженията
2. Системно неизпълнение на задълженията като член на Управителния съвет и
Председател на Треньорската комисия от Борислав Пенчо Иванов
След обсъждане на горепосочените сигнали и жалби становището на всички
членове на Дисциплинарната и правна комисия е, че поведението и действията на
Николай Цанев са:
1. Неприлични, конфронтационни и нелоялни
2. Обидни за длъжностни лица и клубове
Горепосочените действия се квалифицират от чл. 24, ал. 1, т. 2 от Устава
като основание за изключване
На основание гореизложеното
Дисциплинарната и правна комисия РЕШИ:
1. Предлага на УС на БНФ Карате прекратяване правомощията на Николай
Цанев като член на Треньорската комисия и треньор на националните
отбори на основание чл. 39, ал. 2, т. 15 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Устава във
връзка с чл. 25 ал. 1 от Устава.
2. Предлага на УС на БНФ Карате прекратяване правомощията на Борислав
Иванов като председател на Треньорската комисия на основание на
основание внесеното заявление и във връзка с чл. 39, ал. 2, т. 8 от Устава

3. Предлага на Управителния съвет да внесе предложение в Общото събрание
на БНФК за прекратяване на правомощията на Николай Цанев като член на
Управителния Съвет на основание чл. 39, ал. 2, т. 15 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от
Устава във връзка с чл. 25 ал. 1 от Устава.
4. Предлага на Управителния съвет да приеме заявлението на Борислав Иванов
за прекратяване на правомощията му като член на Управителния съвет, във
връзка с чл. 39, ал. 2, т. 8 от Устава
5. Предлага на УС на БНФ Карате на Николай Цанев и Борислав Иванов да не
се възлага изпълнение на задължения като длъжностни лица във
федерацията, включително в нейните органи за управление за срок от 4
години, считано от датата на приемане на настоящото решение
6. Предлага на УС на БНФ Карате Николай Цанев да не може да изпълнява
задължения като длъжностно лице /треньор, съдия и др./ в прояви от
националния и международен спортен календар за срок от 4 години.
Настоящото се приема с цел избягване санкционирането/изключването/ на
клуб Никон на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Устава.

Димитър Христов
Петър Магеранов
Филип Божилов

