
Протокол 

От Общо събрание на  

Българското дружество от Националния столичен район на Канада и  

Българската фондация на отавския регион 

Събранието се проведе на 02 декември 2013 г. в залата на Parkwood Recreation Centre, 

1343 Meadowlands Drive, Ottawa, ON K2E 6K6. 

Присъствуваха 20 членове от 56, а двама души бяха дали пълномощни за своя глас при избора. 

Събранието има необходимият по устав кворум от 1/3 от членовете и може да взема решения. 

За председател на събранието беше избран Антон Минков, а за протоколчик Тодор Панделиев.  

Предложен и единодушно приет беше следният дневен ред: 

1. Отчетен доклад от досегашното ръководство, избрано на 28/05/2011, изнесено от 

председателя Христина Христова; 

2. Финансов отчет на Дружеството от ковчежника Роберто Джонев; 

3. Финансов отчет на Фондацията от счетоводител-касиера Даниела Йовева; 

4. Избор на ново ръководство на двете организации и техен Председател; 

5. Разни. 

1. По точка първа думата беше дадена на г-жа Христова, която прочете подробен отчетен доклад 

за организационния живот на двете организации с цел сплотяване на българската общност в 

региона и съвместно чествуване на културни събития. Беше отделено внимание и на случилото се 

през отчетния период отделяне на танцов състав Родина и неправомерно присвояване от нейния 

ръководител Райна Стаматова на костюмите и носиите на състава. Беше обърнато внимание на 

взетите по този повод мерки, както и на необходимите бъдещи стъпки за удовлетворително за 

организациите разрешаване на случая, включително по съдебен ред. 

2. По точка втора се изказа ковчежникът Роберто Джонев. Дружеството разполага в края на 

отчетния период с $16,288. Тодор Панделиев постави въпроса за сравнение с началото на 

отчетния период. Настъпило е незначително намаление поради това, че членският внос вече се 

осчетоводява към сметката на Фондацията, вместо към тази на Дружеството. 

3. Подробен отчет по точка трета от дневния ред по пера на разходите и източници на приходите 

представи счетоводителя и касиер на Фондацията Даниела Йовева. Наличността по сметките на 

Фондацията в началото на отчетния период е била $4,757. По повод това, че приходи в размер 

20,000лв. има и от България по одобрен проект на Министерството на образованието за съботното 

българско училище в Отава, постъпи изказване от Таня Радкова, че не е редно да ползуваме 

средства от България при сегашното икономическо положение там („Болен здрав носи“). Беше и 

разяснено, че тези пари са заделени целево от българската държава, а неусвоеното ще се върне. 

След предстоящо връщане на неусвоени средства  ще се формира остатък от $6,363. 



4. Изборът на ново ръководство протече, като председателствуващият първо прочете проекто-

листата, предложена от досегашното ръководство. Тя се състои от пълния състав на горното, освен 

подаващите оставка Христина Христова и Архимедис Кичуков, плюс Тодор Панделиев, който си 

направи самоотвод. За преброител при гласуването беше избран Архимедис Кичуков. 

Тодор Панделиев постави въпроса, че с цел приемственост досегашният Председател винаги се 

избира за член на новото ръководство. Г-жа Христова пожела да работи за приемствеността като 

доброволец-офицер, а не като член с право на глас. 

Допълнително към листата беше предложен Станислав Петров. Предложените кандидати бяха 

единодушно избрани с 22 подадени гласа за всеки от тях, за Весела Панайотова - 21 за и 1 против. 

Така новото ръководство е в състав: 

1. Даниела Йовева 

2. Весела Панайотова 

3. Ралица Чолакова 

4. Борис Тодоров 

5. Антон Минков 

6. Роберто Джонев 

7. Надежда Цолова 

8. Станислав Петров 

За председател беше предложена Даниела Йовева, но тя си направи самоотвод. 

Тодор Панделиев предложи едновременно две кандидатури за Председател, измежду които 

състезателно да се избере такъв – Антон Минков и Надежда Цолова.  

При преброяването се установиха подадени следните бройки гласове: 

   За  Против  Въздържали се 

Антон  Минков  10  5  7 

Надежда Цолова 8  12  2 

Така за новоизбран Председател на организациите беше обявен Антон Минков. 

По последна точка от дневния ред „Разни“ Тодор Панделиев повдигна отново поставения в отчета 

въпрос за необходимостта от пре-регистриране на организациите поради промяна в 

законодателството. Той се интересуваше дали е необходима промяна на Уставите.  

Беше възложено на новото ръководство експедитивно да проучи въпроса.  

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито. 

Протоколчик:     


