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Протокол №1/2020 г. 

от 23.06.2020 г. 

oт 

Общо събрание на „Секцията на Младите професионалисти във 
водния сектор – България“ 

 

Днес, 23.06.2020 г. се проведе Общо събрание на „Секцията на Младите 
професионалисти във водния сектор – България“ (YWP Bulgaria), състоящо се от 
индивидуални членове на БАВ под и на 35г. според списъка на БАВ. 

Събранието се проведе в зала 608 корпус „А“ на УАСГ при следния дневен ред: 

1. Отчет на Координационния съвет за дейността през 20.03.2019 г. – 23.06.2020 г.; 

2. Избор на Координатор и членове на Координационния съвет; 

3. Разни. 

Заседанието започна в 18:30 ч. (с час по – късно от обявеното) поради липса на 
кворум. Водещ на протокола от заседанието бе инж. Борислав Инджов. 

По точка 1, като Координатор на „Секцията на Младите професионалисти във 
водния сектор – България“ инж. Борислав Инджов представи отчетен доклад за 
дейността на Координационния съвет за периода 20.03.2019 г. – 23.06.2020 г. Докладът 
беше изготвен под формата на презентация и съдържаше три основни точки: 

• Хронология на извършените дейности; 

• Оценка за извършената дейност от Координационния съвет; 

• „С какво можахме да бъдем полезни“.  

Представеният доклад беше обсъден и единодушно приет от присъстващите 
членове на заседанието. 

Премина се към втора точка от Дневния ред: „Избор на Координатор и членове 
на Координационния съвет“. 

За заемане на поста Координатор на „Секцията на Младите професионалисти 
във водния сектор – България“ беше предложен инж. Радослав Тонев.  

След това инж. Радослав Тонев представи своите виждания за развитието и 
дейността на Младежката Секция към БАВ. 

Други кандидатури не бяха представени и заради това се предложи да се 
премине към явно гласуване. Предложението за явно гласуване беше единодушно 
прието от всички присъстващи. След проведеното явно гласуване кандидатурата на 
инж. Радослав Тонев беше приета единодушно и подкрепена с пълно мнозинство. 
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След това се пристъпи към избор на членове за Координационния съвет. 

За такива бяха предложени: 

1. д-р инж. Пртър Тодоров; 

2. инж. Али Юмеров; 

3. инж. Виктория Кънчева; 

4. Михаил Тачев – студент специалност ВиК IV курс; 

5. Владимир Стойнов – студент специалност ВиК IV курс; 

6. Александрина Цветкова – студент специалност ВиК III курс. 

Предвид това, че предложенията не надхвърлят допустимата бройка от 9 члена 
се реши да се пристъпи отново към „явно“ гласуване. След проведеното „явно“ 
гласуване, кандидатурите бяха единодушно приети и подкрепени с пълно мнозинство. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Водещ на протокола:............................... 

                                                                               /инж. Борислав Инджов/ 

 

 


