ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННОМОРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ
На 20 септември т.г. Конфедеративният съвет (КС) и Изпълнителното
бюро (ИБ) на учредената на 12 септември Българска военноморска
конфедерация (БВМК), проведоха първото си съвместно заседание.
Определен бе състава на работни групи по предстоящи задачи, както
следва:
- група за подготовка на проекти по правилници за работа на КС и ИБ –
капитан трети ранг /р/ Иван Гоцев - зам. председател на КС и капитан-лейтенант
/р/ Пламен Петров - организационен секретар на БВМК;
- група за подготовка на предложения за разработване на проекти за
знаме,
знак и лого на БВМК – капитан първи ранг /р/ Станко Станков – председател,
капитан първи ранг Васил Кръстев, капитан първи ранг /р/ Петър Дерелиев;
- група по проект за програма за дейността на БВМК до 2015 година и
планове
по години - капитан първи ранг /р/ Станко Станков – председател на КС, капитан
трети ранг /р/ Иван Гоцев - зам. председател на КС, капитан-лейтенант /р/
Пламен Петров - организационен секретар на БВМК и секретарите на
организациите-членки на БВМК.
Форумът направи последен преглед на документите по официалната
регистрация на БВМК във Варненски Окръжен съд и определи размерите на
встъпителните вноски и годишния членски внос на Конфедеративните членове.
Бе прието решение за отправяне на покани към редица сродни
организации за членство в БВМК, както и подготовка на официални писма до
посланици и консули на представени у нас държави с молба за съдействие по
създаване на бъдещи международни контакти.
Днес, 21 септември се очаква информация от заседанието на
Управителния
съвет
на
Международната
морска
конфедерация
(INTERNACIONAL MARITIME CONFEDERATION, IMC) в Берлин, по молбата
на БВМК за членство в IMC.
На обсъждане бе подложено и участието на БВМК в тържествата по
случай 100 годишнината от Балканските войни във Варна, съорганизатор на част
от които е Конфедерацията. Решено бе БВМК да проведе Кръгла маса в чест на
победата при Одрин, съпроводена от конкурс за детска рисунка на тема войните,
през март 2013 година.
Изпълнителното бюро на БВМК избра касиер-счетоводител в лицето на
капитан първи ранг /р/ Бранимир Тодоров – секретар на Съюза на офицерите от
резерва „Атлантик” – клуб Варна.
Капитан първи ранг /р/ Станко Станков
Председател на КС на БВМК

