
From: Joseph Bosakov <metropolitan.joseph@gmail.com> 
Date: June 10, 2015 at 12:51:53 PM EDT 
To: "Svetla - LensComputers.com" <svetla@lenscomputers.com>, 
todordimitrovusa@yahoo.com 
Subject: Re: Fwd: Annual Meeting "St. Nicholas", Florida 

Драги о. Тодорe и попадия Светла, 
Поздрав от София! 
Благодаря ви за информацията. 
Одобрявам борда, както е избран: 
1/ Антоанета Спасова- Председател 
2/ Кейт Смит-Баркли - Секретар 
3/ Аксения Качова- Касиер 
4/ Анатоли Пешев 
5/ Марио Гълъбов 
Молитствам Божието благословение над 
всички ви. 
С обич в Господа, + М.Й. 
 
 
2015-06-09 15:56 GMT+02:00 Svetla - LensComputers.com <svetla@lenscomputers.com>: 
Дядо Владика, Ваше Високопреосвещенство, 
 
О. Тодор тръгна на работа много рано днес и ме помоли да Ви отговоря колкото мога, че нямаше 
време да пише. 
 
Според Иво Захариев вашата уговорка на събирането в Орландо е била той да организира 
годишното събрание на 31ви май и да се даде време на хората да си платят членския внос за 
2015, за да могат да гласуват. 
 
Иво подаде оставка два дни след това и останалите членове на Борда и отец Тодор се заеха с 
организацията. На 13 май бяха пуснати писма на всички членове, платили за 2014. Писмата 
съдържаха дата и място на събранието, покана към тези, които не са си платили членския внос за 
2015 да си платят до 24-ти май, за да могат да гласуват и прокси форма за тези, които ще 
отсъстват на тази дата, но искат да гласуват. 
Всичко беше направено според нашите bylaws. 
Аз съм прикачила всички документи от събранието / и финансовия отчет за 2014 /. Църквата към 
31ви май има 40 члена с право на глас. На събранието имаше 21 присъстващи и 7 проксита / хора, 
които са на работа в неделя, хора на почивка и така нататък /.  
Това са 28 валидни гласа.  
Освен това  годишното събрание се водеше от трима от останалите 4 членове на миналия борд / 
аз, Иво Захариев и Таня Милкова подадохме оставка/. Единствено Георги Киров отсъстваше. 
 
Всички тези 17 души, които са подписали писмото на Джак Казаков, получиха писмата за 
годишното събрание. Нито един от тях не присъства. От тях има 9 човека с право на глас и 7, 
които не платиха членския си внос за 2015 до уречената дата. 
Да не говорим, че никой от останалите членове на църквата не беше уведомен за това тяхно 
събиране. Какво е това безобразие? 
 
Георги Киров залива хората с имейли и обвинения, в които никога няма нищо конкретно. Неговото 
предложение беше да се отложи годишното събрание с 60 /!/ дни, неизвестно защо. Затова не 
присъства на 31ви май.  



За одита- той сега иска да направи ревизия дали членовете на църквата, които гласуваха, са си 
платили навреме. Новия борд, който бе избран на 31ви май, реши да го покани на следващото 
събиране на борда и да му предостави всички документи.  
Нека се увери, че никой за нищо не е излъгал. Освен това, избра се ревизионна комисия, която 
започва ревизия в началото на другата седмица. 
 
Това е новия борд: 
1/ Антоанета Спасова- Председател 
2/ Кейт Смит-Баркли - Секретар 
3/ Аксения Качова- Касиер 
4/ Анатоли Пешев 
5/ Марио Гълъбов 
 
Кейт беше приготвила всички документи да Ви ги пуска по пощата днес, не знаехме, че сте в 
България. Първото събрание на новия борд беше сега в неделя, на 7ми юни, за да си разпределят 
функциите, затова не пуснаха документите по-рано. 
 
Относно строежа/ ремонта - строителните планове бяха приети, тази седмица борда има среща с 
контрактор да иска оферта за началния стадий на ремонта / разбиване, изхвърляне на боклуци и 
т.н./. Другата седмица имат среща с друг контрактор и после ще се реши кой да се избере. Делта и 
лично Тодор Кючуков обещаха да поемат разходите за материали.  Всички членове на църквата са 
готови за работа, а нищо не може да се свърши заради Георги Киров и Ивайло и техните маневри 
и протакания. 
Те искат да се отмени напълно легално годишно събрание - защо? За да си стоим с тоя осакатен 
борд от 4 човека до неизвестно кога? Те нямат никаква конкретна идея, никакви предложения, 
никога не казаха какво точно искат да правят, тяхната цел в момента е да се руши това, ковто 
създадохме с толкова труд.  
 
В края на март 2016 ще има отново годишно събрание, нека се даде шанс на този борд да 
поработи тази година, и догодина членовете на църквата пак ще решават. Не разбирам защо на 
Георги и Ивайло им е толкова трудно да свикнат с идеята за нов борд, при положение, че и 
двамата се отказаха да се кандидатират тази година. Едва ли не, ако ние не сме там, църква няма 
да има. Не може така. 
 
Дядо Владика, аз се поувлякох, извинявайте. Пожелавам Ви приятна визита, в България е 
разкошно по това време на годината. 
 
И молете се за нас. 
Целувам десницата Ви, 
С. Димитрова 
 


