
 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ 

1618, София,  ж.к. Красно село, блок 211, вход 2, ап. 32, тел 856 41 47  

 

 

Заседание на УС на БФКС  

Проведено на 14.09.2013 г. от 10.00 ч. в гр. Стара Загора във фирма 

„Квалитет – спорт” 
  

П Р О Т О К О Л   
 

Днес, 14.09.2012 г. в гр. Стара Загора във фирма „Квалитет -спорт” се проведе заседание 

на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”. 

 На заседанието присъстваха членовете на УС: Евгени Генов, Коля Панайотов, Петко 

Петков, Димитър Пенев, Светломир Сандев и Илия Ковачев. В заседанието взеха участие 

Никола Янков, Веселин Димитров – секция НС. Отсъстваха: Ивайло Захариев, Славян Нарлев и 

Пламен Здравков. 

 Заседанието се ръководи от Председателя на БФКС г-н Евгени Генов и протече при 

следния дневен ред: 
1. Отчет за проведените състезания от Държавният спортен календар и участието на 

националните отбори в Международният спортен календар: 

• Състезания от ДСК за 2013 г. 

Докл. Коля Панайотов, Председатели на СС 

• Световно първенство за класове  “АВ”- Франция 
Докл. Светломир Сандев 

• Световно първенство за класове  “М” – Белгия 

Докл. Петко Петков 

• Подготовката за участие на НО в Европейско първенство за класове “С” – Румъния  

Докл. Евгени Генов 

2. Информация за предстоящи домакинства на международни състезания в Р. България. 

• Домакинство на Европейско първенство за класи „А/В” 

• Кандидатура за домакинство на Световно първенство за класи „С”. 

Докл. Евгени Генов, Димитър Ганчев 

         Коля Панайотов 

3. Участие на представители на БФКС на Президиума на „НАВИГА” през месец октомври 

в Германия. 

Докл. Евгени Генов 

4. Информация за работата на съдийските комисии в ДСК и МСК. 

Докл. Светломир Сандев 

5. Разни:  

• Информация за редовните клубове и състезатели до 14.09.2013 г. 

• Информация за проведената корабомоделната изложба в гр. София. 

• Международни съдийски книжки 

 

Направени бяха промени в предварително обявения дневен ред: 

Към точка 5 – да се добавят подточка  

- Предложение за участие в Национална спортна панорама 2013 г. 



- Писмо от Алтимир Воденичаров до УС на БФКС. 

- Писмо от Ненчо Мицулов до УС на БФКС. 

 

По т. 1 -  от дневния ред: изказвания и предложения направиха: К. Панайотов, Никола Янков, 

Светломир Сандев, Димитър Пенев, Евгени Генов, Петко Петков и Илия Ковачев. 

 

• Състезания от ДСК за 2013 г. - кратък анализ направи Коля Панайотов за 

проведените до този момент 17 кръга от ДСК, 2 национални турнира и 3 

международни участия на НО. 

• Световно първенство за класове  “АВ”- Франция -  кратък анализ направи Светломир 

Сандев поради липсата на Председателя на секцията Владимир Миров. Слаби 

резултати на НО, 1 бронзов медал при мъжете, 1 златен, 2сребърни и 2 бронзови 

медала при юношите. Като съдия от Р. България се е справил изключително добре, 

което е оценка на главния съдия Стюард Робинсън. 

• Световно първенство за класове  “М” – Белгия Петко Петков запозна УС с 

проведеното първенство и представянето на НО в него. При мъжете трима 

състезателя са участвали в финални гонки, а при юношите имаме четири световни 

титли и класирания в тройката. Тои запозна УС с решение на секцията, по трима 

състезателя от предната група да са съдии на трите вехи.  

• Подготовката за участие на НО в Европейско първенство за класове “С” – Румъния, 

УС запозна Евгени Генов, поради отсъствието на Председателя на секцията Славян 

Нарлев. Състава на НО за участие в Европейското първенство е окончателно 

определен на Общо събрание на секцията в гр. Каварна с протокол изпратен на УС на 

17.08.13 г. Подбрани са модели от който може да се очаква добро класиране. 

Включени са 2нови модела на Евгени Еленков и Иван Костов. Участие ще вземе и 

Иван Маринов с модел на много високо ниво но на собствени разноски. Надежда 

Игнатова ще преработи старият си модел в клас С1 и за това не е участвала в 

състезанията от ДСК за 2013 г. по решение на ръководството на секцията. При 

полученият регламент на това състезание от страна на Румънската федерация Петър 

Игнатов е вписан като съдия, което автоматически го лишава от право да участва 

като състезател и той отпада от състава на състезателите от НО на България. 

По т. 2 -  от дневния ред: 

• Домакинство на Европейско първенство за класи „А/В”- УС бе запознат от 

Коля Панайотов поради отсъствието на Димитър Ганчев. Световната 

организация НАВИГА е одобрила кандидатурата на България да домакинство 

през 2014 г. и предстои да се разработи проект за финансово подпомагане на 

състезанието съвместно с домакина организатор.  

• Кандидатура за домакинство на Световно първенство за класи „С” – УС бе 

запознат от Евгени Генов за подготовката на предложение за домакинство на 

Световно първенство за класи „С” в гр. Стара Загора през 2014 г. (след 

утвръждаване от Световната организация НАВИГАпрез месец ноември).  

Проявен е интерес от Световната организация НАВИГА и за домакинство за 

класи „М” в гр. Стара Загора през 2015 г.  

 

По т. 3 -  от дневния ред: Участие на представители на БФКС на Генералната асамблея на 

„НАВИГА” през месец ноември в Германия.  УС единодушно реши да изпрати представители 

на тази среща. 

 



По т. 4 -  от дневния ред: Светромир Сандев запозна УС с проблемите в работата на НСК и 

направи предложения за нейното подобряване. 

- От страна на Спортните секции има пренебрегване на ролята и работата на 

НСК. 

- Не е успял да реализира залегналите точки от програмата за работа на НСК 

през 2013 г. 

- Грубо отношение на състезатели към съдии в състезанията от секция „S” и 

„М”. 

- Главните съдии не представят отчет за работата на съдийските комисии. 

- От 20 международни съдии в съдийските наряди се включват само 11. 

- Трябва да се актуализира картотеката на съдиите и след не участие 3 години 

да се отнема съдийска категория. 

 

Предложения: 

- Да се организират, проведът и финансират 2 съдийски курса по близки 

класове. 

- Да се стимулира съдийската работа(хонорар, пътни и нощувка). 

- Да се осигурят отличителни знаци и облекло на съдиите. 

- Преди състезание на класи „S” да бъде поканен като водещ на опреснителен 

курс и като съдия Тодор Михайлов, един много добър съдия в тези класи. 

 

По т. 5 -  от дневния ред: 

- Секретаря на БФКС запозна УС с редовноста на клубовете членове на 

федерацията и редовността на състезателите взели участие в мероприятията 

организирани от БФКС. 

- Председателя на БФКС запозна УС с проведената изложба на 

корабомоделният спорт в гр. София. 

- УС се запозна с писмото на Алтимир Воденичаров – за проведеното Общо 

събрание на секция „S” и взе решение по него. 

- УС се запозна с писмото на Ненчо Мицулов: 

Изказвания по темата: 

Илия Ковачев – Председателя на секция „С” взима еднолично решения за определяне на НО и 

нарушава правилника за организация на дейността на БФКС. 

Петър Игнатов – кога е завършил международен съдийски курс ?  

Да се провери да ли той има републиканска категория за съдия и от кога? 

Евгени Генов – В ръководството на секцията са преценили Надежда Игнатова, да не участва с 

по слабия модел в този клас, а да преработи модела в другия клас в който, ще има възможност 

да направи по-добро класиране в международни състезания. Петър Игнатов е изкарал 

международен съдийски курс през 2005 година в Чехия. Петър Игнатов е поканен от 

Румънската федерация за съдия и ние разбрахме за това от изпратеният регламент. Лично той е 

имал идея за съдия да бъде поканен Ненчо Мицулов, който е изкарал опреснителен курс през 

2013 г. в Германия. За съжаление този съдия през 2013 г. не взе участие в нито една съдийска 

комисия. В регламента на на състезанието проведено в град Каварна, има обява за дата,час и 

място за провеждане на Общото събрание на секция „С” и всеки желаещ може да вземе участие 

в него.   

Изказвания по темата взеха: Димитър Пенев, Никола Янков, Петко Петков и Светломир Сандев. 

УС на БФКС не взе решение по представеното писмо. 

 

РЕШЕНИЯ: 



 1. УС да изисква от Председателя на секция „А/В” Владимир Миров да представи анализ 

на участието на НО в Световното първенство в Бордо , Франция. 

След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 6 гласа;  Против: няма;  Въздържали се: няма. 

 

2.  УС да проведе преди общото събрание на БФКС заседание заедно с председателите на 

Спортни секции. 

След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 6 гласа;  Против: няма;  Въздържали се: няма. 

 

3. УС утвръждава представеният национален отбор за участие в Европейското първенство 

в Тимишуара, Румъния по предложение на секция „С”: 

 След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 5 гласа;  Против: 1;  Въздържали се: няма. 

 

4. Възлага на Евгени Генов да проучи възможностите за изграждането на къмпиг в 

близост до езеро „Загорка”за провеждане на състезание на класи „М”през 2015 г. 

След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 6 гласа;  Против: няма;  Въздържали се: няма. 

 

5. Възлага на Евгени Генов и Коля Панайотов да изпратят писмено предложение до 

Президента на Световната организация Дитер Матишек за провеждане на Световно 

първенство за класи „С” през 2014 г. в Р. България. 

След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 6 гласа;  Против: няма;  Въздържали се: няма. 

 

6. УС реши да бъдат изпратени участници на Генералната асамблея на Световната 

организация НАВИГА през месец ноември. До този момент желание са проявили Евгени 

Генов, Петко Петков, Коля Панайотов и Светломир Сандев. 

След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 6 гласа;  Против: няма;  Въздържали се: няма. 

 

7. УС да направи всичко възможно да организира 2 съдийски курса през следващата 

година. 

След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 6 гласа;  Против: няма;  Въздържали се: няма. 

 

8. УС след разглеждане на писмото на Алтимир Воденичаров за проведеното Общо 

събрание на секция „S” реши: приема за Председател на Спортна секция „S” да поеме 

функциите Димитър Давидков до провеждане на следващото събрание на тази секция. 

След гласуване се получиха следните резултати: 

За: 6 гласа;  Против: няма;  Въздържали се: няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя г-н Евгени Генов закри заседанието на 

УС на БФКС. 

Председател на БФКС:     Протоколчик: 

   /инж. Евгени Генов/  /Коля Панайотов/ 
 

 


