Протокол от Общо събрание

март 2017 г.

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”
Днес 05.03.2017 г. в гр. София от 9:30 часа в зала на Националния дворец на децата, на адрес:
гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 191, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на
Сдружението, Управителния съвет на БФКС свика ХХV-то Общо събрание на Сдружение
“Българска федерация по корабомоделен спорт” при следния дневен ред:
1.

Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за
дейността на БФКС през 2016 г.;

2.

Отчет за изпълнение на финансовия план за 2016 г.;

3.

Приемане на програма за дейността през 2017 г.;

4.

Приемане на спортния календар за 2017 г. – държавни и международни
първенства у нас и чужбина;

5.

Приемане на Бюджета за 2017 г.;

6.

Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2016 г. – мъже и
юноши;

7.

Разни;

Поради липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отложи за 10.30 часа
на същото място и при същия дневен ред.
В 10.30 часа Председателят на БФКС г-н Евгени Генов обяви началото на събранието. От
редовно регистрираните членове на БФКС - 24 спортни клуба, от тях с редовно членство 19
присъстваха 9 делегати от клубовете: МЯК - Пазарджик, МК - Стара Загора, „Вимпел - Каварна,
СМК - Варна, МК „Емил Димитров” - Харманли, КК “София”- Сф, МК “Посейдон”- Сф, МЯК –
Средец, СК моделисти – Пловдив.
От направената проверка и регистрация на делегатите се установи, че на събранието
присъстват 9 члена, с оглед на член 21, ал 1 от Устава на БФКС, може да се проведе Общо
събрание и то се счита за редовно.
На заседанието не се явиха представителите на следните клубове: МК „Добротица” - Добрич,
Клуб по корабомодеризъм Русе, МК – Бургас, МК „Севт Трети” – Казанлък, МК - Димитровград,
,МК – Благоевград, Спорт модел клуб – Габрово, СК моделизми – В. Търново, Спортен модел
клуб Приста - Русе, КМ „Сините камъни” – Сливен.
На събранието взеха участие и 11 представители на спортните клубове без право на глас, но
с право на изказвания по обсъжданите въпроси.
Председателя на БФКС г-н Евгени Генов откри Общото събрание.
Г-н Евгени Генов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избран Илия
Ковачев, а за протоколчик Коля Панайотов.
Други предложения нямаше и представените кандидатури за председател и протоколчик на
Общото събрание се подложиха на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 9 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
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В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира за Председател на
събранието Илия Ковачев, а за протоколчик Коля Панайотов.
Предложена бе комисия по предложенията в състав: Председател – Емил Нецов и членове –
Светломир Сандев и Стоян Василев.
Други предложения нямаше и предложения състав на комисията по предложенията бе
подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 9 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира за Председател на
комисията по предложенията Емил Нецов и членове – Светломир Сандев и Стоян Василев.
РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕД ВЪПРОСИ:
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Във встъпителното си слово Председателя на БФКС инж. Евгени Генов поздрави делегатите
и гостите на ХХV-то годишно отчетно събрание на Федерацията. Той изрази от името на УС
благодарност към всички участници състезатели, съдии и организатори в състезанията от ДСК и
МСК.
Председателя на БФКС предложи да направи отчет за извършената работа през изминалия
период по различен начин. Проблемите започват от работата на Общото събрание, членовете на
УС и председателите на СС. За това предлага всеки член на УС да направи кратък отчет за
извършеното от него за изминалият период.
След дебати и изказани: от Пламен Здравков, Светломир Сандев, Илия Ковачев, Стоян
Василев и Славян Нарлев, Председателя на събранието подложи на гласуване: „Членовете на УС
да направят кратък отчет пред общото събрание“.
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 9 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание реши: „Членовете на УС да
направят отчет за извършеното от тях за изминалият период“.
Кратки отчети направиха:
Коля Панайотов – Секретар на БФКС
Петко Петков – Зам. председател на БФКС
Емил Нецов – член на УС
Светломир Сандев – председател на НСК
Веселин Димитров – член на УС
Илия Ковачев - член на УС
Евгени Генов се обърна към Общото събрание, че по този начин всички се запознаха с
извършената работа от членовете на УС и направи лична оценка на всеки от тях.
Председателя на Общото събрание даде думата на присъстващите председатели на Спортни
секции да информират събранието с отчетите на техните секции.
Отчетни доклади прочетоха:


секция „М“ от Петко Петков



секция „ Enduro“ от Пламен Здравков



НСК от Светломир Сандев
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секция „NS“ от Веселин Димитров



секция „C“ от Илия Ковачев

март 2017 г.

След дебат председателстващият Общото събрание подложи отчетните доклади на членовете
на УС и представените отчети на председателите на спортни секции за дейността през 2016 г. на
гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 9 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
В резултат на проведеното гласуване:
1. Общото събрание прие отчетните доклади на членовете на УС и представените
отчети на председателите на спортни секции за дейността през 2016 г.
2. Доклада на Председателя на БФКС да се качи в сайта на федерацията.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнението на финансовия план за 2016 г. прочете секретар-касиерът на БФКС
Коля Панайотов. След кратки обсъждания предложения отчет бе подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 9 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие отчета за изпълнение на
финансовият план за 2016 г.
В 12.30 ч председателят на Общото събрание даде 30 (тридесет) минутна почивка. След
почивката Общото събрание продължи разглеждането на точките от дневния ред.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общото събрание информира делегатите, че програмата за дейността на
БФКС за 2017 г. е качена предварително в сайта на федерацията и даде думата за изказвания и
мнения. Изказвания и мнения по тази точка изразиха: Коля Панайотов, Славян Нарлев, Веселин
Димитров, Евгени Генов, Петко Петков, Димитър Ганчев. Програмата за дейността на БФКС бе
подложена на гласуване:
.ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 9 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема Програмата за дейността
на Сдружението през 2017 г.,
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Петко Петков запозна събранието с държавния и международен спортен календар за
2017 г., публикуван на сайта на федерацията.
Г-н Ганчо Йорданов предложи да се включи и един турнир в гр. Средец за класи „С“.
Изказвания и предложения по тази точка изразиха: Славян Нарлев, Евгени Генов, Илия
Ковачев.
Спортният календар за 2017 г. беше подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 8 гласа”, “ПРОТИВ – 1 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - глас”
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В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема Спортния календар на
БФКС за 2017 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Секретар-касиерът на БФКС Коля Панайотов запозна делегатите с предложението членският внос
на спортните клубове, членският внос за спортния лицензен номер за конструктори и за спортния
лицензен номер за юноши и съдийския лиценз и членският внос за заверка на състезателна карта за 2017
година да запазят размерите си от 2016 г.
След кратки обсъждания предложението се подложи на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 9 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема членският внос на
спортните клубове, членският внос за спортния лицензен номер за конструктори и за
спортния лицензен номер за юноши и съдийския лиценз и членският внос за заверка на
състезателна карта за 2017 година да запазят размерите си от 2016 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на БФКС г-н Евгени Генов обяви класацията и връчи плакетите на 10-те най добри спортисти за 2017 г. при мъжете и юношите.
МЪЖЕ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Състезател
Димитър Димитров
Петко Петков
Димитър Марков
Пламен Здравков
Владимир Миров
Димитър Давидков
Станислав Христов
Рафи Хорсикян
Кирил Тонев
Симеон Тодоров

Клуб
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
София
Варна
Благоевград
Габрово
Варна
Средец
София

Точки
4720
3080
3040
2925
2640
1710
1330
1320
1300
1245

ЮНОШИ
Състезател
Александър Здравков
Александър Захариев
Кристиян Веселинов
Иван Георгиев
Стоян Алексиев
Александър Николов
Евгени Георгиев
Константин Димитров
Слави Славеев
Ангел Панайотов

Клуб
София
Варна
София
Русе
Средец
София
Харманли
Пазарджик
Харманли
Харманли

Точки
3200
2650
2170
1680
1600
1200
1085
880
740
690
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ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Евгени Генов постави въпроса за спрените състезателни права за една година на
състезателя в класи „С“ Иван Маринов с решение на УС от 05.02.2017 г. Запозна Общото
събрание с получилата се ситуация – грешка на съдийската комисия в нанасянето на оценката и
последвалата реакция на състезателя. Има внесен доклад от председателя на секцията, разгледан
на заседание на УС и последвало решение на членовете на УС – (6 „за“ и 1 „против“). Той не
счита, че такова наказание трябва да бъде налагано на този дългогодишен и доказал се състезател.
Обръща се към Общото събрание да бъде арбитър на този спор.
Илия Ковачев като член на съдийската комисия, председател на СС и член на УС потвърди
че е допусната техническа грешка и е поднесъл извинения към състезателя Иван Маринов.
Гневната реакция на състезателя да захвърли медала, го е накарала да внесе молба до УС за
лишаване от състезателни права на този състезател. Съгласно Устава Общото събрание може да
отменя решения на УС, което е голяма отговорност
Мнения и предложения по тази точка изразиха: Светломир Сандев, Славян Нарлев, Пламен
Здравков Петко Петков, Веселин Димитров, Димитър Ганчев и др.
Председателят на Общото събрание постави на гласуване оформилото се предложение:
1. Общото събрани да отмени решението на УС от 05.02.2017 г. по точка 8 решение 1 „УС реши да бъдат отнети състезателните права на г-н Иван Маринов за
действия противоречащи на Устава на БФКС за срок от 1 година от 05.08.2016 г.
до - 05.08.2017 г.“
и го заменя с – „Състезателят г-н Иван Маринов се наказва с последно
предупреждение за спиране на състезателни права“
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 глас”
В резултат на проведеното гласуване:
1. Общото събрани отменя решението на УС от 05.02.2017 г. по точка 8 решение 1 „УС реши да бъдат отнети състезателните права на г-н Иван Маринов за
действия противоречащи на Устава на БФКС за срок от 1 година от 05.08.2016 г.
до - 05.08.2017 г.“
и го заменя с – „Състезателят г-н Иван Маринов се наказва с последно
предупреждение за спиране на състезателни права“
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 14.30 ч.
гр. София
04.03.2017 г.
Председател на събранието: _________________
Илия Ковачев
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