Протокол от Общо събрание

февруари 2018 г.

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”
Днес 04.02.2018 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 ХХVІ-то Общо събрание на Сдружение
“Българска федерация по корабомоделен спорт” при следния дневен ред:
1. Отчетни доклади на Председателя на УС, членовете на УС и на Председателите на
спортни секции за дейността на БФКС през 2017 година.
2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2017 г.
3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2018 г.
4. Приемане спортния календар на БФКС за 2018 г. – държавни и международни
първенства.
5. Приемане Бюджета на БФКС за 2018 г.
6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2017 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 за 2017 г.
са 15, присъстваха 12 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, МК – Бургас, Спортен модел клуб Приста - Русе, МК
„Добротица” – Добрич.
От направената проверка и регистрация на делегатите се установи, че на събранието
присъстват 12 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:,
Клуб по
корабомодеризъм Русе, МК „Севт Трети” – Казанлък, Видин, Кърджали, МК - Димитровград, ,МК
– Благоевград, Спорт модел клуб – Габрово, СК моделизми – В. Търново, КМ „Сините камъни” –
Сливен, МК “Моделистика”-Сф, СКРМ – Варна.
На събранието взеха участие и 8 представители на спортните клубове без право на глас, но с
право на изказвания по обсъжданите въпроси.
Председателя на БФКС г-н Евгени Генов преди да открие събранието, предложи с
едноминутно мълчание, да почетем паметта на Божидар Стоев и Живко Желев, двама младежи от
Модел клуб „Емил Димитров“ – Харманли, загинали при тежка катастрофа.
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 - 12 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 – Любомир Ненов и
членове – Емил Нецов и Ганчо Йорданов.
Други предложения нямаше и предложения състав на комисията по предложенията бе
подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 12 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира за Председател на
комисията по предложенията Любомир Ненов и членове – Емил Нецов и Ганчо Йорданов.
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 ХХVІ-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 даде думата на присъстващите председатели на Спортни секции да
информират събранието с отчетите за дейността през 2017 г. на техните секции.
Отчетни доклади прочетоха:


секция „А/В“ от Владимир Миров



секция „C“ от Илия Ковачев



секция „ Enduro“ от Пламен Здравков



секция „М“ от Петко Петков



секция „S“ – няма представен отчет



секция „NS“ от Коля Панайотов



НСК от Светломир Сандев



Отчет за НУС за деца – от Коля Панайотов

Председателя на БФКС – Евгени Генов запозна Общото събрание с неговият отчет.
След дебат председателстващият Общото събрание подложи доклада на Председателя на
БФКС и отчетните доклади на председателите на спортни секции за дейността през 2017 г. на
гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 12 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
В резултат на проведеното гласуване:
1. Общото събрание прие отчетните доклади на Председателя на БФКС и
представените отчети на председателите на спортни секции за дейността през
2017 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнението на финансовия план за 2017 г. прочете секретар-касиерът на БФКС
Коля Панайотов. След кратки обсъждания предложения отчет бе подложен на гласуване:
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ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 12 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие отчета за изпълнение на
финансовият план за 2017 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 2018 г. е раздадена предварително на присъстващите делегати и даде думата за
изказвания и мнения.
Владимир Миров – не се представят протоколи с подписи и печати от състезанията, няма ги
качени в сайта на БФКС, информацията в него е малко.
Евгени Генов – предложи:
1. От главните съдии да се иска отговорност когато не е представен протокол в
изисквания вид.
2. Председателите на спортни секции да подават информацията в електронен вид.
Пламен Здравков – предлага да бъде направена фейсбук страница на БФКС.
Стоян Станев – Благодари на Светломир Сандев, Коля Панайотов и Евгени Генов за
проведеното Европейско първенство в град Каварна. Няма преводи на новите правилници на NS
и С, както и липсват допълнителните към тях таблици. Подал е писмено предложение за решаване
на тези проблеми.
Евгени Генов – главният съдия трябва да може да чете английски, това е основния език в
НАВИГА и всички спорни моменти се тълкуват на този език. Според него проблемите в секция S
е липсата на изявен лидер, и предлага общото събрания да препоръча на секцията да си изберат
нов председател.
Светломир Сандев – за 2017 г. не е имало сериозни проблеми в окомплектоването на
съдийските комисии, за NS курс не е проведен но до сега са се провалили два съдийски курса за S
и С, подкрепя предложението на Пламен Здравков състезателите да се включват в съдийските
комисии, каква отговорност да се търсят от тези съдии който са некоректни.
Димитър Ганчев – секция S съществува има състезания и състезатели,трябва да се помисли
за стимулиране на клубовете които работят с деца, част от отчисленията на НАВИГА да отиват
клубовете домакини, да се върне добрата практика за моралното стимулиране на клубове,
състезатели и съдии във връзка с годишнини и др. – грамоти, значки, протоколите са отговорност
на главния съдия и председателите на спортни секции.
Евгени Генов - Забележителен резултат от проведеното Европейско първенство в Каварна
е фактът ,че бяхме потърсени от ръководни среди в организацията на българското
европредседателството, за участие в програмата по представянето на България като морска страна
– първата в съвременна Европа с корабоплаване в Черноморския басейн. В резултат на това през
тази година от 1.06. 2018 до 1.07.2018 г., ще проведем мероприятие в Морския културен център в
гр.Бургас, съвместно с учени от Центъра за подводна морска археология в Созопол.Това е
прекрасен начин да бъдем забелязани от максимален брой хора и да получим признание за своята
работа. От 28.06 до 1.07.2018 г. ще организираме и открит международен турнир за класи С.
Изказвания и мнения по тази точка изразиха: Коля Панайотов, Нено Бончев, Любо Ненов,
Илия Ковачев, Тодор Стоянов, Емил Димитров.
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Председателят на комисията по предложенията Любомир Ненов изчете направените
предложения до този момент:
1. Главният съдия да изпрати протоколи от състезанието на председателя на спортната
секция, на председателя на НСК и секретаря на федерацията.
2. Да бъде открита фейсбук страница на БФКС.
3. Докато не се представи протокола на състезанието в изискания от правилника вид, да
не се изплащат съдийските хонорари.
4. Писмените предложения от клуб „Вимпел“.
След кратки дебати по тези предложения от Евгени Генов, Петко Петков, Пламен Здравков,
Димитър Ганчев и Светломир Сандев, председателя на събранието подложи всяка точка на
гласуване.
По т. 1 - Главният съдия да изпрати протоколи от състезанието на председателя на
спортната секция, на председателя на НСК и на секретаря на федерацията.
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 10 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2 гласа”
По т. 2 - Да бъде открита „Фейсбук“ страница на БФКС.
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 6 гласа”, “ПРОТИВ – 1 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 5 гласа”
По т. 3 - Да не се изплащат съдийските хонорари, докато не се представи протокола на
състезанието в изискания от правилника вид.
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА – 7 гласа”, “ПРОТИВ – 1 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4 гласа”
По т. 4. Предложения от клуб „Вимпел“
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА – 4 гласа”, “ПРОТИВ – 5 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3 гласа”
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 2018
година да запазят размерите си от 2017 г.
След кратки обсъждания предложението се подложи на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 12 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 2018 година да запазят размерите си от 2017 г.
Програмата за дейността на БФКС бе подложена на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 12 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема Програмата за дейността
на Сдружението с направените и приети предложения за 2018 г.,
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Петко Петков запозна събранието с държавния и международен спортен календар за
2018 г., раздаден предварително на присъстващите делегати.
Изказвания и предложения по тази точка изразиха: Евгени Генов, Пламен Здравков, Илия
Ковачев.
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Спортният календар за 2018 г. беше подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 12 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема Спортния календар на
БФКС за 2018 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Секретар-касиерът на БФКС Коля Панайотов информира делегатите, че текстът на проекта
за Бюджет на Сдружението за 2018 г. е раздаден предварително на присъстващите делегати.
Предлага принципно да бъде приет в този вид, а той да го актуализира, представи на заседание на
УС и публикува в сайта на БФКС.
Предложения проект за Бюджет на Сдружението за 2018 г. бе подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА – 12 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема предложения проект за
Бюджет на Сдружението за 2018 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателя на БФКС г-н Евгени Генов обяви класацията и връчи плакети на 10-те най добри спортисти за 2017 г. при мъже и юноши.
МЪЖЕ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
`10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Състезател
Димитър Марков
Симеон Тодоров
Димитър Димитров
Илиян Тодоров
Пламен Здравков
Иван Маринов
Владимир Миров
Никола Друмев
Иво Чернев
Любо Ненов
Лазаринка Бончева

Клуб
Пазарджик
Посейдон
Пазарджик
Моделистика
София
Русе
Варна
Пазарджик
Каварна
Ст. Загора
Пазарджик

Точки
8960
8210
5860
4540
4505
3100
2960
2700
2360
2200
2200

ЮНОШИ
Състезател
Кристиян Веселинов
Александър Захариев
Александър Николов
Петър Петев
Теодор Тончев
Борислав Фердинандов
Жечо Тодоров
Златомир Кузманов
Ангел Панайотов
Анастасия Бончева

Клуб
Посейдон
Варна
Посейдон
Габрово
Димировград
Средец
Средец
Пловдив
Харманли
Пазарджик

Точки
10030
9560
5870
1900
1830
1630
1500
1200
1140
1080
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(ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Светломир Сандев – Подава оставка като председател на НСК.
След дебати – Коля Панайотов, Владимир Миров, Петко Петков, Илия Ковачев, Пламен
Здравков, Димитър Ганчев, Тошко Тодоров, Стоян Станев се стигна до компромисно решение - гн Светломир Сандев да изпълнява временно тази длъжност до заседание на УС на БФКС.
Евгени Генов - Забележителен резултат от проведеното Европейско първенство в Каварна е
фактът ,че бяхме потърсени от ръководни среди в организацията на Европредседателството на ЕС
за участие в програмата по представянето на България като морска страна – първата в съвременна
Европа с корабоплаване в Черноморския басейн.В резултат на това през тази година от 1.06. 2018
до 1.07.2018 г., ще проведем мероприятие в Морския културен център в гр.Бургас, съвместно с
учени от Центъра за подводна морска археология в Созопол.Това е прекрасен начин да бъдем
забелязани от максимален брой хора и да получим признание за своята работа. От 28.06 до
1.07.2018 г. ще организираме и открит международен турнир за класи С.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 14.30 ч.
гр. София
04.02.2018 г.
Председател на събранието: _________________
Илия Ковачев
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