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П Р О Т О К О Л 

 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛИЗЪМ И КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ” 

 

Днес 01.02.2020 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 ХХVIII-то Общо събрание на Сдружение 

“Българска федерация по корабомоделизъм и корабомоделен спорт”, с ЕИК 000681901, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 211, вх. 2, 

ет. 5, ап. 32, при следния дневен ред: 

1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за 

дейността на БФКС през 2019 г.; 

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2019 г.; 

3. Приемане на промени в Устава и правилниците за дейността на Сдружението; 

4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението; 

5. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружението; 

6. Приемане на програма за дейността на Сдружението през 2020 г.; 

7. Приемане на спортния календар за 2020 г. – държавни и международни 

първенства у нас и чужбина; 

8. Приемане на Бюджета за 2020 г.; 

9. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2019 г. – мъже и 

юноши; 

10. 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 - 13 спортни клуба, присъстваха 8 делегати от 

клубовете: МЯК - Пазарджик, СМК „Емил Димитров“ - Харманли, Моделен клуб „Добротица“ – 

Добрич, Спортен клуб по корабомоделен спорт „Иван Маринов“ - Русе, Моделен клуб - 

Димитровград, Корабомоделен клуб “София”- София, Моделен клуб “Посейдон”- София, Спортен 

модел клуб – Варна. 

От направената проверка и регистрация на делегатите се установи, че на събранието 

присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението, с оглед на което е 

налице изискуемият съгласно закона и Устава кворум за провеждане на Общо събрание. 

На събранието не се явиха представителите на следните клубове: КМ  „Синята река” – 

Казанлък, Клуб по корабомоделизъм – Русе, Модел яхт клуб – Средец, Спорт модел клуб – 

Габрово, КМ „Сините камъни” – Сливен. 

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 откри Общото събрание. 
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Г-н Евгени Генов предложи за Председател на Общото събрание да бъде избран г-н Петко 

Петков, а за протоколчик г-н Коля Панайотов.  

Други предложения нямаше и представените кандидатури за председател и протоколчик на 

Общото събрание се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 8 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира за председател на 

събранието г-н Петко Петков, а за протоколчик г-н Коля Панайотов. 

 

Предложена бе комисия по предложенията в състав: Председател – Стоян Станев  и членове 

– Асен Арсенов и Петко Петков. 

Други предложения нямаше и предложения състава на комисията по предложенията бе 

подложен на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 8 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира за председател на 

комисията по предложенията Стоян Станев и членове – Асен Арсенов и Петко Петков. 

 

Предложена бе комисия по избора в състав: Председател – Емил Нецов и членове – Огнян 

Маринов и Веселин Димитров 

Други предложения нямаше и предложения състава на комисията по предложенията бе 

подложен на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 8 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира за председател на 

комисията по избора Емил Нецов и членове Огнян Маринов и Веселин Димитров.  

 

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕД ВЪПРОСИ: 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Във встъпителното си слово Председателят  на БФКС инж. Евгени Генов поздрави 

делегатите и гостите на ХХVIII-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.  

Председателят на БФКС направи отчет за извършената работа през изминалия период и даде 

думата на всеки Председател на спортна секция да прочете отчетният доклад на секцията.  

 секция А/В от Коля Панайотов 

 секция М от Петко Петков 

 секция ENDURO от Пламен Здравков 

 секция NS от Веселин Димитров 

 секция С от Илия Ковачев 

 НСК от Огнян Маринов 
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По точката изказвания и мнения изразиха: Стоян Станев, Пламен Здравков, Емил Нецов, 

Светломир Сандев, Веселин Димитров, Евгени Генов, Петко Петков, Добрин Киров, Асен 

Арсенов, Коля Панайотов, Огнян Маринов, Илия Ковачев 

След дебат председателстващият Общото събрание подложи отчетният доклад на 

Председателя на УС и представените отчети на председателите на спортни секции за дейността 

през 2019 г. на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 8 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие отчетният доклад на 

Председателя на УС и представените отчети на председателите на спортни секции за 

дейността през 2019 г.; 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Отчет за изпълнението на финансовия план за 2019 г. прочете секретар-касиерът на БФКС 

Коля Панайотов. След кратки обсъждания предложения отчет бе подложен на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 8 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие отчета за изпълнение на 

финансовият план за 2019 г. 

 

В 14.00 ч председателят на Общото събрание даде 30 (тридесет) минутна почивка. След 

почивката Общото събрание продължи разглеждането на точките от дневния ред. 

Представителя на Моделен клуб „Добротица“ – гр. Добрич, поради неотложни причини, 

помоли да бъде освободен от участие в събранието. 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТЧЕТЕ, ЧЕ ПРИ НАПУСКАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

Моделен клуб „Добротица” – гр. Добрич, на Общото сбрание присъстват представители на 

седем члена. Съгласно спазената процедура и член 24, ал. 1 Устава на БФКС, Общото 

събрание е законно и може да продължи да заседава. 

След това уточнение се премина към точка трета от дневния ред. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на комисията по предложенията Стоян Станев информира Общото събрание, 

че предложения за промени в Устава и правилниците за дейността на Сдружението са постъпили. 

Г- н Станев изложи, че предложения за промени в цитираните документи са раздадени 

предварително в писмен вид и даде думата за обсъждания и мнения. 

По точката изказвания и мнения представиха: 

Стоян Станев, Петко Петков, Илия Ковачев, Евгени Генов, Коля Панайотов, Огнян Маринов, 

Емил Нецов, Пламен Здравков, Асен Арсенов, Веселин Димитров 

Председателят на събранието Петко Петков предложи да се прекратят дебатите и да се 

гласуват предложенията за изменение в Устава на БФКС и правилниците за дейността на БФКС. 

Предложението бе подложено на гласуване: 

 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 
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В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие да се прекратят дебатите и 

да се гласуват предложенията за изменение в посочените вътрешни актове едно по 

едно. 

І – Промени в Устава на БФКС 

Г- н Петков представи на събранието предложението за промени на чл. 2 от Устава на 

Сдружението: 

- в алинея 2  думата „BULGARIAN FEDERATION OF MODELSIPSPORT” да се промени в 

„BULGARIAN FEDERATION OF MODELSHIPSPORT”. 

Предложението за изменение на чл. 2 се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за изменение 

на чл. 2 от Устава, както следва: 

- в алинея 2 думата „BULGARIAN FEDERATION OF MODELSIPSPORT” да се 

замени с  „BULGARIAN FEDERATION OF MODELSHIPSPORT”. 

 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на чл. 6 от 

Устава на Сдружението, съгласно което: 

- алинея 1 на чл. 6 от Устава да придобие следната редакция: „Членство в Световните 

Организации развиващи корабомоделизъм и корабомоделен спорт във неговите 

спортни секции / дисциплини /“; 

- алинея 5 на чл. 6 от Устава да придобие следната редакция: „Организиране, лицензиране 

и утвърждаване на съдийските категории и наряди за провеждане на спортната 

дейност по класове и секции, и внасяне на предложния в Световните спортни 

организации“ 

- алинея 7 на чл. 6 от Устава да придобие следната редакция: Популяризиране на 

спортните постижения чрез средствата за масова информация.  

 

Предложенията за изменение на чл. 6 се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложенията за 

изменение на чл. 6 от Устава, както следва: 

- алинея 1 на чл. 6 от Устава придобива следната редакция: „Членство в 

Световните спорнти организации развиващи корабомоделизъм и корабомоделен 

спорт във неговите спортни секции / дисциплини /“; 

- алинея 5 на чл. 6 от Устава придобива следната редакция: „Организиране, 

лицензиране и утвърждаване на съдийските категории и наряди за провеждане 

на спортната дейност по класове и секции, и внасяне на предложния в 

Световните спортни организации“; 

- алинея 7 на чл. 6 от Устава придобива следната редакция: Популяризиране на 

спортните постижения чрез средствата за масова информация; 
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Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на чл. 7 от 

Устава на Сдружението, които са съобразени и с вече приетите промени в чл. 6 от Устава, 

съгласно което: 

- алинея 3 на чл. 7 от Устава да придобие следната редакция: „Осигуряване /в превод/ на 

състезателните правилници и наредби на Световните спортни организации по 

корабомоделизъм и корабомоделен спорт, и на други такива, във връзка с 

провеждани в страната международни първенства.“ 

Предложението за изменение на чл. 7 се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за 

изменение на чл. 7 от Устава, както следва: 

- алинея 3 на чл. 7 от Устава придобива следната редакция: „Осигуряване /в 

превод/ на състезателните правилници и наредби на Световните спортни 

организации по корабомоделизъм и корабомоделен спорт, и на други такива, във 

връзка с провеждани в страната международни първенства.“ 

 

Г- н Петков представи на събранието предложението за промени в съдържанието на чл. 15 от 

Устава на Сдружението, съгласно което: 

алинея 1 на чл. 15 от Устава да придобие следната редакция: Нов член на Сдружението се 

приема от Управителния съвет по негова писмено заявление, в която се заявява, че е запознат и 

приема условията на настоящия Устав. Спортните клубове представят със заявлението 

преписи от документите си за регистрация, устав, решението на управителните си органи за 

членство в Сдружението и изискваните от закона документи. 

Предложението за изменение на чл. 15 се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за изменение 

на чл. 15 от Устава, както следва: 

- алинея 1 на чл. 15 от Устава придобива следната редакция: Нов член на 

Сдружението се приема от Управителния съвет по негова писмено заявление, в 

която се заявява, че е запознат и приема условията на настоящия Устав. 

Спортните клубове представят с заявлението преписи от документите си за 

регистрация, устав, решението на управителните си органи за членство в 

Сдружението и изискваните от закона документи; 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на чл. 21 от 

Устава на Сдружението, съгласно което: 

алинея 3 на чл. 21 от Устава да придобие следната редакция: 

1 предложение – да остане старият текст - Членовете на Сдружението могат да 

упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или 

неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да 

представляват повече от трима членове едновременно и да преопълномощават с правата си 

трети лица. 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 1 гласа”, “ПРОТИВ – 6 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 
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2 предложение – да отпадне алинея 3 на чл. 21. 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 4 гласа”, “ПРОТИВ – 1 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2 гласа” 

3 предложение – алинея 3 на чл. 21 да придобие следната редакция: Членовете на 

Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги 

представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците 

нямат право да представляват повече от двама членове едновременно и да преопълномощават с 

правата си трети лица. 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 2 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 5 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за изменение 

на чл. 21 от Устава, както следва: 

- алинея 3 на чл. 21 : да отпадне; 

 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени на алинея 2 от чл. 29 

1 предложение - Управителният съвет се състои от – Председател, Заместник 

председател и Секретар (избрани от Общото събрание на Сдружението) и Председателите на 

Спортни секции и НСК. 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 0 гласа”, “ПРОТИВ – 7 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

2 предложение - Управителният съвет се състои от – Председател, Заместник 

председател - Секретар (избрани от Общото събрание на Сдружението) и Председателите на 

Спортни секции и НСК. 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 3 гласа”, “ПРОТИВ – 4 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

3 предложение - Управителният съвет се състои от – Председател, Заместник 

председател и Секретар (избрани от Общото събрание на Сдружението). 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 4 гласа”, “ПРОТИВ – 3 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за изменение 

на алинея 2 от чл. 29 от Устава, както следва: 

- Управителният съвет се състои от – Председател, Заместник председател и 

Секретар (избрани от Общото събрание на Сдружението). 

 

ІІ - промени в Правилник за организиране дейността на сдружение БФКС 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на чл. 1  от 

правилника за организиране дейността на сдружение БФКС, съгласно което: 

- алинея 1 на чл. 1 от Правилника да придобие следната редакция: „Управителният 

съвет се състои от – Председател, Заместник председател и Секретар (избрани от 

Общото събрание на Сдружението)“.  
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- алинея 4 на чл. 1 от Правилника да придобие следната редакция: „УС утвърждава 

система за излъчване на 10- те най-добри спортисти по корабомоделен спорт за 

годината.“ 

Предложенията за изменение се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложенията за 

изменение на чл. 1 от Правилника, както следва: 

- алинея 1 на чл. 1 от Правилника да придобие следната редакция: 

„Управителният съвет се състои от – Председател, Заместник председател и 

Секретар (избрани от Общото събрание на Сдружението)“.  

- алинея 4 на чл. 1 от Правилника да придобие следната редакция: „УС 

утвърждава система за излъчване на 10- те най-добри спортисти по 

корабомоделен спорт за годината.“ 

 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на чл. 3.2 

точка 1  от правилника за организиране дейността на сдружение БФКС, съгласно което: 

- точка 1 на чл. 3.2 от Правилника да придобие следната редакция:  „Секциите в БФКС са 

следните: Секция А/В, Секция С, Секция М, Секция NS, Секция S, Секция FSR, Секция 

„ENDURO“ и Национална съдийска колегия/НСК/“. 

- точка 2 на чл. 3.2 от Правилника да придобие следната редакция:  .)  

„Ръководни органи на секцията са:  

 Общото събрание на секцията; 

 Председателят и 2 /двама/ члена. 

Член на Общото събрание на секцията е всеки редовен и лицензиран  спортен клуб, в 

който членува поне един състезател, състезаващ се с модели в секцията. Клубът трябва 

да е  платил членския си внос за годината на провеждане на заседание на Общото 

събрание на секцията. За участие в Общото събрание клубът упълномощава свой 

представител. Допуска се представителят на клуба да представлява само още един клуб. 

Упълномощаването е писмено. Всеки клуб - член на секцията има право на толкова гласа, 

колкото състезателя е регистрирал в състезанията за годината и те са с редовно 

заверени състезателни права. 

Общото събрание се свиква от председателя на секцията с едномесечна писмена покана 

или  по време на последния кръг от Държавното първенство за секцията“.  

Предложенията за изменение се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложенията за 

изменение на чл. 3.2 от Правилника, както следва: 

- точка 1 на чл. 3.2 от Правилника придобива следната редакция:  „Секциите в 

БФКС са следните: Секция А/В, Секция С, Секция М, Секция NS, Секция S, 

Секция FSR, Секция „ENDURO“ и Национална съдийска колегия/НСК/“. 

- точка 2 на чл. 3.2 от Правилника придобива следната редакция:   
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„Ръководни органи на секцията са:  

 Общото събрание на секцията; 

 Председателят и 2 /двама/ члена. 

Член на Общото събрание на секцията е всеки редовен и лицензиран  спортен клуб, в 

който членува поне един състезател, състезаващ се с модели в секцията. Клубът 

трябва да е  платил членския си внос за годината на провеждане на заседание на 

Общото събрание на секцията. За участие в Общото събрание всеки клуб - член на 

секцията има право на толкова гласа, колкото състезателя е регистрирал в 

състезанията за годината и те са с редовно заверени състезателни права. 

Общото събрание се свиква от председателя на секцията с едномесечна писмена 

покана или  по време на последния кръг от Държавното първенство за секцията“.  

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на чл. 3.5 

точка 2  от правилника за организиране дейността на сдружение БФКС, съгласно което: 

- точка 2 на чл. 3.5 от Правилника думата: „НАВИГА“ да се замени със „Световни 

спортни организации“.   

- Подточка 2 на точка 3 на чл.3.5 от Правилника : „да издават информационни 

бюлетини минимум два пъти годишно и да ги изпращат по спортните клубове-членове 

на БФКС“. да отпадне. 

- Подточка 3 на точка 3 на чл.3.5 от Правилника да придобие следната редакция:  „да 

качват на интернет страницата на БФКС информация за всички спортно-технически 

правилници и техните промени, правилника на секцията, информация за ръководните 

личности на секцията, протоколи от заседанията на секцията и текуща информация за 

предстоящи и минали събития на секцията .“ 

- Подточка 5 на точка 3 на чл.3.5 от Правилника : „В случай на утвърждаване се счита, 

че предложенията са приети и те се публикуват на интернет страницата на БФКС, 

като датата на влизането им в сила се определя от Управителния съвет.“ 

Предложенията за изменение се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложенията за 

изменение на чл. 3.5 от Правилника, както следва: 

- точка 2 на чл. 3.5 от Правилника думата: „НАВИГА“ се заменя със „Световни 

спортни организации“.   

- Подточка 2 на точка 3 на чл.3.5 от Правилника :   да отпадне. 

- Подточка 3 на точка 3 на чл.3.5 от Правилника придобива следната редакция:  

„да качват на интернет страницата на БФКС информация за всички спортно-

технически правилници и техните промени, правилника на секцията, 

информация за ръководните личности на секцията, протоколи от заседанията 

на секцията и текуща информация за предстоящи и минали събития на 

секцията .“ 

- Подточка 5 на точка 3 на чл.3.5 от Правилника придобива следната редакция:  

„В случай на утвърждаване се счита, че предложенията са приети и те се 

публикуват на интернет страницата на БФКС, като датата на влизането им в 

сила се определя от Управителния съвет.“ 
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Г- н Петков представи на събранието предложението за промени в съдържанието на чл. 4 

алинея 1  от правилника за организиране дейността на сдружение БФКС, съгласно което: 

- алинея 1 на чл. 4 от Правилника да придобие следната редакция:  „Източниците на 

средства на Сдружението са: постъпления от членски внос, такси и други 

одобрени от Общото събрание всяка година, финансиране по договор от държавни 

институции, общински съвети и постъпления от спонсори.“ 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за 

изменение на алинея 1 на чл. 4 от Правилника, както следва:  

- Източниците на средства на Сдружението са: постъпления от членски внос, 

такси и други одобрени от Общото събрание всяка година, финансиране по 

договор от държавни институции, общински съвети и постъпления от 

спонсори. 

 

ІІІ - промени в Наредба относно организиране и провеждане на състезания по 

корабомоделен спорт 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на 

наредбата за организиране и провеждане на състезания по корабомоделен спорт в раздел І: 

  точка 1 алинея 1.2  от Наредбата да придобие следната редакция: Да се извършва преглед на 

постиженията на най-добрите корабомоделисти в страната, да се излъчват  държавните 

шампиони в отделните възрастови групи и класове модели. 

точка 2 алинея 2.1  от Наредбата да придобие следната редакция:  

Спортистите по корабомоделен спорт се състезават в следните възрастови групи: 

 - момичета и момчета – младша възраст       до   14  години; 

 - юноши и девойки – старша възраст                     от 15  до  18  години; 

 - мъже и жени                    над  18  години. 

Предложенията за изменение се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложенията за 

изменение на наредбата в раздел І  

- точка 1 алинея 1.2  от Наредбата  придобива следната редакция: Да се 

извършва преглед на постиженията на най-добрите корабомоделисти в 

страната, да се излъчват  държавните шампиони в отделните възрастови групи 

и класове модели. 

- точка 2 алинея 2.1  от Наредбата придобива следната редакция:  

Спортистите по корабомоделен спорт се състезават в следните възрастови групи: 

 - момичета и момчета – младша възраст       до   14  години; 

 - юноши и девойки – старша възраст                   от 15 до 18  години; 

 - мъже и жени                    над  18  години. 

 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на  

раздел ІІ:    
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точка 1 от Наредбата да придобие следната редакция:  - Състезанията се провеждат по 

спортните правилници на Световните спортни организации, настоящата Наредба и регламента 

на състезанието, изпратен от Спортния клуб-домакин на проявата – 60 календарни дни преди 

началото на състезанието. 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за 

изменение на наредбата в раздел ІІ  

- точка 1 от Наредбата придобива следната редакция:  - Състезанията се 

провеждат по спортните правилници на Световните спортни организации, 

настоящата Наредба и регламента на състезанието, изпратен от Спортния клуб-

домакин на проявата – 60 календарни дни преди началото на състезанието. 

 

точка 7 от Наредбата да придобие следната редакция:  За правилното провеждане на всяко 

държавно  първенство първенство Председателя на Националната  Съдийска Колегия 

съвместно с Председателя на спортната секция изготвя съдийски наряд. Взема се предвид 

предложенията на Председателя на клуба домакин, който може да предлага за включване в 

наряда на съдии членове на клуба. Домакина няма право да предлага съдии от други клубове. УС 

утвърждава така предложения съдийски състав и назначава Представител на БФКС. 

Представителя на БФКС следи за спазването на реда и честното и компетентно съдийство 

съгласно правилниците на Световните спортни организации. 

Предложението за изменение се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 1 гласа”, “ПРОТИВ – 4 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание не прие предложението за 

изменение на наредбата в раздел ІІ, точка 7. 

 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на  

раздел ІІІ:    

точка 1 от Наредбата да придобие следната редакция:  - Право на участие в Държавни 

първенства и турнири имат всички корабомоделисти, които са: 

· членове на Спортни клубове с валиден спортен лиценз, издаден от Министерството на 

младежта и спорта; 

· спортния клуб е платил членски внос към БФКС за текущата спортна година; 

· заверена състезателна  карта, издадена от УС на БФКС и спортно - състезателен 

номер. 

 точка 2 от Наредбата да придобие следната редакция:  "... заявка по посочения образец 

/валидно е пощенското клеймо на изпращането/  или датата на изпращане на електронна поща.“ 

точка 7 от Наредбата да придобие следната редакция:  "...преди началото на първите 

стартове в съответния клас или преди започване работата на журито за стендова оценка за 

клас "С" и "NS"". 

Предложенията за изменения се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за 

изменение на наредбата в раздел ІІІ 

- точка 1 от Наредбата придобива следната редакция:  Право на участие в  

Държавни първенства и турнири имат всички корабомоделисти, които са: 
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· членове на Спортни клубове с валиден спортен лиценз, издаден от    

Министерството на младежта и спорта; 

· спортния клуб е платил членски внос към БФКС за текущата спортна година; 

· заверена състезателна  карта, издадена от УС на БФКС и спортно - 

състезателен номер. 

- точка 2 от Наредбата придобива следната редакция:  "... заявка по посочения 

образец /валидно е пощенското клеймо на изпращането/  или датата на 

изпращане на електронна поща.“ 

- точка 7 от Наредбата придобива следната редакция:  "...преди началото на 

първите стартове в съответния клас или преди започване работата на журито за 

стендова оценка за клас "С" и "NS"". 

 

Г- н Петков представи на събранието предложенията за промени в съдържанието на  

раздел ІV, подточка В:    

след точка 1.10 да се добавят две нови точки: 

1.11. При провеждане на състезания от поне два класа по едно и също време и на едно 

и също място, за всеки клас се назначава Старши съдия. Старши съдията е подчинен 

на Главния съдия. Старши съдия се назначава и при повече от едно жури в състезания 

от един клас.  

1.12. В случай, че представителя на УС на БФКС констатира, че Главния съдия не 

изпълни задължението си съгласно 2.1.7 и 2.1.8, му се отнема правото за следващото 

състезание в тези класове да бъде назначаван за Главен съдия. 

Към точка 2.1.7., да се добави текст:  "В протокола да се упомене как е протекло 

състезанието, неуредици, инциденти и предприети мерки, предложение към БФКС за 

подобряване реда и спортния дух за всяко бъдещо състезание". 

Към точка 2.1.8. да се продължи изречението с:" ...и подробна оценка за стажант-

съдията". 

Предложенията за изменения се подложиха на гласуване поотделно: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложенията за 

изменение на наредбата в раздел ІV, подточка В:   

- Да се добави точка  1.11. При провеждане на състезания от поне два класа по 

едно и също време и на едно и също място, за всеки клас се назначава Старши 

съдия. Старши съдията е подчинен на Главния съдия. Старши съдия се 

назначава и при повече от едно жури в състезания от един клас.  

 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 0 гласа”, “ПРОТИВ – 7 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание не прие предложението за 

изменение на наредбата в раздел ІV, подточка В:  да се добави нов член 1.12.  

 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за 

изменение на наредбата в раздел ІV, подточка В:  

- точка 2.1.7., придобива следната редакция:  " Да представи подробен писмен 

доклад и протоколите от състезанието в 5 /пет/ дневен срок в УС на БФКС. В 
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протокола да се упомене как е протекло състезанието, неуредици, инциденти и 

предприети мерки, предложение към БФКС за подобряване реда и спортния 

дух за всяко бъдещо състезание". 

 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложението за 

изменение на наредбата в раздел ІV, подточка В:  

- точка 2.1.8 придобива следната редакция:  „Да попълни необходимите данни и  

оценка за работата на всички съдии в техните съдийски карти и подробна 

оценка за стажант-съдията". 

 

ІV - промени в Наредба  за удостояване със спортни звания на спортисти и треньори 

 

Г- н Петков представи на събранието предложението за промени в съдържанието на 

наредбата за удостояване със спортни звания на спортисти и треньори: 

1. Разрядни норми за "Майстор на спорта", в таблицата колона 3 "Мярка" за норма е 

записано "секунди", да се коригира на "точки". 

2. Чл. 8/1/, т.2. Спортист „Майстор на спорта” поставил нов или изравнил световен или 

европейски рекорд. Да се добави:  

За секция "С" – „До трето място в златните медали от световно или европейско 

състезание" 

Предложенията за изменения се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие предложенията за 

изменение на наредбата за удостояване със спортни звания на спортисти и треньори: 

1. Разрядни норми за "Майстор на спорта", в таблицата колона 3 "Мярка" за норма е 

записано "секунди", да се коригира на "точки". 

2. Чл. 8/1/, т.2. Спортист „Майстор на спорта” поставил нов или изравнил световен 

или европейски рекорд. За секция "С" – „До трето място в златните медали от 

световно или европейско състезание" 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на събранието г-н Петко Петков благодари на УС и неговият председател за 

извършеното през четиригодишния мандат и предложи събранието да гласува те да бъдат 

освободени, поради изтичане на мандата им, като на тяхно място да бъдат избрани нови членове, 

които да поемат оперативното ръководство на Сдружението през следващите 4 (четири) години. 

Предложението на г-н Петков за освобождаване на членовете на досегашния УС бе 

подложено на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание освобождава членовете на 

досегашния Управителен съвет. 

Взима се решение за намаляване броя на членовете на УС на БФКС от седем на трима. 

Думата беше дадена на председателя на комисията по избор г-н Емил Нецов, който 

информира, че до този момент предложения за членове на новия УС на БФКС няма. 
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Г-н Петко Петков предложи за нов член на УС – „Секретар“ да бъде избран г-н Коля 

Панайотов,   

г-н Веселин Димитров предложи за нов член на УС – „Зам. председател“ да бъде избран г–н 

Петко Петков,  

г-н Илия Ковачев предложи за нов член на УС – „Зам. председател“ да бъде избран г–н Емил 

Нецов,  

г-н Коля Панайотов предложи за нов член на УС – „ Председател“ да бъде избран г–н Евгени 

Генов,  

г-н Евгени Генов предложи за нов член на УС – „Зам. председател“ да бъде избран г–н Огнян 

Маринов. 

С оглед направените кандидатури за нови членове на УС бяха номинирани следните лица: 

1. Евгени Иванов Генов ЕГН 5906057540  

2. Петко Димитров Петков ЕГН 5608223465  

3. Коля Панайотов Панайотов ЕГН 5808166969  

4. Емил Нецов Нецов ЕГН 5601076568 

5. Огнян Великов Маринов ЕГН 4909275420 

Г-н Петко Петков си направи отвод. 

Г-н Петко Петков направи процедурно предложение Общото събрание да гласува 

предложените кандидатури и техните длъжности поотделно. Процедурното предложението бе 

подложено на гласуване:  

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема процедурното 

предложение за гласуване на кандидатурите за нови членове на УС поотделно. 

Председателят на комисия по избора г-н Емил Нецов предложи Общото събрание да 

пристъпи към гласуване на кандидатурите за членове на новия УС: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - гласа” 

1. Евгени Иванов Генов ЕГН 5906057540  

2. ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - гласа” 

3. Коля Панайотов Панайотов ЕГН 5808166969  

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 6 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 - гласа” 

4. Емил Нецов Нецов ЕГН 5601076568 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 3 гласа”, “ПРОТИВ – 3 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 - гласа” 

5. Огнян Великов Маринов ЕГН 4909275420 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 3 гласа”, “ПРОТИВ – 3 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 - гласа” 

Г-н Петко Петков направи предложение Общото събрание да гласува повторно 

предложените кандидатури с равни гласове. Предложението бе подложено на гласуване:  
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ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема предложение за повторно 

гласуване на кандидатурите с равни гласове. 

Председателят на комисия по избора г-н Емил Нецов предложи Общото събрание да 

пристъпи към повторно гласуване на кандидатурите с равни гласове: 

1. Емил Нецов Нецов ЕГН 5601076568 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 4 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3 - гласа” 

2. Огнян Великов Маринов ЕГН 4909275420 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 2 гласа”, “ПРОТИВ – 4 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 - гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: За членове на новия УС на Сдружението, Общото 

събрание избра: 

1. Евгени Иванов Генов ЕГН 5906057540  

2. Емил Нецов Нецов ЕГН 5601076568 

3. Коля Панайотов Панайотов ЕГН 5808166969  

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на комисията по предложенията г-н Стоян Станев напомни на присъстващите 

членове, че съгласно чл. 22, ал. 3 от Устава на БФКС, Общото събрание следва да избере 

председател на УС измежду неговите членове.  

Г-н Коля Панайотов предложи за Председател на БФКС да бъде избран г-н Евгени Генов. 

Други кандидатури не постъпиха. 

Председателят на събранието предложи Общото събрание да пристъпи към гласуване за 

председател на УС. 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира г-н Евгени Иванов Генов, 

с ЕГН 5906057540 за председател на Управителния съвет на Сдружението. 

Съгласно Устава на Сдружението, чл. 20, ал. 2: 

/2/ Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, 

Заместник-председателя на Управителния съвет и Секретаря на Управителния съвет заедно и 

поотделно. 

Съгласно взетите от Общото събрание решения, Сдружението както досега, така и 

занапред ще се представлява от: ЕВГЕНИ ИВАНОВ ГЕНОВ И КОЛЯ ПАНАЙОТОВ 

ПАНАЙОТОВ. 

ЕМИЛ НЕЦОВ НЕЦОВ Е НОВОИЗБРАНО ЛИЦЕ, КОЕТО СЪЩО ЩЕ 

ПРЕДСТАВЛЯВА СДРУЖЕНИЕТО. 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общото събрание информира делегатите, че програмата за дейността на 

БФКС за 2020 г. е раздадена предварително и даде думата за изказвания и мнения. 
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Изказвания и мнения по тази точка изразиха: Коля Панайотов, Пламен Здравков, Емил 

Нецов, Веселин Димитров, Евгени Генов, Петко Петков. 

Председателят на комисията по предложенията г-н Стоян Станев прочете постъпили в 

резултат на проведените дебати проекто-решенията за изменение и допълнение на представената 

програма, а именно: 

1. Приема програмата за дейността на БФКС през 2020 година. 

2. В сайта на БФКС в интернет да се актуализират: 

- бланки, заявления, отчети и др. пропуснати документи; 

- да се публикуват в сайта на БФКС своевременно протоколите от общи събрания, 

заседания на УС и събрания на спортните секции, в тях да са отразени срокове и 

отговорници; 

- да се отразява спортно състезателна дейност на БФКС, клубовете и спортните 

секции; 

3. Да се освободи г-н Тодор Стоянов от ангажимента му да поддръжа на интернет 

страницата на БФКС. Предлага ангажимента за поддръжка на интернет страницата на 

БФКС, да се поеме г-ца Габриела Веселинова. 

Предложението за включване на предложените нови точки към програмата на Сдружението 

за 2020 г. се подложи на гласуване анблок: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - гласа” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема решение за включване 

на предложените нови точки към програмата за дейността през 2020 г. 

С оглед предходното решение Общото събрание подложи на гласуване текста на програмата  

за дейността през 2020 г., допълнена с предложените от събранието нови точки: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - глас” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема Програмата за дейността 

на Сдружението през 2020 г., допълнена с предложените нови точки, както следва: 

1. Приема програмата за дейността на БФКС през 2020 година. 

2. В сайта на БФКС в интернет да се актуализират: 

- бланки, заявления, отчети и др. пропуснати документи; 

- да се публикуват в сайта на БФКС своевременно протоколите от общи 

събрания, заседания на УС и събрания на спортните секции, в тях да са 

отразени срокове и отговорници; 

- да се отразява спортно състезателна дейност на БФКС, клубовете и 

спортните секции; 

3. Освобождава г-н Тодор Стоянов от ангажимента му да поддръжа на интернет 

страницата на БФКС. Възлага ангажимента за поддръжка на интернет страницата 

на БФКС на г-ца Габриела Веселинова. 

 

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 
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внос за заверка на състезателна карта за 2020 година да се променят (предлага следните 

варианти): 

 

 Членски внос СК сума общо Зав. съст. карта  

1 вариант Клуб. Чл. Внос – 100 лв. 
Чл. Внос СС –        40 лв. 

14х100=1400 
38х40 =1520 

2920 120х10=1200 4120 

2 вариант Клуб. Чл. Внос – 100 лв. 
Чл. Внос СС –        50 лв. 

14х100=1400 
38х50=1900 

3300 120х10=1200 4500 

3 вариант Клуб. Чл. Внос – 60 лв. 
Чл. Внос СС –      40 лв. 

14х60=840 
38х40=1520 

2360 120х25=3000 5360 

4 вариант 
сега 
 

Клуб. Чл. Внос – 60 лв. 
Чл. Внос СС –      40 лв. 

14х60=840 
38х40=1520 

2360 120х10=1200 3660 

След кратки обсъждания, членовете на Общото събрание се обединиха за вариант 2 – 

увеличаване само на членският внос на клубове – от 60 лева да стане 100 лева и членският 

внос за спортни секции – от 40 лева да стане 50 лева, 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 2020 година да запазят размерите си от 

2019 г. предложението се подложи на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема увеличаване само на 

членският внос на клубове – от 60 лева да стане 100 лева и членският внос за спортни 

секции – от 40 лева да стане 50 лева, 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 2020 година да запазят размерите си от 2019 г. 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Петко Петков запозна събранието с държавния и международен спортен календар за 

2020 г., раздаден предварително в писмен вид.  

Г-н Стоян Станев предложи да се включи и един турнир в гр. Каварна от 06.08.2020 г. до 

09.08.2020 г. за класи „С“ и „S“. 

Спортният календар за 2020 г. беше подложен на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - глас” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема Спортния календар на 

БФКС за 2020 г. 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на събранието информира делегатите, че текстът на проекта за Бюджет на 

Сдружението за 2020 г. е раздаден предварително, с оглед гласуваните промени в размера на 

членският внос, секретаря на БФКС г-н Коля Панайотов да го актуализира. След кратки 

обсъждания предложения проект за Бюджет на Сдружението за 2020 г. бе подложен на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА – 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема предложения проект за 

Бюджет на Сдружението за 2020 г. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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Председателя на БФКС г-н Евгени Генов обяви класацията и връчи плакетите на  10-те най -

добри спортисти за 2019 г. при мъжете и юношите. 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Светломир Сандев – предложи Общото събрание да гласува избора на нов Председател на 

Националната съдийска колегия. Предлага временно изпълняващия тази длъжност г-н Огнян 

Маринов да бъде официално избран за Председател на Националната съдийска колегия. 

Председателят на събранието г-н Петко Петков подложи предложението на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 7 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - глас” 

В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание избира г-н Огнян Маринов за 

Председател на Националната съдийска колегия. 

Илия Ковачев – да се възстанови честването на кръгли годишнини на състезатели, съдии и 

деятели.  

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 17.45 ч. 

гр. София 

01.02.2020 г. 

 

 Съгласно чл. 28, ал. 2 от Устава на БФКС, протоколът с прикрепени към него списък 

на присъстващите и писмени материали по свикване на събранието се заведе в нарочната 

книга. 

 

 

   Протоколчик: _________________ 

  Коля Панайотов 

 

 

   Председател на Общото събрание: _________________ 

                                     /РЪКОВОДЕЩ ЗАСЕДАНИЕТО/ Петко Петков 

 


