
 

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 

На 28.02.2021 г. от 10.30 ч. в гр. Пазарджик – Модел яхт клуб - Пазарджик 
  

П Р О Т О К О Л    

 

Днес, 28.02.2021 г. в гр. Пазарджик се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение 

“Българска федерация по корабомоделен спорт”. 

 На заседанието присъстваха членовете на УС: Евгени Генов, Коля Панайотов, отсъства г-н Емил 

Нецов, но мнението му по точките от дневният ред беше предварително взето. В заседанието взеха 

участие Петко Петков – председател на секция „М“, Веселин Димитров – председател на секция „NS“, 

Любомир Ненов – председател на секция „С“, Томчо Кулински – председател на секция „S“, Огнян 

Маринов – председател на НСК и Жанет Генова.  

 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 за 2020 година: 

Докл. Коля Панайотов, Председатели на СС 

2. Информация за предстоящи домакинства на международни състезания в Р. България през 2021 г. 

Докл. Евгени Генов, Любомир Ненов, 

Владимир Миров, Петко Петков,  

3. Приемане на проект на ДСК  и МСК за 2021 г.  

Докл. Коля Панайотов, Председатели на СС 

4. Обсъждане на въпросите за свикване, подготовка и провеждане на ХХІХ-то  Годишно отчетно 

изборно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”.          

                                   Докл. Евгени Генов, К. Панайотов 

5. Разни:  

 Предложения за промени в правилниците и наредбите за организация на дейността на 

БФКС - Огнян Маринов 

 Утвърждаване предложения за удостояване на спортисти и деятели със спортни звания и 

съдии с републиканска категория -  Коля Панайотов, Огнян Маринов 

 

По т. 1 -  от дневния ред: Отчет за проведените състезания от Държавният спортен календар за 2020 

година 

 Коля Панайотов запозна УС за проведените състезания през 2020 г. БФКС проведе: 12 състезания 

от ДСК, 1  национален турнир за класи „М“, 1 международно дистанционно участие за класи „С“. 

ДП бяха обезпечени с дипломи и медали. От няколко години за първи път се получават доклади за 

проведените състезания от главния съдия Огнян Маринов. Изказа благодарност към домакините за 

добрата организация при провеждането на първенствата.  

 Евгени Генов - запозна УС проведеното международно първенство за класи „С“ и участието на 

нашите състезатели.  

 Огнян Маринов - запозна УС за работата на НСК – трябва всички главни съдии да предават 

доклади за провеждането на първенството, оценка за работата на съдиите и стажант съдиите. Към 

протоколите да да има титулна страница включваща вид първенство, място, време, съдии и в 

долната част на протокола: фамилно име, печат със съдийски лицензен номер и подпис на съдиите 

и на главния съдия.  



На публикуваният проект на правилник за категоризация на съдиите, не е получил мнения от 

състезатели и съдии. Отчита се либсата на квалификацирани съдийски курсове през последните 

години. 

Изказвания и предложения направиха Веселин Димитров, Петко Петков и Любомир Ненов.  

 

УС реши: 

1. УС прие представените отчети и същите да бъдат представени пред Общото събрание на 

БФКС. 

ГЛАСУВАНЕ:  За - 2, против – 0, въздържал се - 0 

 

По т. 2 -  от дневния ред: Информация за предстоящи домакинства на международни състезания в Р. 

България. 

Любомир Ненов – запозна УС с проблемите за провеждането на международното състезание за 

класи „С“ в Бургас от 01.07.2020 до 04.07.2021 година. Поради тази причина Държавното 

първенство за класи "С„ ще се проведе в гр. Каварна.  

Веселин Димитров  - в гр. Калининград, Русия  ще се проведе Световно първенство за класи „NS“, 

но за сега няма желаещи за участие. 

Петко Петков – в гр. Пазарджик ще се проведе Световно първенство за класи „А/В“ от 16 до 

22.08.2021 г. Получено е разрешение от Община Пазарджик, за международни съди са потвърдили 

Сергей Демиденко и Лариса Пасхалова, както и Светломир Сандев. Проблема е колко 

чуждестранни участника ще потвърдят участие. 

 

По т. 3 -  Приемане на проект на ДСК  и МСК за 2021 г. 

Томчо Кулински  - първи кръг за класи S ще се проведе на 14 – 16.05.2021 г. в гр. Русе. 

Любомир Ненов – в гр. Бургас състезанието ще остане международен турнир, а гр. Каварна ще 

бъде държавно първенство за класи „С“ 

Отношение по точката взеха: Евгени Генов, Петко Петков, Коля Панайотов.  

 

УС реши: 

1. УС прие проекта за  ДСК и МСК и същият да бъде  представен за гласуване пред Общото 

събрание на БФКС. 

ГЛАСУВАНЕ:  За - 2, против – 0, въздържал се – 0 

 

По т. 4 -  Обсъждане на въпросите за свикване, подготовка и провеждане на ХХІХ-то  Годишно отчетно 

събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”.          

Секретаря на БФКС Коля Панайотов запозна УС с проекта за дневен ред на събранието и 

възможните дати на провеждането му. След кратко обсъждане: 

 

УС реши: 

На 28.03.2021 г. от  09.30 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър 

Стамболийски”  № 191, Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по 

корабомоделен спорт”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, 

ет.5, ап.32,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІХ-то годишно 

отчетно събрание на членовете на Сдружението при следния дневен ред: 

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

дейността на БФКС през 2020 година.  

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2020 г. 

3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2021 г.  

4. Приемане спортния календар на БФКС за 2021 г. – държавни и международни 

първенства. 

5. Приемане Бюджета на БФКС за  2021 г.  

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2020 г. – мъже и юноши  



7. Разни. 

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 

10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. 

 

ГЛАСУВАНЕ:  За - 2, против – 0, въздържал се - 0 

 

По т. 5 -  от дневния ред: Разни:  

5.1. Утвърждаване предложения за удостояване на спортисти със спортни звания и съдии с 

републиканска категория : 

Коля Панайотов - запозна УС с постъпилите предложения: 

1. Предложения за присъждане на „Републиканска категория“ на съдии: 

 м.с. Йордан Яйманов за клас "С"; 

 Неделчо Стоянов за клас "С"; 

 Йоана Петева за клас "М"; 

 Кристиян Веселинов за клас "М"; 

 Симеон Тодоров за клас "М". 

 Детелин Панчев - за клас "S",  

2. Предложения за присъждане на почетни звания: 

 м.с. Йордан Яйманов за "Заслужил майстор на спорта"; 

 Иван Костов за "Майстор на спорта"; 

 Антон Йотов за "Майстор на спорта"; 

 Красимир Костадинов за "Майстор на спорта"; 

 Иван Костадинов за "Майстор на спорта"; 

 Петър Стоянов за "Майстор на спорта";   

 Никола Маринов за "Майстор на спорта";  

 Георги Ганчев Георгиев - за "Майстор на спорта"; 

 

УС реши: 

Удостоява с званието „Майстор на спорта“:   

 Иван Костов  

 Антон Йотов  

 Красимир Костадинов  

 Иван Костадинов  

 Георги Ганчев Георгиев  

Удостоява с званието „Заслужил майстор на спорта“:   

 м.с. Йордан Яйманов 

Присъжда „Републиканска съдийска категория“ на: 

 м.с. Йордан Яйманов за клас "С"; 

 Неделчо Стоянов за клас "С"; 

 Йоана Петева за клас "М"; 

 Кристиян Веселинов за клас "М"; 

 Симеон Тодоров за клас "М". 

 Детелин Панчев - за клас "S",  

 

ГЛАСУВАНЕ:  За - 2, против – 0, въздържал се - 0 

 

5.2. Предложения за промени в правилниците и наредбите за организация на дейността на 

БФКС: 

Огнян Маринов –  

1. Да се публикуват протоколите от събранията на УС. 



 

2. В наредбата за организиране и провеждане на състeзания по корабомоделен спорт. 

В раздел II, т.2 :" Заявяването на клубните състезания и турнири следва да се 

извършва в  писмена форма от УС на Спортните клубове /градове домакини/ и 

Спортните секции до УС на БФКС  до  30  септември  на предходната година".  

Предлага датата да се промени „до 30 Октомври“. 

 

3. В наредба за удостояване със спортни звания на спортисти и треньори 

 В чл.7, ал. 1, т 3 -  3. на І-во място в международно първенство при участието на най-

малко на пет чуждестранни отбора; 

Точката добива следната редакция: 

 „3.  на І-во място в международен турнир (състезание) обявено в календара на 

Международните спортни организации, в които членува БФКС;“ 

 

В чл.7, ал. 1, т 4. - спечели два пъти в продължение на три последователни години 

званието шампион в държавното първенство за мъже/жени; 

Точката добива следната редакция: 

„т 4. - спечели два пъти в продължение на три последователни години званието 

шампион в държавното първенство за мъже/жени в един клас;“ 

 

В чл.7, ал. 1, т 5. - изпълни разрядните норми в държавното или международно първенство 

/съгласно т. 3/; 

Точката добива следната редакция: 

„т 5. - изпълни разрядните норми в държавното или международно първенство; 

 

В чл.7, ал. 1, се добавя нова точка: 

„т 6.  За удостояване със спортно звание спортиста, трябва да е изпълнил поне едно от 

изброените условията“. 

 

УС реши: 

1. УС прие предложените промени и същите да бъдат представени за гласуване пред 

Общото събрание на БФКС. 

ГЛАСУВАНЕ:  За - 2, против – 0, въздържал се – 0 

 

4. Избор на  членове в състава на НСК. 

Огнян Маринов  - Да се изберат членове на НСК.  Председателя на НСК работи сам. 

Евгени Генов – предложи да се извърши допитване до всички съдии за състава на комисията 

и в колегията да вземат участие съдии от всички секции. 

Огнян Маринов – ще изпрати по електронната поща на съдиите и председателите на 

спортни клубове и секции  да направят своите предложения. 

5.3. Петко Петков – Секретаря на БФКС да направи проверка за редовността на Спортните 

клубове и заверките на състезателните права на състезателите участвали през 2019 и 2020 

година в състезанията организирани от федерацията. Да докладва пред Общото събрание за 

нередовни клубове и състезатели. 

 

 

Председател на БФКС:  /П/   Протоколчик:  /П/ 

   /инж. Евгени Генов/  /Коля Панайотов/ 


