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 26.03.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София – Национален дворец на децата
ПРОТОКОЛ
Днес, 26.03.2022 г. в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение
“Българска федерация по корабомоделен спорт”.
На заседанието присъстваха членовете на УС: Евгени Генов, Коля Панайотов, Емил Нецов. В
заседанието взеха участие Петко Петков – председател на секция „М“, Веселин Димитров – председател
на секция „NS“, Любомир Ненов – председател на секция „С“ и Огнян Маринов – председател на НСК.
Заседанието се ръководи от Председателя на БФКС г-н Евгени Генов и протече при следния дневен
ред:
1. Отчет на проведените състезания за 2021 година:
Докл. Коля Панайотов, Председатели на СС
2. Приемане на проект на ДСК и МСК за 2022 г.
Докл. Коля Панайотов, Председатели на СС
3. Информация за предстоящи домакинства на международни състезания в Р. България през
2022 г.
Докл. Евгени Генов, Любомир Ненов,
Владимир Миров, Петко Петков,
4. Разни:
 Запознаване с решенията на президиума на Навига, становище на БФКС, членски внос към
Навига.
По т. 1 - от дневния ред: Отчет за проведените състезания от Държавният спортен календар за 2021
година
 Коля Панайотов запозна УС за проведените състезания през 2021 г. БФКС проведе: 16 състезания
от ДСК, 3 национални турнира, 1 първенство за юноши. Международни участия на български
състезатели: 1 участие в Световно първенство за класи „С“ –Риека, Хърватия, 1 участие в ДП на
Украйна, 1 международно дистанционно участие за класи „С“. ДП бяха обезпечени с дипломи и
медали, единствено в ДП за класи „С“ проведено в гр. Каварна, не бяха подсигурени 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.
 Любомир Ненов - запозна УС в участията на НО в международните състезания за класи „С“ и
класирането на нашите състезатели.
Изказвания по темата направиха: Евгени Генов, Огнян Маринов, 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 - 3, против – 0, въздържал се - 0
По т. 2 - от дневния ред: Приемане на проект на ДСК и МСК за 2022 г.
Веселин Димитров - запозна присъстващите с подготовката за първия кръг на секция „М“ и „НС“.

Петко Петков – при провеждане на състезанието проблеми има с полигона на „НС“ – няма
стабилна лодка и няма да стигне времето за провеждане на стартовете на класи „Ф3“.Предложиха
се три варианта за провеждане на стартовете. Прие се: в гр. Харманли стартовете за класи „Ф3“, да
се проведат първият ден от 10 до 14 часа.
Любомир Ненов – Държавното първенство за класи "С„ ще се проведе в гр. Каварна от 4 до 7
август.
Петко Петков – на 1 и 2 октомври за закриване на сезона в гр. Пазарджик, ще се проведе
национален турнир за класи „М“ (определени класове) и „Ф4А“.
Обявен е регламента на Европейско първенство за класи „НС“ в Унгария и се очаква
провеждане на Европейска купа за класи „М“ в Румъния.
Отношение по точката взеха: Евгени Генов, Емил Нецов, Коля Панайотов Огнян Маринов.
УС реши:
1. УС прие проекта за ДСК и МСК и същият да бъде представен за гласуване пред Общото
събрание на БФКС.
ГЛАСУВАНЕ: За - 3, против – 0, въздържал се – 0
По т. 3 - Информация за предстоящи домакинства на международни състезания в Р. България.
Петко Петков – в гр. Пазарджик е запланувано, да се проведе Световно първенство за класи „А/В“
от 15 до 21.08.2022 г. Проблем е колко чуждестранни участника, ще потвърдят участие, не може да
очакваме участие на състезатели от Украйна, Беларус и Русия. Средствата от останалите
състезатели няма стигнат за неговото финансово обезпечаване.
След проведен разговор с Владимир Миров - председател на секция „А/В“, остана на 16-ти
април, да се вземе окончателно решение (да се проведе или да се откаже домакинството).
Евгени Генов- От 1 до 7 юли в гр. Бургас, ще се проведе Открита европейска купа „Черно море“
за настолни корабни модели – Бургас 2022 г., с партньорството на Община Бургас и КЦ Морско
казино. Проблеми има с участието на Беларус, Русия и Украйна. Очаква се участието на Полша,
Румъния, Италия, Хърватия и Чехия. Разработен и одобрен е проект за финансиране на
мероприятието от фонд „Култура“ на община Бургас.
По т. 4 - от дневния ред: Разни:
Огнян Маринов –
 Да бъде въведена съдийска карта която да се заверява за всяка състезателна година. Всеки
съдия да плаща ЕДНА съдийска такса за съответната състезателна година и има право да
съдийства в секциите съгласно съдийския си лиценз.
 Предлага да се въведе минимум заплащане за хотел и дневни за съдиите - за хотел до 40 лв за
нощувка и дневни по 20 лв на ден. Нощувките се осигуряват от Организатора, но ако съдията
реши да спи в 5-звезден хотел си доплаща разликата на база 40 лв на вечер.
 За 2022 година има писмо от секретаря на НАВИГА за заплащане на такси – 300 евро за
членство и по 100 евро за секция. При положение, че няма състезания от ранга на световно или
европейско първенство, в което ще участват български състезатели се поставя въпроса за кои
секции да платим?
Предложено е да се представи пред Общото събрание на БФКС:
1. Да бъде въведена съдийска карта, която да се заверява за всяка състезателна година.
2. За кои сикции да се преведат такси на НАВИГА за 2022 г.
УС реши:
1. УС прие предложените промени и същите да бъдат представени за гласуване пред
Общото събрание на БФКС.
2. ГЛАСУВАНЕ: За - 3, против – 0, въздържал се – 0
Председател на БФКС: /П/
/инж. Евгени Генов/

Протоколчик: /П/
/Коля Панайотов/

