
 

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 22.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик – Модел яхт клуб - Пазарджик 
  

П Р О Т О К О Л    

 

Днес, 22.01.2023 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 изпратено в писмен вид. В 

заседанието взеха участие Петко Петков – председател на секция „М“, Любомир Ненов – председател на 

секция „С“, Томчо Кулински – председател на секция „S“, Огнян Маринов – председател на НСК и Жанет 

Генова. Участие не взеха: Веселин Димитров – председател на секция „NS“, Пламен Здравков – 

председател секция ЕНДУРО и Владимир Миров – председател секция А/В. 

 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 2022 година: 

Докл. Коля Панайотов, Председатели на СС 

2. Информация за предстоящи домакинства на международни състезания в Р. България през 2023 г. 

Докл. Евгени Генов, Коля Панайотов, 

Владимир Миров, Петко Петков,  

3. Приемане на проект на ДСК  и МСК за 2023 г.  

Докл. Коля Панайотов, Председатели на СС 

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

събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”.          

                                   Докл. Евгени Генов, К. Панайотов 

5. Разни:  

 Писмо до УС и ОС на БФКС от Веселин Димитров 

 Предложиние за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в 

ОС на БФКС - от Евгени Генов 

 Запознаване с протокола от ОС на секция С – от Огнян Маринов 

 

По т. 1 -  от дневния ред: Отчет за проведените състезания от Държавният спортен календар за 2022 

година 

 Коля Панайотов запозна УС за проведените състезания през 2022 г. БФКС проведе: 18 състезания 

от ДСК, 3  националени турнира за класи „М“, 1 Европейска купа за класи „С“ и 1 международен 

фото конкурс за класи „С“. ДП бяха обезпечени с дипломи и медали. Изказа благодарност към 

домакините за добрата организация при провеждането на първенствата.  

 Евгени Генов - запозна УС проведеното международен турнир за класи „С“ в Будапеща и 

участието на нашите състезатели.  

Изказвания направиха Огнян Маринов, Томчо Кулински, 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. 

Евгени Генов – запозна УС с проблемите за провеждането на международното състезание за класи 

„С“ в Бургас. Не е ясно участието на страни и състезатели, както и финансирането на състезанието. 

Имаме запазени дати за залата от 29.06. до 02.07.2023 г.  

Петко Петков –  от председателя на секция А/В има изпратени документи за домакинство на 

Световно първенство за класи „А/В“ от 14 до 20.08.2023 г. Не е ясно колко състезателя ще вземат 

участие ( в това състезание през последните години участват малко състезатели), какви средства 

ще се съберат за покриване разходите по състезанието – съдии, гориво, грамоти и медали, 

медицинско лице, застраховки и други. Той единствено, ще съдейства за полигона и предоставяне 

на клубната база. Владимир Миров трябва да изясни нещата и предостави подробна финансова 

план сметка. 

Евгени Генов – предложи това състезание да се проведе като открит международен турнир. 

По т. 3 -  Приемане на проект на ДСК  и МСК за 2023 г. 

Томчо Кулински  - представи датите на кръговете и домакините на кръговете за класи „S“. 

Любомир Ненов –  в гр. Каварна ще бъде държавно първенство за класи „С“ 

Петко Петков  - представи датите на кръговете и домакините на кръговете за класи „М“. Предложи 

клуб Пазарджик да предоставя базата за провеждане на състезания, но организатор да бъде някой 

друг клуб. 

Отношение по точката взеха: Евгени Генов, , Коля Панайотов и 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 - 2, против – 0, въздържал се – 0 

 

По т. 4 -  Обсъждане на въпросите за свикване, подготовка и провеждане на ХХХІ-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 11.03.2023 г. от  10.00 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 ХХХІ-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 2022 година.  

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2022 г. 

3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2023 г.  

4. Приемане спортния календар на БФКС за 2023 г. – държавни и международни 

първенства. 

5. Приемане Бюджета на БФКС за  2023 г.  

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2022 г. – мъже и юноши  

7. Разни: 

 Обсъждане на предложения за промяна на устава. 

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

11.00 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. Писмо до УС и ОС на БФКС от Веселин Димитров. 

Петко Петков  - не може председател на секция да прави ново класиране, няма официален 

протест, няма подмяна на модели. Спорният модел е регистриран на състезателя Красимир 

Бончев и от протокола е видно, че този модел има само стендова оценка и няма 

регистрирани ходови изпитания.  

Отношения по писмото взеха : Любомир Ненов, Огнян Маринов и Евгени Генов. 

Петко Петков – попита защо в генералното класиране на NS състезателя Асен Арсенов е 

записан два пъти с ТК 153? 

Любомир Ненов – отговори, че това е грешка на програмата вследствие на неправилно 

регистриране на състезателя.  

Петко Петков – в протокола да се запише – в кръговете може да се участва с различни 

модели в класовете NS. 

УС реши: 

1. УС отхвърля всички искания в писмото като недопустими. 

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

 

5.2. Предложиние за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в 

ОС на БФКС. 

Евгени Генов – запозна УС с предложението и мотивите за него. 

Огнян Маринов – отговорност по устав за връзките с клубове и секции е на зам. 

председателя на БФКС. 

Коля Панайотов – запозна присъстващите с писменото изложение  на Емил Нецов по 

точките от дневния ред. 

Петко Петков – тези предложения ако се приемат, ще наложат промяна на точки в Устава на 

БФКС. Предлага ако ОС приеме тези предложения, то те да влязат в сила следващата година 

след отчетно изборното събрание на БФКС.  

Коля Панайотов – След направените корекции по предложението, документа да се качи на 

сайта на федерацията и изпрати на председателите на клубове. 

УС реши: 

1. УС реши предложението за промяна на условията за участие на Председателите на 

клубове и секции в ОС на БФКС да бъдат представени за обсъждане и гласуване пред 

Общото събрание на БФКС в точка разни. 

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

5.3. Запознаване с протокола от ОС на секция С  

Огнян Маринов – в сайта да се побликуват списъка на съдиите. 

Коля Панайотов – предлага списъка да се прехвърли в PDF формат. 

 

 

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

   /инж. Евгени Генов/  /Коля Панайотов/ 


