Протокол от Общо събрание

февруари 2019 г.

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”
Днес 03.02.2019 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 ХХVІІ-то Общо събрание на Сдружение
“Българска федерация по корабомоделен спорт” при следния дневен ред:
1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за
дейността на БФКС през 2018 година.
2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2018 г.
3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2019 г.
4. Приемане спортния календар на БФКС за 2019 г. – държавни и международни
първенства.
5. Приемане Бюджета на БФКС за 2019 г.
6. Приемане на „Програма за развитие на корабомоделният спорт за периода 2019 – 2022
г.“
7. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2018 г. – мъже и юноши
8. 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 2018 г.
са 18, присъстваха 13 делегати от клубовете: МЯК - Пазарджик, МК - Стара Загора, „Вимпел Каварна, МК „Емил Димитров” - Харманли, КК “София”- Сф, МК “Посейдон”- Сф, МЯК –
Средец, СК моделисти – Пловдив, Спорт модел клуб – Габрово,МК – Бургас, Спортен модел клуб
Приста - Русе, МК – Благоевград, МК – Димитровград.
От направената проверка и регистрация на делегатите се установи, че на събранието
присъстват 13 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, СМК - Варна, СК
моделизми – В. Търново, КМ „Сините камъни” – Сливен, МК „Добротица” – Добрич, МК
“Моделистика”-Сф, ВВМУ – Варна, СКРМ – Варна.
На събранието взеха участие и 9 представители на спортните клубове без право на глас, но с
право на изказвания по обсъжданите въпроси.
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 – Стоян Станев и Асен Арсенов.
Други предложения нямаше и предложения състав на комисията по предложенията бе
подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 13 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 – Стоян Станев и Асен Арсенов.
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 ХХVІІ-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 2018 г. на техните секции.
Отчетни доклади прочетоха:


секция „А/В“ от Коля Панайотов



секция „C“ от Илия Ковачев



секция „ Enduro“ от Пламен Здравков



секция „М“ от Петко Петков



секция „S“ – Димитър Давидков



секция „NS“ от Веселин Димитров

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 2018 г. на
гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 13 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
2018 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнението на финансовия план за 2018 г. прочете секретар-касиерът на БФКС
Коля Панайотов. След кратки обсъждания предложения отчет бе подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 13 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
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В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие отчета за изпълнение на
финансовият план за 2018 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общото събрание информира делегатите, че има предложение от УС
Председателя на НСК г-н Светломир Сандев временно да бъде заместван от инж. Огнян
Маринов до следващото Общо събрание на сдружението.
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 13 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание прие Председателя на НСК г-н
Светломир Сандев временно да бъде заместван от инж. Огнян Маринов до следващото
Общо събрание на сдружението.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общото събрание информира делегатите, че програмата за дейността на
БФКС за 2019 г. е раздадена предварително на присъстващите делегати и даде думата за
изказвания и мнения.
Стоян Станев - Да бъде определен водач на националните отбори при участие в
международни състезания. Същият да представи анализ за цялостното участие на отбора.
Преведени са правилниците за класи „С“ и „NS“ и да се публикуват в сайта на федерацията.
Евгени Генов – Винаги има някой който поема функциите на водач на отбора, обикновено
това е председателя на спортната секция. По отношение на правилниците, в тях има грешки, който
трябва да се отстранят и тогава да се публикуват. През 2019 година предстоят важни домакинства:
Световно първенство за класи „А/В“, Европейско първенство за класи „С“ и Световна купа за
младежи със спонсорството на фирма „Теншок“ – Китай. Всичко това показва какъв важен спорт е
нашият и какъв голям авторитет имаме в международен план. Единствено само ММС не ни
забелязва и не ни помага финансово.
Коля Панайотов – предложи на 15 април в сайта на федерацията да бъдат публикувани
редовните клубове за 2019 г., заверените спортни лицензи на състезателите за 2019 г.
Пламен Здравков – предложи да се публикуват и списъците с имената на мс, змс. и зт.
Петко Петков – запозна делегатите с подготовката за провеждане на Световната купа за
младежи със спонсорството на фирма „Теншок“.
В 12.30 ч председателят на Общото събрание даде 30 (тридесет) минутна почивка. След
почивката Общото събрание продължи разглеждането на точките от дневния ред.
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 2019
година да запазят размерите си от 2018 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 2019 година да запазят размерите си от 2018 г.
Председателят на комисията по предложенията Любомир Ненов изчете направените предложения
до този момент:
Оригинал
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1. Секретар касиера на БФКС на 15 април, да публикува в сайта на федерацията
редовните клубове за 2019 г., имената на състезателите със заверените спортни
лицензи за 2019 г. и списъците с имената на мс, змс. и зт.
Председателя на събранието подложи точката на гласуване.
1. Секретар касиера на БФКС на 15 април да публикува в сайта на федерацията
редовните клубове за 2019 г., имената на състезателите със заверените спортни
лицензи за 2019 г. и списъците с имената на мс, змс. и зт.
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 13 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 гласа”
Председателя на събранието подложена на гласуване Програмата за дейността на БФКС за
2019 г.:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 13 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 2019 г.,
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-н Петко Петков запозна събранието с държавния и международен спортен календар за
2019 г., раздаден предварително на присъстващите делегати.
Изказвания и предложения по тази точка изразиха: Евгени Генов, Пламен Здравков, Илия
Ковачев.
Спортният календар за 2019 г. беше подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА - 13 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 - глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема Спортния календар на
БФКС за 2019 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Секретар-касиерът на БФКС Коля Панайотов информира делегатите, че текстът на проекта
за Бюджет на Сдружението за 2019 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.
Предложения проект за Бюджет на Сдружението за 2019 г. бе подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА – 13 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас”
В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема предложения проект за
Бюджет на Сдружението за 2019 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯТ РЕД:
Секретар на БФКС предложи на делегатите на Общото събрание проект на „Програма за
развитие на корабомоделния спорт за периода 2019 – 2022 г.“ според изискванията на новият
закон за спорта.
Изказвания и предложения по тази точка изразиха: Евгени Генов, Петко Петков, Димитър
Ганчев, Димитър Пенев, Веселин Димитров, Пламен Здравков, Илия Ковачев, Емил Нецов.
Предложения проект на „Програма за развитие на корабомоделният спорт за периода 2019 –
2022 г.“ бе подложен на гласуване:
ГЛАСУВАНЕ: “ЗА – 13 гласа”, “ПРОТИВ – 0 гласа”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 глас”
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В резултат на проведеното гласуване: Общото събрание приема „Програма за развитие на
корабомоделния спорт за периода 2019 – 2022 г.“
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯТ РЕД:
Председателя на БФКС г-н Евгени Генов връчи книжките за „майстор на спорта„ ,
„заслужил майстор на спорта“ и „заслужил треньор“ на състезатели и треньори. Обяви класацията
и връчи плакети на 10-те най -добри спортисти за 2018 г. при мъже и юноши.
МЪЖЕ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2
3
4
5
6.-7.
6.-7.
8
9.-10.
9.-10.

Състезател
Никола Друмев
Кольо Гунешки
Лазаринка Бончева
Йордан Яйманов
Александър Захариев
Димитър Димитров
Владимир Миров
Кристиян Веселинов
Пламен Здравков
Димитър Марков

Клуб
Пазарджик
София
Пазарджик
Средец
Варна
Пазарджик
Варна
Посейдон
София
Пазарджик

Точки
4410
3760
3330
2720
2050
1940
1870
1810
1540
1500

ЮНОШИ
Състезател
Ангел Панайотов
Жечо Тодоров
Христо Ангелов
Евгени Георгиев
Борислав Фердинандов
Дарко Тачев
Теодор Тончев
Самуил Кирилов
Минко Павлов
Слави Славеев

Клуб
Харманли
Средец
Посейдон
Харманли
Средец
Харманли
Димировград
Каварна
Посейдон
Харманли

Точки
1080
1060
980
970
880
840
840
770
750
750

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Светломир Сандев – Поради намалелия брой съдии предлага, свободните състезатели да
участват в съдийските комисии, при положение, че няма конфликт на интереси.
Евгени Генов - един състезател може да изпълнява определени съдийски функции, но не
може да участва в строителната оценка на моделите.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 13.30 ч.
гр. София
03.02.2019 г.
Председател на събранието: _________________
Илия Ковачев
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