
 

                                 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФРС   

                                      ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2020 ГОДИНА 

              с. Средни колиби, община Велико Търново, х-л „Еленски ритон” 

Събранието се откри от Председателя на БФРС, г-н Георги Михайлов. 

                УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

                  Съгласно ЗЮЛНЦ, и Устава на БФРС, насроченото за 

10.00 часа общо събрание се открива в уречения час. Налице е 

кворум, от 54 клуба присъстват 34. 

Предлагам да изберем водещ и протоколчик на събранието, за целта 

предлагам г-н Валентин Симов да изпълнява и двете длъжности. 

              Георги Михайлов – има ли други предложения, не виждам, 

тогава да гласуваме. Който е г-н Симов да води събранието и да 

пртоколира, моля да гласува. 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Георги Михайлов – трябва да изберем и мандатна комисия, 

Предлагам председател Ангел Стаменов, членове Георги Гетов и 

Димитър Димитров 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Георги Михайлов – трябва да изберем и комисия по избор на нови 

членове на Управителния съвет. Предлагам председател Дончо 

Петров, членове Емил Петрунов и Ангел Стаменов 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

                  Валентин Симов – колеги раздадени са ви материалите 

за общото събрание, има ли предложения по дневния ред,  не 

виждам, въпреки това ще прочета проекта за дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет за 
дейността на БФРС за 2019 година;  



2. Обсъждане на годишния отчет на сдружението БФРС за 2019 
година; 

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на 
сдружението БФРС за 2019 година; 

4. Освобождаване на членове от състава на Управителния съвет и 
избор на нови членове; 

5. Обсъждане и приемане на промяна в Устава; 
6. Приемане на регламент за провеждане на частни турнири под 

егидата на федерацията; 
7. Приемане на отчета за подготовката и провеждането на 27-то СП 

по улов на пъстърва с естествена стръв; 
8. Взимане на решение за участие в Европейски и Български 

проекти; 
9. Обсъждане на промени за финансиране на секциите; 

10.Обсъждане и приемане на проекто бюджета за 2020 година; 
11. Определяне на размера на членския внос за 2021 година; 
12. Приемане на нови членове на сдружението 

 
Дневния ред беше приет 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.1 от дневния ред думата бе дадена на председателя на 

федерацията г-н Георги Михайлов.   

Георги Михайлов – Уважаеми колеги, бяхте запознати с отчета на 

Управителния съвет, който ви беше раздаден предварително, както 

и беше публикуван на сайта на федерацията. Имате ли някакви 

въпроси и мнения по него? 

Ивайло Христов – Интересува ме в този Управителен съвет има ли 

ясно разпределени функции между членовете. 

Георги Михайлов – да, функциите са разпределени ясно.  

Премина се към гласуване, отчетът беше приет. 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.2 от дневния ред думата бе дадена на председателя на 

федерацията г-н Георги Михайлов.   

Георги Михайлов – Уважаеми колеги, бяхте запознати с годишния 

отчет за дейността на сдружението, който ви беше раздаден 



предварително, както и беше публикуван на сайта на федерацията. 

Имате ли някакви въпроси и мнения по него? 

Премина се към гласуване, отчетът беше приет. 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.3 от дневния ред думата бе дадена на председателя на 

федерацията г-н Георги Михайлов.   

Георги Михайлов – Уважаеми колеги, бяхте запознати с годишния 

отчет за дейността на сдружението, който ви беше раздаден 

предварително, както и беше публикуван на сайта на федерацията. 

Имате ли някакви въпроси и мнения по него? 

Георги Гетов – в отчета няма разбивка от коя дисциплина какви 

суми постъпват. Възможно ли е занапред в него да има и такива 

данни, за да сме наясно кой какви пари внася във федерацията? 

Георги Михайлов – мисля, че това може да се направи. 

Ивайло Христов – добре е всички плащания да стават по банков 

път.  

Премина се към гласуване, отчетът беше приет. 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.4 от Дневния ред думата се предостави на г-н Георги 

Михайлов. 

Георги Михайлов – колеги, постъпили са заявления за оттегляне от 

Управителния съвет от Петър Лазаров и Стоян Стоянов, които 

присъстват на днешното събрание. Както знаете, в края на 

миналата година почина Йордан Софков. На техните места ще 

трябва да изберем нови членове. 

Веселин Куюмджиев – предлагам от Управителния съвет да бъде 

освободен Божидар Тодоров. Той идвал ли е на заседания? 

Георги Михайлов – от осем заседания не е присъствал на две. 



Валентин Симов – според Устава, освобождаването на членове от 

Управителния съвет, какъвто е случаят с г-н Божидар Тодоров, 

става с тайно гласуване. 

Пристъпи се към тайно гласуване за освобождаване на Божидар 

Тодоров. 

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО – 18  

ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕТО – 13 

Валентин Симов – след тези резултати от гласуването Божидар 

Тодоров се освобождава от Управителния съвет. Така свободните 

места в Управителния съвет стават четири. 

Георги Михайлов – предлагам в Управителния съвет да влязат 

Ивайло Христов, Галин Николов, Георги Георгиев и Даниел Спасов. 

Има ли други предложения? 

Петър Лазаров – предлагам Димитър Балтаков. 

След тези предложения на делегатите бяха раздадени  бюлетини за 

тайно гласуване. След преброяването на гласовете се получиха 

следните резултати, прочетени от председателя на комисията по 

избора на нови членове Дончо Петров: 

Галин Николов – 29 гласа 

Ивайло Христов – 27 гласа 

Даниел Спасов – 26 гласа 

Георги Георгиев – 22 гласа 

Димитър Балтаков – 19 гласа 

Дончо Петров: Новите членове на Управителния съвет са Галин 

Николов, Ивайло Христов, Даниел Спасов и Георги Георгиев. 

Думата взе Галин Николов, който информира делегатите на 

събранието за отношенията на БФРС с ИАРА. Дискутиран беше 

въпросът как БФРС да се включи в експертната група, която ще 

оформи предложенията за изменение на ЗРА в частта му, касаеща 

любителския риболов. 



По т. 5 В.Симов – колеги предложенията са отразени в книжката, 

предлагам да се добави в чл.21, ал.4 след текста с тайно гласуване, 

освен ако общото събрание не реши да бъде явно.” 

Чл.21, „/4/ Определя броя на членовете на Управителния 

съвет и на Контролния съвет и ги избира и освобождава 

с тайно гласуване; 

Нов текст на ал.4 

„ал.4 / Определя броя на членовете на Управителния 

съвет и на Контролния съвет и ги избира и освобождава 

с тайно гласуване, освен ако Общото събрание реши да 

бъде явно”; 

Чл. 20. /1/ На заседанието на Общото събрание се 

изготвя списък на присъстващите членове, представени 

от избраните делегати. Делегатите удостоверяват 

присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се 

заверява от  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИЯ и протоколчика на 

Общото събрание. 

Нов  текст:  

Чл. 20. /1/ На заседанието на Общото събрание се 

изготвя списък на присъстващите членове, представени 

от Председателите на съответните сдружения или 

упълномощено от тях лице. Членовете  удостоверяват 

присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се 

заверява от  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИЯ и протоколчика на 

Общото събрание. 

Чл. 24. /1/ Управителния съвет /УС/ е ръководен орган, 

които управлява дейността на Федерацията и се избира 

за срок от 5 години. 



Добавя се нова ал.7 

„ал.7 Член на управителния съвет отсъствал на повече от 

три поредни заседания без уважителни причини отпада 

от състава му” 

Чл.27. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват 

повече от половината от членовете на Управителния 

съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. 

Никой присъстващ член не може да представлява 

повече от един отсъстващ. 

НОВ ТЕКСТ НА ЧЛ.27, АЛ.: 

„Чл.27. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват 

повече от половината от членовете на Управителния 

съвет лично.” 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Предложенията се приемат 

По т. 6 думата взе Ангел Стаменов 

Ангел Стаменов – Уважаеми колеги, според ЗФВС само 

лицензирани федерации, каквато е БФРС и членуващите в нея 

клубове, могат да провеждат спортни състезания. Към момента 

обаче е налице рецидив, при който се организират състезания на 

частни водоеми, нямащи нищо общо с нашата организация. По 

закон глобата за това е между 5 и 10 000 лева. 

Даниел Спасов – когато организираме състезания, нашият клуб 

уведомява писмено БФРС, ИАРА, общината и полицията, 

осигуряваме и лекар. Това трябва да бъде навсякъде, и тези 

състезания да се организират или от БФРС, или от клубове, които 

са нейни членове. Да се изработи методика за провеждането им. 

Дончо Петров – аз предлагам да вземем следното решение: 

„Общото събрание на БФРС натоварва Управителния съвет да 



изработи обща методика и правила за провеждане на турнири извън 

състезателния календар на федерацията. Също така 

Управителният съвет да вземе мерки срещу провеждането на 

незаконни и нелегални състезания по спортен риболов, които се 

провеждат без знанието и участието на БФРС“. 

Пристъпи се към гласуване, предложението на Дончо Петров беше 

прието. 

ЗА - 34, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т. 7 думата взе председателят на федерацията Георги 

Михайлов. 

Георги Михайлов – както знаете, в края на септември 2019 г. град 

Девин беше домакин на 27-то Световно клубно първенство по 

риболов на пъстърва с естествена стръв. С неговия отчет бяхте 

запознати в предварително раздадените документи, той бешще 

публикуван и на сайта на федерация. Приходите от него бяха 

42095.60 лева, а разходите – 41830.21 лева. Печалбата ни беше 

265.39 лева. Използвам случая да благодаря на община Девин, на 

НЛРС – СЛРБ и на ИАРА за помощта, която ни оказаха при 

организирането. За самото протичане на първенството давам 

думата на Георги Гетов. 

Георги Гетов -  в първенството участваха 14 клуба от Италия, 

Франция, Хърватия и България. Италианците спечели първите три 

места в отборното и индивидуалното класиране. Състезателите на 

България заеха второ място в класирането по нации. Световната 

федерация ФИПС-ед даде отлична оценка за цялостната 

организация. Като брой уловени пъстърви този шампионат беше 

най-резултатният за последните пет години. 

Пристъпи се към гласуване за приемане на отчета, и той беше 

приет. 

ЗА – 34 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т. 8 ОС възлага на Председателя при наличието на такива 

проекти да подготви тяхната разработка и внасянето на 

документацията. 



ЗА – 33 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – ЕДИН, ПРОТИВ – НЯМА 

По т. 9 думата взе Дончо Петров 

Дончо Петров – като председател на секцията „Улов на шаран“ 

искам да кажа, че финансирането на дисциплината по линия на 

федерацията е крайно недостатъчно.  При нас се състезават 22 

отбора, най-много измежду всички дисциплини. Тъй като в България 

нямаме достатъчно голям водоем, на който всички отбори да се 

състезават едновременно, сме ги разпределили в два потока. В тях 

се провеждат два кръга, а след това имаме трети финален кръг 

между първенците от двата потока. Реално провеждаме общо пет 

състезания. Само таксите за наем на водоем варират между 1300 и 

2500 лева. Отделно, че всяко състезание има продължителност от 

72 часа. Става прекалено скъпо. 

По тази причина предлагам на общото събрание да възложи на 

Управителния съвет да вземе решение за дофинансиране на 

секцията „Улов на шаран“. Моля да гласувате. 

Предложението се приема. 

ЗА – 34 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Т. 10 –Приема предложения проекто бюджет. 

По т.11 думата взе председателят на федерацията Георги 

Михайлов 

Георги Михайлов – уважаеми колеги, предлагам членският внос да 

остане в същия размер от 500 лева годишно.  

Ивайло Христов – предлагам да направим членския внос 1000 лева, 

но да не се плащат допълнителни такси за участие в отделните 

дисциплини. 

При гласуването се прие предложението на Георги Михайлов, 

според което членският внос остава непроменен – 500 лева.  

ЗА – 30 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 ГЛАСА, ПРОТИВ – 2 ГЛАСА  

По т. 12 думата взе председателят на федерацията Георги 

Михайлов 



Георги Михайлов – уважаеми колеги, няма постъпили молби за 

приемане в БФРС  

Протоколчик  и водещ: 

           Валентин Симов 

 

Председател: 

  Георги Михайлов 

 

 

 

 

 


