
 

                                 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФРС   

                                      ПРОВЕДЕНО НА 30 май 2021  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 10.30 часа 

общо събрание се открива съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ, като  от 54 клуба 

присъстват 20.  

             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 - 20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Георги Михайлов – трябва да изберем и мандатна комисия, 

Предлагам председател Дончо Петров, членове Георги Георгиев и Ангел 

Стаменов 

ЗА - 20, 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 2020 година;  

   2.Обсъждане на годишния отчет за дейността  на сдружението БФРС 

за 2020 г.; 

  3.Отчет за дейността на Станил Йотов; 



  4.Доклад на контролния съвет; 

  5.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за  2020 г.; 

  6.Приемане на бюджет 20/21 година; 

  7.Определяне на членския внос за 2022 година; 

  8.Обсъждане и приемане на проекто бюджета за 2022 година; 

  9. Регистрация на клубове; 

10. Объждане на организационен живот във федерацията; 

11. Приемане на нови членове на сдружението. 

Дневния ред беше приет 

ЗА - 20, 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? 

В.Симов, не виждам, който е за приемане на отчета, моля да гласува. 

Премина се към гласуване, отчетът беше приет. 

ЗА - 20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

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

федерацията г-н Георги Михайлов.   

Георги Михайлов – пред вас е годишния отчет за дейността на 

сдружението, имате ли да добавите нещо? 

В.Симов – който е за прекратяване на дебатите и гласуване, моля да 

гласува. 



ЗА - 20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Премина се към гласуване, отчетът беше приет. 

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

федерацията г-н Георги Михайлов.   

Ивайло Христов – добре е всички плащания да стават по банков път.  

Премина се към гласуване, отчетът беше приет. 

ЗА - 20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.4 от Дневния ред думата се предостави на г-н Станил Йотов, който 

направи кратко експозе по дейностите в международен и вътрешен 

план. 

ЗА - 20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

                                                                                                                                                   

По т. 5 В.Симов, колеги предложенията са направени от УС, докладва 

Г.Михайлов. 

След направените дебати – Годишния финансов отчет се приема. 

ЗА - 20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т. 6 думата взе г-н Г.Михайлов, колеги направили сме предпожението 

така, за да не свикваме ОС още идин път. Има ли някой против? 

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

ЗА - 20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т. 7 думата взе г-н Г.Михайлов – предлагам членския внос за 2021 да 

си остане в същия размер – 500 лв. Има ли други предложения, не 

виждам, който е за да гласува. 

ЗА – 20 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т. 8 В.Симов – колеги думата има г-н Г.Михайлов, предлагаме проекто 

бюджета, който е изготвен на база предишни отчети за приходи и разходи. 

ЗА -20, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 



По т. 9 думата взе  г-н В.Симов, колеги необходимо е всички клубове да 

си приведат документите съгладно ЗФВС, в противен случай няма да 

може да се регистрира клуб, който не е направил това€ 

ЗА – 20 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Т. 10 – Да се засили работата с деца, да се търси контакти с местната 

власт 

ЗА – 20 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.11  думата взе председателят на федерацията Георги Михайлов – 

има предложение да открием нова секция метод фидер, предлага я 

Д.Спасов и е поканил г.н  Станислав Банков за бъдещ нейн 

председател. 

Д.Петров – трябва да има най-малко шест клуба за да стартира в 

първенството. 

След  проведените дебати ОС реши открива секция – „Метод Фидер”, 

като за настоящата година ще им осигури само ДСК, без да плаща такса 

за СП. 

ЗА – 20 ГЛАСА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА  

С това дневния ред се изчерпа и заседанието се закрива. 

Протоколчик  и водещ: 

           Валентин Симов 

 

 

 

 

 

 


