
 

                                 ПРОТОКОЛ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  НА БФРС   

                                      ПРОВЕДЕНО НА 30 СЕПТЕМВРИ  2021  ГОДИНА 

Гр.Пловдив 

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

                УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

              Съгласно  Устава на БФРС, насроченото за 11.00 часа  заседание 

се открива при наличен кворум от девет членове от 11.  

            За протоколчик на заседанието предлагам г-н Валентин Симов . 

              Георги Михайлов – има ли други предложения, не виждам, тогава 

да гласуваме. Който е г-н Симов да  пртоколира, моля да гласува. 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Г.Михайлов – дневния ред го имате, има ли придложения за допълнение? 

1.   Отчет СП по пъстърва – Девин; 
Доклават: Г.Михайлов, Е.Найденова 

2. Подготовка на 4 – клубно  СП по фидер; 
Дакладват: АлДерменджиев, Ст.Йотов 

3. Отчет на Председателите на комисии, съгласно мандатната програма. 
Създаване на нова комисия към УС – Комисия по етика; 

4. Обсъждане и създаване на трета пъстървова дисциплина; 

Докладва Г.Гетов 

5. Информация за курс инструктори към НСА. 
Докладва Г.Михайлов 

6. Информация за регистрирането на клубове към ММС. 
Разпределение на инструкторите завършили курса. 

А.Дерменджиев – предлагам в дневния ред нова точка - 
Оповестяване на протоколите от ОС и УС. 

 



Д.Спасов - Моля да бъде включена допълнителна точка .Обсъждане на 

решение на ТК от секция плувка с протокол No3 от 2021 г , за разпределение 

остатъчна сума от такса организация от текущата календарна година . С 

изготвен механизъм от Даниел Спасов , Димитър Димитров ,Петър Лазаров  

Г.Михайлов – прием на нови членове 

В.Симов – молба от Председателя на секция фидер 

С тези предложения дневния ред добива следния вид: 

1.   Отчет СП по пъстърва – Девин; 
Доклават: Г.Михайлов, Е.Найденова 

2. Подготовка на 4 – клубно  СП по фидер; 
Дакладват: АлДерменджиев, Ст.Йотов 

3. Отчет на Председателите на комисии, съгласно мандатната програма. 
Създаване на нова комисия към УС – Комисия по етика; 

4. Обсъждане и създаване на трета пъстървова дисциплина; 
Докладва Г.Гетов 

5. Информация за курс инструктори към НСА. 
Докладва Г.Михайлов 

6. Информация за регистрирането на клубове към ММС. Разпределение 
на инструкторите завършили курса. 

7. Оповестяване на протоколите от ОС и УС. 
8. Обсъждане на протокол от ТК -Плувка 
9. Прием на нови членове. 
10.Молба от Секция фидер. 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Дневния ред се приема 
По т.1 от дневния  - Г.Михайлов, от Е.Найденова е направен отчет 

за приходите и разходите, като сме в плюс около 5500 лв. 

Има ли някой нещо да попита, да кажа, че това което постигнахме 

е отличен резултат, пари от ММС ще се дават само за Олимпийските 

спортове, въпреки това министъра пожела да се снима с  Гетов и купата. 

Ако няма да приемем отчета! 

А.Дерменджиев – какво гласуваме сега? 



Г.Михайлов – гласуваме отчета за дейността, а финансовия ще 

гласуваме на следващия УС, тъй-като още има да се уточняват 

подробности от Е-Найденова. 

А.Дерменджиев не разбирам как се зарибява за 20000 лв. А за СП 

нямада има зарибяване. 

Б.Бояджиев – длъжни сме да зарибяваме от 1 – 6 риби на бокс  по 

правилника на Фипс и това количество са два тона за цялото ни 

вътрешно първенство за СП. 

Д.Спасов – има ли възможност този участък да се предостави на 

нас за СП, ДСК и турнири. 

Г.Михайлов – направени са много постъпки, включително и 

депутати са ангажирани, но отпора идва от екологичните организации и 

най-вече от Олимпик! 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.2 Уточнени бяха задачите за подготовката на първенството. 

Б.Бояджиев поема разпечатването на баджове и винили /един голям 

винил за сцената/ за гребната база/ и два малки. 

Г.Георгиев – да направим от тези високите флагове. 

Г.Михайлов – трябва да се купят нови кепчета и триноги. 

А.Дерменджиев – при мен има две и една счупена. 

След направената дискусия и разпределение на задачите, УС приема 

направената до сега подготовка и възложените задачи! 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.3 от дневния ред – Г.Михайлов, трябва да променим мандатната 

програма и да подновим част от колегите. За срещи с риболовни клубове 

и общественост, Д.Спасов, Г.Михайлов и Г.Николов, ще обсъдим и 

другите имена записани в програмата и тя ще бъде публикувана. 

Промените се налагат за да се създадат по ефикасни действия. 



Г.Михайлов – има  ли неяснота по програмата, ако няма предлагам да  

гласуваме мандатната програма  с направените промени, като приема 

създаването на етична комисия. 

Д.Спасов – комисията разглежда дадения случаи и докладва на УС 

В.Симов – предлагам да гласуваме! 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Приема се  

По т.4 от дневния ред – В.Симов 

 Г.Гетов - Предлага да се приеме нова дисциплина в пъстървата – улов 

на пъстърва на гъол /арея/. 

Б.Бояджиев  - да направим проучване и на следващия УС да я открием. 

Г.Гетов – тази година нямаме ангажименти към тях. Има правилник, 

отборите са по двама човека. Как ще заплащат таксата, за двама или 

четирима или за отбор! 

А.Дерменджиев – аз рабатя да няма изключения – за всички отбори 

трябва да има еднаккъв метод. 

Г.Гетов отборът може да бъдат от по четири човека. 

Д.Спасов – нищо не губим„ 

А.Дерменджиев – пристандартните условия да има шест клуба. 

Г.Михайлов – може и с клуб който си е платил втора дисциплина, около 

четиридесет човека имат желание да играят, това са двадесет отбора. 

Секцията ще се води от Г.Гетов 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.5 от дневния ред 

Г.Михайлов – ходих в НСА, при разговор с проф.Цолов, има възможност 

чак в краят на ноември – началото на декември. Курсът ще бъде 

присъствен. Има много желаещи, има и колеги които са си платили и са в 



очакване. Кастинга ще си обучат седем инструктура. Който иска може да 

се запише в НСА треньорски курс – две години. 

Г.Михайлов – казал съм на Станил Йотов да качи датите. 

В тази връзка искам да кажа, че сайта ни е много остарял и има нужда от 

нов. 

А.Дерменджиев – идеално, трябват около 250 часа при 80 лв на час за да 

се получи, аз не мога да го направя, а после идва и съпорт. Много пари 

струва нова направа. 

Г.Михайлов – трябва да го направим така, че като влезе който и да е, да 

може да отваря препратки, да вижда фейсбук и т.н. 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

Информацията се приема 

По т.6 от дневния ред 

В.Симов – към днешна дата са регистрирани девет клуба, подадени са 

документи за още 6 клуба очаквам решения за тях. Има още три които 

трябва да си променят устава. Четирима свободни инструктора има, какво 

правим с тях? 

Г.Михайлов – да включим тази точка и за следващия УС. 

Д.Спасов – предлагам до 15 декември всички клубове да с оправят 

уставите със Закона. 

След направените дебат УС Реши: 

До 15 декемри клубовете които не са си подали документите в БФРС,  да 

си попълнят документацията и да си синхронизират Уставите съг ласно 

ЗФВС, гл.3. 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

 

По т.7 от дневния ред 

УС Реши: Да се качват на сайта всички протоколи от заседание на УС и 

ОС. 



ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.8 от дневния ред 

Д.Спасов – парите ако не са усвоени да остават във секцията и да 

се ползват за деца. 

Г.Георгиев – ще гласувам против защото у нас Националния отбор 

определя кой кога и къде ще ходи! Стига лобизъм. 

Г.Михайлов – предлагам да се гласува! 

А.Дерменджиев – аз ще гласувам „за” 

ЗА - 2, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – СЕДЕМ 

Не се приема 

По т.9 от дневния ред – Г.Михайлов, постъпила е молба от нов клуб – на 

Красимир Сабахов, има всички документи и платен членски внос. 

УС реши – приема „Клуб по спортен риболов – Пловдив 2020” 

ЗА - 9, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – НЯМА 

По т.10 от дневния ред:  

В.Симов – има молба от Председателя на секция Метод фидер. 

Г.Михайлов – срока е изтекъл. 

Д.Петров – не може някой да се събере да решава как да се разпределят 

парите на федерацията. 

Д.Спасов – федерацията можеше да помогне на секцията.  

Г.Михайлов - На общото събрание, като приемахме секциятя, ясно беше 

заявено, че ще бъде финансирана само за ДСК. 

А.дерменджиев – на УС беше казано от г-н Михайлов друго, кое се 

промени до ОС. 

След направените дебати УС реши: 

ЗА - 7, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - НЯМА, ПРОТИВ – ДВАМА 

 



Не се приема 

В.Симов - С това дневния ред беше изчерпан и заседанието се 

закрива. 

Протоколчик  и водещ: 

           Валентин Симов 

 

 

 

 

 

 


