
Протокол No4 от 04.12.2021г 
 
От заседание на Техническата комисия на секция Метод Фидер към БФРС 
проведено на 04,12,2021  
  
Присъстват:  
 
1.Станислав Банков-председател 
2.Ангел Добрев– КСР Янтра  
3.Добри Добрев – КСР гр.Горна Оряховица 
4.Калин Стоянов- КСР Вижън  
5.Калин Стоянов – КСР Митерсон  
6.Радослав Янев – КСР Кракра  
7.Запрян Пенков – СКР Корморани  
 
Заседанието се проведе в следният дневен ред: 
 
 
1.Избор или освобождавана на членове на ТК и или промяна на съществуващи такива. 
2.Приемане на правилник секция Метод фидер за ДП 2022 
2.Определяне ДСК на секция метод фидер за 2022 
3.Избор на Главен съдия и екип за ДП на секция метод фидер за 2022 
4.Проекто бюджет за 2022 година 
 
По т.1 от дневния ред се взеха следните решения: 
 

    Избор или освобождавана на членове на ТК и или промяна на 
съществуващи такива. 
 
     Всички капитани на клубове съответно заплатили такса правоучастие са членове на 
Тк на секция метод фидер за календарната година . 
 
 
„ЗА“– 7;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA 
  
По т.2 от дневния ред се взеха следните решения: 
 

    Приемане на правилник секция Метод Фидер за ДП 2022 
 
„ЗА“– 7;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА  
  
По т.3 от дневния ред се взеха следните решения: 
 

    Определяне ДСК на секция метод фидер за 2022г 
 23-26.06.2022 г 
 11-14.08.2022 г 
 13-16.10.2022 г 

 

Точката е гласувана за избор на дати , след заплащане на 
такса право участие която е със срок до 15.12.2021 г ще се 
свика ТК на секция метод фидер и ще се определят 
водоемите и такса организация . 

 
 
 
„ЗА“– 7;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA 
  
По т.4 от дневния ред се взеха следните решения: 



          Избор на Главен съдия и екип за ДП на секция метод фидер за 202 
За главени съдии са избрани Станислав Банков , Александър Андреев  .  
 
 
„ЗА“– 7;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA 
  
По т.4 от дневния ред се взеха следните решения: 

 

Проекто бюджет за 2022 година 
 
Точката не е гласувана -  след заплащане на такса право 
участие която е със срок до 15.12.2021 г ще се свика ТК на 
секция метод фидер и ще се определи размера на таксата . 
 
 

 
 
„ЗА“–  ;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA 
 
 
 
 
  
  
Протоколчик – Даниел Спасов 


