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Изх.№ 64 /09.12.2021 г. 

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ  НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 
УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, 

На основание  чл.28, ал.1 от Устава на БФРС насрочвам заседание на 

Управителния съвет на 16 декември 2021 г. – четвъртък от 11.00 ч. в 

гр.Пловдив, ул.Кукленско шосе № 13,  при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на протокола на ТК -  секция плувка; 

Докладва г-н . Д .Спасов 

2. Приемане на протокола на ТК – секция метод фидер; 

Докладва г-н Ст.Банков, /г-н Д.Спасов 

3. Приемане на протокола на ТК – секция шаран; 

Докладва  г-н Д.Петров 

4. Приемане на протокола на ТК – секция фидер; 

Докладва г-н. А.Дерменджиев. 

5. Приемане на протокола на ТК – секция подледен риболов; 

Докладва г-н И.Христов 

6. Приемане на протокола на ТК – секция пъстърва с естествена стръв; 

Докладва г-н Г.Гетов. 

7. Приемане на протокола на ТК - секция пъстърва с изкуствена стръв; 

Докладва г-н. Г.Гетов. 

8. Разглеждане на проекта на ММС за развитие на спорта и взимане на 

решение за участие; 

Докладва г-н Г.Михайлов. 

9. Актуализация на проекто бюджет 2022, приет от ОС - ? 

Докладва г-н Г.Михайлов. 

10.  Разглеждане на жалби от веселин Любенов и Антон Колибаров; 

Докладва г-н В Симов. 

11.  Взимане на решени за плащане на членския внос на две вноски; 

Докладва  г-н Г.Михайлов. 

12.  Взимане на решение за прозажба на бус Фиат Дукато; 

Докладва  г-н Г.Михайлов. 
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13.  Приемане на нови клубове; 

Докладва г-н В.Симов. 

14.  Създаване на работна група за среща и разговори с клуб Олимпик 

2002 . 

Докладва  г-н Г.Михайлов. 

15.  Приемане на ДСК за 2022 година. 

Докладва  г-н Г.Михайлов. 

 

 

                         Георги  Михайлов  

              Председател на  

                         Управителния съвет   

                          на  БФРС 

 

 

 РЕШЕНИЯ: 

По т.1 от дневния ред УС реши: 

Определя следните дати за ДСК - Риболов на плувка 
Първи кръг – Гребен Канал Пловдив – 28.04-1.05.2022 (Резервен водоем eзеро Шумен) 
Втори кръг яз.Овчарица ТЕЦ 2 -19-22.05.2022 г (Резервен водоем eзеро Шумен) 
Трети кръг яз. Мандра Бургас -9-12.06.2022г (Резервен водоем eзеро Шумен) 

Утвърждава Правилник на секция плувка за 2022 г. 

Утвърждава протокола на секция плувка от 27.11.2021 г. 
Предложението беше прието с 11 гласа „за“. 
 

По т. 2 от дневния ред УС реши: 
Утвърждава протокола на ТК и  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на БФРС по РИБОЛОВ НА 

МЕТОД ФИДЕР В СЛАДКИ ВОДИ 
Адаптирани с правилата на ФИПС въведени през 2022 година. 

Определя следните дати за ДСК на секция метод фидер за 2022г 
 23-26.06.2022 г 
 11-14.08.2022 г 
 13-16.10.2022 г 

Предложението беше прието с 11 гласа „за“. 

По т.3 от  дневния ред УС реши: Приема протокола на ТК 

Първи кръг – 16.06.2022 г. – 19.06.2022 г. 

Втори кръг – 14.07.2022 г. – 17.07.2022 г. 

Трети финален кръг 04.08.2022 г. – 07.08.2022 г. 

Определя водоеми – яз.Тръстиково и яз.Берсин. 

Финал – яз.Тръстиково 
Предложението беше прието с 11 гласа „за“. 

По т. 4  от дневния ред УС реши: 
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Определя следните дати за ДСК – Риболов на фидер 

I кръг: 5 – 8 май, Езерото „Гребен канал – Пловдив” 

II кръг: 25 –28 август,  „Ковачица” 

III кръг: 29 – септември – 02.10 2022 г., „ез.Мандра – Бургас” 

Ще участват в СП по нации 
Предложението беше прието с 11 гласа „за“. 

 

По т. 5 от дневния ред УС реши: Определя ДСК - Риболов на лед 

I кръг: 15 – 16 януари, язовир „Малък Беглик“ 

II кръг: 29 – 30 януари, язовир „Широка поляна“ 

III кръг: 19 – 20 февруари, язовир  - допълнително определяне 

IV кръг: 05 – 06 март 2022 г., яз.”Голям беглик” 

Забележка: В случай на участие в СП в Литва – трети кръг няма да се проведе! 

Утвърждава състава на Националния отбор съгласно т.8 от протокола на ТК. 

Предложението беше прието с 11 гласа „за“. 

 

По т.6 от дневния ред УС реши: 
Приема протокола на ТК и определя следните дати: 

Първи кръг 13 – 15 май 2022 г. 

Втори кръг  27 – 29 май 2022 г. 

Трети кръг 10 – 12 юни 2022 г. 

с.Михалково, р.Въча 
Предложението беше прието с 11 гласа „за“. 

 

По т.7 от дневния ред УС реши: 

Приема протокола на ТК и определя следните дати: 

Първи кръг 13 – 15 май 2022 г. 

Втори кръг  27 – 29 май 2022 г. 

Трети кръг 10 – 12 юни 2022 г. 

с.Михалково, р.Въча 
Предложението беше прието с 11 гласа „за“. 
 

По т. 8 от дневния ред УС реши: 
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 „Разглеждане на програмата на ММС за развитие на спорта за високи 
постижения и взимане на решение“ докладва Георги Михайлов. 

Предложението беше БФРС да участва в програмата, а в назначената на 

предишното заседание мандатна комисия да влязат още Валентин Симов и 
Станил Йотов. 

Предложението беше прието с 10 гласа „за“. 

 

По т. 9 от дневния ред УС реши: 

Отлага актуализацията на бюджета във връзка с решението за създаването на 

новата секциия и липсата на хартиен носител за заседанието. 

На нейно място се включва решение за разкриването на новата секция „Троут 

Ареа” 
  „Разкриване на нова секция „Троут Ареа“ и план за работа с 

клубовете по кастинг“, по отношение на новата дисциплина „Троут Ареа“ 
докладва Георги Гетов. Вече има осем отбора, готови за участие в първия 

шампионат на България. Той ще се проведе в три кръга, и ще бъде излъчен 
национален отбор за световното първенство в Румъния. 

В рамките на тази точка се стигна до дебат каква ще бъде финансовата 
рамка на новата дисциплина „Троут Ареа“. Предложено беше, че 

дисциплините „Троут Ареа“ и „Метод фидер“ трябва да получат финансова 
рамка като останалите дисциплини в БФРС, а именно – 1500 лева за 

организиране на състезанията от Държавния спортен календар, и заплащане 
на таксата за участие на световно първенство за нации съобразно 

регламента на ФИПС. 
Предложението беше прието с 10 гласа „за“. 

По отношение на кастинга Георги Михайлов докладва, че има шест клуба, 

които са в готовност да организират национален шампионат от 2023 г. От 
същата година тези клубове ще се присъединят към БФРС, а през 2022 г. 

основната им работа ще бъде свързана с материално-техническото 
осигуряване. Реши се, че представители на тези клубове ще бъдат включени 

в курса за инструктори в НСА.  
В рамките на тази точка беше повдигнат от Ивайло Христов въпросът за 

имената, под които клубовете участват в състезанията от Държавния спортен 
календар. Оказа се, че има клубове, които си сменят имената с име на 

спонсори и др. Ивайло Христов предложи името на всеки клуб да бъде 
според актуалното му състояние в Търговския регистър, и така да бъде 

вписван и в официалните резултати от състезанията. 
Предложението беше прието с 10 гласа „за“. 

  

По т. 10 от дневния ред УС реши: 
Относно  „Разглеждане на жалби от Веселин Любенов и Антон 
Колибаров“ докладва председателят на секция „Улов на шаран“ Дончо 

Петров. След като разясни случая, жалбата беше отхвърлена. Остана в сила 
тези състезатели да бъдат лишени от състезателни права за 2022 г. с 

нареждане на председателя на БФРС Георги Михайлов. По повод 
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намерението на Веселин Любенов и Антон Колибаров учреденият от тях клуб 
„Ултимейт“ да постъпи в БФРС като пълноправен член, УС възложи на Дончо 

Петров да проведе разговор с двамата, в който да им обясни, че дори клубът 

да бъде приет в БФРС, това няма да обезсили наказанието им.  
Предложението беше прието с 10 гласа „за“. 

 

По т. 11 от дневния ред УС реши: 
.„Взимане на решение за плащане на членския внос на две вноски“ 

отпадна, тъй като това е регламентирано в устава на БФРС. Съобразно 
изискванията на устава, на неплатилите клубове ще бъде изпратена покана 

за заплащане на членския внос в едномесечен срок. 
 

По т. 12 от дневния ред УС реши: 
 „Взимане на решение за продажба на бус Фиат Дукато“ Георги 

Михайлов информира УС, че бусът вече е изчерпал своите възможности и се 
явява в тежест на БФРС, която му плаща застраховки и техническа 

поддръжка. Възложено беше на члена на УС Георги Гетов да проучи цените 
на пазара и съвместно с Георги Михайлов да организират продажбата му.  

Предложението беше прието с 10 гласа „за“. 

 

По т. 13 от дневния ред УС реши: 
По т.13 „Приемане на нови клубове“ докладва Валентин Симов. 
Документи за прием в БФРС са подали клубовете „Веда“ Русе, „Гарболино 

Тийм България“, „Карп“, „Карп Фивър“, „Лидер 2022“ и „Девин“.  
Приемането им в БФРС беше гласувано с 10 гласа „за“ 

Въпросът за приемането на клуб „Ултимейт“ остана за следващото заседание 
на УС, във връзка с решението по т. 10 от дневния ред 

 

По т. 14 от дневния ред УС реши: 
По т. 14 „Създаване на работна група за среща и разговори с клуб 

„Олимпик 2002“ беше решено, че с този клуб БФРС ще си партнира, 
независимо че среща опозиция по определени въпроси в една част от 

неговите членове. 
Предложението беше прието с 10 гласа „за“.  

 

По т. 15 от дневния ред УС реши: 
 „Приемане на ДСК за 2022 г.“ предложеният календар беше приет с 10 

гласа „за“. 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 
Протоколчик:  

Станил Йотов  

 


