
ПРОТОКОЛ 

От заседанието на УС на БФРС, 

Проведено на 2 юни 2022 г., понеделник, от 11.00 ч. в град София,  

хотел „Елеганза“, кв. Симеоново 

Присъстващи: 

Георги Михайлов – председател 

Галин Николов 

Валентин Симов 

Георги Георгиев 

Ивайло Христов 

Георги Касев 

Станил Йотов 

Дневен ред 

1. Привеждане в действие решенията на Общото събрание – 

обсъждане 

2. Подготовка на конгреса на CIPS и FIPS-ed с конкретни задачи към 

членовете на УС 

3. Доклад на Ивайло Христов за конгреса на CIPS в Акапулко, 

Мексико 

4. Предложение на Ивайло Христов за заплащане на такса за участие 

на Световно първенство – категория МАСТЪРС в Унгария 

5. Предложения за структурни промени в Техническите комисии и 

председателите на секции – обсъждане 

6. Организация по повод 20-годишнина на БФРС – честване 

7. Детски турнири през юни – предложения за дати, място и 

финансиране 

8. Граждански договори – поименно и предложение от Георги 

Михайлов 

9. Закупуване на ДМА 

 

За водещ на събранието беше избран Галин Николов, а за 

протоколчик – Станил Йотов 

Гласуване: 7 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ 



В началото думата за процедурно предложение взе Георги Касев. 

Той предложи в дневния ред под т. 10 да бъде взето решение, 

според което в „Изипей“ да се открие сметка на секция „Улов на 

шаран“, в която да се събират таксите от клубовете за заплащане 

на наема за водоеми и провеждане на състезанията от ДСК.  

Гласуване: 7 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ 

 

По т. 1 „Привеждане в действие решенията на Общото събрание – 

обсъждане“ думата взе председателят Георги Михайлов. 

   Георги Михайлов: „Уважаеми колеги, аз вече се чудя дали е нужно да 

провеждаме такива Общи събрания, с подобни грозни сцени, нелепи 

обвинения, скандали и изпускане на нерви – все неща, които 

противоречат на Устава на БФРС. Мисля, че е време да си въведем ред в 

къщата. Имам предвид най-вече обвиненията и нападките от страна на 

Даниел Спасов и Александър Дерменджиев както на Общото събрание, 

така и на редица заседания на УС преди това.  

   Живеем в правова държава. Заведени са две дела за клевета срещу 

електронното издание „Нюз24“. Едното е лично от мен, другото от 

Управителния съвет. В момента изтича 45-дневният срок, в който 

изданието трябва да покаже доказателства за съдържанието на 

публикацията си. Надявам се, че въпросът ще се реши възможно най-

бързо от съда. 

   Предлагам на УС на БФРС да обсъди действията на Даниел Спасов и 

Александър Дерменджиев, като има предвид, че Уставът изрично изисква 

спазването на традиционните правила на риболовна етика, както и да не 

се уронва доброто име и авторитет на Федерацията. В крайна сметка 

всички в този УС работим за благото на БФРС, и едва ли някой заслужава 

подобно отношение. 

   Трябва да ви информирам и за още нещо. Като председател на секция 

„Плувка“ Даниел Спасов отвори по-рано тази година банкова сметка в 

„Уникредит Булбанк“, в която се събират таксите за участие в ДСК на 

всички отбори, участващи в дисциплината. Сметката е на БФРС, а той 

като председател на секцията поиска и му беше разрешено да разполага 

със спесимен за опериране със сметката. Този спесимен му беше издаден 

на 29 март 2022 г. От наличните банкови извлечения става ясно, че в 

тази сметка са извършвани някои смущаващи действия. 

   Освен това Даниел Спасов дължи и все още не е превел на БФРС 

парична сума, която получи на Световното клубно първенство по фидер 



в Пловдив през 2021 г. С въпросната сума той пое ангажимент да закупи 

и достави водка за гала-вечерята в ресторант „Острова“. Предаде ни 

фактура, но водката така и не беше доставена. Наложи се да купуваме 

друга водка за гала-вечерята и така влязохме в допълнителни и 

непредвидени разходи. Разговарях със собственика на склада, откъдето 

е издадена фактурата, който твърди, че му е предал водката.“ 

Валентин Симов: „Мога да потвърдя думите на г-н Михайлов. Той попита 

г-н Спасов къде е водката. Г-н Спасов отговори: „Аз съм ви я предал“. 

Георги Георгиев: „Според мен тези хора трябва да бъдат наказани, тъй 

като съвсем целенасочено уронват престижа на Федерацията и 

осъществяват вредни действия. Това не бива да остане без последствия, 

иначе ще продължат.“ 

Галин Николов: „Аз също бих подкрепил евентуално наказание. 

Неведнъж се видя, в това число и на Общото събрание и преди това на 

заседания на УС, че двамата водят целенасочена политика срещу 

Федерацията и нейното ръководство“. 

Станил Йотов: „Аз също смятам, че се касае за целенасочено уронване на 

престижа на Федерацията. На Общото събрание дори се чуха обвинения 

за кражби, както и откровени спекулации, че БФРС уж командирова 

национални отбори в чужбина с пари извън таксите за участие, в което 

няма нищо вярно и целеше да настрои делегатите. Преди това господата 

Дерменджиев и Спасов направиха опит да провалят събранието на УС в 

Пловдив, което премина в крясъци.“ 

Валентин Симов: „Аз също съм за обсъждане и налагане на наказания“.  

По телефона беше проведена консултация по въпроса с членовете на УС 

Борис Бояджиев, Дончо Петров и Георги Гетов, които бяха 

възпрепятствани да участват в заседанието.  

След като разгледа въпроса с Александър Дерменджиев и Даниел 

Спасов, и като взе предвид арогантното им поведение по време на 

заседанията на УС и Общото събрание, уронващо престижа и авторитета 

на БФРС, и със закупуването и недоставянето на водка за гала-вечерята 

в Пловдив, УС взе следните решения: 

1. В съответствие с чл. 28, ал. 4 от Устава на БФРС възлага на 

председателя на БФРС Георги Михайлов да наложи дисциплинарно 

наказание „лишаване от състезателни права“ за срок от 1 (една) 

година на Александър Дерменджиев, както и да го освободи от 

поста председател на секция „Фидер“. 



2. В съответствие с чл. 28, ал. 4 от Устава на БФРС възлага на 

председателя на БФРС Георги Михайлов да наложи дисциплинарно 

наказание „лишаване от състезателни права“ за срок от 1 (една) 

година на Даниел Спасов, както и да го освободи от поста 

председател на секция „Плувка“. 

3. Във връзка със съмнение за злоупотреба, задължава Даниел Спасов 

в срок от 10 (десет) работни дни, считано от 13 юни 2022 г., да 

изготви и предостави на УС на БФРС пълен отчет за тегленето и 

разходването на суми от банковата сметка в „Уникредит Булбанк“ 

за периода от издаването на спесимена му на 29 март 2022 г. до 13 

юни 2022 г. включително. 

4. Задължава Даниел Спасов да възстанови в БФРС сумата за 

липсващия алкохол, като я преведе в банковата сметка на 

Федерацията в срок от 10 (десет) работни дни, считано от 13 юни 

2022 г.  

Гласуване: 7 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ 

Като взе предвид горното, УС на БФРС взе още следните решения: 

1. В съответствие с чл. 15, ал. 2, т. В и чл. 15, ал. 3, предоставя срок 

от 10 (десет) работни дни, считано от 13 юни 2022 г., на клуб 

„Фишинг Турнаментс“ да изпрати в БФРС обяснение за поведението 

и действията на председателя на клуба Александър Дерменджиев, 

довели до нарушаване на традиционните правила по риболовна 

етика и уронване на доброто име и авторитет на Федерацията. 

2. В съответствие с чл. 15, ал. 2, т. В и чл. 15, ал. 3, предоставя срок 

от 10 (десет) работни дни, считано от 13 юни 2022 г., на клуб 

„Горна Оряховица“ да изпрати в БФРС обяснение за поведението и 

действията на председателя на клуба Даниел Спасов, довели до 

нарушаване на традиционните правила по риболовна етика и 

уронване на доброто име и авторитет на Федерацията. 

Гласуване: 7 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ 

С това дебатите по т. 1 от дневния ред приключиха. 

 

 

Протоколчик: Станил Йотов  

 

Дата на публикуване на протокола: 13 юни 2022 г.  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


