
 

 

 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ №5/ 22.06.2019 г.  

На 22.06.2019 г. (събота) от 16.00 ч. в гр. Велинград,  хотел „Брио“ се  
се проведе редовно заседание на УС на БФО при следния дневен ред: 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане протокола от предходното заседание и преглед изпълнението на взетите 

решения. 

                                                                                                   Докл. Атанас Георгиев  

2. Подписване на протокол с взети решения от УС нс БФО в неприсъствен ред между 

двете редовни заседания на УС. 

                                                                                                   Докл. Красимир Данаилов                                          

3.Електронно банкиране 

                                                                                                   Докл. Илиян Павлов 

4.Треньорски отчети и доклади към ММС 

                                                                                                   Докл. Ивайло Иванов 

5. Предложения на финансовата комисия, относно отчетни документи и други. 

                                                                                                   Докл. Ивайло Иванов 

6. Относно начин и цени за отдаване на имущество на БФО под наем. 

                                                                                                    Докл. Красимир Данаилов 

7. Приемане на отчет на Комитет Ски ориентиране , относно ДСК и МСК - подготовката, 

участието и отчитането на отборите по ски ориентиране за 2019 година. Структуриране 

на същия. 



                                                                                                                                                                    

Докл.И.Беломъжев,Н.Димитров,Б.Харизанов 

8. Приемане на финансовия отчет за първото тримесечие на 2019 година 

                                                                                                    Докл. Секретариата на БФО 

9. Идентичност на БФО. Изготвяне на нов сайт на БФО. Поддържане на социалните 

мрежи на БФО. 

                                                                                                       Докл. Кирил Николов 

10. Приемане на СКО”Вежен” – Тетевен за член на БФО. 

                                                                                                      Докл. Красимир Данаилов 

11. Точка “Разни“: 

      -   Относно начини за изплащане на награди от БФО на състезатели и треньори за 

успешно представяне в състезания от МСК. 

                                                                                        Вносител – Секретариат на БФО 

 

Присъстваха членовете на УС: Атанас Георгиев, Кирил Николов, Бойко Рачев, 

Ивайло Иванов, Пламен Иванов, Диан Бонев, Илиян Павлов, Камен Каменаров, Костадин 

Новаков, 

Присъстваха още:  Калин Пенчев  - председател на  Комитет „Лятно ориентиране”, 

Красимир Данаилов – генерален секретар на БФО, Константин Койнов, представители на 

Ски- ориентирането – треньор Иван Беломъжев, Николай Димитров, Борислав 

Харизанов, Зорница Гечева, която водеше протокола.  

Решение 1 : Приемане и подписване  на протокола от предходното заседание и 

приемане дневният ред за настоящото заседание на УС на БФО. 

Също така, Красимир  Данаилов предлага и пуска за подпис взети решения в 

неприсъствен вид, оформени в Протокол 4А, а именно :  

1. Решение за ползване на безконтактни чипове за ДП с наем 1 лв. на щафета и 1 

лв. за спринт и средна ;  

2. Решение за ДП Коло ориентиране  – Контролен съдия да бъде Иван Иванов от 

град Шумен. 

3. Решение за състав за Европейско първенство за юноши и девойки в Беларус  

4. Решение  относно плащане на стартовите такси за ДП и купа България да бъде 

предварително и по банков път 



5. Решение – задължително представяне на  медицински прегледи преди ДП и 

купа България 

6. Решение - за Логатор да е  спонсор на БФО 

7. Решение за продажба на бус Опел Виваро за 8 500 лв.;  

8. Решение за утвърждаване на националните отбори за Световно младежко 

първенство в Дания; 

9.  Решение за допълнителни брой състезатели от 4, 5 и 6 то място със 

самофинансиране от 300 евро и спонсорство от УС на БФО за участие в 

Световно младежко първенство в Дания;   

Тези решения са обобщени в протокол 4 А и са неизменна част от протокол 4. 

Протокол № 4 и протокол № 4А са подписани от всички членове на УС на БФО без 
забележки ! 
 

                По предложение на водещия се преминава към т. 7 -. Приемане на отчет на 

Комитет Ски ориентиране , относно ДСК и МСК - подготовката, участието и отчитането на 

отборите по ски ориентиране за 2019 година. Структуриране на същия. 

            Гласуване : 9 - 0 -0 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА 

Решение 2: До купа България Комитет Ски- ориентиране  да се консолидира с 

предложение за Председател на Комитет  Ски ориентиране и казусите със ски- 

бюджета да се изяснят.  

Гласуване : 9:0:0  

С добавка от Камен  Каменаров : да  се впише за в бъдеща да се спазват 

ограниченията на бюджета.  

ПО ТОЧКА ТРИ 

Решение 3:  Потвърждава дадените вече права за активно банкиране на Костадин 

Новаков и за пасивно банкиране на Илиян Павлов.  Да се добави активно 

банкиране за Красимир Данаилов и пасивно за Зорница Гечева за по-голяма 

оперативност.    

Гласуване : 9:0:0  

 

Решение 4 : Издаване на една кредитна карта с лимит 5000 лв. 

Гласуване : 9:0:0  



ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ 

Решение 5:  УС на БФО утвърждава Национален отбор мъже и жени за участие в 

Световно първенство 2019 година – Норвегия, както следва: 

Мъже – дълга дистанция -  Ивайло Каменаров,  Боян Иванджиков, средна 

дистанция -  Ивайло Каменаров, Иван Сираков,  Димитър Желязков 

Жени – дълга дистанция -  Лилиана  Гоцева, Андрея Дяксова; средна 

дистанция – Лилиана Гоцева, Кристина Иванова, Антоанета Дяксова  

Гласуване : 9:0:0  

Атанас Георгиев предлага включване на Кирил Николов при щафетите – остава да 

бъде обмислено за следващ етап.  

 

ПО ТОЧКА ПЕТ 

 

Решение 6 : Всички първенства от ДСК да се предоставят с договор за изпълнение 

на клубовете с неповече от 10% преразход от бюджета само при форсмажорни 

обстоятелства, одобрени от УС на БФО 

Гласуване : 9:0:0  

 

Решение 7: Методика за отчитане на финансови  средства с шаблон от треньорите 

на Национални отбори или длъжностните лица - срок за отчитане 10 дни след 

приключване на мероприятията ; При участие в прояви от МСК се представя и 

съдържателен отчет със срок от 10 дни след проява  

Гласуване : 9:0:0  

Решение 8 : УС на БФО определя срокове за картотека от 2020 година, както 

следва: -  01 - 31 януари,  01-10 май и  от 01 до 31 септември  

Гласуване : 8:0:0  

 Костадин Новаков напуска заседанието по уважителни причини. 

 

Решение 9: Лимит GSM ;  намаляване на флашките; промяна в условията на 

договора с оператора – да се направи проверка от секретариата до кога изтича 

договора и възможни промени  

Гласуване : 8:0:0  



 

Решение 10 : Брандиране на буса и ангажименти към спонсорите -  до 27 юли 

Кирил Николов предложи проект за брандиране  

 Гласуване : 8:0:0  

Само информативно : Хартията за карти за ДСК да бъде уеднаквена,в момента се 

тества хартия и резултатите са добри; 

Решение 11: Отдаване на площи под наем по време на ДП и купа “България“: 

тенти - 1 ден  - 35 лв. , 2 дни – 65 лв., 3 дни – 90 лв., за година еднократно 400 лв.; 

 маса - 1 ден - 20 лв., 2 дни – 35 лв.,  3 дни – 50лв. , за година еднократно -200лв. 

Може да се заплаща и в материална равностойност : умножено по 2 /две/ 

Гласуване : 8:0:0 

 Решение 12 : Утвърждава Договор за дарение (по изпратен материал) 

 

Гласуване : 8:0:0 

ПО ТОЧКА ШЕСТ -  по изпратени материали 

Решение 13 : Корекция на цени за SI : за организиране на състезание, включени в 

ДСК на БФО - 1 лв. за станция, но не по- малко от 50 лв. - за ползване от членове 

на БФО; наем чип - контактен, безконтактен  - 1 лв.  За прояви извън БФО - по 3 лв. 

на станция и чип. 

Гласуване : 8:0:0  

 

Решение 14 :Наем на озвучителна система - 100лв./ден. 

 Гласуване : 8:0:0  

 

Решение 15: Предложение на Красимир  Данаилов - да се направи нова 

инвентеризация на имуществото и ненужното да бъде продадено, а негодното – 

бракувано.  

Гласуване : 8:0:0  

 

Решение 16 :  Относно имуществото на БФО при Виктор Ценков: Атанас Георгиев 

да поиска писмено, връщането на всичко налично при него в срок от един месец.  

Гласуване : 8:0:0  



ПО ТОЧКА ОСЕМ:   

Решение 17: Приемане на финансовия отчет за първо тримесечие 

Гласуване : 9:0:0  

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТ 

Кирил Николов докладва: Кауфланд са пуснали подобна идентичност, т.е вече не 

можем да ползваме същото;  

Решение 18 : Сайт на нова платформа, като Кирил Николов направи предложение 

със стойности за worldpress платформа  

Гласуване : 8:0:0  

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТ 

Решение 19 : УС на БФО приема за нов член на БФО,  СКО”Вежен” – Тетевен. 

Гласуване : 9:0:0  

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ 

 

Решение 20 : Закупуване на лаптоп на БФО до 1000 лв. без ДДС.  

Гласуване : 8:0:0  

 

Решение 21 : Относно ползване на паркоместа за буса на БФО: Да се говори с 

Венцислав Венев на 23 юни – отговорни Красимир  Данаилов и Бойко Рачев 

Гласуване : 8:0:0 

 

Решение 22 : Разходите за Контролните съдии на ДП и купа “България“ в размер 

на  500 лв.  с включени всички разходи:   командировки, данъци  и други да се 

изплащат с граждански договор  или фактура. 

Гласуване : 8:0:0 

Решение 23: Наем чипове на ДП Коло ориентиране да бъде 1 лв. на чип. 



Гласуване : 8:0:0 

Решение 24: Относно раздаване на останала екипировка в БФО; Окончателното 

решение да се отлага за утре - 23 юни, когато ще се видят размерите  на финала  

                                                                                                                             Гласуване : 8:0:0 

 

Решение 25: Относно раздадени награди от БФО на състезатели  за успешно 

представяне в състезания от МСК, да се направи запитване до  Финансова 

дирекция на ММС и счетоводство на БФО за реда и начина на изплащане на 

същите и осчетоводяването им. 

                                                                                                                            Гласуване: 8:0:0 

 

Заседанието на УС на БФО е закрито след приключване на дневния ред в 19:49 

часа.  

 
 
 
 
 
Протоколирал:     Председател на УС: 

  (З.Гечева)      (Проф. Ат. Георгиев) 

     

    Членове на УС: ………………………………(К. Новаков)  

        ………………………………(Д. Бонев) 

        ………………………………(И. Иванов) 

        ………………………………(Б. Рачев) 

        ………………………………(И. Павлов) 

        ………………………………(Пл. Иванов) 

        ………………………………(К. Николов) 

        ………………………………(К. Каменаров) 

 


