
ПРОТОКОЛ 

От Извънредно общо събрание / ИОС / на Сдружение „Българска 

федерация по ориентиране” (БФО), проведено на 11 август 2019 в София, 

бул. „Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта в 

заседателната зала на 5-ти етаж по Решение на № 1190 / 01.07.2019 година 

на Софийски градски съд при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността му до датата на свикване на 

общото събрание.  

2. Отчет Контролния съвет за дейността му до датата на свикване на 

общото събрание. 

3. Освобождаване на Председателя на управителния съвет. 

4. Освобождаване на Управителния съвет. 

5. Освобождаване на Контролния съвет. 

6. Промени в устава. 

7. Избор на Председател на Управителния съвет. 

8. Избор на Управителен съвет. 

9. Избор на Контролен съвет. 

10. Разни. 

 

Извънредното общо събрание на Сдружение „Българска федерация по ориентиране” е открито 

в 9: 39 часа от Председателя на БФО, проф. Атанас Георгиев.  

Временно назначената мандатна комисия докладва, че присъстват 47 клуба по списък с право 

на глас от всичките 52 клуба по ориентиране, членове на Сдружението. Събранието е законно и 

може да взема решения. 

Председателят на Сдружението, проф.Атанас Георгиев  приветства присъстващите. 

Венцислав Венев моли временната мандатната комисия да прочете кои са с пълномощни и 

дали те предсавляват 2 клуба. Настоява се да бъдат изчетени. Списъкът е изчетен от Калин 

Пенчев. След съгласуване с временната мандатна комисия, проф. Георгиев потвърждава, че 

няма упълномощени, които да са от 2 клуба, както и че упълномощените са членове на 

Българска федерация ориентиране.  

Проф. Атанас Георгиев предлага за Председател на събранието да бъде Генералният секретар 

на Федерацията – Красимир Данаилов. Няма други кандидатури. 

Гласуването за „Председател на Общото събрание” на БФО се извърши с явно гласуване при 

следните резултати: 

                                                        Гласуване : „ЗА“ 47“ – „ ПРОТИВ“ – 0 – „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „  - 0 

Предложението се приема единодушно. 

 



В качеството си на Председател на Извънредното общ събранието, Красимир Данаилов 

приветства аудиторията и отправя процедурно предложение:  

За  протоколчик на събранието да бъде избрана Зорница Гечева и за технически сътрудник – 

Константин Койнов.  

                                                        Гласуване : „ЗА“ 47“ – „ ПРОТИВ“ – 0 – „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „  - 0 

Предложението се приема единодушно. 

Председателят на събранието съобщава на присъстващите, че ще имам аудио запис на 

събранието. 

 Председателят на ИОС  предлага временната мандатна комисия да бъде от трима човека  и да 

остане в същия състав за нуждите на ИОС – Калин Пенчев, председател и членове - Елена 

Димитрова и Никола Беделев. Тъй като няма други предложения, тази комисия запазва състава 

си и отговорности по време на ИОС. 

Решение:  „Мандатната комисия” е в състав: Председател - Калин Пенчев и членове - Елена 

Димитрова и Никола Беделев . 

                                                        Гласуване : „ЗА“ 47“ – „ ПРОТИВ“ – 0 – „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „  - 0 

 Предложението се приема единодушно. 

Второ процедурно предложение от Красимир Данаилов е „Мандатната комисия” да бъде и 

„Комисия по избора”.  

Решение:  „Комисия по избора” е в състав: Председател - Калин Пенчев и членове - Елена 

Димитрова и Никола Беделев . 

 

                                                             Гласуване :  „ЗА“ - 34  - „ ПРОТИВ“ -9,- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „  - 2   

Председателят на ИОсъбрание предлага, желаещите за изменения и промени в Устава на 

Сдружението да подадат писмено предложения си за промяна на Устава, след което те ще се 

изчитани при съответната точка от дневния ред. 

Процедурните уточнения са изчерпани и се преминава към дневния ред на събранието. 

Председателят на ИОС пояснява, че това общо събрание е свикано Съгласно решение  № 1190 / 

01.07.2019 година от Софийски градски съд със следния дневен ред : 

1. Отчет на управителния съвет за дейността му до датата на свикване на общото събрание.  

2. Отчет контролния съвет за дейността му до датата на свикване на общото събрание. 

3. Освобождаване на председателя на управителния съвет. 

4. Освобождаване на управителния съвет. 

5. Освобождаване на контролния съвет. 

6. Промени в устава. 

7. Избор на председател на управителния съвет. 



8. Избор на управителен съвет. 

9. Избор на контролен съвет. 

10. Разни. 

Председателят на събранието напомня, че съгласно решението на съда този дневен ред не 

може да се променя. Преминава се към дневния ред. 

Първа точка:  Отчет на УС за дейността до момента.Председателят на ИОС, съобщава, че 

отчетите са разпратени на клубните електронни пощи - Отчет на УС за дейността му и Доклад 

на КС за дейността му до момента.  

Председателят на ИОС помоли коментарите да са и по двата отчета и в последствие да се 

гласува за всеки един от тях поотделно. Думата взима проф. Атанас Георгиев и набляга на най- 

съществените моменти в изминалия период. Споменава стремежа на УС към повече ред, 

финансова дисциплина,  обновение. Подчертава трудността при кадровата смяна и 

благодарност към съвместните усилия на Константин Койнов и Красимир Данаилов и 

приемствеността в работата. Напомня за постиженията през годините -Станимир Беломъжев, 

Кирил Николов, Антония Григорова, Ясна Петрова, Андрея и Евангелина Дяскови, направените 

карти, отпуснатите субсидии от ММС и други. Отпадането на стартовите такси за 12, 14 и 16 

годишните се оценява като много положително решение. В отговор на въпрос от Слав Илиев, 

как работи УС, проф. Георгиев подчертава, че по време на заседанията на УС се работи добре 

по всички въпроси, касаещи дейността на БФО – както по финансови въпроси, така и по 

оперативни и организационни въпроси.. 

Председателят на Събранието дава думата за въпоси. Следват коментари по дейностите на УС.  

Петър Доганов и Димитър Календжиев отправят критики за навременното публикуване на 

протоколите от събрания. Иван Беломъжев, Николай Димитров и Борислав Харизанов  

отправят коментари за различните очаквания относно бюджета за СКИ ориентирането и 

намалената сума. Цветелина Каменатора отправя критики за дисциплината по време на 

лагерите. Константин Койнов приветства активността за това ОС и апелира към обединение и 

съпричастност с целите на българското ориентиране. Тодор Йорданов изказва значимостта на 

клубовете в малките населени места и популяризиране на спорта в отдалечените райони. 

Бойко Рачев също апелира към повече проактивност и стремеж възникнали проблеми да се 

решават на момента. Иван Беломъжев отправя критики към УС, че не посещават мероприятия 

на СКИ ориентирането. Камен Каменаров подчертава, че субсидии от ММС се отпускат за 

постигнати резултати от НО и това трябва да е цел на УС. 

 

Председателят на събранието прекратяване изказвания и се преминава към гласуване. 

По точка 1  

1. Отчет на управителния съвет за дейността му до датата на свикване на общото събрание.  

Решение: Отчетът на УС за работат му до момента е приет. 

Гласуване за приемане на отчета на УС – „ЗА“ 47 – „ПРОТИВ“ – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 

 

По точка 2 



2. Отчет контролния съвет за дейността му до датата на свикване на общото събрание. 

Решение: Отчетът на КС за работат му до момента е приет. 

Гласуване за приемане на отчета на КС – „ЗА“ 46 – „ПРОТИВ“ – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1  

 

Председателят предлага гласуване на процедура с явно  за освобождаване на Председател на 

БФО, УС и КС –  

Решение : Гласуването за освобождаване на ръководните органи на БФО – Председател, УС и 

КС, да е явна. 

                                                                      Гласуване :   „ЗА „ 47 – „ПРОТИВ“ 0  – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0  

 

Председателят предлага гласуване за избор на управителни органи на БФО – Председател, УС и 

КС, да е с тоен вот.  

Решение : Изборът за ръководни органи на БФО, Председател, УС и КС, да се извърши с таен 

вот. 

                                                                      Гласуване :   „ЗА“ 47“ – ПРОТИВ „0“ – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „0“  

По точка 3 

3. Освобождаване на председателя на управителния съвет. 

Решение: Освобождава Председателят на УС на БФО. 

 

                                                                      Гласуване:   „ЗА“ -44 – „ПРОТИВ“ 5 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0 

По точка 4 

4. Освобождаване на управителния съвет. 

Решение : ОС освобождава от отговорност и длъжност УС на БФО 

                                                                   Гласуване:   „ЗА“ – 19 –„ ПРОТИВ“ – 26- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -1 

По точка 5 

5. Освобождаване на контролния съвет. 

Решение : ОС освобождава от отговорност и длъжност КС на БФО. 

                                                                  Гласуване:   „ЗА“  -25 – „ПРОТИВ“ - 15-  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -  5 

По точка 6 

Председателят на събранието съобщава, че са постъпили предложения за промени в устава на 

БФО. И се преминава към изчитането им, след което гласуване. 

Председателят на събранието напомня, че промени в Устава са валидни с  2/3 от гласовете на 

присъстващите на ИОС, т.е. да има 32 гласа „ ЗА „. 

Предложение 1 на СКО „Диана” - Ямбол :  да отпадне ал. 2 от чл. 16, в който се казва, че в КС 

не може да има член, който преди е бил в УС. С разяснение на Денница Каназирева, че човек, 

който е работил в КС ,може да има обективен поглед при работа в УС. И че след като ще има 

нов УС, то няма да има дублиране и конфликт. 



Решение : Промяната не се приема.  

 

                                                                    Гласуване:  „ЗА“  18 –„ПРОТИВ“ – 15  -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9 

 

Предложение 2 на СКО „Диана” -  Ямбол – Членове на УС могат да се избират до 2 

последователни мандата . 

Решение – Предложението не се приема 

                                                                     Гласуване :   „ЗА“ 15 – „ПРОТИВ“ – 27- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -3 

 

 

Предложение 3 на СКО „Диана” -  Ямбол – Към чл. 13 от Устава – членове на КС да се избират 

до 2 последователни мандата  

Решение : Предложението не се приема  

 

                                                               Гласуване :   „ЗА“ 21 – „ПРОТИВ“-  11 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ -  11 

 

 

Предложение 4 от Никола Беделев  - КО „РИла” – София – чл.9 ал. 2 – да се добави „или в 

друго населено място в страната“ 

Решение  -Приема се промяна в Устава – допълване на чл. 9, ал. 2. 

 

                                                                Гласуване :   „ЗА“ - 44  - „ПРОТИВ“ -  0 –„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -„ 1“ 

 

Предложение 5 от Никола Беделев  - КО „РИла” – София -  Чл. 7 – да се добави...  

„ пълномощното може да е нотариално заверено или изпратено до електронните пощи на 

БФО”. 

Решение – промяната не се приема 

 

                                                               Гласуване :   „ЗА“ – 9 –„ ПРОТИВ „ 30 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „  - 4 

 

 

Предложение 6 - Валентин Каменаров-  СКО „Компас Крос” – Русе , относно упълномощените 

лица да са членове на клуба – чл. 9  ал. 7 да се добави  „ упълномощеното лице да е член на 

ръководстово или редови член на дадения  СК“. 

Решение: Предложението не се приема 

 

                                                                    Гласуване:  „ЗА“ 20 – „ПРОТИВ“ – 18 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6  

 

 

Предложение 7 - Валентин Каменаров-  СКО „Компас Крос” – Русе - Чл. 9 Ал. 1 – да се махне „ 

със свой представител „  и да стане „от своя клуб“. 

Решение: Предложението не се приема. 

 

                                                                     Гласуване:  „ ЗА“ 29 – „ ПРОТИВ“ – 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11 

 

Предложение 8 - Валентин Каменаров-  СКО „Компас Крос” – Русе  -   Чл. 10 ал. 2 – Комитетите 

да бъдат вписани в Устава – да се добави „ помощните органи, които са – Комитет „Лятхо 



ориентиране, Комитет „Ски ориентиране” и Комитет „Коло ориентиране” , техните 

председатели,  и генералния секреттар на БФО“. 

Решение : Предложението не се приема  

 

                                                                        Гласуване:  „ЗА“ 7  - „ПРОТИВ „ 34 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ - 5  

 

 

Процедурно предложение от Председателя на събранието  – почивката да е  по време на 

изготвянето  бюлетините за тайното гласуване за избор на Председател на УС на БФО. 

 

                                                                Гласуване:  „ЗА“ 47”  - „ПРОТИВ „ 0 „ – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0” 

 

По точка 7 

 Издигане на кандидатури за Председател на УС на БФО: 

1. Константин Новаков –  издига кандидатурата Бойко Рачев 

2. Атанас Георгиев –  издига кандидатурата Константин  Койнов 

3. Венцислав Венев   -  издига кандидатурата Петър Доганов 

Председателят на ИОС разяснява процедурата по гласуване, валидна и за УС,  – срещу подпис 

се получава бюлетина ; сгъва се бюлетина, след тайно отчитане на гласа, пускане в урната и 

подпис,  че е подаден вот. 

Почивка – 12:15 до 12: 25 часа  

Председателят на ИОС  призовава за внимание и продължава по дневния ред. Отново обяснява 

процедурата  по гласуването и дава думата на кандидатите за Председател на УС на БФО да 

изложат своите платформи. 

Изказване : Венцислав Венев 

Изказва изненада за издигнатата кандидатура. И предлага концепция за едногодишен мандат с 

цел елиминиране на разделението в българското ориентиране. Предлага гласуване за неговата 

кандидатура като Председател да е ан блок с предложен екип от 6 члена на УС, с допълнение 

на още 6,в случай на отказ сред първите. Уточнява, че хората, които ще продложе незнаят, но 

вярва ще се съгласят. Ще бъде написана оставка още в началото на мандата, в случай на такъв, 

за уверение продължителността му със срок една година (а както и на предложените членове 

на УС). Предложения за УС  - Атанас Георгиев като член на УС без портфейл, и почитен член на 

БФО пожизнено;Константин Новаков -  който да се занимава с бюджетирането; Петранка 

Ангелова – детския спорт; Васил Фотинов- регистър на материална база ; Елеонора Николова - 

Клубна политика; Владимир Атанасов - картографиране, картен регистър, правила за ползване 

на карти; Антония Григорова - високо спортно майсторство, НО, спазване на регламенти, 

организация на комитети;  Резерви - Валентин Гърков, Тодор Педев, Петър Доганов, Камен 

Каменаров, Георги Хаджимитев, Иван Беломъжев. Ако някои се откаже, то по ред на 

изброяването се включват останалите. След коментар, че година е малко, Венев уточнява, че с 

този екип вярва в успех. 

Коментар : Кирил Николов –Ако първите 6 не приемат то следващите членове ще са от един 

клуб. 

Изказване Костадин Новаков  



 Изразява съгласие с предни изказвания, че няма лява и дясна част. Кратка ретроспекция на 

служебната кариера от където черпи богат опит в сферата на управление на ресурси. Отбелязва 

като особено ценно въвеждане на ясни процеси. Това трябва да важи  за БФО за да се работи 

лесно. Подкрепя идеята Атанас Георгиев да има почетно членство. Изразява стремеж за 

повишаване на приходите. Предлага настоящият екип да се запази и обнови с приемственост. 

Може Планирането да е за поне 1-2 години предварително, дори и повече. Бюджетите трябва 

да се планират с години напред. 

Следват коментари на Иван Беломъжев за планирането на целевите субсидии. Стефания 

Беломъжева изразява съмнения дали този екип би бил удачен. 

Изказване проф. Атанас Георгиев 

Проф. Атанас Георгиев приветствавсички и настоява за обединение в ориентирането. 

Благодари на Венев  и Новаков, които го подкрепят. Кратка ретроспекция на кариерата си като 

състезател и след това треньор и работа с деца. Подчертава лични успехи като въвеждане на 

ориентирането  в системата на спорта и в групата на социалните спортове. Споменава работата 

в посока европейските проекти, които чакат резултат. Приключва с пожелания за обединение. 

В отговор на Иван Беломъжев казва, че клубовете ще изберат новия УС. 

Следват критики за валидността на предложението на Венцислав Венев за гласуване ан блок на 

председател и екип от Стефания Беломъжева, Маргарита Стоянова , Красимир Данаилов. 

Венцислав Венев  си направи отвод и се отказва. 

Пристъпва се към гласуване. Изборната  комисия обявява начало на викане по азбучен ред  на 

представителите на клубовете за получаване на бюлетини.   13: 41 часа 

Начало на гласуването – 13: 50 часа 

Край гласуване – 14:00 часа 

Резултати от гласуването :  47 гласували 

Костадин Новаков –  28 гласа 

Атанас  Георгиев – 19 гласа 

Решение по точка 7 – Председател на УС на БФО е Костадин Новаков. 

 

Костадин Новаков отправя предложение към Атанас  Георгиев да бъде „почетен председател” 

на БФО с определен бюджет и задачи. 

 

Точка 8 

Председателят на ИОС Красимир  Данаилов  кани да се  премине  към издигане на кандидатури 

за членове на УС на БФО 

Предложения за брой членове на УС. 

Първо предложение – Валентин Владимиров -  6+1 

Второ предложение – Станимир Стойчев - 8+1 

Гласуване за 6+1 – „ЗА“ 12  „ПРОТИВ“ 35 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 

Решение-Предложение за формат на УС  6+1 не се приема 



 

Гласуване за 8+1 – „ЗА“ -34 –„ПРОТИВ“ – 12 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“  1 

Решение-Предложение за формат на УС 8+1 се приема 

 

Пристъпва се към предложения за членове, като всеки издигнат кандидат ще има 1 минута за 

изказване 

Георги Хаджимитев – издигната кандидатура от КО “Кракра Пернишки“ - Перник  

Иван Беломъжев – СКИ Клуб Хемус Троян 

Петър Доганов – Сдружение НСА Сивен 

Николай Димитров -  СКО Браун Тим Велоко Търново 

Камен Каменаров – СКО Компас Крос Русе 

Димитър Каледжиев – СКО Академик Варна 

Петко Игнатов – СКО Узана Габрово 

Васил Фотинов – СКО Сердика София 

Диан Бонев – СКО Вариант 5 Търговище 

Пламен Иванов –  СКО Бегун Варна 

Стефания Димитроа – СКО Браун Тим Велоко Търново 

Илиян Павлов – Вариант 5 Търговище 

Ивайло Иванов  - СКО Бегун Варна 

Кирил Николов – СК Вариант 5 Търговище 

Калин Пенчев – Браун Тим Велико Търново 

Венцислав Венев - Сдружение НСА Сивен  

Следват кратки изказвания по ред на кандидатурите. 

 

 

Георги Хаджимитев – Бил съм в УС , работил съм в строителни фирми, с бюджет и оперативно; 

който ме познава знае, че нямам лоши намерения.Благодаря! 

Иван Беломъжев – Кратка ретроспекция на заслуги като треньор и основател на Ски клуб Хемус 

Троян. Подчертава опит и като член на УС в 4 мандата. Изразява готовност да помага на всички 

треньори методически и в организацията на всички прояви. 

Петър Доганов – От 20 г. се занимава със спорт и има желание да работи като треньор. 

Николай Димитров – Кандидатира се тъй като се занимава и със ски и с лятно ориентиране. 

Това ще доведе до смислени и логични решения.  



Камен Каменаров – Изразява готовност и желание да работи във всички направления на 

федерацията. 

Димитър Календжиев –  Кратка ретроспекция за професионалната кариера и успехи в 

ориентирането. Върх сред тях до момента е провеждане на световно младежко първенство. 

Петко Игнатов – Председател  на най- добрия клуб, с много добро представяне. Изразява 

готовност да помага на ориентирането. 

Васил Фотинов – Набляга на опит в маркетинга, идеи за популяризиране на спорта и 

подобряване визията на Федерацията и проявите. 

Диан Бонев – Богат опит в работата с деца и организиране на лагери и състезания.  

Пламен Иванов –Опит при организиране на екипи. Членува в клуб с над 50 човека и 30 деца. 

Стефания Димитрова – Завършила НСА. Дългогодишен опит като кинезитерапефт. Готовност за 

работа в посока подготовка и поддържане на спортната форма. 

Илиан Павлов – Добър и дългогодишен опит в управение на финанси и големи екипи. Настоява 

за правила и принципи в работата. Подчертава, че целта е работа с деца. 

Кирил Николов –Подчертава важността на маркетинга и спонсорството и готовност за работа в 

тази посока. 

Калин Пенчев –  Подчертава като цел на евентуален мандат в УС направление ДСК. Специално 

– увеличаване броя на децата на НК България. 

Венци Венев – Благодари за номинацията и подава отвод.  

Преминава се към процедура гласуване . 

14:46 – раздаване на бюлетини 

Комисията по избора прави уточнение, че се отбелязват само 8 човека. При повече от 8 

бюлетината е невалидна. По- малко от 8 могат да бъдат посочени. 

Начало гласуване – 14:56 

Край на гласуването 15:07 

Броене. 

Докато тече преброяването на гласовете, Костадин Новаков взима думата и предлага в точка 

“разни“  за гласуване Атанас Георгиев да бъде отвърден за почетен председател на БФО. 

Уточнява, че самата промяна в устава – за почетен председател, ще се гласува на следващо ОС. 

        Обявяване на резултати – 15: 36  

Георги Хаджимитев – 21 

Иван Беломъжев – 19 

Петър Доганов  16 

Николай Димитров – 27 

Камен Каменаров – 22 



Димитър Календжиев- 16 

Петко Игнатов – 33 

Васил Фотинов- 24 

Диан Бонев – 27 

Пламен Иванов . -32 

Стефания Димитрова - 14 

Илиян Павлов – 22 

Ивайло Иванов – 32 

Кирил Николов – 31 

Калин Пенчев - 25 

Решение :  Новият състав на УС на БФО е : 

Петко Игнатов – 33 гласа 

Пламен Иванов – 32 гласа 

Ивайло Иванов – 32 гласа 

Кирил Николов – 21 гласа 

Николай Димитров – 27 гласа 

Диан Бонев – 27 гласа 

Калин Пенчев – 25 гласа 

Васил Фотинов – 24 гласа 

Гласуване почетен председател  на БФО да е Атанас Георгиев: 

                                                                                            „ЗА“ 47  „ПРОТИВ“ – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

Решение : Атанас Георгиев е избран за “ Почетен председател на БФО“. 

 

По точка 9 

Гласуване за КС – 15:39 

 

Предложения: 

Елена Димитрова 

Денница Каназирева 

Мартин Понев 

Никола Беделев 

Елена Димитрова прави отвод ! 



Преминава се към гласуване на процедурата за избор на КС 

Предлага се да бъде с явно гласуване и ан- блок  за КС 

                                                                   Гласуване:  „ЗА“ 47 – „ ПРОТИВ“ – 0 – „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „  -0 

Решение – Гласуването за нов КС ще бъде явно и ан –блок   

 

Гласуване за така предложения КС – „ЗА“ - 45 ПРОТИВ“ – 0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 2 

Решение – Съставът на новия КС е Денница Каназирева, Мартин Понев, Никола Беделев 

 

По точка 10  

Красимир  Данаилов коментира въпроса за приемането на СКО „Дивия Северозапад“ за член 

на БФО. Приемането му вече е реално, тъй като всички документи са представени. Ще бъде 

заложено в дневния ред на следващото заседание на  УС. 

Изказване :Атанас Георгиев взима думата. Поздравява новия председател на БФО. Пожелава 

успех в работата на УС и целта да бъде обединение в българското ориентиране. 

Коментар : Костадин Новаков- Нека всички нападки останат в миналото. 

Изказване :Владимир Атанасов отправя апел към новия УС, както и към членовете на БФО да 

работят в посока увеличаване  числеността на децата в ориентирането. 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ИОС  закрива заседанието : 15:50 часа. 

 

 

Преброители: 1…………………………;  2………………………………;   3……………………………… 

               (Калин Пенчев) (Никола Беделев)                 (Елена Димитрова) 

 

Протоколирал:      Председател на ИОС: 

 (Зорница Гечева)      (Красимир Данаилов) 

 

Гр. София      Председател на БФО: 

11.08.2019 г.        (Костадин Новаков) 

 


