
БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ОРИЕНТИРАНЕ 
 
 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ №8/20.10.2019 г.  
 

     За решения на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по 

ориентиране”, взети на редовно проведено заседания на 20.10.2019 година в град Велико 

Търново, Ксилифор, хотел “Момина крепост“ /малка заседателна зала/ от 11.30 часа. 

 

          Заседанието на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по 

ориентиране се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

 

1. Предложения и утвърждаване на структура на УС на БФО и определяне на 

отговорници по различните направления    

                                                                                     Докл. Костадин Новаков 

2. Европейски проект на БФО   

                                                                                     Докл. А.Георгиев, К.Койнов 

3. Резюме на проектно предложение на Проект COMPASS  по ЕРАЗМУС ПЛЮС СПОРТ 

- 2019  

                                                                                       Докл.  Константин Койнов 

4. Протокол № 7 / 22.09.2019 година от заседанието на УС на БФО, проведено в 

гр.Смолян, КК“Пампорово“, хотел “Стената“   

                                                                                       Докл.  Кр.Данаилов 

5. Писмо от Комитет ски ориентиране с вносител Николай Димитров - Председател на 

КСО. 

                                                                                         Докл. К.Новаков 

6. Решение по предложение на Милуш Иванчев за ползване на Ратрака   

                                                                                          Докл.  Кр.Данаилов 

7. Медали на БФО за ДП – 2020 и 2021 година   

                                                                                           Докл.   Васил Фотинов 

8. Мобилно приложение на БФО   

                                                                                           Докл.   Васил Фотинов 

9. Разни: 

- Клубен членски внос за 2020 година 

- Картотека за 2020 година 

- Стартови такси за 2020 година 

- Съпътстващи състезания по време на ДП - 2020 година 

- Актуализиране на договор за организация и провеждане на ДП за 2020 година. 

- Други 

 

Присъстваха членовете на УС: Костадин Новаков,  Атанас Георгиев, Бойко Рачев, 

Ивайло Иванов, Пламен Иванов и Илиян Павлов, а отсъстваха Камен Каменаров, Диан Бонев  

и Кирил Николов – по уважителни причини. Пристваха още -  Калин Пенчев, Васил Фотинов, 

Петко Игнатов, Константин Койнов, Иван Сираков и Красимир Данаилов – генерален 

секретар на БФО, който водеше протокола.  

 

В началото на заседанието, г-н Костадин Новаков предложи точките, касаещи 

Европейския проект на БФО да бъдат последни от дневния ред, за да има повече време за 



разяснения и дебати по тях. Предложението беше прието единодушно от всички членове на 

Управителния съвет. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Предложения и утвърждаване на структура на УС на БФО и определяне на 

отговорници по различните направления, както и избор на Зам.председател на 

УС. 

 

Решение № 1 - Отлага се за следващото заседание на УС на БФО, поради отсъствието на 3-ма 

от членовете на УС. 

 

                                                           За – 6   Против – 0   Въздържал - 0 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ: 

 

Протокол № 7 / 22.09.2019 година от заседанието на УС на БФО, проведено в 

гр.Смолян, КК“Пампорово“, хотел “Стената“   

 

Решение № 2 – Управителният съвет на БФО приема Протокол № 7 / 22.09.2018 година от 

заседание на УС на БФО 

                                                                           За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

ПО ТОЧКА ПЕТА: 

 

Писмо от Комитет ски ориентиране с вносител Николай Димитров - Председател 

на КСО. 

 

Решение № 3 – УС на БФО приема за сведение и информация писмото от Комитет ски 

ориентиране с вносител Николай Димитров - Председател на КСО и прави следните 

уточнения и бележки: 

По т.1 и т. 2 – Финансирането на БФО от ММС е на траншове по предварително заявени 

прояви за всеки месец. Финансирането на всички дейности на БФО / включително и тези за 

ски ориентиране/ са залегнали в бюджета на БФО за съответната година. КСО е необходимо в 

срок до 03.11.2019 година да представи предложение за бюджет на Комитета за 2020 година, 

относно ДСК, МСК, МТО, Подготовка и възстановяване. 

Забележка: Планирането да бъде извършено на база Бюджет – 2019 на БФО. 

По т. 3 – Да бъдат издадени 2 кредитни карти за нуждите на всички национални отбори, 

лимитирани и захранващи се преди дадена проява с определена сума. 

По т. 4 – Принципно УС на БФО е съгласен България да бъде домакин на Европейско 

първенство и Световна купа по ски ориентиране за мъже и жени и Световно първенство за 

ветерани по ски ориентиране през 2021 година, но за целта беше препоръчано на КСО на 

05.10.2019 година да изготви и представи бизнес план, райони, съдийски състав, клубове – 

организатори и т.н., което към днешна дата не е представено на УС на БФО за разглеждане и 

вземане на решение. 

УС на БФО дава срок до 25.10.2019 година на КСО да представи гореописаните изисквания, 

след което да се вземе окончателно решение ! 

По т. 5 и т. 6  – КСО да представи проект за разчет за исканите и необходими средства по т.5 

и 6, както и  необходимите средства за поддръжка и ремонт на снегоутъпквателната техника за 

по-дълъг период от време – в рамките на 2-3 години напред.  

  

                                                                                      За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 



 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

 

Решение по предложение на Милуш Иванчев за ползване на Ратрака   

 

 

Решение № 4 – УС на БФО дава съгласие да бъде ползван Ратрака от Милуш Иванчев за 

времето от 21.01.2020 г. до 10.02.2020 година, като за целта се изготви “Споразумение“ между 

двете страни. 

 

                                                                  За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

 

Медали на БФО за ДП – 2020 и 2021 година   

 

 

Решение № 5 – УС на БФО  задължава г-нВасил Фотинов да представи оферта за медалите до 

01.11.2019 година и като цяло, приоритет на БФО да бъде осигуряването на медали за 

Държавните първенства и хартия за отпечатване на картите за ДП и купа “България“. 

  

                                                                    За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: 

 

Мобилно приложение на БФО   

 

Решение № 6 – УС на БФО дава съгласие, Васил Фотинов да разработи мобилно приложение 

на БФО към сайта на федерацията, безвъзмездно. 

 

                                                                        За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: 

 

Клубен членски внос за 2020 година 

 

Решение № 7 – Поради отпадане на стартовите такси за децата за всички Държавни 

първенства, УС на БФО определя клубния членски внос за 2020 година в размер на 50% от 

минималната работна заплата в страната за всички клубове, членове на Сдружение “Българска 

федерация по ориентиране“.  Същият се заплаща задължително до 31.януари 2020 година. 

                                                                                  За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

              Картотека за 2020 година 

 

Решение № 8 – УС на БФО определя такса “картотека“ в размер на 10.00 лв. на картотекиран 

състезател. 

                                                                               За – 5   Против – 0   Въздържал – 1 

             Стартови такси за 2020 година 

 



Решение № 9 – УС на БФО определя стартови такси да всички Държавни първенства за 2020 

година, както следва: 

- За възрастови групи М и Ж – 12, 14, 16, и 18 години   -   без стартови такси 

- За всички останали възрастови групи от 20 години и нагоре   -   10.00 лв. / старт. 

 

                                                                                           За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

              Съпътстващи състезания по време на ДП - 2020 година 

 

Решение № 10 -  Точката отпада за разглеждане !!! 

 

                                                                                            За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

               Актуализиране на договор за организация и провеждане на ДП за 2020 година 

 

Решение № 11  -   Да се разпрати договора на всички членове на УС за актуализиране и да се 

представи в завършен вид до края на месец ноември 2019 година за утвърждаване от УС на 

БФО. 

 

                                                                                              За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

               Други: 

 

Награда за Ясна Петрова – СКО“Истрос“ – Русе за завоюван сребърен медал в 

спринтова дистанция на EYOC – 2019 в Беларус. 

 

Решение № 12  -   УС на БФО награждава Ясна Петрова – състезателка на СКО“Истрос“ – 

Русе за постигнати отлични резултати на EYOC – 2019 в Беларус – сребърен медал в 

спринтовата дистанция с парична награда в размер на 1 000 /хиляда/ лева с ДДС. Същата 

награда да бъде под формата на индивидуален бюджет за подпомагане на индивидуалната и 

спортно – състезателна подготовка за 2020 година. 

 

                                                                                           За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

Решение № 13  - УС на БФО дава съгласие да бъде закупено професионално записващо 

устройство /диктофон/, като същото бъде използвано при заседания на УС и провеждане на 

ОС на БФО. 

 

                                                                                             За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА И ТРЕТА: 

 

Европейски проект на БФО   

Резюме на проектно предложение на Проект COMPASS  по ЕРАЗМУС ПЛЮС 

СПОРТ - 2019  

                                                                                   

 

Решение № 14  - УС на БФО приема за сведение, информацията и резюмето на Проект 

COMPASS  по ЕРАЗМУС ПЛЮС СПОРТ – 2019 със следните бележки и уточнения: 

1. УС на БФО не е вземал решение БФО да кандидатства с проект по Програма 

ЕРАЗМУС ПЛЮС СПОРТ – 2019, както и за сключване на  договор с 

консултанската фирма, изработила проекта.  

2. В срок до един месец УС на БФО да се запознае обстойно с проекта, неговата 

същност, ползи,  цели, задачи, отговорности, ръководен и изпълнителски 

екипи, партньори и т.н. 



3. Разговори, мнения и работни срещи с досега действащата консултантска 

фирма, както и с други подобни, относно координацията с партньорите по 

проекта, реализацията и отчетността за извършените дейности, съгласно 

изискванията на Европейската комисия  

 

                                                                                                За – 6   Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

 

Подготвил:          Председател на УС: 

 (Кр.Данаилов)            (К.Новаков) 

     
 
 
    Членове на УС: : ………………………………(Ат.Георгиев)  

 

               ………………………………(Д. Бонев) 

 

              ………………………………(И. Иванов) 

 

              ………………………………(Б. Рачев) 

 

             ………………………………(Пл. Иванов) 

 

              ………………………………(К. Николов) 

 

              ………………………………(К. Каменаров / 
                                                  
                                                                        
                                                                       ………………………………/ Ил.Павлов / 


