
 

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ОРИЕНТИРАНЕ 
 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №10/18.12.2019 г.  

 

За решения на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по 

ориентиране”, взети на редовно проведено заседания на 18.12.2019 година в Хотел 

„Момина Крепост“, конферентна зала 2. 

 

Заседанието на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по 

ориентиране се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Приемане на Протокол №  9 / 23.11.2019 година от заседанието на УС на БФО, 

проведено в гр. София.  

                                                                                 Докл. К.Новаков, Кр. Данаилов 

2. Приемане и утвърждаване на Регламент на Националните отбори по 

ориентиране за 2020 година. 

                                                                                  Докл. К.Пенчев, И. Иванов 

3. Приемане на Проекто – бюджет на БФО за 2020 година. 

                                                                                  Докл. К.Новаков, Ил.Павлов 

4. Приемане и утвърждаване на финансов и съдържателен отчети на БФО за 2019 

година за Министерството на младежта и спорта. 

                                                                                   Докл. Кр.Данаилов, З.Гечева 

5.  Предложения за решения във връзка с изпълнението на Европейския проект на 

БФО “COMPASS“ по Програма “Еразумс спорт плюс“: 

        – УС на БФО разрешава прехвърлянето на правата и задълженията по договор 

1BFO/ES+/12.11.2018 г. за консултански услуги от “АГЕНДА“ – ООД на “ВАРНА 

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ЕООД. 

  – УС на БФО разрешава изплащането на сумата от 38 784,70 лева по договор на 

“ВАРНА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ЕООД. 

  – УС на БФО дава право на Председателя на БФО да подпише договор за 

управление на проекта с “ВАРНА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 

ЕООД. 



 – УС на БФО задължава Председателя на БФО и Финансовата комисия към УС 

на БФО да разкрият банкова сметка в евро само и единствено за нуждите и 

потребностите на Европейския проект на БФО в срок до 01.01.2020 година. 

                                                                                       Докл. К.Новаков, Б.Рачев 

 

6. Разглеждане и утвърждаване на кандидатури за Международни първенства по 

Ски ориентиране и Коло ориентиране – 2021, 2022, 2023 година. 

                                                                                       Докл. Кр.Данаилов 

7. Разни: 

- Подновяване договори за спонсорство 

- Други 

 

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

Ивайло Иванов, Илиян Павлов, Диан Бонев, Камен Каменаров, а отсъстваха Кирил 

Николов , Пламен Иванов– по уважителни причини. Пристваха още -  Калин Пенчев, 

Васил Фотинов, Добромир Добрев, Иван Сираков, Димитър Желязков, Марин Марков, 

Георги Карталов, Красимир Данаилов генерален секретар на БФО и Зорница Гечева – 

технически секретар, която водеше протокола.  

Начало 12:24 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

 

1. Протокол №  9 / 23.11.2019 година от заседанието на УС на БФО, проведено в 

гр. Велико Търново, хотел “Момина крепост“. Докладване изпълнението на 

решенията по Протокол № 9/ 23.11.2019 година.  

 
Решение № 1 – Управителният съвет на БФО приема Протокол № 9 / 23.11.2019 година от 

заседание на УС на БФО 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 
 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

 

2. Приемане и утвърждаване на Регламент на Националните отбори по 

ориентиране за 2020 година. 

 
Решение № 2– Управителният съвет на БФО приема предложения Регламент за 

Национален отбор по лятно ориентиране за 2020 година. 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 
Уточнение от Красимир Данаилов, след разговор със КСО, че Регламента на СКИ 

Ориентирането е запазил и запазва рамката си от 2018г.  



Решение № 3– Управителният съвет на БФО приема предложения Регламент за 

Национален отбор по ски ориентиране за 2020 година. 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

3 Приемане на Проекто – бюджет на БФО за 2020 година. 

                                                                                  Докл. К.Новаков, Ил.Павлов 

 
Решение № 4 –УС гласува предложената рамка за проекто-бюджет и срок за Комитетите  до 

15.01.2020 да върнат предложение за попълване суми за МСК и ДСК, подготовка, 

възстановяване и МТО с уточнението, че комитет СКИ О да върнат до 10 дни, поради близката 

дата за ДП СКИ 2020, като включат и разходи за състезател – Станимир Беломъжев – 12 месеца 

х 1 200 лв. и треньор – Иван Беломъжев – 12 месеца х 400 лв. 

 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

4 Приемане и утвърждаване на финансов и съдържателен отчети на БФО за 2019 

година за Министерството на младежта и спорта. 

                                                                                   Докл. Кр.Данаилов, З.Гечева 

 

Решение № 5- УС на БФО приема и утвърждава на финансов и съдържателен отчети на 

БФО за 2019 година за Министерството на младежта и спорта. 

                                                                                   

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТ: 

5 Предложения за решения във връзка с изпълнението на Европейския проект на 

БФО “COMPASS“ по Програма “Еразумс спорт плюс“: 

        – УС на БФО разрешава прехвърлянето на правата и задълженията по договор 

1BFO/ES+/12.11.2018 г. за консултански услуги от “АГЕНДА“ – ООД на “ВАРНА 

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ЕООД. 

  – УС на БФО разрешава изплащането на сумата от 38 784,70 лева по договор на 

“ВАРНА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ЕООД. 

  – УС на БФО дава право на Председателя на БФО да подпише договор за 

управление на проекта с “ВАРНА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 

ЕООД. 

 – УС на БФО задължава Председателя на БФО и Финансовата комисия към УС 

на БФО да разкрият банкова сметка в евро само и единствено за нуждите и 

потребностите на Европейския проект на БФО в срок до 01.01.2020 година. 

                                                                                       Докл. К.Новаков, Б.Рачев 

   

 



Решение № 6 - УС на БФО дава право на Председателя на БФО да подпише 

договор за управление на проекта с консултантската фирма и първо плащане от 

900 лв. за изготвяне на задачите по проекта. 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

- Решение № 7 - УС на БФО предлага координатор на COMPASS от УС Бойко 

Рачев 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

Решение № 8 -  УС на БФО разрешава изплащането за консултантски услуги на 

сумата от 34 784,70 лева по договор на “ВАРНА ИНОВАЦИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ЕООД и сумата от 4 800 лева на “АГЕНДА“ – ООД 

 
                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

Бойко Рачев напуска събранието по обективни причини 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТ: 

 

6. Разглеждане и утвърждаване на кандидатури за Международни първенства по 

Ски ориентиране и Коло ориентиране – 2021, 2022, 2023 година. 

                                                                                       Докл. Кр.Данаилов 

  

Решение № 9 – Одобрява кандидатурата на НСА СИВЕН за организиране и 

провеждане на Европейско първенство за мъже и жени по ски ориентиране през 

2021 година и Световно първенство за ветерани по ски ориентиране през 2021 

година, при следните параметри: 

-  При сключване на анекс за финансиране от ММС, стойността на анекса да се 

подели между НСА СИВЕН и БФО в границите:  до 30 000 лв. –70% на 30%, до 

50 000 лв. – 60% на 40 %,  над 50 000 лв. -50% на 50%, както и 10 % от стартови 

такси за БФО; 
                                                                                         За – 6  Против – 0   Въздържал – 0 

Решение № 10 –Одобрява кантидарута на НСА СИВЕН за организиране и 

провеждане на Световно първенство по коло ориентиране през 2022/2023 година 

и Световно младежко първенство по коло ориентиране през 2022/23 година, при 

следните параметри: 

- - При сключване на анекс за финансиране от ММС, стойността на анекса да се 

подели между НСА СИВЕН и БФО в границите: до 30 000 лв. –70% на 30%, до 

50 000 лв. – 60% на 40 %,  над 50 000 лв. -50% на 50%, както и 20 % от стартови 

такси за БФО; 

 

                                                                            За – 6  Против – 0   Въздържал – 0 

 

Решение № 11 –Одобрява кантидарута на ВАРИАНТ 5 за организиране и 

провеждане на Световна купа по коло ориентиране през 2022 година и Световно 

първенство за ветерани по коло ориентиране през 2022 година, при следните 

параметри: 



- При сключване на анекс за финансиране от ММС, стойността на анекса да се 

подели между ВАРИАНТ 5 и БФО в границите: до 30 000 лв. –70% на 30%, до 

50 000 лв. – 60% на 40 %,  над 50 000 лв. -50% на 50%, както и 15 % от стартови 

такси за БФО; 

 

                                                                           За – 6  Против – 0   Въздържал – 0 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМ: 

7. Разни: 

 

Красимир Данаилов докладва за новата НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г. за условията и 

реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и 

състезателна дейност, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на младежта и 

спорта (oбн., ДВ, бр. 95 от 3.12.2019 г. 

 

Решение № 12 – УС на БФО приема като задължителен периодичния медицински 

преглед за 2020 година и не задължителен – предсъстезателен медицински преглед  за 

състезатели, представили декларация за здравословно състояние при картотекирането 

си в БФО. 

-  

                                                                           За – 6  Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

Решение № 13 – УС на БФО дава съгласие да се подготвят и отпечатат календари на 

БФО за 2020 година.  
                                                                                      За – 6  Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

Следващо заседание на УС на БФО : края на януари 2020 г.,  ДП СКИ О, Узана 

Край: 16:5 

 

 

Протоколирал:          Председател на УС: 

 (Зорница Гечева)                   (Костадин Новаков) 

     

 

 

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

  

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

 



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

 

              ………………………………(Б. Рачев) 

 

             ……………………………(К. Каменаров ) 

                     

                                                                              ………………………………(Ил.Павлов ) 

 

                                                                             ………………………………./Пл.Иванов/ 

 

                                                                              ………………………………./А.Георгиев/ 

 


