
 

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ОРИЕНТИРАНЕ 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ №13/01.05.2020 г. 

За решения на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по 

ориентиране”, взети на редовно проведено заседания онлайн на 01.05.2020 година от 

10.30 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. Информация за извършената работа от Секретариата на БФО по време на  

епидемиологичната обстановка и въведеното извънредно положение в България. 

                                                                                 Докл. Кр. Данаилов 

2. Предложения за решения, относно Държавния спортен календар на БФО за 2020 

година. 

                                                                                  Докл. К.Новаков, Кр.Данаилов 

3. Решение, относно стопанисването на материална база за ски ориентиране.  

                                                                                   Докл. Кр.Данаилов 

4. Разни: 

- Относно продаване на озвучителна уредба, собственост на БФО. 

                                                                                               Докл. Кр.Данаилов, З.Гечева  

- Подарена арка на БФО от г-н Димо Чолаков. 

                                                                                 Докл. Кр.Данаилов 

- Закупуване на лаптоп за нуждите на Секретариата. 

                                                                                     Докл. К.Новаков 

- Други 

 

 

Присъстваха членовете на УС: Костадин Новаков, Атанас Георгиев, Ивайло 

Иванов,  Диан Бонев, Камен Каменаров, Бойко Рачев, Кирил Николов. Отсъстваха 

Пламен Иванов и Илиян Павлов – по уважителни причини. Пристваха още: Васил 

Фотинов, Калин Пенчев, Красимир Данаилов - генерален секретар на БФО и Зорница 

Гечева – технически секретар на БФО, която водеше протокола.  

Начало 10:35 часа 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

 

1. Информация за извършената работа от Секретариата на БФО по време на  

епидемиологичната обстановка и въведеното извънредно положение в България. 

                                                                                 Докл.  Кр. Данаилов 



 

Решение № 1 – Управителният съвет на БФО приема за сведение информацията за 

извършената работа от Секретариата по време на епидимичната обстановка и 

въведеното извънредно положение в страната. 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

 

2. Предложения за решения, относно Държавния спортен календар на БФО за 2020 

година. 

                                                                                  Докл. К.Новаков, Кр.Данаилов 

 

След станалите разисквания и коментари, относно ДСК на БФО за 2020 година, УС 

прие следните решения: 

 

Решение № 2 – УС на БФО, спазвайки действащите към момента рестиктривни мерки, 

издадени от ММС, забранява провеждането на състезания по ориентиране на 

територията на страната до влизане в сила на нова заповед за разрешение, относно 

провеждане на спортни мероприятия в страната на Министъра на младежта и спорта. 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

Решение № 3 - След отпадане на забранителния режим за провеждане на състезания, 

УС     на БФО ще актуализира Спортния календар на Сдружение БФО за 2020 година, 

като приоритетно първо ще се фиксират датите на всички Държавни първенства и след 

това КО ще могат да определят дати за провеждане на клубните си състезания 

                                                                            За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

Решение № 4 - Сайтът на БФО, раздел „Състезания” ще бъде блокиран временно до 

разрешаване провеждането на състезания по ориентиране, за да няма несъгласувани 

вписвания на състезания в него 

 

                                                                            За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

3. Решение, относно стопанисването на материална база за ски ориентиране  

                                                                                   Докл. Кр.Данаилов 

 

Решение № 5 – УС  на БФО задължава Генералния секретар на БФО да изиска мнение 

и становище от КСО в срок до 10.05.2020 година, относно материалната база по ски 

ориентиране, намираща се на съхранение в г-н Борислав Харизанов и становище по 

писмото-молба на КСО”Чумерна” – Твърдица за стопанисване на същата. Окончателно 

решение ще бъде взето от УС на БФО след становището на КСО. 

 

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

4. Разни. 



- Относно продаване на озвучителна уредба, собственост на БФО. 

 

                                                                                               Докл. Кр.Данаилов, З.Гечева  

 

Решение № 6 – УС на БФО задължава Секретариата да проучи каква е актуалната цена 

на озвучителната уредба и да предложи на УС на БФО продажна цена на същата в срок 

до 15 май 2020 година. 

                                                                                   

                                                                           За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

- Подарена арка на БФО от г-н Димо Чолаков 

 

                                                                                 Докл. Кр.Данаилов 

 

Решение № 7 – Финалната арка, закупена за нуждите на БФО от г-н Димо Чолаков и на 

съхранение в Диан Бонев да бъде върната в склада на БФО до края на месец май 2020 

година и да се ползва за нуждите на БФО. 

                                                                                        За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

- Закупуване на лаптоп за нуждите на Секретариата 

                                                                                          Докл. К.Новаков 

 

Решение № 8 – УС на БФО дава разрешение за закупуването на лаптоп за нуждите на 

Секретариата на БФО в размер до 1200 лева с ДДС. 

 

                                                                                        За – 7   Против – 0   Въздържал – 0 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, skype сесията беше закрита в 12.00 часа. 

 

 

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/ 

 


