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Протокол №19 

От Заседание на Управителен Съвет на  

„Българска Федерация Колоездене“ 

 

Съгласно ЧЛ.31 от устава на „Българска Федерация Колоездене“ Драгомир Кузов, в 

качеството си на Председател, свиква заседание на Управителния Съвет-№17, което ще се 

проведе на 13.01.2021 от 18:00 на адрес гр. София, ул. Гюешево 83, Бизнес Център 

Сердика, сграда 2.3 офис 120 при следният дневен ред:  

 

Тема Прилежащи Материали Докладчик 

1. Отчет по дейността от УС на 

16.12.2020 г. 

  БИ 

2. Предложение към ММС за награда 

на състезателите, завоювали 6-то 

място в отборния спринт на ЕП на 

писта 2020 в Пловдив, според 

инструкция на ММС 

  БИ 

3. Утвърждаване на дата за ОС на БФК и 

предложения дневен ред; Утвърждаване 

на дата за награждаване на най-добрите 

състезатели за 2020 година и наградите 

за тях 

Предложение за дневен ред 

на ОС на БФК.docx 

ДА, БИ 

4. Предложение за промяна на 

точковата система за шосейни 

състезания за държавната ранглиста 

Държавна ранглиста_точкова 

система.xlsx 

БИ, ЛВ 

5. МКОБ 2021 – текущо състояние, 

разпределение на отговорности 

  ТЯ, ДП, ЕБ, БИ 

6. Сайт на БФК – текущ отчет по   АН 
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дейността по създаване на нов сайт. 

7. Конкурс за избор на лого – избор на 

комисия за оценка 

    

8. Разглеждане на кандидатурите за 

национален треньори и избор на 

кандидат; Разглеждане на текущите 

кандидатури за длъжността 

„технически секретар“ 

  БИ, ДК 

9. Лицензионен режим за 2021 – 

промяна на допълнителните такси за 

издаване на лицензи за възрастовите 

групи под 17 и под 15 години; 

Промяна в таксите за регистриране на 

състезания в календара на БФК 

Ценови лист лицензи 

2021.docx 

ТАКСИ_МТБ състезания.docx 

Такси_шосейни състезания 

2021.docx 

ДА, БИ, ДК 

10. Вземане на решение за закупуване 

на електронна система за отчитане на 

резултати и чипове 

Приложена оферта от MYLAPS ДК, ЛВ 

11. Утвърждаване на декларация за 

клубовете относно преминаване на 

предсезонни прегледи и сключени 

застраховки 

DEKL_CLUB_LICENCES.pdf 

  

ДА 

12. Гласуване на нови финансови 

условия към счетоводителя след 

преминаването на регистрация по 

ДДС; Предложение за наем на 

помещение. 

  ДК, БИ 

13. Предложение за минимален 

награден фонд в състезанията от 

календара на БФК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за минимален 

награден фонд.docx 

ЕБ 

14. Предложение за развитие на 
юноши младша и старша възраст 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за развитие 
на юношеското 

ТЯ 
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колоездене.docx 

15. Други    

 

Изготвил протокола: Борислав Иванов 
 

На заседанието присъстваха: 

1. Драгомир Кузов(ДК) – Председател на УС 

2. Любослав Венков (ЛВ) – Зам. председател на УС – конферентно и от т.5 изцяло 

присъствено 

3. Антон Настев (АН) – Член на УС – не присъства,изложил предварителна справка по т.6 

4. Евгений Балев (ЕБ) – Член на УС – конферентно 

5. Даниел Петров (ДП) – Член на УС – конферентно, напуснал след разискването по т.5 

6. Данаил Ангелов (ДА) – Член на УС – конферентно, напуснал след разискването по т.15 

7. Тодор Янев (ТЯ) – Член на УС  

8. Ивайло Делийски (ИД) – Председател контролен съвет 

9. Борислав Иванов(БИ) – Главен секретар 

10. Юлиан Спасов – член на ДК 

 

1. БИ изложи резюме по свършената работа. Остава по т.17 да се качи информация 

сайта и фейсбук страницата.  

2. Предложение към ММС за награда на състезателите, завоювали 6-то място в 

отборния спринт на ЕП на писта 2020 в Пловдив, според инструкцията на ММС: 

 

Гласуване: За 6; въздържали се 0; против 0; 

 

3. Утвърждаване на дата за ОС на БФК и предложения дневен ред; Утвърждаване на 

дата за награждаване на най-добрите състезатели за 2020 година и наградите за тях: 

Утвърждава се датата за провеждане на ОС – 13.02 от 11.00, начален час за 

приемане на документи 10.00; Предложеният дневен ред се приема. 

Дата за награждаване  на най-добрите състезатели за 2020 година – утвърждава се 

12.02 с начален час 19.00; Ще бъдат раздадени статуетки и грамоти.  

Гласуване: За 6; въздържали се 0; против 0; 

4. Предложение за промяна на точковата система за шосейни състезания за 

държавната ранглиста.  

Съответно таблицата ще замести предишната в наредбата за шосе и писта. 

Гласуване: за 6, въздържали 0, против 0; 
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5. МКОБ 2021 – текущо състояние, разпределение на отговорности: БИ изложи 

резюме по темата. Направен е предварителен разчет за организацията на етапите – 

изкачват се отговори от някои общини. ЛВ се включва присъствено; 

По т.1 и 3 се ангажират ТЯ, ЕБ и БИ като координация; По т.2 все още няма 

отговорник. По т.4 БИ, по т.5 ЛВ (с помощта на ДК относно ВМ), по т.6 Петър 

Михайлов, Симеон Кичуков. По т.7 – СК, по т. 8 БИ, ЛХ; по т.9 ДК ще направи 

предложение; Ще се проведе среща с Дидар Амин относно прякото предаване. 

Гласуване: за 6; въздържали се 0; против 0; 

6. Сайт на БФК – текущ отчет по дейността по създаване на нов сайт. По 

предварителна информация от АН – очаква се до 17.01. да получим официално 

предложение от Нео Медия, като отговор на нашето запитване.  

7. Конкурс за избор на лого – избор на комисия за оценка: Ще се изпрати писмо към 

НХА за предложение на комисия от тяхна страна и ще се извършат някои корекции 

в правилата на конкурса 

Гласуване: за 5; въздържали се 0; против 1 (ЛВ); 

8. Разглеждане на кандидатурите за национален треньори и избор на кандидат; 

Разглеждане на кандидатурите за длъжността „технически секретар“: 

След разглеждане на кандидатурите за национален треньор: избира се единодушно 

тази на Петър Евстатиев за направление МТБ, като той също ще помага и за 

шосейно колоездене при необходимост. Избира се Тодор Ангелов като треньор в 

направление шосе и писта единодушно;  

След разглеждане на кандидатурите за Технически секретар се избира Александра 

Никова единодушно.  

 Гласуване: за 6, въздържали се 0; против 0; 

9. Лицензионен режим за 2021 – промяна на допълнителните такси за издаване на 

лицензи за възрастовите групи под 17 и под 15 години; Промяна в таксите за 

регистриране на състезания в календара на БФК: 

След обсъждане се взе следното решение: за състезатели (момичета/момчета 

младша и старша възраст (Youth U13 &U15) се удължава времето за лицензиране 

до 30.04 без допълнителна такса. Всички останали такси остават непроменени. 

Относно таксите за регистрация на състезания в направления шосе и МТБ: 

Предложените такси се приемат за МТБ. Всеки организатор е длъжен да заплати 

таксата за регистрация в календара минимум един месец преди провеждане на 

състезанието. Ако не се заплати таксата в срок, състезанието автоматично 
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отпада от календара и се уведомяват клубовете за това действие. За 2022 

година състезанията ще се вписват в календара след заплащане на таксата. За 

направление шосе се приемат предложените такси, като важат същите условия за 

вписване в календара. Промените следва да се отразят в наредбите за шосе и писта, 

МТБ и Обща наредба. Следва да се обнови и информацията на сайта на БФК. 

Гласуване: за 6; въздържали се 0; против 0; След гласуването ДП напусна 

събранието. 

10. Вземане на решение за закупуване на електронна система за отчитане на резултати 

с чипове: Предложението се приема. Поръчката трябва да бъде направена в най-

кратки срокове, за да може системата да се използва на отворения зимен пистов 

ДЛОШ.  

Гласуване: за: 5; въздържали се 0; против 0; 

11. Утвърждаване на декларация за клубовете относно преминаване на предсезонни 

прегледи и сключени застраховки: Декларацията се приема, като длъжностните 

лица, които могат да я подписват са: председател, старши треньор или треньор; 

Гласуване: за 5, въздържали се 0; против 0; 

12. Гласуване на нови финансови условия към счетоводителя след преминаването на 

регистрация по ДДС; Предложение за наем на помещение. 

Все още няма предложение от счетоводителя и ще се проведе обсъждане на 

следващото заседание. Приема се предложението за наем на помещение с 

предложената сума в сграда в Бизнес Център Сердика. Помещението ще служи за 

работен офис и за съхранение на документацията на БФК. 

Гласуване: за 5, въздържали се 0; против 0; 

13. Предложение за минимален награден фонд в състезанията от календара на БФК: 

Предложението ще се отправи за мнения от клубовете. Ще се обсъди на следващия 

УС. ДА напусна събранието. 

14. Предложение за развитие на юноши младша и старша възраст: Предложението ще 

се доразвие и ще се изготви план за сезон 2022. Към сезон 2021 ще се проучи 

въпросът по наемане на къща за 8-10 месеца, в която всички възрастови групи ще 

могат да провеждат лагери.  

15. Назначава се Радослав Константинов на длъжност Координатор на националните 

отбори. Възлага му се задача по намиране на подходяща къща за база на 

националните отбори (по т.14).  

 




