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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ 

 

 

Днес, на 13 февруари 2021 в гр. Пловдив, се проведе Общо събрание (ОС) на Сдружение 

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ“ (БФК)   

Събранието е свикано по покана на Управителния съвет. 

В 11.00 часа след направеното преброяване се установи, че присъстват повече от 17 

представители членове на Сдружението и е налице необходимият кворум за провеждане 

събрание, съгласно чл. 12 от Устава. Кворум за вземане на решение – 12 гласа „за“. 

Председателят на УС информира присъстващите членове на Сдружението, че в 

съответствие с изискванията на чл. 11, ал 6 от Устава всички членове са уведомени за 

дневния ред, датата, часа, мястото за провеждане на Общо събрание с покана от 

Управителния съвет, изпратена до електронните им адреси заедно с проекта за 

изменение на Устава. 

На събранието бяха представени следните членове:  

1.  Райдърс Юнайтед  

2.  Сдружение ,,Сдружение Клуб Велораптор“ 

3.  Колоездачен клуб Долчини Про Тийм  

4.  Спортен клуб Драг  

5.  Колоездачен клуб – Хемус - 1896 

6.  Сдружение колоездачен клуб ,,Янтра – Исполин“ 

7.  Сдружение ,,Спортен клуб ,,Рам Байкс“ 

8.  Клуб по планинско колоездене ,,Шор Инвейдърс – Бургас“  

9.  Колоездачен клуб Несебър  

10.  Колоездачно сдружение – Розова долина  

11.  Сдружение Колоездачен клуб Сините камъни  

12.  Сдружение спортен клуб по колоездене Спринт  

13.  Колоездачен Клуб ,,Черноморец Бургас“ 

14.  Професионален спортен клуб по колоездене Васил Левски – София  

15.  Колоездачен клуб Варна  

16.  Колоездачен Клуб Вело Царево  

17.  СНЦ Спортен Клуб по велосипедизъм ,,Но Брейнз“ 

18.  Спортен клуб по колоездене Печенеги  

19.  СНЦ КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ Хоталич – Севлиево  

20.  СНЦ Пловдивски Колоездачен Клуб ,,Цар Симеон“ 
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21.  Вело Клуб Мамут  

На събранието присъстват по право - членове на УС и членове на КС. 

За присъствието на членовете е съставен списък, носещ  подписите присъствалите 

представители на членовете,  който е неразделна част от протокола. 

Председателят предложи да бъде избрана делегатска комисия в състав Юлиан Спасов и 

Ивайло Делийски. 

ОС реши: избира за членове на делегатска комисия Юлиан Спасов и Ивайло Делийски. 

Решението е взето с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

След отговорите на поставените въпроси беше подложен на гласуване избор на водещ на 

ОС – Юлиан Спасов и протоколчик – Александра Никова. 

ОС реши: избира за водещ на ОС Юлиан Спасов и за протоколчик Александра Никова. 

Решението е взето с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

В залата се намират гости. Водещият предложи членовете да гласуват за допускането им 

до работата на ОС. 

ОС реши: допуска до работата на ОС присъстващите гости.  

Решението е взето с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

Водещият Спасов прочете и предложи да бъде приет изпратения с поканата на 

Управителния Съвет дневен ред: 
1. Приемане на отчет за дейността на БФК за 2020 година 
2. Приемане на бюджет на БФК за 2021 година 
3. Приемане на нови членове 
4. Приемане на промени в Устава на БФК във връзка с приемането й като член на 

UCI 
5. Вземане на решение за учредяване на дъщерно търговско дружество, собственост 

на БФК 
6. Други  

Водещият предложи да се промени поредността на точка 3 и 4 от дневния рад 

След разисквания ОС реши:  

Точка 4 от дневния ред става точка 3 и точка 3 става съответно точка 4 

Решението е взето с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

След гласуване на така направената промяна ОС реши: 

Приема дневния ред. 

Решението е взето с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

Събранието пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред. 
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По т.1 Драгомир Кузов : 

Антон Настев: Защо с поканата не сме изпратили и отчета и никой от нас не се е започнал 

с отчета? 

Б. Иванов: Отчетът е съдържателен, не е финансов. Отчета за ЕП реално не беше изготвен 

и не е във финална версия , трябва да се одобри съдържателния и финансовия отчет, 

трябва да се одобри от ММС. Без ММС не можем да го включим. 

Драгомир Кузов: По закон финансовия отчет срокът е до 30 юни и тогава да приемем 

отчета за дейността и финансовия. 

Л. Венков: Предлага, съгласен съм, пропуск е на УС за да бъде по надлежния ред. Сега 

всички сме тук и да гласуваме , да чуете отчета устно? 

Гласуване за изслушване на съдържателния отчет: 

Данаил Ангелов: Да променим точката, пише приемане, а ще има изслушване? 

Драгомир Кузов: Финансовия отчет срокът е удължен до 30 юни 2021. Дотогава на ОС 

да се представи финансовия като го изпратим месец преди това за запознаване. 

Ю. Спасов: първите 2 точки са с информативен характер, а ОС е да приемем новите 

клубове, за да си продължат дейността. 

Драгомир Кузов: Да се виждаме по-често, всички клубове да са започнати с дейността и 

активно да взимат ,участие, защото федерацията е наша. 

Жоро: Предлагам да изслушваме председателя на БФК за единността за изминалия 

период. 

След гласуване на така направената промяна ОС реши: 

Приема дневния ред. 

Решението е взето с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 
Драгомир Кузов: Борислав Иванов: Отчет за дейността, за изтеклата година се свърши 
огромно количество работа и в ограничен състав. Борислав Иванов: През първите 3 
месеца държавата беше затворени и нямаше спортни събития и УС да изготви 
нормативна основа за провеждане на състезания и да се развива дейност. Създадени са 3 
комисии МТБ, шосе и писта. Предложението на МТБ да се раздели на БМХ, доунхил, 
ендуро. В по-късен етап е създадена младежка комисия и изчакваме предложения. След 
като отминаха ограниченията започнаха състезания от вътрешния календар. Не мога да 
отрека, че имаше трудности в началото. Календар шосе шампионати в Сливен, 
пропуските бяха отстранени . Враца юноши мл. възраст и в Никола Козлево шампионат 
за жени. Клубовете, които бяхте там не сте открили съществени пропуски. Мисля, че 
организационно се справихме добре. Писта в Пазарджик момчета, момичета, девойки, 
два шампионата, в Пловдив юноши ст. възраст и мъже през октомври, което беше 
проверка за ЕП, организиран и лагер за националния отбор и представянето надмина 
нашите очаквания. В МТБ с явен пропуск Крос кънтри не изпратихме главен съдия и 
тази грешка няма да се повтаря. Шампионатите се проведоха на ниво в Чепеларе, Бургас, 
Петрич. 
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За съжаление от между състезанията, които искахме да проведем в Петрич бе отменено 
от област Благоевград. МТБ се проведе на Пампорово също Обиколка на България 
успешно, включена в последния момент в календара след като от UCI възобновиха 
календара. Предвид времето за организация и измененията в протокола за коронавирус 
се справихме доста добре. Момчилград отказаха етап в последния момент и правихме 
нов с писма до ГД на МВР , областни, UCI. Като оценка от чуждестранните отбори имаше 
висока оценка и за начина на охраняването на състезанието. Имаше малки пропуски, но 
не са попречили на състезателите. На високо ниво бе организирано ЕП на писта. 
Рестрикциите се променяха всяка седмица, тестването на отборите беше най-сложно и 
променяхме самия протокол, 4 пъти за 11 дни и мисля, че се справихме. Оценката на г-н 
Гусятников беше много висока. И европейската федерация също се изказаха добре за 
провеждането. За поддръжката на пистата тук в Пловдив благодаря на Колодрума. 
Проведохме съдийски курс по време на ЕП, беше доста добре посетен, Светлана 
Денисенко от UCI похвали участниците, че са добре подготвени. Присъстваха и от 
Турция двама, но реално нашите се справиха най-добре, но оценката на Светлана беше 
много добра и от тази година имаме още 12 добре подготвени съдии. В пистовото 
колоездене е най-трудно. 

За международните участия. Започвам с шосе с най-много участия. Беше изпратен нац 
отбор на няколко състезания и участваха някои. Обиколка на .... два регионални отбора. 
Пробваха се нови състезатели, някой не е добре, но като цяло постепенно нивото на 
шосейните ни състезатели се вдигна, особено издръжливостта. Спрямо 2019 
постиженията на 4 км индивидуално преследване бяха по добри. 

Ивана Тонкова на ЕП завърши общия старт успешно, за тази година вече има стратегия 
за шосейно и пистово колоездене. В моунтинбайк също изготви програма за развитие. 
След ЕП националния отбор взе участие в Обиколка на Румъния, не блестяхме с големи 
резултати, но почти във всеки етап имаше награди. Целия отбор финишира успешно. 
Последното състезание в Италия Джиро, Венеция, обиколка на 3 области в 
североизточна Италия, отборът се представи сравнително добре, особено втори и трети 
етап, за нивото на състезанието, нашия отбор се справи прилично, никой не изостана от 
високата скорост на групата. В международно участие отчитаме  СП на шосе, т. г.- не се 
проведе за категория юноши и девойки, младежи и жени до 23. Спас Гюров участва, 46-
ти в бягането по часовник, прилично участие, нямахме и очаквания, но добре според 
възможностите. В крос кънтри на СП най-доброто представяне, за първи път имаме 
участие Александър Алексиев завърши общия старт в олимпийската дисциплина. 

Л. Венков: Искам да допълня , за разлика от него моето мнение, че повече международни 
участия беше много важно и ще продължаваме с тази тенденция, за да имаме състезатели. 
В момента е трагично положението. И на италианското състезание и на другите, това 
изобщо не е задоволително това представяне, но за да имаме по прилично трябва да ги 
водим на състезания и затова имаме национален отбор. Хубаво е, че малкото състезатели 
ги заведохме много стартове и на базата на това сега имаме зимен пистов личен 
шампионат. И трябва да пращаме състезателите на състезания да стават по добри. Моята 
оценка за представянето е лоша. За МТБ е успех да изпратим на СП състезатели от 
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федерацията. Разочарован съм там от състезател, на който му се видяло опасно трасето 
и не стартирал. 

Д Ангелов, бяха най-тежките условия на сняг, но това не оправдава факта да не излезеш 
да стартираш. 

Драгомир Кузов: Искам да обобщя. Ще ви кажа и финансовите параметри. Започнахме 
трудно годината, първоначално нямахме бюджет от ММС, след разговори ММС отпусна 
100 000 лв .бюджет и стартирахме. Март договорихме с ДЗИ генерално спонсорство и 
сключихме 3 - годишен договор и разбихме парите 130 000 на година, 80 000 лв. за 
Обиколка на България, ако се проведе и 50 000 лв. за дейност на БФК. Тръгнахме да 
правим  Обиколка на България, за да привлечем финансираме трябва да предложим 
качествен продукт. ОБ и ЕП са един от тези продукти. От ДЗИ не се вместихме в 80 000, 
само полицейското обезпечение на ОБ струваше около 95 000 лв. Безопасността която е 
на първо място французи и испанци дадоха отлична оценка. Привлякохме спонсори, 
които дойдоха, защото ОБ е добра и такива, които се налагаше да ги моля, но 
привлякохме допълнително финансиране. Поставихме си за цел за направим ЕП и да 
покажем този Колодрум в Пловдив, уникално съоръжение на Балканите и едно от най-
добрите в Източна Европа. С подкрепата на г-н Гусятников и г-н Де ла Каса успяхме да 
убедим ММС и ни отпуснаха допълнително 250 000 лв. и община Пловдив отпуснаха 150 
000 лв. за провеждане. Таксата първоначално беше 250 000 евро  към Евроцентралата. В 
резултата на разговори и работа смъкнахме на 100 000 евро на Еврофедерация за 
домакинството. Много работа с Любо и Борислав с тези средства на Еврофедерацията ни 
покриха някои от ангажиментите към доставчици по организацията. Привлякохме 
спонсори на самото ЕП, бяха Софарма генерален спонсор, Мапей, Мазда, Теси, Бачково 
с минерална вода. Много ви моля, когато има съобщения в соц медии поне един лайк 
сложете да благодарим на хората, които подкрепят нашата дейност. Ние още не им 
представяме реклама и видимост на тези хора. По време на ЕП проведохме курс за съдии, 
финансиран по линия на UCI, за първи път в БГ идва представител от висшия 
мениджмънт на UCI Венсан Жак, директор на спортния център в Игъл и директор на 
международните отношения в централата. Заедно с Гусятников и Де ла Каса посетихме 
спортното училище в Пловдив, с възможността тук да се създаде национален регионален 
център за състезатели, подпомогнат от Европейска и Международна федерация. Имаме 
добронамереността на кмета на Пловдив Здравко и Тетюков за изграждане на БМХ трасе 
тук до Колодрума. Бихме искали Пловдив да стане средище на колоезденето 
разпознаваемо в Югоизточна Европа. ЕП ни костваше огромни усилия получихме 
благодарствени писма от почти всички федерация за усилията и изключително висока 
оценка, стартираха Световни шампиони, олимпийски шампиони. Събрахме и отбор и 
благодаря на Р. Констанитнов, Петър от Цар Симеон, Тодор Ангелов, Тодор Янев се 
включиха в подготовката на този отбор. Взехме 6-о място. Свършеното като работа беше 
оценено добре и съм горд, че успяхме. 

Общо в БФК са минали 825 000 лв. сме привлекли и до вчера в касата има около 145 000 
лв., което не се е случвало, от МСС около 11 000 лв. месечно от много години. Това което 
ме кара да бъда пестелив в разходите си, благодарение на ЕП спестихме доста за БФК, 
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трудно ще е в следващите 2 -3 години да организираме голямо състезание, и искам да 
осигурим следващите години, сайт, служители, комисии - развитие. Надявам се през ОБ 
да направим атрактивен продукт и да привлечем още спонсори. На този етап 
финансиране от ММС не можем да очакваме като нещо значимо. Със 150 000 лв от ММС 
и 100 000 лв. за ОБ. Подкрепа ни оказаха от колодрума за ЕП. Успяхме Европейската 
федерация ни дари имущество, сега получихме микробус, който е бил в централата в 
Игъл, изцяло ремонтиран с чисто нов двигател, оборудван със стойки за велосипеди, 
шкаф инструменти и пералня. Може да се ползва от всички направления на БФК. Искам 
грижовно отношение към имуществото на БФК, отговорен ще е Радослав Константинов, 
който е и треньор на националния отбор и координатор. Първия лагер, който проведе в 
Пловдив отзивите са добри. Получихме стартови блокчета, дерни, 3 лаптопа, 
допълнително от парите на БФК по инициатива на Любо, купихме от майлапс, чипове за 
провеждане на състезанията , за да нямаме проблеми с класирането и съдийството. В 
момента разговаряме ще наемем човек, който да борави с тази техника. В курсовете по 
съдийство се включиха млади хора, радвам се, основната ни задача е да наемем още 
млади кадри за съдии в съдийската колегия начело с Вальо Първанов. Имуществото на 
БФК е тук на Колодрума, но искам да сключим договор с общината, БФК да има отделно 
помещения и да има МОЛ и едно помещения за офис, дават ни изкл. изгодни условия 50 
ст. на кв. м на месец и БФК да има помещения, защото електрониката е във офиса на 
Веломания в София, защото тук може да има влага. Сега цялото оборудване се тества на 
този шампионат. За ЕП се проведе, излъчено от Евроспорт и статистиката гледано от 9 
млн. зрители и има интерес към колодрума и сега Румъния си провеждат шампионата 
тук, от Чехия ще дойдат на лагер 2 отбора, от Украйна също на лагер тук. С ковид е 
трудно, но от Русия имат желание за подготовка и не говоря за балканските държави, 
вкл. Ирландия искат да идват. Целта е да има повече лагери и да черпим опит от тези 
състезатели. От Германия също имаше интерес, отложиха подготовката на олимпийски 
отбор за жени да дойде в Пловдив.  Целта ни е да развием Колодрума и да стане България 
разпознаваема. Върнахме си ОБ и ЕП на писта за първи път. Нашата дейност допринесе 
затова, че получих покана от ген. секретар Дела Каса и Давид Лапартиен да подам 
кандидатура за Еврофедерация и УС подкрепи моята кандидатура и ако дай Боже ме 
изберат в Борда на Еврофедерацията. Г-н Дела Каса е кандидат за президент и това ще 
ни помогне да развиваме целия регион и нашето колоездене. С помощта на Б. Горанов и 
БОК имаме подкрепа и ще проведем курсове за треньори. Целта ми е да работят с 
подрастващи хора, които няма спец. образование но да работят с деца 8 - 12-годишни и 
да имаме голяма членска маса повече състезания и структурата да се развива нагоре. 
Имам желание да изградим пъмп тракове в общините. Крумов и Добрев изграждали 
съоръжения да направят предложение и да ги презентираме на кметовете, пъмп тракове, 
малки, среден клас и от 3 -4 годишни да ги приобщаваме към колоезденето. Смятам, че 
както спортните площадки с тези пъмп тракове да привлечем децата към колоезденето в 
световен мащаб и ние да се потрудим и да го направим. Много трудно работим, липсва 
ни ресурс, в БФК ми отнема много време, отделям по 2 дни на седмица, колегите също 
Л. Венков, Т. Янев отнасят огромна част от работата, а други членове на УС нямат 
толкова време. Молбата ми е това не е моята федерация , тя е на всички. При забележки 
и пропуски, които имаме в работата, молбата ми е да бъдете креативни и да давате 
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предложения как да отстраним, а не само да сочите с пръст. За 500 лв. отнася работа за 
трима души. Трябва да се само обучаваме предстои ни още много работа. Комисиите в 
направленията да работят силно, сега почти не работят. Младежката комисия и др. да се 
сформират екипи. Трябва с общи усилия да работим. Очаквам всички клубове по 
направленията, да свика Комисията и клубовете да се начертае план за работа, 
дългосрочен, 4-годишен, да се поставят задачи. Шосейна и пистова по същия начин. Да 
се дават отчети, да се оформят, УС да взима отношение, да се знае кое направление с 
какви финанси да разчита, какво се очаква на първата година, на втората и така да вървим 
напред. Очаквам помощ от всички вас. 

Л. Венков: Отчета да се чува тук, а не под сурдинка и социални мрежи. Сега това се чува 
от нас какво сме извършили и направили. Един изключително остър старт от под 0, 
платихме 17 000 шв франка глоба на БКС, защото това беше едно от условията да ни 
приемат в ЮСИ. А си говорихме, че ще ни отнеме поне 3 години да станем отново 
федерация първо ММС да ни приеме, после БОК и ЮСИ, то стана за година и половина, 
но не можем да очакваме, че следващата година ще е с такива темпове , ще става по - 
бавно и по-трудно. Заради короната велосипеда е във възход и всяка държава отпуска 
повече пари за този спорт. Пъмп тракове ли, детски школи ли, нека тези деца станат 
колоездачи. Дани прави ЮСИ, състезание, аз правя ЮСИ състезание и ОБ е ЮСИ 
състезание и ММС ще започне да отпуска повече пари, ако отидем по - висока категория. 

Антон Настев: Много е хубаво да искаме всички комисии да са активни, но ние самите 
не сме изготвили генерална стратегия. Ние като УС да се ангажираме да изготвим 
стратегия и това е рамката, по която ще се работи. За какъв период ще я изготвим и дадем 
и тези хора да работят с ясна насока. 

 Калин Русев, председател Велораптор, на практика профилиран кроскънтри и 
планинско. Моето мнение, че БФК свърши страхотна работа, бях изненадан, не исках да 
съм в УС, защото нямам възможността. С Бойко от Мамут участваме в състезания. Искам 
да отбележа, че много работа повдигна се имиджа, привлича се внимание. Това е 
основата. Но нататък повече от клубовете са планински. Усилията, които са вложени 
постиженията са в шосейно колоездене и гравити дисциплините, използва се засилката 
на Дани. Ако ще привличаме хора в тази дисциплина и не само Комисия, но отделна за 
Кроскътри , те са отделни от Гравити дисциплините. Правите хубави неща, но не знаем 
с какви пари разполагате, искаме трасе да направим  да узаконим трасе, нямаме за 
кроскънтри всички са незаконни. Разрешават само за състезанието. Кроскънтри маратон 
олимпик трябва да има конкретно трасе. Състезания на практика няма. Отиването на СП 
действа демотивиращо като се види колко сме зле. Тъпото е, че само Сашо можеше да 
спусне трасето без да слиза от колелото, нивото е много зле, трябва да се инвестира в 
тези млади хора. Алекс Иванов гледа в друга посока защото не вижда перспектива. Ако 
ще гледаме баланс на клубовете, като говорите за бюджет, без пари не става, ние ще 
положим усилията но трябва да има подкрепа. Стратегията ни ограничава, трябва да сме 
по-гъвкави. Благодаря за страхотно свършената работа и имиджа на федерацията. 

Д. Ангелов: Подкрепям те за това, което казваш, не съм съгласен, че трябва да се разделят 
дисциплините. И Сашо да потвърди, големия проблем е посоката надолу и заедно да си 
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помагат във взаимното изграждане. В Гравити дисциплините има нужда от по-
стойностна тренировки и цялостна. Шансът ни да вземем медал от СП и СК да вземем 
медал макар и при жените. Препоръки на ЮСИ е да се развива Изабела ще е в призовите 
места, това ви го гарантирам. 

Драгомир Кузов: Внасяме в ММС проекто бюджет и 99% го прави Б. И и предвид перата 
са по дейности, залагаме по-голяма сума - проект за над милион и получихме 150 000 лв. 
В тези пари да се види как е регламентирано, как да се използват и в момента Р. 
Константинов е координатор, защото няма висше, конкурс за национален отбор треньор, 
получихме 3 заявки - Т. Ангелов,  Петър Евстатиев и имат 6000 лв. за година на човек.  
Може ли да си зарежете бизнеса. Работим открито и когато имате въпроси ги задавайте. 
Много е лимитирано, но да се каже 30 000 или 500 000 са за подготовка материална част, 
участие в ДСП и МСК, тестването. Трасетата са на собствено финансиране. ДЗИ дават 
130 000 лв. , а уговорката беше 100 000 лв. и помолих да ги разделим на ОБ и на БФК. 
Ако я няма ОБ забравяме за спонсорство, за съжаление чрез МТБ много по-трудно ще се 
излъчи по тв и ще привлече спонсорство. Искам всички направления да развиваме, това 
което направихме, че дадохме шанс на всеки състезател да се качи на велосипеда и да 
участва на състезание, всеки да си види дереджето и тази година 2021 ще е сериозна 
отсявката. Който е тренирал БФК ще даде пари да отиде на международно състезание. 
Може трима или 10 да са , но не и тези хора да ходят на екскурзия. Да трябва да знаете 
за МТБ какви пари и как ще ги разходвате. 

Николай Желев : Поздравления за целия УС към когото съм се обърнал, винаги ни е 
съдействано. За курсовете ме интересува за треньори. Издават ли се сертификати? 

Драгомир Кузов: заимстваме опита от Западна Европа. Много е трудно на всеки клуб да 
има треньор с висше образование и с тази професия да си издържа семейството. Затова 
всеки клуб с водещ треньор, а с малките да работят точно такива треньори с курсове. Ще 
се издава и сертификат. Пари няма, проблема е като израстват децата, той какво да прави. 
За нашите над 18 и 23 години това е нац. отбор. Не виждам кой е този спонсор, който ще 
инвестира но издръжката на такъв отбор изисква сериозни средства. Провежда се курс, 
кратък, да се види за педагогически умения. Кара 2 години с тази категория до 11-
годишни, пак курс и с деца до 13 -години и след 18 години задължително с треньор с 
висше образование. В ЮСИ има програма Солидарност и от 30 април 2021 трябва да 
подадем заявка и Борето за материална част, Драго и Любо на образованието, за 
знанията, които получим ще останат и са по-трайни. За мен кадрите са по-важни. 
Издействахме от Еврофедерацията и около 20 пистови велосипеда. 

Антон Настев: Тези двама треньори шосеен и МТБ, 

Борислав Иванов: До 31 януари, всяка година да предаде план до сл. олимпиада, МТБ за 
2023 г. Константинов има програма с километри и състезания 

Сашо: Лагера в Пловдив кой го финансира и защо няма за планинско също е олимпийска 
дисциплина? 
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Даниел Петров от УС: В момента Петър Евстатиев е треньор , няма как да изготвим 
програма без неговото присъствие, той е от три дни. Да се обърнем към президента и УС 
за отпускане на средства. Вие като състезатели да кажете искаме, ние да одобрим. Имам 
критика и към шосето, 15 души се събрали, един не става. 

Драгомир Кузов: Р. Константинов е написал план и в края на годината ще направи анализ 
кой за какво става. Трябва да започнем от нац. отбор. Гласували сме му доверие и 
подхожда пестеливо и съм. Този с шосета колко часа трябва да отдели. Календара, който 
трябва да покрие е огромен. Този човек за 500 лв. на месец трябва да работи с този нац. 
отбор от ноември до октомври сл. година. Ако имаме програма и съберем 10 души и 
назначим треньор на пълен работен ден и прави календар, да се остойности, проекто 
бюджет, за да се заложи и да го изпълняваме. 

Данил Ангелов: Колко километра, колко струва хотела. Петър Евстатиев беше назначен 
доста по- късно и трябваше да направим стратегия, която е изпратена. С 3 дни. парите за 
Р. Константинов работата е много за 15 души да отговаряш, но парите не са по 500 лв. и 
да вземем парите от човека, който да развива олимпийски спорт кроскънтри. Доунхил се 
нуждае от ясна методика в тренировките и кроскътрито се нуждае от зимни лагери с 
доунхила, за да се научим да се спускаме по добре и това трябва да стане под 
ръководството на някого, който разбира. Човека е подал документите за маунтинбайк. 

Борислав Иванов: За СП по МТБ имаше няколко клуба помолих да се изпрати план за 
състезание за следващата година до 15 ноември трябваше да е готов проекта за ММС. 
Там се залагаха. От теб получих състезанията, които са включени. За треньори и други 
работи и стратегия не сме говорили. И за шосе беше по-късно. 

Драгомир Кузов: Р. Константинов е направил проекта по време на ЕП. 

Б.И. До 27 ноември е бюджета за проект. 

Данаил Ангелов: Никой не е казал, че ще имаме треньор по МТБ. 

Борислав Иванов за да получим финансиране за състезания  и лагери трябва да има 
треньор и единственото в големия отбор за 60 човека имаше МТБ и единствения треньор 
с диплома беше Петър Евстатиев, за да се включат състезанията в проекто бюджета. 

Сашко: Цялото развитие на колоезденето е само в мъжкото , защо е за мъже, а не е за 
юноши. Защо ходят мъже 15 души, а няма старша и подрастващи на гърба на 
федерацията? 

Л. Венков: Ще има за юноши, но опира до средства и за пари. От тук насетне слушаме 
треньора  на отбора и ние търсим отчет от него. Вие сте клубове и състезателите по 
състезания да няма обаждане ,,защо моя състезател не е на това състезание?“. Радо си 
носи отговорността и определя . За юноши ще има, но за сега заради средства ще има 
национални гарнитури. Радо, П. Евстатиев може да свърши работа ще направим тези 
комбинации. Причината е, че всичко опира до пари. Никакъв проблем няма, но не искаме 
да му се месим, няма проблем да вземе някого от МТБ на тези лагери и в бъдеще и това 
ще стане факт. Въпреки различната методика, но зимата може да се тренира с тях. 
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Иван Иванов Левски: Цепи се баницата, едно време ходеха по 100 на възрастова 
категория, сега всички са общо 50. Аз съм бащата на Борислав, който получава 600 лв. и 
аз му осигурявам повече, ресурса на ТУ за федерацията. Не си гледайте за 5 лв. в джоба. 
За толкова като ст. треньор не мога чистачка да намеря. Вие нямате продукт за продажба. 
Прехранвам се с научна дейност, проекти за 50 млн. лв. .Вие нямате продукт за продажба 
ОБ и ЕП. По някое време Б.И. стана по-добър състезател нямате ли видимост, нямате 
пари. 

След разисквания ОС предвид формата на изложението не взема решение по т.1 

 
По т.2 Приемане на бюджет на БФК за 2021 година 

Устно изложение Б. Иванов: 

Приходи от ММС 150 000 л. целеви ОБ 100 000 , спонсорство ДЗИ - 130 000 лв., чл. внос 

10 400 лв. и др. очаквани приходи от 406 400 лв. 

Разходите ще станат ясни когато мине отчета през ММС. ОТ ММС две по 6000 за 

треньорите  и 5000 лв. за около 41 000 лв. международен календар и около 40 000 

подготовка. 

След разисквания ОС предвид формата на изложението не взема решение по т.2 

 

По т.3 Приемане на нови членове  

Кандидати: 
1. СНЦ Колоездачен Клуб „Омега Тийм“, ЕИК 206288068 
2. СНЦ "Колоездачен Клуб Планински Ездачи Шипка", ЕИК 206385341 
3. СНЦ „Спортен Клуб по Колоездене Палашев“, ЕИК 206178339 
4. СНЦ Спортен Клуб по колоездене "Блу Рокс Сливен“, ЕИК 206253247 
5. СНЦ „Спортен Клуб Колоездач“, ЕИК 205922386 
6. СНЦ Колоездачен клуб Генезис “, ЕИК 206372223 

Предложение - кандидатурите да се гласуват анблок постъпи от водещия.  

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието 

Гласували с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

След разисквания ОС реши: 

Приема за членове на БФК: 

7. СНЦ Колоездачен Клуб „Омега Тийм“, ЕИК 206288068 
8. СНЦ "Колоездачен Клуб Планински Ездачи Шипка", ЕИК 206385341 
9. СНЦ „Спортен Клуб по Колоездене Палашев“, ЕИК 206178339 
10. СНЦ Спортен Клуб по колоездене "Блу Рокс Сливен“, ЕИК 206253247 
11. СНЦ „Спортен Клуб Колоездач“, ЕИК 205922386 
12. СНЦ Колоездачен клуб Генезис “, ЕИК 206372223 
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Гласували с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

По т. 4 Приемане на промени в Устава на БФК във връзка с приемането й като член 

на UCI 
 

На членовете предварително е изпратен проект за изменение на Устава с оглед 
изискванията на UCI за приемане на Федерацията като член на съюза. 

Промени в Устава, проект приет на ОС на 24 юли 2020 в Баня. Поради липса на 
пълномощно регистъра не го вписа но изискване на ЮСИ, за да ни приемат Изменението 
да се формализира. 

Антон Настев: Предложение - В чл. 34, ал 3 УС да изготви доклад ежегоден за дейността 
си да стане 15 февруари. 

Предложение постъпило първо по ред в предварително изпратения проект за промяна на 
Устава -  До 28 февруари.  

След разисквания ОС реши: 

В чл. 34, ал 3 УС да изготви доклад ежегоден за дейността си да остане 28 февруари 

Член 34 (2) да се чете както следва: 

„/3/ Да изготви ежегоден доклад до 28 февруари  на следващата календарна 
година  за дейността си предходната година, който трябва да съдържа данни относно: 

а/ осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с 
целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; 

б/ размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 
дейности за набиране на средства; 

в/ финансовия резултат. 

г/ вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, 
както и данни за дарителите; 

/д/ броя на картотекираните състезатели и участията им във всички 
състезания в РБ и в чужбина, броя на организираните състезания и техните 
организатори, организираните спортни прояви и инициативи от БФК и клубовете.“  

Гласували с 17 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
Антон Настев:  чл. 16 ал. 2, редовен член няма право на глас, когато няма регистрирани 
състезатели и треньор, участвали. Предлагам „и треньор“ да отпадне, защото ограничава. 

След разисквания ОС реши: 
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В чл. 16 ал. 2, думите „и треньор“ да отпадне 16 ал. 2 да се чете както следва: 

„В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. Делегат с право на глас 
не може да гласува като пълномощник за друг делегат с право на глас. Ако в 
определеният срок за внасяне на годишният членски внос, същият не е внесен, тогава 
редовния член загубва правото си на глас до внасянето му. Редовен член няма право на 
глас  в ОС, когато няма регистрирани състезатели, които да са участвали най-малко в 
пет  състезания и / или да е организирал най-малко три състезания от вътрешния или 
международния календар в последните 12 месеца предхождащи датата на провеждане 
на ОС.“ 

Гласували с 17 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
Антон Настев: чл. 25 ал. 1: Решаващ глас, предлагам при равенство на гласовете 
председателят или заместниците му имат решаващ глас да отпадне. 

Предложение - да се измени член 25 (1) от предложеното изменение Устава като се 
заличи текста :“При равенство на гласовете Председателят или неговият заместник 
има право на решаващ глас“ 

След обсъждане  

ОС реши: 

В член 25 (1) от предложеното изменение Устава да се заличи текста :“При равенство на 
гласовете Председателят или неговият заместник има право на решаващ глас“. Член 
25 (1) да се чете както следва: 

„Чл. 25. /1/ УС провежда заседания най-малко един път месечно. Най-малко веднъж 
годишно заседанието на Управителния съвет е в града и в навечерието на редовното 
Общо събрание. Той също така заседава или по искане на Председателя, или по искане 
на най-малко една трета от членове всеки път, когато обстоятелствата могат да 
изискват това. В такъв случай изборът на място ще се оставя на преценката на 
Председателя. Въпреки това, ако е възможно, срещите се провеждат по случай 
колоездачно събитие. Всеки член, който има личен интерес по въпрос, представен за 
обсъждане, трябва да напусне сесията преди обсъждането и няма право да гласува. 
Ако Управителният съвет трябва да обсъди и вземе решение по спорен въпрос относно 
член, членът на Управителния съвет, който представлява този член, напуска сесията. 
Заседанията му се считат за законни, ако присъстват най-малко 50 % плюс един от 
неговите членове. Заседанията на УС могат да се считат за законни и в случаите на 
дистанционно (електронно) заседаване на членовете на УС, посредством програми за 
онлайн комуникиране или такива, които са специализирани за конкретната дейност. 
Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в 
протокола от председателстващия заседанието. В срок до следващо заседание на УС, 
отсъстващият член, който е осъществил електронна връзка, трябва да подпише 
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Протокола на УС, като посочи датата на която е поставил подписа си. Копие от 
протокола се изпраща до всички членове на сдружението в  3 (три) календарни дни след  
провеждането му и се публикува на Интернет страницата на БФК“ 

Гласували с 16 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

Постъпи предложение останалите промени в Устава да се гласуват анблок съобразно 
изпратения проект. 

След разисквания ОС реши: 

Да се гласуват останалите промени в Устава анблок. 

Гласували с 20 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

След обсъждане на предложените промени в Устава съобразно предварително 
изпратения до всички членове проект  

ОС реши: 

Приема анблок промените в Устава според до изпратения членовете проект за 
изменението му като се имат предвид измененията приети днес. 

Гласували с 21 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

По т.5 Вземане на решение за учредяване на дъщерно търговско дружество, 

собственост на БФК 

Драгомир Кузов: Това се налага, че БФК да остане с нестопанска цел да не е регистрирана 

по ДДС, това че и махаме разплащане с фирми и минахме прага от 50 000 лв. и 

регистрирахме федерацията по ДДС, но това утежнява клубовете. Искаме дъщерно 

дружество със 100% собственост на БФК и регистриране по ДДС и да отрегистрираме 

БФК. 

Юлиан Спасов: Предложено е да се учреди дъщерно дружество собственост на БФК, при 

следните условия  
• Наименование: „БФК 2021“ ЕООД.  

• Седалището и адрес на управление на Дружеството: гр. София-п.к. 1330 ул. 
Гюешево 83 офис-120. 

• Предмет на дейност на Дружеството: Организиране на спортни прояви в областта 
на колоездачния спорт, реклама и спонсорство на колоездачния спорт, отдаване под наем 
на помещения и стоки, вътрешна и външна търговия на стоки и услуги, сътрудничество 
с международните, държавните и общински органи в областта на колоездачния спорт, 
осигуряване възможност на гражданите да упражняват велосипедния спорт за 
развлечение, за здраве, за транспорт, за туризъм, за по-голяма работоспособност и за 
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спортно усъвършенстване, за постигане на високи спортни резултати, както и 
извършването на други дейности, незабранени от закона.  

•  Срок: неограничен срок на съществуване 

• Едноличен собственик на капитала: сдружение „Българска Федерация 
Колоездене”, ЕИК 205777624. 

• Капитал: 100 лева,  разделен на 50 дружествени дяла всеки по 2 лева. 

След обсъждане ОС реши: 

Да се учреди дъщерно дружество собственост на БФК, с наименование: „БФК 
2021“ ЕООД при посочените по-горе условия. Приема Учредителният акт на 
Дружеството, като упълномощава Председателя на Управителния Съвет да го подпише 
от името на БФК. За управител се избра: Драгомир Борисов Кузов, л. к. № .........., изд. 
на .................. от МВР-София, ЕГН................, с адрес, гр. София, ул. ................ 
Оправомощава управителя на Дружеството или упълномощен от него представител да 
заяви за вписване регистрацията на Дружеството в ТРРЮЛНЦ. 

Гласували с 12 гласа „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“, 8 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

По т.6 Други 

Изказвания: 

Обща дискусия на членовете 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Общото събрание на Сдружение  беше 

закрито. 

 

Председател на събранието: Драгомир Кузов 

 

Протоколчик: Александра Никова 

 


