
 

 1

 
ПРОТОКОЛ 

 
От Общо събрание на Българска федерация по гребане проведено  на 

19.05.2018 г., в гр. София, сградата на ММС – „Спортна палата“, бул. Васил 
Левски 75, заседателна зала на V-ти етаж   

 
Регистрацията за участие започна в 10:00 часа на 19.05.2018 г.  
 

В 11:00 часа председателят на Управителния съвет на Българска федерация 
по гребане, Свилен Нейков предложи на Общото събрание да бъде избрана 

Мандатна комисия за проверка на документите за регистрация на членовете, в 
състав: Председател – Светлана Гергинова Гергова-Андреева и членове – 
Георги Яков Георгиев и Виктория Анастасиева Димитрова. 

ОС приема единодушно състава на комисията. 
ОС даде почивка от 10 мин. за разглеждане от комисията на предоставените 

от членовете на сдружението документи за регистрация. 
 
Председателят на Мандатната комисия – Светлана Гергова-Андонова 

докладва, че към датата на провеждане на настоящото Общо събрание в 
„Българска федерация по гребане“ членуват 21 спортни клуба. Днес са 

представили документи за участие представители на 12 /дванадесет/ спортни 

клуба, членове на сдружението. След преглеждане на представените документи 
комисията е констатирала, че двама от членовете не отговарят на изискванията 

за допускане до участие в Общото събрание, а именно: „Спортен клуб по 
гребане НСА – Васил Боянов“ се представлява, съгласно Удостоверение за 

актуално състояние, издадено по ф.д.№ 4780/1998 г. на СГС на 16.05.2018 г. 
от председателя Венцислав Борисов Славчев и Румян Петков Христов. На 

събранието присъства Никола Петров Господарски, упълномощен само от 
единия представляващ – Венцислав Борисов Славчев; „Спортен гребен клуб 
Черно море“ представя Удостоверение за актуално състояние издадено на 

01.12.2017 г., въпреки че в поканата за събранието изрично е посочено. С 
оглед на горното Мандатната комисия е констатирала, че за участие в Общото 

събрание се допускат 10 члена, не се допускат до участие „Спортен клуб по 
гребане НСА – Васил Боянов“ и „Спортен гребен клуб Черно море“. 

Съгласно указаното в обявата за свикване на Общо събрание на Българска 

федерация по гребане, публикувана в Държавен вестник: „При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 

ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и условия за провеждане 
и участие независимо от броя на явилите се членове.“ 

След приемане на доклада на мандатната комисия, поради липса на кворум, 

Общото събрание се отлага за 12,00 часа. 
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В 12:00 часа Свилен Нейков – председател на сдружението откри Общото 

събрание на Българска федерация по гребане. 
Бяха преброени присъстващи представители на членовете на сдружението. 

На събранието присъстват 9 спортни клуба от допуснатите 10 члена: „Спортен 
клуб по гребане Академик”, „Гребен клуб при ЦСКА – сдружение с нестопанска 
цел”, „Гребен клуб Левски - София”, „Армейски гребен клуб Тракия”, „Гребен 

клуб Армеец”, „Гребен клуб Панчарево”, „Гребен клуб Електрон”,  „Спортен 
клуб водни спортове за хора с увреждания Академик-София”, „Гребен клуб 

Пловдив”. 
 
За делово протичане на събранието, Свилен Нейков предложи да бъдат 

избрани следните позиции и комисии: 
 
Предложение за избор на председател на ОС – ОС предложи за водещ 

на Общото събрание да бъде избран Свилен Нейков. 
След проведено гласуване,  

ОС реши:     Председател на събранието да бъде Свилен Нейков. 
9 гласа „ЗА” 

 
Предложение и избор на преброители - ОС предложи за преброители на 

Общото събрание да бъдат избрани Георги Георгиев и Венета Пехливанова. 
След проведено гласуване, 
ОС реши:  Избира за преброители на събранието Георги Георгиев и 

Венета Пехливанова. 
9 гласа „ЗА” 

 
Предложение и избор на протоколчик - ОС предложи за протоколчик на 

Общото събрание да бъде избрана Виолета Нинова. 

След проведено гласуване, 
ОС реши:  Избира за протоколчик на събранието Виолета Нинова. 
9 гласа „ЗА” 

 
Предложение за избор на комисия по решенията - ОС предложи 

комисията по решенията да бъде в следния състав:   председател - Светлана 
Андреева и членове – Марин Христов и Румяна Нейкова. 

След проведено гласуване,  
ОС реши:  Избира комисия по решенията в състав: председател - 

Светлана Андреева и членове – Марин Христов и Румяна Нейкова. 
9 гласа „ЗА” 
 
Предложение за избор на комисия по избора - ОС предложи комисията 

по избора да бъде в следния състав:   председател – Венета Пехливанова и 
членове – Валентин Андреев и Никола Караколев. 
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След проведено гласуване,  

ОС реши:  Избира комисия по избора в състав: председател - Венета 
Пехливанова и членове – Валентин Андреев и Никола Караколев. 

9 гласа „ЗА” 
 
Свилен Нейков прочете дневния ред: 
Точка 1. Отчет на УС за дейността на федерацията за 2017 г.; проект за 

решение – ОС приема отчета на УС на федерацията за 2017 г.;  

Точка 2. Приемане на финансов отчет на сдружението за 2017 г.; проект за 
решение – ОС приема финансовия отчет на сдружението за 2017 г.; 

Точка 3. Приемане на бюджета на федерацията за 2018 г.; проект за 

решение – ОС приема бюджета на федерацията за 2018 г.;  
Точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността на 

федерацията през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност 
членовете на УС на федерацията за дейността им през 2017 г.;  

Точка 5. Освобождаване на Иво Димитров Янакиев – член на УС (по негова 

молба), и избор на нов член на УС до изтичане мандата на настоящия УС; 
проект за решение – ОС освобождава Иво Димитров Янакиев и избира нов член 

на УС до изтичане на мандата на настоящия УС;  
Точка 6. Изменения и допълнения на нормативните актове на Българската 

федерация по гребане: Наредба на Българската федерация по гребане за 
оценка на дейността на спортни клубове, членове на федерацията и 
разпределение средствата от ММС; Правилник за дейността на съдийската 

комисия при Българската федерация по гребане; Правилник за работа на 
треньорския съвет към БФ Гребане; Наредбата за провеждане на държавния 

спортен календар; Наредбата за провеждане на държавно първенство на 
гребен ергометър; Правилник за статута на спортистите по гребане; Регламент 
за временно ползване на материална част от спортните клубове, собственост на 

БФ Гребане; 
Точка 7. Разни. 

 
По Точка 1. Отчет на УС за дейността на федерацията за 2017 г. 
Свилен Нейков представи отчета на Управителния съвет за дейността на 

федерацията през периода 01.01. – 31.12.2017 г., и включения към него 
доклад за дейността по чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ и даде думата на делегатите за 

въпроси и дискусия по отчета.  
ОС няма въпроси по отчета на Управителния съвет на БФ Гребане. 
 

Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане на отчета на УС за 
дейността на федерацията за 2017 г. по т. 1. 

 
След проведено гласуване,  
По точка 1. от дневния ред ОС реши: 1. Приема отчета на УС на 

федерацията за 2017 г. 
9 гласа „ЗА” 
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По Точка 2. Приемане на финансов отчет на сдружението за 2017 г. 
Иван Андонов изчете финансовия отчет на сдружението за 2017 г.  
Свилен Нейков даде думата на делегатите за въпроси и дискусия по 

финансовия отчет.  
ОС няма въпроси по финансовия отчет на сдружението за 2017 г.  
 

Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане на финансовия отчет 
на сдружението за 2017 г. по т. 2. 

 
След проведено гласуване,  
По точка 2. от дневния ред ОС реши: 2. Приема финансовия отчет на 

сдружението за 2017 г. 
9 гласа „ЗА” 

 
По Точка 3. Приемане на бюджет на федерацията за 2018 г. 
Виолета Нинова представи проекта за бюджет на федерацията за 2018 г.  

Свилен Нейков даде думата на делегатите за въпроси и дискусия по бюджета  
на федерацията за 2018 г. 

ОС няма въпроси по бюджет на федерацията за 2018 г. 
 

Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане на бюджета на 
федерацията за 2018 г. по т. 3. 

 

След проведено гласуване,  
По точка 3. от дневния ред ОС реши: 3. Приема бюджета на 

федерацията за 2018 г. 
9 гласа „ЗА” 
 

По Точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 
дейността на федерацията през 2017 г. 

Свилен Нейков предложи ОС да премине към гласуване по т. 4 от дневния 

ред. 
 

След проведено гласуване,  
По точка 4. от дневния ред ОС реши: 4. Освобождава от отговорност 

членовете на УС на федерацията за дейността им през 2017 г. 
8 гласа „ЗА”; 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - „Гребен клуб Левски - София” 
 

По Точка 5. Освобождаване на Иво Димитров Янакиев – член на УС 
(по негова молба), и избор на нов член на УС до изтичане мандата на 
настоящия УС.  

Свилен Нейков предложи ОС да гласува освобождаването на Иво Димитров 
Янакиев – член на УС (по негова молба).   
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След проведено гласуване,  

По точка 5. от дневния ред ОС реши: 5.1. Освобождава Иво Димитров 
Янакиев от членство в Управителния съвет на Българска федерация по 
гребане. 

9 гласа „ЗА” 
 
Свилен Нейков предложи ОС да избере начин на гласуване при избора на 

нов член на УС. 

Светлана Андреева предложи на ОС да вземе следното решение: Общото 
събрание решава новият член на Управителния съвет на сдружение „Българска 
федерация по гребане” да бъде избран чрез явно гласуване. 

 
След проведено гласуване,  

По точка 5. от дневния ред ОС реши: 5.2. Новият член на 
Управителния съвет на сдружение „Българска федерация по гребане” 
да бъде избран чрез явно гласуване.  

9 гласа „ЗА” 
 
Свилен Нейков даде думата за предложения за нов член на Управителния 

съвет на Българска федерация по гребане. 

Никола Караколев предложи кандидатите за член на УС да изкажат мотиви 
за включването си в управителния съвет. 

 

Постъпиха следните предложения за нов член на Управителния съвет на 
Българска федерация по гребане: 

1. Никола Любомиров Караколев – предложен от Никола Караколев – 
делегат от „Гребен клуб Левски - София”; 

2. Рали Динев Коев – предложен от Светлана Андреева – делегат от „Гребен 

клуб Армеец”. 
 
Никола Караколев изложи своите мотиви да се включи в УС на БФ Гребане - 

като член на УС ще работи за: популяризиране на спорта; решаване на 
проблемите с треньорските кадри, които към момента са малко на брой и 

недостатъчно обучени; подновяване на материалната част на спортните 
клубове; изчистване на езерото Панчарево и ремонт на предоставените за 

ползване хангари; съдействие за повишаване активността на УС. 
Рали Коев изложи своите мотиви да се включи в УС на БФ Гребане - като 

член на УС ще подпомогне с практически действия решаването на проблемите 

на езерото Панчарево, ще ползва натрупания в годините опит за развитие на 
гребния спорт и ще осигури приемственост между поколенията. 

 
Свилен Нейков предложи ОС да пристъпи към процедура на гласуване на 

двамата кандидати за член на Управителния съвет на Българска федерация по 

гребане. 
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Председателят на комисията по избора – Венета Пехливанова пристъпи към 

записване на вота на делегатите. 
Предложените за нов член на Управителния съвет на сдружение „Българска 

федерация по гребане” физически лица, получиха следните гласове: 
1. Никола Любомиров Караколев - 1 глас „ЗА”; 8 гласа „ПРОТИВ“  
2. Рали Динев Коев - 8 гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ”  

 
По точка 5. от дневния ред ОС реши: 5.3. Избира Рали Динев Коев за 

член на Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по 
гребане” до изтичане мандата на настоящия УС. 

   
По Точка 6. Изменения и допълнения на нормативните актове на 

Българската федерация по гребане: Наредба на Българската 
федерация по гребане за оценка на дейността на спортни клубове, 
членове на федерацията и разпределение средствата от ММС; 
Правилник за дейността на съдийската комисия при Българската 
федерация по гребане; Правилник за работа на треньорския съвет към 
БФ Гребане; Наредбата за провеждане на държавния спортен 
календар; Наредбата за провеждане на държавно първенство на 
гребен ергометър; Правилник за статута на спортистите по гребане; 
Регламент за временно ползване на материална част от спортните 
клубове, собственост на БФ Гребане.  

Свилен Нейков даде думата на Виолета Нинова за доклад по постъпилите 

предложения за изменения и допълнения на нормативните актове на 
Българската федерация по гребане. 

Виолета Нинова докладва, за постъпилите предложения за изменения и 
допълнения на нормативни актове, както следва: 

 
6.1. Предложение за приемане на Правилник за провеждане на 

състезания по гребане, който да замени Наредбата за провеждане на 
държавния спортен календар и Наредбата за провеждане на държавно 
първенство на гребен ергометър. 

Борислав Василев, председател на съдийската комисия към БФ Гребане 

аргументира необходимостта от приемане на новия документ, който описва 
подробно всички процедури при провеждане на състезания и дава 

равнопоставеност на всички състезатели при участие.  
Венета Пехливанова предложи Правилникът да бъде предварително обсъден 

от треньорите и съдиите, при необходимост да бъдат нанесени корекции, след 

което да бъде гласуван от Общото събрание. Към момента вече е стартирал 
държавният спортен календар за 2018 г. и е по-добре правилникът да бъде 

приет след приключването на състезанията през годината. 
Светлана Андреева предложи да останат действащите наредби за 

провеждане на състезания, а съдиите да изработят правилник само за тяхната 

дейност.  
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Свилен Нейков изказа становище, че документът трябва да бъде съобразен с 

особеностите на гребането в България. 
Валентин Андреев изказа становище, че би било добре документът да се 

приеме, след нанасяне на допълнения и изменения в някои от членовете. 
Валентин Андреев предложи ОС да вземе следното решение: Общото 

събрание възлага на всички спортни клубове, членове на сдружението да 

изпратят своите предложения за изменения и допълнения на „Правилника за 
провеждане на състезания по гребане“ в срок до 30.09.2018 г.  

Венета Пехливанова предложи да бъде свикано извънредно общо събрание 
за разглеждане и приемане на „Правилника за провеждане на състезания по 
гребане“. 

 
По точка 6. от дневния ред ОС реши: 6.1. Възлага на всички спортни 

клубове, членове на сдружението да изпратят своите предложения за 
изменения и допълнения на „Правилника за провеждане на състезания 
по гребане“ в срок до 30.09.2018 г.  
 9 гласа „ЗА” 
  

 6.2. Предложение за допълнение на Наредбата за провеждане на 
държавно първенство на гребен ергометър. 

 
След обсъждане на получените предложения  
По точка 6. от дневния ред ОС реши: 6.2. Приема следните изменения и 
допълнения на Наредбата за провеждане на държавно първенство на 
гребен ергометър:  
В таблицата на чл. 4, се добавят два реда със следния текст: 

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА   тегло дистанция 

KBG КАДЕТКИ Б   250 м 

KBB КАДЕТИ Б   250 м 

9 гласа „ЗА” 

 
 6.3. Предложение за допълнение на Наредбата за провеждане на 
държавния спортен календар. 
 
След обсъждане на получените предложения  

По точка 6. от дневния ред ОС реши: 6.3. Приема следните изменения и 
допълнения на Наредбата за провеждане на държавния спортен 
календар:  
В чл. 21 се добавя т. 4. със следния текст: „4. При равенство в точките при 

отборното класиране, по-напред се класира отборът, който е спечелил повече 
първи места в дисциплините на съответната категория. При ново равенство се 
сравнява броят на вторите места, като принципът се запазва до определяне на 

разлика.“ 
 9 гласа „ЗА” 
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6.4. Предложение за изменение и допълнение на Наредба на 
Българската федерация по гребане за оценка на дейността на спортни 
клубове, членове на федерацията и разпределение средствата от ММС 
 
След обсъждане на получените предложения  
По точка 6. от дневния ред ОС реши: 6.4. Приема следните изменения и 
допълнения на Наредба на Българската федерация по гребане за 
оценка на дейността на спортни клубове, членове на федерацията и 
разпределение средствата от ММС:  
6.4.1. Добавя се нов чл. 8, със следния текст: „ Чл. 8. Състезатели, участвали 
във възрастова група „мъже и жени“, които се класират последни на директен 

финал или в сериите, на 10 и повече секунди от предпоследния, не носят точки 
по смисъла на тази Наредба.“ 

6 гласа „ЗА”; 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - „Гребен клуб при ЦСКА – сдружение с 
нестопанска цел”, „Армейски гребен клуб Тракия”, „Гребен клуб Пловдив” 
 
6.4.2. В таблица № 6 на чл. 13, се добавя нов ред със следния текст: 

    място 
 
първенство 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

ЕП U23   300   275 250 225 200 175  - - - - - - 

9 гласа „ЗА” 
 
6.4.3. Текстът на чл. 13, б. „В“ се изменя така: „В/ От точките завоювани от 

даден състезател, 30 % се разделят по равно и начисляват на предишни 
клубове, в които състезателят е водил тренировъчна и състезателна дейност 

минимум три години, а останалите 70% се начисляват за настоящия клуб.“ 
5 гласа „ЗА”; 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - „Гребен клуб при ЦСКА – сдружение с 
нестопанска цел”, „Гребен клуб Левски - София”, „Армейски гребен клуб 

Тракия”, „Гребен клуб Пловдив” 
 

 По Точка 7. Разни 
 
 Общото събрание обсъди внесените предложения относно принципи и правила 
за подпомагане на спортните клубове, членове на БФ Гребане със средства от 
собствени приходи на федерацията. 

ОС възлага на Управителния съвет да определи принципите при подпомагане 
на спортните клубове, членове на БФ Гребане със средства от собствени 

приходи на федерацията. 
 

  Никола Караколев поиска информация за отношението на УС на БФ Гребане 

към състезателя от националния отбор Георги Божилов. 
 В отговор на зададения въпрос, Свилен Нейков обясни, че състезателят 

Георги Божилов ще бъде извикан на следващото заседание на УС, за да даде  
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обяснение за напускането на тестовете на националния отбор 26-27.04.2018 г. 

и за бъдещите си виждания за развитие като национален състезател. 
 

 Никола Караколев поиска информация за принципите за закупуване на 
възстановителни медикаменти и екипировка за състезателите от националния 
отбор. 

 В отговор на зададения въпрос, Свилен Нейков обясни, че лекарят на 
националния отбор определя кои възстановителните средства да се закупят. 

Екипите се определят от главния треньор на националния отбор на база 
консултирано мнение със състезатели и треньори, необходимост, 
функционалност и приемлива цена.  

 
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на Българска 

федерация по гребане бе закрито. 
 
 
       
          

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФГ:................................. 
                                                                    /Свилен Нейков/ 

 
 
 

                                  ПРОТОКОЛЧИК:................................ 
          /Виолета Нинова/ 

 
 


