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ПРОТОКОЛ 
 

От Общо събрание на Българска федерация по гребане проведено  на 
20.06.2020 г., в гр. София, сградата на Национална гребна база „Средец“, София, 
кв. Панчарево, бул. Самоковско шосе № 9 

 
Регистрацията за участие започна в 10:00 часа на 20.06.2020 г.  
В 11:00 часа Свилен Нейков – председател на сдружението откри Общото 

събрание 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 – Валентин Тодоров Андреев и членове – Валентина Борисова 
Георгиева и Румяна Димитрова Нейкова. 

ОС прие 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 – Валентин Андреев докладва, че от 

регистрирането на „Българска федерация по гребане” до днес 20.06.2020 г. в 
сдружението членуват 21 юридически лица. Днес, 20.06.2020 г. на Общото 
събрание на  “Българска федерация по гребане” са представили документи за 
участие представители на 10 члена. След преглеждане на представените 
документи комисията констатира, че всички отговарят на изискванията и за 
участие в Общото събрание се допускат 10 члена. 

Общото събрание е свикано съгласно изискванията на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел и устава на федерацията - с покана, обявена в Регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията по 
партидата на сдружението на 13.05.2020 г. от името на УС на федерацията. 
Поканата е  разлепена на видно място един месец преди датата на провеждане на 
ОС в седалището на сдружението. 
Поканата е от името на Управителния съвет и съдържа датата, часа, мястото и 
дневния ред за провеждане на събранието. 

Съгласно указаното в обявата за свикване на Общо събрание на Българска 
федерация по гребане, публикувана в Регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел при Агенция по вписванията: „При липса на кворум на основание 
чл. 27 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.“ 

 
Поради липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание се 

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

събрание на Българска федерация по гребане. 
 



 

 2

Бяха преброени присъстващите представители на членовете на сдружението. На 
събранието присъстват 10 спортни клуба: „Спортен клуб по гребане Академик”, 
„Гребен клуб при ЦСКА – сдружение с нестопанска цел”, „Спортен клуб Хеброс - 
гребане”, „Армейски гребен клуб Тракия”, „Спортен клуб академично гребане - 
Локомотив”, „Спортен клуб Оливет - гребане”, „Гребен клуб Черпоков”, „Спортен 
клуб Академик – гребане“, „Гребен клуб Панчарево”, „Гребен клуб Електрон”. Няма 
промяна в регистриралите се в 11.00 часа. 

 
За делово протичане на събранието, Свилен Нейков предложи да бъдат избрани 

следните органи на събранието: 
 
Предложение и избор на Председател на събранието – Цоню Григоров 

предложи Свилен Нейков за Председател  на Общото събрание. 
След проведено гласуване, 
ОС реши:  Избира за Председател на събранието Свилен Нейков. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 
Предложение и избор на протоколчик – Свилен Нейков предложи за 

протоколчик на Общото събрание да бъде избрана Виолета Нинова. 
След проведено гласуване, 
ОС реши:  Избира за протоколчик на събранието Виолета Нинова. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 
Предложение и избор на преброител – Свилен Нейков предложи за 

преброител на Общото събрание да бъде избран Марин Христов. 
След проведено гласуване, 
ОС реши:  Избира за преброител на събранието Марин Христов. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 
Свилен Нейков прочете дневния ред: 

Точка 1. приемане на отчет на УС за дейността на федерацията за 2019 г.;  
Точка 2. приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.;  
Точка 3. приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2019 г. по 
чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ;  
Точка 4. приемане на бюджета на сдружението за 2020 г.; 
Точка 5. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността на 
федерацията през 2019 г.;  
Точка 6. приемане на отчет за изпълнението на Програмата за развитие на 
гребния спорт 2017 – 2020; 
Точка 7. приемане на Програма за развитие на гребния спорт 2021 – 2024; 
Точка 8. изменения и допълнения на нормативните актове на Българската 
федерация по гребане: Правила на „Българска федерация по гребане“ за оценка 
на дейността на спортни клубове, членове на федерацията и разпределение 
средствата от ММС; Правила за дейността на съдийската комисия при „Българската 
федерация по гребане“; Правила за работа на треньорския съвет към „Българска 
федерация по гребане“; Правила за провеждане на състезания по гребане; 
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Правила за картотекирането, статута и трансфера на спортистите по гребане; 
Антидопингови правила на Българска федерация по гребане и приемане на нови 
нормативни актове на Българска федерация по гребане; 
Точка 9. Разни. 

 
По Точка 1. Приемане на отчет на УС за дейността на федерацията за 

2019 г. 
Свилен Нейков представи отчета на Управителния съвет за дейността на 

федерацията през периода 01.01. – 31.12.2019 г. 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 2019 г. по т. 1. 
 
След проведено гласуване,  
По точка 1. от дневния ред ОС реши: 1. Приема отчета на УС за 

дейността на федерацията за 2019 г. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма  
 
По Точка 2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 

2019 г. 
Иван Андонов изчете финансовия отчет на сдружението за 2019 г.  
Свилен Нейков даде думата на делегатите за въпроси и дискусия по финансовия 

отчет.  
ОС няма въпроси по финансовия отчет на сдружението за 2019 г.  
 
Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане на финансовия отчет на 

сдружението за 2019 г. по т. 2. 
 
След проведено гласуване,  
По точка 2. от дневния ред ОС реши: 2. Приема Годишния финансов 

отчет на сдружението за 2019 г. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 
По Точка 3. Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението 

за 2019 г. по чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ  
Свилен Нейков представи доклада за дейността по чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ и даде 

думата на делегатите за въпроси и дискусия по доклада.  
ОС няма въпроси по годишния доклад на БФ Гребане за 2019 г. 
 
Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане годишния доклад за 

дейността на сдружението за 2019 г. по т. 3. 
 
След проведено гласуване,  
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По точка 3. от дневния ред ОС реши: 3. Приема годишния доклад за 
дейността на сдружението за 2019 г. по чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ. 

10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма  
 
По Точка 4. Приемане на бюджета на сдружението за 2020 г.  
Виолета Нинова представи проекта за бюджет на федерацията за 2020 г.  
Свилен Нейков даде думата на делегатите за въпроси и дискусия по бюджета  на 

федерацията за 2020 г. 
ОС няма въпроси по бюджет на федерацията за 2020 г. 
 
Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане на бюджета на 

федерацията за 2020 г. по т. 4. 
 
След проведено гласуване,  
По точка 4. от дневния ред ОС реши: 3. Приема бюджета на сдружението 

за 2020 г. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 
По Точка 5. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 

дейността на федерацията през 2019 г. 
Свилен Нейков предложи ОС да премине към гласуване по т. 5 от дневния ред. 
 
След проведено гласуване,  
По точка 5. от дневния ред ОС реши: 4. Освобождава от отговорност 

членовете на УС на федерацията за дейността им през 2019 г. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 

 По Точка 6. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за 
развитие на гребния спорт 2017 – 2020. 

Румяна Нейкова представи отчета за изпълнението на Програмата за развитие 
на гребния спорт 2017 – 2020, за периода 2017 – 2019 години. 

Свилен Нейков даде думата на делегатите за въпроси и дискусия отчета. 
ОС няма въпроси по отчета за изпълнението на Програмата за развитие на 

гребния спорт 2017 – 2020. 
 
Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане на отчета за 

изпълнението на Програмата за развитие на гребния спорт 2017 – 2020, за 
периода 2017 – 2019 години по т. 6. 

 
След проведено гласуване,  
По точка 6. от дневния ред ОС реши: 3. Приема отчета за изпълнението 

на Програмата за развитие на гребния спорт 2017 – 2020, за периода 2017 
– 2019 години. 

10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
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  По Точка 7. Приемане на Програма за развитие на гребния спорт 2021 – 
2024. 

Румяна Нейкова представи Програмата за развитие на гребния спорт 2021 – 
2024. 

Свилен Нейков даде думата на делегатите за въпроси и дискусия отчета. 
ОС няма въпроси по Програмата за развитие на гребния спорт 2021 – 2024. 
 
Свилен Нейков предложи ОС да премине към приемане на Програмата за 

развитие на гребния спорт 2021 – 2024 по т. 7. 
 
След проведено гласуване,  

По точка 7. от дневния ред ОС реши: 3. Приема Програмата за развитие на 
гребния спорт 2021 – 2024. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се – няма 
 
 По Точка 8. Изменения и допълнения на нормативните актове на 
Българската федерация по гребане: Правила на „Българска федерация по 
гребане“ за оценка на дейността на спортни клубове, членове на 
федерацията и разпределение средствата от ММС; Правила за дейността 
на съдийската комисия при „Българската федерация по гребане“; Правила 
за работа на треньорския съвет към „Българска федерация по гребане“; 
Правила за провеждане на състезания по гребане; Правила за 
картотекирането, статута и трансфера на спортистите по гребане; 
Антидопингови правила на Българска федерация по гребане и приемане 
на нови нормативни актове на Българска федерация по гребане. 
 Виолета Нинова докладва за внесените предложения за изменения и допълнения 
на нормативните актове и за нови нормативните актове, както следва: 

 
 8.1. Внесени предложения за изменения на Правилата за провеждане на 
състезания по гребане.  
 8.1.1. Предложение да отпаднат предсъстезателните медицински прегледи и да 
остане в сила само периодичните медицински прегледи с натоварване и  да 
отпаднат биохимичните изследвания на кръвта за всички възрастови групи. 
 Виолета Нинова разясни, че условията и редът за извършване на медицинските 
прегледи са определени в Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за 
извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и 
състезателна дейност и БФГ няма право да приема нормативни актове, 
противоречащи на Наредбата. 
 Общото събрание обсъди предложението в частта му за отпадане на 
предсъстезателните медицински прегледи. 
  
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Да отпадне т. 2 от чл. 3 от Правилата 
за провеждане на състезания по гребане.  
9 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, против – няма  
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 8.1.2. Премахване на дисциплината LW2- от програмата за Държавни първенства. 
 Общото събрание обсъди предложението. 
  
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Отхвърля предложението за 
изменение на т. 4 от чл. 9 от Правилата за провеждане на състезания по 
гребане.  

5 гласа „ЗА”, 5 гласа „ПРОТИВ“, въздържали се - няма 
   
 8.1.3. Дисциплината JWB 4x+, да стане JWB 4x (без рулеви). 
 Общото събрание обсъди предложението. 
  
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Текстът на т. 10 от чл. 9 от Правилата 
за провеждане на състезания по гребане да бъде изменен както следва:  

„10. ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (JWB), 4+ , 2х , 2- , 1х , 4х , 8+“ 
6 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ“, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
 
 8.1.4. Дисциплината JWB4+, да стане JWB4-. 
 Общото събрание обсъди предложението. 
  
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Отхвърля предложението за 
изменение на т. 10 от чл. 9 от Правилата за провеждане на състезания по 
гребане, касаещи дисциплината JWB 4+.  
8 гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ“, въздържали се - няма 
 
 8.1.5. На Държавното първенство по гребен ергометър децата в 6 и 7 клас да 
бъдат разделени, т.е. да се състезават само деца в 6 клас и само деца в 7 клас. 
 Общото събрание обсъди предложението. 
  
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Текстът на т. 2 от чл. 7 от Правилата 
за провеждане на състезания по гребане да бъде изменен както следва:  

„2. КАДЕТИ И КАДЕТКИ: 

2.1. КАДЕТИ И КАДЕТКИ Б   - Гребците могат да се състезават в категория 
„кадети и кадетки Б” до 31 декември на годината, в която навършват 13 
години. 
2.2. КАДЕТИ И КАДЕТКИ А   - Гребците могат да се състезават в категория 
„кадети и кадетки А” до 31 декември на годината, в която навършват 14 
години.“ 
8 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ“, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
 
 8.1.6. Изменения на чл. 5, както следва: 
Чл. 5, т. 4.1., б. „б“ да бъде със следния текст: 
„Състезатели картотекирани като „юноши и девойки младша възраст”; 
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Чл. 5, т. 5.1., б. „б“ да бъде със следния текст: 
„Състезатели картотекирани като „юноши и девойки старша възраст”; 
Чл. 5, т. 5.1., б. „в“  - да отпадне 
 Общото събрание обсъди предложението. 
  
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Отхвърля предложението за 
изменение на т. 4.1. и т. 5.1. от чл. 5 от Правилата за провеждане на 
състезания по гребане.  
8 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ“, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 
 8.1.7. Да отпадне текстът „При несъгласие на ръководител на отбора с така 
предложения стартов лист, се тегли жребий за предварителните сериите в 
конкретната дисциплина, на техническата конференция.“ от чл. 32. 
 Общото събрание обсъди предложението. 
  
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Текстът на чл. 32 от Правилата за 
провеждане на състезания по гребане да бъде изменен както следва:  

„Чл. 32. СИСТЕМА ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ФИНАЛ И ЖРЕБИЙ. 

Когато има повече участници от броя на коридорите в една дисциплина, 
БФГ прилага система за класиране за финал. Системата е на принципа на 
поставяне на отборите в предварителни серии, полуфинали (за част от 
възрастовите групи) и финали. Поставянето в предварителни серии се 
извършва от ръководството по организацията на състезанието, като при 
необходимост се ползва консултация с треньори от спортните клубове. 
Полуфиналите и финалите се определят, съгласно правилата на FISA. 
Системите за класиране на финали се определени в часовия график, 
според броя на участващите лодки и възрастовата група.“ 
8 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ“, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
 
 8.1.8. В § 2. Да бъдат направени следните изменения: „При наличие на повече от 
седем лодки в дисциплина, сериите и полуфиналите се провеждат през първия ден 
от състезанието. 
Всички финалите се провеждат през втория ден от състезанието.“ 
 Общото събрание обсъди предложението. 
  
 След проведено гласуване, 

По точка 8. от дневния ред ОС реши: Текстът на „§ 2. от Правилата за 

провеждане на състезания по гребане да бъде изменен както следва:  

„§ 2. При наличие на повече от седем лодки в дисциплина, сериите и 

полуфиналите се провеждат през първия ден от състезанието. 
Всички финалите се провеждат през втория ден от състезанието.“ 
7 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ“, въздържали се – няма 
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 8.2. Предложение за нов нормативен акт „Антидопингови правила на 
Българска федерация по гребане“  
 Общото събрание обсъди предложения от УС проект на документ. 
 Няма постъпили предложения за изменения и допълнения. 
 
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Приема „Антидопинговите правила на 
Българска федерация по гребане“. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се – няма 
 
 8.3. Предложение за нов нормативен акт „Правила за удостояване с 
награди и звания на спортисти, треньори и спортни деятели“  
 Общото събрание обсъди предложения от УС проект на документ. 
 Няма постъпили предложения за изменения и допълнения. 
 
 След проведено гласуване, 
По точка 8. от дневния ред ОС реши: Приема „Правила за удостояване с 
награди и звания на спортисти, треньори и спортни деятели“. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 
 По Точка 9. Разни 
 Свилен Нейков даде думата на делегатите за изказвания и предложения. 
 ОС обсъди внесени от делегатите предложения. 
 
 По точка 9. от дневния ред ОС реши: 
9.1. Възлага на Управителния съвет да бъде направен анализ на 
състоянието на материалната част, собственост на БФ по гребане и при 
възможност да бъдат предоставени за ползване от спортните клубове 
лодки, моторни лодки и др. 
9.2. Възлага на Управителния съвет да сформира работна група, която да 
направи анализ на дисциплините и програмата за провеждане на 
състезанията от държавния спортен календар, с цел оптимизиране на 
дисциплините и преминаване към програма със серии, репесажи и финали 
във всички възрастови групи. 
10 гласа „ЗА”, против – няма, въздържали се - няма 
 
След изчерпване на дневния ред в 13.35 часа Общото събрание беше закрито. 

       
          
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФГ:................................. 
                                                                    /Свилен Нейков/ 
 
 
                                  ПРОТОКОЛЧИК:................................ 
          /Виолета Нинова/ 


