
 

 

 
                                             ПРОТОКОЛ 
                                                                                       ОТ  

                                             Общо редовно отчетно-изборно събрание на БФПС  

                                                                                   2011 г.   

 

 

На 26.07.2011 г. от 15 часа в съответствие с Решение на УС от 05.05.2011 г. и публикуваната  

в бр. 46 от 17.06.2011 г. в държавен вестник покана се проведе Общо отчетно-изборно 

събрание на БФПС. В15 часа г-н Пламен Минчев – Президент на Федерацията приветства 

присъстващите делегати и откри събранието. По предложение на г-н Коларов за  

Председател на провежданото събрание бе избран г-н Михаил Денев, а за секретар  

Валентин Люцканов. В изпълнение на функциите си г-н М. Денев призова делегатите 

за предложения за избор на Мандатна комисия. Постъпилото предложение бе гласувано 

и ОС единодушно избра за председател на Мандатната комисия г-н Димитър Попов и  

за член г-н Венцислав Георгиев. След направената проверка на представените документи за  

избор на делегати от Общите събрания на колективните членове на Федерацията 

председателя на МК докладва присъствието на редовно избрани и упълномощени 

делегати на следните клубове : 

 

1. Яхт Клуб “Свети Николай” – Шабла - делегат Венцислав Георгиев       

2. КПР “Нафтекс” - Бургас                      -  делегат Валентин Люцканов   

3. КПСД “Девня” -  Девня                       - делегат Марио Христов              

4. СКВС “Месембрия” – Несебър           - делегат Веселин Томов             

5. “Свети Никола” - София                     - делегат Любомир Анатков       

6. КПС “Варна Суб”- Варна                    - делегат Михаил Денев              

7. КВС “Балтек” – Варна                         - делегат Красен Кръстев 

8. КПС “Тритон” – Бургас                       - делегат Димитър Попов 

9. “КВВПС” - Варна                                 - делегат Злати Коларов 

 

Не присъстват делегирани представители на клубовете СК “Варна Дайвинг Център”- 

Варна и КПР “Марлин” – Приморско. Председателят прочете обявения в Държавен  

вестник дневен ред. Не постъпиха предложения за промени или допълнения и  

след гласуване той бе приет единодушно. 

 

1. Отчет за дейността на УС през периода 2007 – 2010 г. 

2. Избор на нов УС , КС и Президент на БФПС. 

 

Премина се към изпълнението му. Доклад по първа точка бе прочетен от  

Ген. Секретар г-н Злати Коларов. Прочетен бе и Финансов отчет за 2010 г. 

Председателят даде думата на делегатите за разисквания по отчетите. 

       - Г-н Любомир Анатков препоръча БФПС да защитава интересите на цялата  

харпунджийска общност, включително подводния риболов във водоеми със 

 сладки води. Заседанията на УС и КС да се провеждат по-често, в съответствие 

 с Устава. В дневния ред на заседанията да фигурира точка “Разни”, за да се разискват 

теми, възникнали според запитванията и интересите на отделните членове на  

Федерацията. Клуб “Свети Никола” предлага да се дискутира въпроса за  

преместване седалището на Федерацията, за да се облекчи събирането на членовете 

за Общи събрания и разширени заседания на УС.  

- Г-н Марио Христов заяви, че всички са единодушни, че уебсайта, който  

поддържа Федерацията, не работи задоволително. Същият предложи да се 



възложи на г-н Димитър Янев и да му се осигури възможност за директно качване 

на подаваната от УС и организаторите на спортни прояви информация в  

сайта на БФПС. След направените изказвания постъпи предложение от делегатите 

на клубовете “Нафтекс”, “Тритон” и “Балтек” отчета за дейността на УС   

през мандатния период да бъде приет. Предложението бе гласувано и отчета 

бе приет единодушно, с което Общото Събрание освободи членовете на  

досегашния УС от отговорност. 

      Пристъпи се към изпълнение на т.2 от дневния ред – избор на новУС, КС и  

Президент на БФПС. След гласуване ОС прие единодушно новия УС да се 

състои от 7 члена. Прие се процедура за избор на новите членове чрез явно 

гласуване. 

      За членове на УС бяха предложени : 

 

- Марио Христов –               предложен от                              Клуб “КПСД” 

- Весел Новкиришки –         предложен от                              Клуб “КПСД” 

- Злати Коларов –                 предложен от                              Клуб “ВДЦ” 

- Михаил Денев –                 предложен от                              Клуб “ВДЦ” 

- Васил Силяновски –          предложен от                              Клуб “Свети Никола” 

- Димитър Василев –            предложен от                             Клуб “Варна Суб” 

- Атанас Катрафилов –        предложен от                              Клуб “Месембрия” 

- Димитър Попов –               предложен от                             Клуб “Месембрия” 

- Петър Втухов –                  предложен от                              Клуб “Нафтекс” 

- Димитър Лютаков –          предложен от                              Клуб “ВВПС”    

   

      След обсъждане на кандидатурите, чрез явно гласуване бе избран нов УС  

      в състав : 

 

      1.     Атанас Катрафилов 

      2.     Васил Силяновски 

      3.     Злати Коларов 

      4.     Михаил Денев 

      5.     Марио Христов 

      6.     Димитър Попов 

      7.     Петър Втухов 

 

Г-н Злати Коларов предложи КС в състав от 3 члена.  

 

      - Любомир Анатков 

      - Ивайло Силяновски 

      - Димитър Лютаков 

 

Други предложения не постъпиха. Общото Събрание избра при явно гласуване 

с пълно единодушие КС в предложения състав. За председател на КС бе избран 

г-н Любомир Анатков. Делегатът от Клуб “Месембрия” г-н Веселин Томов 

представи кандидатурата на г-н Атанас Катрафилов за Президент на БФПС 

с неговата програма за финансово осигуряване на разходната част на бюджета 

за новия мандат на УС. Кандидатурата бе подкрепена и от останалите делегати, 

които единодушно избраха за следващия 4 годишен мандатен период за  

Президент на БФПС и Председател на УС г-н Атанас Катрафилов. 

В заключение председателстващия ОС г-н М. Денев направи кратък анализ на  

дейността на досегашния Президент на БФПС г-н Пламен Минчев, като 

изтъкна особено големите му заслуги за съживяване дейността, възстановяване 

международните контакти и участие на Националния отбор по подводен 

риболов на Р.България на Европейски и Световни първенства, както и 

възстановяване и ежегодно организиране на много популярния сред подводния 

риболов традиционен турнир с международно участие “Сребърната Амфора”. 

За изключителни заслуги той предложи г-н Пламен Минчев да бъде избран 

за пожизнен Почетен Президент на БФПС. Предложението бе гласувано и прието 

единодушно. Г-н Пламен Минчев благодари за оказаната му чест.  

Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри работата на Общото събрание. 



 

 

 

 

 

Делегати :                                                                                                                  Подпис 

 

 

01. Яхт Клуб “Свети Николай” – Шабла - делегат Венцислав Георгиев    /                         / 

   

02.  КПР “Нафтекс” - Бургас                      -  делегат Валентин Люцканов  /                         / 

 

03.  КПСД “Девня” -  Девня                       - делегат Марио Христов           /                         / 

           

04. СКВС “Месембрия” – Несебър           - делегат Веселин Томов           /                         / 

       

05. “Свети Никола” - София                     - делегат Любомир Анатков      /                         / 

   

06. КПС “Варна Суб”- Варна                    - делегат Михаил Денев            /                         / 

          

07. КВС “Балтек” – Варна                         - делегат Красен Кръстев          /                         / 

 

08. КПС “Тритон” – Бургас                       - делегат Димитър Попов         /                         / 

 

09. “КВВПС” - Варна                                 - делегат Злати Коларов           /                         / 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.07.2011 г.                                 Секретар :                                    Председател :           

гр. София                                               / В.Люцканов /                                    / М. Денев /  

 


