
  

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

  

  

ДОКЛАД НА КС КЪМ БФО 

На вниманието на ОС на БФО 

  

Във връзка с упражняване правомощията си, Контролният съвет в състав: Председател Денница Каназирева и членове: 

Никола Беделев и Мартин Понев, предлага на вашето внимание следните констатации за работата на УС и Помощните 

органи в БФО за периода февруари 2021 – февруари 2022 година. 

Бяха прегледани финансови документи от каса, банка, вътрешна документация, сигнали и протоколите от заседанията на 

УС в онлайн вариант. Членове на КС не са присъствали на заседанията на УС и са запознати с всички решения и 

изпълнения. 

Онлайн съдействаха изцяло с документите служители на БФО по време на проверките Зорница Гечева и Красимир 

Данаилов, КС извършваха следните проверки: 

  

1.      Анализ на протоколи от заседанията  на УС. 

ПРОТОКОЛ № 2 / 25.02.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана без поименното гласуване(член 10(4)от Устава) при наличия 

на против или въздържал се в решения 5,6,7,11 и 16. 

ПРОТОКОЛ № 3 / 05.03.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 4/ 19.03.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 5 / 03.04.2021 г. - Присъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана, без поименното гласуване(член 10(4)от Устава) при 

наличия на против или въздържал се в решения 6 и 7. 

ПРОТОКОЛ № 6 / 21.04.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 7 / 26.04.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 8 / 14.05.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 9 / 24.05.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 9 А / 18.06.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 



ПРОТОКОЛ № 10 / 27.06.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 11 / 17.07.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана, без поименното гласуване(член 10(4)от Устава) при 

наличия на против или въздържал се в решения 3. 

ПРОТОКОЛ № 12 / 23.07.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 13 / 15.08.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 14 / 22.10.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 15 / 16.11.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 16 / 29.11.2021 г. - Неприсъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 17 / 11.12.2021 г. - Присъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана, без поименното гласуване(член 10(4)от Устава) при 

наличия на против или въздържал се в решения 6,9,18,23 и 24. 

ПРОТОКОЛ № 1 / 06.01.2022 г. - Присъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 2 / 18.01.2022 г. - Присъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 2 А / 28.01.2022 г. - Присъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 3 / 03.02.2022 г. - Присъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

ПРОТОКОЛ № 4 / 21.02.2022 г. - Присъствен, представен. Съгласия са налични, решенията са изпълнени. Всяка 

необходима информация, съпътстваща решенията е описана. 

  

Изводи и препоръки: 

*От 22 протокола Контролния съвет е поканен да участва в заседанията предварително САМО на 3, което не е в 

съответствие на член 13(3) от Устава. 

* Съгласно Устава член 10(4) от 22 протокола навреме(14 дни) са изпратени до клубовете само 6. Тази тенденция е налице 

и от предни години. 

*От предходни протоколи има само решения, които са в процес на изпълнение заради зададен по-късен срок, всички 

останали са изпълнени. 



* Протоколи от предишни заседания се проследяват за изпълнение от УС. Решенията от протоколите се прогонват дали 

и кога са изпълнени, дали и кога са описани. Дневен ред да не се претрупва, за да не се отлагат толкова много решения. 

Ако решение бъде отложено или е необходимо решение – да се търси вариант за взимането му по имейл в по-кратки 

срокове. 

* Протоколи от заседанията се изготвят веднага след заседанията. Протоколите от заседанията се проверят за 

автентичност- подписи за всеки присъствал член на УС. 

* Водят се стриктно протоколите, записва се всяко решение и обсъждане, налична е информация за конкретните 

разходвания на средства по проектите - дати, часове на започване и приключване, изказвания, мнения, констатации, 

предложения, конкретни стъпки, срокове и много други. Изпраща се предварително Дневен Ред и се коментира Дневен 

ред и дата на всяко заседание за следващото такова. 

* Прилагат се почти винаги допълнителни материали към всеки протокол в БФО. Протоколи от дейността на помощните 

органи не са сведени до знанието на клубовете.  

* Протоколите се качват на страницата на БФО. 

* Комитетите и УС е добре да подготвят предварително точките, по които ще се водят заседанията им. Случва се да няма 

подготвени ефективни предложения преди срещите. 

* Във всеки протокол при взето решение за увеличаване или намаляване на приход/ разход да се посочва от къде ще се 

направи компенсацията и се актуализира електронно бюджета. 

* Липсва протокол с решение на УС за насрочване на ОС. 

  

2.      Документация: 

Фактури – описания: Във всички фактури е налична допълнителна информация. 

КАСА – Реална наличност по каса е 89.00 лв. Касата се води добре. 

Изводи и препоръки: 

Да се изпраща протокола от Общото събрание до клубовете. 

  

3.      Форуми: 

НЕ 

Изводи и препоръки: 

Няма 

  

4.      Жалби и сигнали по повод работата на УС: 

Официално подадено възражение от г-н Димитър Желязков, по повод специално контролно състезание на НО по 

ориентиране в гр. Пловдив. Има взети становища и решения от УС на БФО. Веднага са изпратени на клубовете 

решенията, възражението, становище на ръководството на контролните състезания и промененото класиране. 



Подадена контестация(възражение) от СКО “Браун тим“ за неправомерно участие на състезатели в ДП нощно и маратон, 

участвали в лагер на НО по ориентиране в забранените райони на първенствата. Има решение и становище от УС на БФО 

Подадена контестация(възражение) от СКО “Браун тим“ относно не допускане на състезатели да участват в купа 

„Сърница“ от гл. техн. ръководител на състезанията. Има решение от УС на БФО. 

  

На всички поставени въпроси е обърнато внимание в кореспонденция, дадени са становища на УС и на КС. 

           

5.      Общи заключения: 

Като цяло дейността на УС до момента е добре организирана и по-голямата част от препоръките на КС от предходни 

събрания и доклади са взети предвид, служителите са изготвили много подробни и лесни за работа таблици за всяко перо. 

Почти всички заседания са ефикасни, онлайн, което спестява немалко време и средства. 

Всички средства, които постъпват и излизат във БФО, се описват подробно и надлежно. 

Документацията се води добре и достъпно в пълномощията на служителите. 

Поради зачестилите нападки в социалните мрежи към определени решения на УС можем да предложим практика, каквато 

се прилага от други федерации извън България, а именно публично обсъждане на „наболели“ или спорни моменти в 

същата тази социална мрежа с кратки срокове и конкретни предложения от заинтересовани страни. 

В обобщение, КС няма сериозни забележки и УС работи добре в почти всички отношения, сякаш има необходимост от 

повече прозрачност на решенията в общността. 

Поради лични причини, членовете на КС нямат възможност да изпълняват всички свои задължения като такива и искаме 

решение и вариант, в който други членове на БФО се включат в проверките. Поради това също не сме проверявали 

договори, като този на организатора на Състезанията по ски ориентиране и подобни. 

  

С Уважение! 

01.03.2022 г                                                                                                                               КС към БФО 

  

 

 


