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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ   
“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ”  

ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 

ИЗНЕСЕН ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА СДРУЖЕНИЕТО НА 26 МАРТ 2022 година  

В ГРАД СОФИЯ 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАШЕТО СДРУЖЕНИЕ, 
ДРАГИ ГОСТИ, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, 

 
Събрали сме се днес да отчетем свършеното през изминалата година, която беше 

успешна, плодотворна и изпълнена с интензивна дейност за развитие на нашия любим спорт. 

Добре дошли на нашето редовно отчетно общо събрание, на което, като Председател на 
управителния съвет на нашето сдружение, изпълнявам задължението си да представя отчета за 

цялостната дейност на федерацията за изминалата година. 
Ето накратко по-важните аспекти в нашата работа през 2021 година. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ 
 

Членове на сдружението и картотекирани състезатели. 
Към края на месец декември 2021 година клубовете-членове на БФО са 44, а 

картотекираните състезатели – 1 256. През 2021 година са приети за нови членове на нашето 
сдружение – СКО“Ловеч“ – град Ловеч и СКО“Туида“ – град Сливен. Поради не спазване на 

разпоредбите на Закона за физическо възпитание и спорт и Устава на Сдружение БФО с 

решение на УС на БФО беше идключен он сдружението СКО“Дивия северозапад – 54“ – град 
Берковица.Според изискванията на спортното министерство и Закона за физическото 

възпитание и спорта нашата федерация е приложила система за категоризиране на клубовете, 
според която в най-високата категория „Първа” попадат 12 СКО, „Втора” са 10, „Трета” са 12, а в 

последната „Четвърта” категория са 10 клуба. Ежегодно, според регламент, приет от УС на БФО, 

се прави и класиране на клубовете, което показва обективно ранга на всеки наш член през 
изтеклата година. 

 
Правно състояние 

 Нашето сдружение е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за дейност в 

обществена полза. Сдружението е пререгистрирано в Агенцията по вписванията и изпълняваме 
изискванията за обявяване на годишния финансов отчет и доклада за дейността. В съответните 

срокове са предоставени също така и счетоводния отчет и декларациите в Националния 
статистически институт и Националната агенция по приходите.  

 
Дейност на Управителния съвет 

Управителният съвет на Сдружение „Българска федерация по ориентиране“ е в състав от 

9 члена, а именно: Костадин Новаков – Председател, Атанас Георгиев, Диан Бонев, Пламен 
Иванов, Бойко Рачев, Кирил Николов, Камен Каменаров, Илиян Павлов и Ивайло Иванов - 

членове. През 2021 година са проведени 17 заседания на УС от които 4 редовни – присъствени, 
2 онлайн по skype, и 11  в неприсъствен ред, съгласно член 10, ал. 7 от Устава на БФО. Взетите 

решения касаят утвърждаването на регламентите за определяне на националните отбори, 
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Държавния и Международния спортен календар, утвърждаване на съставите на националните 
отбори за участие в състезанията от МСК и тренировъчни лагери. Също така са приети 

финансовите отчети за тримесечие, полугодие и годишни отчети, както и всички документи, 
които се изискват от ММС.  

Взаимодействието между членовете на  Управителния съвет бе много добро и използвам 

случая да благодаря на всички тях за успешното сътрудничество през годината, както и да 
пожелая на Управителния съвет да използва всичките си сили и ресурси, за да подобри 

състоянието на нашето сдружение и да увеличи неговите успехи. 
 

Структура и помощни органи: 
Комитет “Лятно ориентиране” (КЛО) 

Ръководител на КЛО беше г-н Калин Пенчев, а от месец ноември 2021 година – г-н 

Валентин Каменаров. Тази основна помощна структура на  УС на БФО се е ангажирала с 
дългосрочното планиране на проявите от Държавния спортен календар, подготовката на 

националните отбори и участието им в състезанията от Международния спортен календар. 
Планирани са проявите за 2022 година.  

  В момента комитет „Лятно ориентиране”, има следните направления-комисии:  
1. Треньорски съвет  
2.   Техническа комисия: 

         - Съдийска дейност 
         - Картна дейност 

         - Дългосрочно планиране 
 

На заседанията се разглеждаше дейността по дългосрочното планиране на проявите; 

ДСК, Съдийска дейност, Клубна дейност, Треньорски съвет, Национални отбори (НО). Изготвяне 
на регламенти за НО и разпределение на организационните задачи по подготовката и участието 

на отборите за международните прояви. Обсъждане организацията и провеждането на 
предстоящите първенства от ДСК.  

 

Треньорски съвет 
Както и през предходните години дейността на Треньорския съвет при комитет ”Лятно 

ориентиране” се свеждаше до основните негови приоритети: 
- изготвяне на правила/Регламент за обективното определяне на националните 

състави 

- изготвяне на детайлни план-програми за подготовката и участието на съставите в 
отговорните международни стартове 

- периодичен контрол на подготовката 

- детайлна организация на последните етапи на подготовка и участие 

- общоорганизационна дейност. 
Съставът на Треньорския съвет в последните няколко години е константа, което прави 

взаимодействието и допълването за едни или други задачи много оперативно. 

По време на значимите  в страната първенства – Държавните първенства и купа „България” се 
правиха  работни срещи за съгласуване и разпределение на текущите задачи. 

Основната задача  на ТС през 2021 г.  бе участието и доброто представяне на съставите 
на нашата страна в отговорните международни стартове през 2021 година.  

  Главната  тежест на подготовката  на националните състави: плануваните тренировъчни 

лагери, детайлното  осъществяване начина на тренировъчния график през последните седмици 
и дни преди първенствата, финансовите въпроси и др. изнесоха Ивайло Иванов за мъжете и 

жените,Тодор Педев - младежи и девойки до 20 г. и Владимир Атанасов за юношите и 
девойките 16 и 18 години, активно подпомагани от Председателя на КЛО – Калин Пенчев и 

Диан Бонев – член на КЛО и УС на БФО.  Те, както и съответните треньорски щабове бяха 
подпомагани във всяко начинание от Секретариата на БФО. 

 

Картната комисия се ръководи от Диан Бонев. Наши опитни картографи начело с Георги 
Хаджимитев и Георги Карталов извършват висококвалифицирана дейност за подготовка на 

картите за проявите от държавния спортен календар, националните и регионалните купи, както 
и оказват съществена помощ на сродните федерации от региона и по-далечни страни. Сред 

имената на най-активните картографи са още Валентин Владимиров, Владимир Атанасов, Петър 

Доганов, Милен Маринов, Камен Каменаров, Валентин Каменаров и др. 



3 

 
Комитет «Ски-ориентиране» се оглавяваше от Николай Димитров. Най-активни деятели 

в комитета са старши треньора на националните отбори по ски-ориентиране Иван Беломъжев, 
Валентин Гърков, Венцислав Венев, Борислав Харизанов, Станимир Беломъжев, Петко Игнатов, 

Георги Хаджимитев и други деятели. Обслужи се и се отремонтира наличната 

снегоутъпквателна техника, а за нуждите на домакинските прояви се изработиха необходимото 
количество прикачен инвентар за снегоутъпкването и друга материална база за изграждане на 

арените и състезателните маршрути. В тази дейност основната тежест изнесе Борислав 
Харизанов и благодарение на тези негови усилия и тези най-вече на организаторите от 

СКО“НСА Сивен“ имахме предпоставки за успешно провеждане на ДП - 2021.   
През отминалата 2021 година на заседания на комитет ”Ски ориентиране” и Треньорския 

съвет към него  бе направен детайлен анализ на представянето на отборите и бяха приети 

съответните отчетни информации с нужните изводи на треньорските щабове.   
 

               Главната  тежест на подготовката  на националните състави и участието в 
тренировъчни лагери, детайлното  осъществяване начина на тренировъчния график през 

последните седмици и дни преди първенствата, финансовите и организационни въпроси и др. 

изнесоха Иван Беломъжев, Николай Димитров и Станимир Беломъжев с помощта на 
секретариата на БФО. 

               Комитет „Коло ориентиране“ с председател г-н Добромир Добрев. Тази помощна 
структура на БФО се е заела с една основна задача, а именно да положи основите на коло 

ориентиране, като един масов и лесно достъпен спорт за децата. За целта бяха организирани 
тренировъчни лагери за запознаване на участниците с тънкостите на коло ориентирането и 

поставяне началото на системен учебно-тренировъчен процес на състезателите от разширения 

НО. 
 Контролен съвет – в състав Денница Каназирева  председател, Мартин Понев и Никола 

Беделев, извършваха периодични проверки на нашата дейност и коректно и конкретно 
посочваха слабостите ни и пропуските, които в максимална степен се опитвахме да 

отстраняваме своевременно.  

  
   Щатен апарат През отчетната 2021-а година щатният апарат на Сдружението се 

състоеше от генерален секретар Красимир Данаилов, Технически секретар – Зорница Гечева,  
старши треньора на ски -О – Иван Беломъжев и Тодор Педев като треньор на лятното 

ориентиране. През  2021 година на щат беше и световният шампион Станимир Беломъжев. 

Трябва да уточним, че месечните средства за треньорите и състезателя се осигуряват от ММС, 
чрез проекта, който федерацията защитава по Програмата за елитен спорт ежегодно. Функциите 

на главен счетоводител продължават да се изпълняват от счетоводната къща “Счети – Петрунка 
Иванова” София. Тричленка в състав: Тодор Шабански, Иван Сираков и Стефан Йорданов 

отговаряше за медийното отразяване на Ориентирането в медиите, спортни сайтове, различните 
групи във фейсбук 

 

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
Проведени бяха всички планувани прояви от ДСК. Това са 7 Държавни първенства и 

Национална купа „България” с общо 22 старта. Изказваме благодарност към всички 
организатори на проявите от Държавния и Националния спортен календар. За всички тях можем 

да кажем, че те преминаха на високо ниво и при добра организация. Не трябва да подминаваме 

пропуските и грешките, които сме допуснали, защото имаше и такива. Ние си вземаме сериозна 
поука  от тези грешки и вече вървим в правилна посока. Искам да благодаря на всички 

организатори на проявите от Държавния календар през 2021 година, които вложиха цялото си 
старание, умение и опит в подготовката и провеждането на тези стартове, за да отчетем днес 

тяхното успешно организиране! По отношение на картите: през 2021 година от федерацията и 
клубовете бяха изработени над 20 нови карти и още толкова обновени района с обща 

реамболирана площ съответно 40 кв.км. и 55 кв.км. (Данните са взети от наредбите и 

бюлетините на проявите, организирани от нашите клубове-членове на БФО през цялата 2021 
година) 

 
МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР  
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            През 2021 г. нашата федерация успя да подготви отбори и да вземе участие в стартове 
от международния спортен календар за годината по ски ориентиране и лятно ориентиране 

Постигнатите резултати са известни, анализирани задълбочено от Треньорските съвети 
на Комитетите, Управителния съвет и коментирани многократно в структурите и средите на 

българското ориентиране. Те в голяма степен отразяват реалното състояние на нашите елитни 

състезатели спрямо световния елит и са адекватни на вложените усилия от треньорите, 
състезателите и функционерите на нашия спорт за участие в най-големите световни стартове.   

На всички състезатели и техните треньори от националните отбори по ориентиране и 
ски ориентиране на нашата страна, представили ни достойно в най-отговорните международни 

стартове, искам да изкажа нашата благодарност и уважение за вложения труд в подготовката и 
представянето в състезанията.  

Когато говорим за успехите, задължително трябва да благодарим на всички наши 

спонсори, които най-много са помагали. Не е много лесно да изброим всички, но трябва да 
посочим нашия основен спонсор „Бризос” с Венци и Ани Веневи, Костадин Ив. Новаков, Бойко 

Рачев, Пламен Иванов, Ивайло Иванов, Иван Дяксов, Фирмите „Сайн спорт”, “Логатор“, “Илина“ 
и др. 

 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 
Следващите таблици показват основните приходни и разходни пера на сдружението. И 

през 2021 година получихме добро финансово подпомагане от ММС, което, заедно със 
собствените приходи ни даде възможност за нормално финансово обезпечаване на основните 

дейности на федерацията - Държавен спортен календар (ДСК), Международен спортен календар 
(МСК), Подготовка на националните отбори (ПНО), Материално техническо обезпечаване (МТО), 

Административно и стопанско обслужване (АСО), Организационна дейност (ОД), Фонд “Работна 

заплата” и счетоводно  обслужване (ФРЗ). 
 

 
 

 

ПРИХОДИ 2021 година: 
 

Общо приходи От ММС    -    общо  350 332 лв. Собствени 

527 886,03 лв. 190 000 лв. – БФО + 160 332 лв. ЕП Ски О 177 554.03 лв. 

 

 

           РАЗХОДИ 2021 година: 
 

„КОМПАС“ ДСК МСК ПНО МТО АСО ОД ФРЗ 

13 821,51 38499,06 
 

95648,32 
 

44680,86 
 

22909,51 
 

7616,54 10664,61 
 

56701,33 
 

ЕП СКИ О 

36 257,81 

 
В приложение е представен и обединен финансов документ, който съдържа плана и 

отчета за 2021 година и предложението за бюджет през 2022 година. В него подробно е 
представено финансовото състояние на нашето сдружение, както и визията за финансовото 

състояние през настоящата година, които се надявам, че общото събрание ще утвърди 
единодушно. 

 Радващо е, че все по-голяма част от нашите клубове търсят и успешно намират 

допълнителни възможности за финансиране на своята дейност, като осъществят проекти, 
взаимодействат със спонсори или общинските администрации по места, както и местните 

туристически дружества и тази практика трябва да продължи да се развива. Това са клубове 
като “Вариант 5”  Търговище, „Сини камъни” Сливен, „Бегун” Варна, „Валди” София, „НСА-

Сивен” София, “Север” Плевен, „Компас-крос” Русе, “Академик” Варна, “Трапезица-1954”, 

„Узана” Габрово, “Диана” Ямбол, “Браун тим” Велико Търново, “Бачо Киро-94“ Дряново и др. 
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МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
През 2021 г. беше закупена нужната екипировка и консумативи за  Ски О, както и 

екипировка за Коло О. Поддържани бяха бус, шейните и раттрака на федерацията.  
 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОРИЕНТИРАНЕТО 

 Поради пандемията от COVID-19 в целия свят не се проведе Световния ден на 
ориентирането !!!  

 
ПРОЕКТИ НА БФО  

 През 2021 година нашата федерация осъществи дейност по различни проекти, като този 
за финансиране пред ММС, а други по-малки прояви бяха организацията на състезания и 

шампионати по ориентиране на клубове, училища и организации, реамбулации на карти в 

страната и др. Продължи реализацията на  Европейски проект “Компас“ по програма „Еразмус 
спорт плюс”, който се реализира през 2020-2021 година с партньори от Австрия, Естония, 

Румъния и Северна Македония. 
            Защитихме успешно пред ММС и Проект по Програма за финансово подпомагане на 

дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията 

на Република България за Европейското първенство по ски ориентиране в нашата страна през 
2022 година в гр. Чепеларе на стойност 160 332 лв. 

 
   

В заключение: През 2021 година завърши една успешна година  в развитието 
и управлението на ориентирането в България. Успехите, които отчитаме са 

благодарение на работата, усърдието и постоянството на всички наши членове, 

органи и структури. Защото всеки на своето място, в своя град работеше в своята 
сфера на компетентност с любов, старание и упоритост, въпреки проблемите, с които 

трябваше да се справяме. Така всички ние за пореден път доказваме, че независимо 
от трудностите, нашият любим спорт ще съществува и ще продължава да се развива. 

Ръководството на БФО трябва да продължи положителните тенденции и да 

увеличи успехите на българското ориентиране в своя мандат и най-вече да 
възстанови сплотеността на българските ориентировачи, духът на семейственост и 

взаимно уважение.  
Новият закон за физическото възпитание и спорта, както и пандемията от 

COVID-19, поставя пред всички спортни организации редица изисквания, които 

федерацията ни и нашите клубове ще трябва да изпълнят.  Много са проблемите, с 
които трябва да се справяме, затова трябва да сме единни, да обединим усилията на 

всички български ориентировачи и с много любов и всеотдайност, с взаимно 
уважение, с добра организация и контрол да се радваме на едно по-добро бъдеще на 

нашия любим спорт. 
  

 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
  

       (КОСТАДИН НОВАКОВ) 

 

 
 


