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Членовете на ФК Чепинец избраха без колебания новото ръководство на клуба
Кметът на Велинград д-р Костадин Коев застана начело на ФК Чепинец.
Градоначалникът, който е бивш юноша на клуба, бе издигнат за шеф на редовното общо
събрание, проведено на 3 февруари 2016 г. Заседанието се проведе в голямата зала на
Община Велинград. Официален гост на форума бе председателя на ОС на БФС –
Пазарджик Спас Иванов, който е и член на ръководството на Зоналния съвет в София.

Събранието включваше дневен ред от 5 точки. За негов председател бе избран Никола
Делиев, а за секретар – Валя Гълева. Общо 26 членове гарантираха кворума и
легитимността на събранието.

Подробен доклад за дейността на сдружението в периода 2011-2015 г. представи инж.
Филип Устабашиев. Присъстващите приеха с пълно единодушие отчета на члена на УС
на ФК Чепинец.

Изчерпателният доклад изнесен от инж. Филип Устабашиев (вляво) бе приет без възражения от
Втората точка бе свързана с освобождаване на досегашното ръководство на
велинградския клуб. С 26 гласа „ЗА“ бе гласувано разпускането на 7-членния УС и
3-членния КС.
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Изборът на ново ръководство на ФК Чепинец бе заложен в точка трета от дневния ред
на събранието. Постъпилите предложения за нов УС и КС бяха обявени от
председателя на форума Никола Делиев.

За председател на ФК Чепинец бе издигната кандидатурата на кмета на Велинград д-р
Костадин Коев. За членове на УС пък бяха предложени заместник кметът Сергей
Кичиков, бизнесменът Виктор Йовчев, бившият играч на велинградския отбор Красимир
Узунов и главния мениджър на спортния сайт velsport24.com инж. Филип Устабашиев.
Новото 5-членно ръководство на велинградския клуб получи пълно доверие и бе
подкрепено единодушно с 26 гласа от присъстващите.

Новият УС на ФК Чепинец (отляво надясно): инж. Филип Устабашиев, Красимир Узунов, д-р Кос
Контролният съвет на Чепинец бе поверен на трима души. За председател бе избран
Недялко Гинчев, който в мандат 2011-2015, бе член на УС на велинградчани. Контролни
функции получиха още Валя Гълева и Георги Белев, който бе на същата позиция и до
този момент.

Членовете на събранието направиха няколко промени в Устава на сдружението. По
предложение на Филип Устабашиев бяха извършени промени, касаещи процедурата за
свикване на общо събрание на сдружението. Отпадна изискването поканата за
събранието да се обнародва в Държавен вестник в срок най-рано 1 месец преди датата
на провеждане.

Новият КС на ФК Чепинец (отляво надясно): Георги Белев, Недялко Гинчев и Валя Гълева
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Другата промяна в Устава бе свързана с продължителността на мандата на УС и КС.
Присъстващите се обединиха около идеята ръководството на клуба вече да се избира
за срок от 4, а не както бе досега за 5 години.

В последната точка „Разни“ думата получи новоизбрания шеф на Чепинец д-р Костадин
Коев.

Кметът д-р Костадин Коев (в средата) и областния председател на БФС Спас Иванов (вляво)
„Благодаря за гласуваното доверие и избора на новото ръководство с пълно
единодушие. Знам че този избор е натоварен с големи надежди. Основната цел пред
нас сега е мъжкия отбор да завърши нормално първенството в Югозападната „В“ група.
Известно ви е какво е състоянието на общината... Имаме изграден отбор, имаме доказан
треньор и резултати. Осъзнаваме, че оттук пред нас е отговорността за бъдещето на
ФК Чепинец. Задължително е да разработим една дългосрочна стратегия за
развитието на футбола“, бяха първите думи на новия председател на клуба д-р
Костадин Коев след избирането му.

Борислав ЙОРДАНОВ
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