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Членовете на общото събрание на ФК Чепинец избраха ново ръководство на клуба с 4-годишен
Заместник - кметът на Велинград Исмаил Моллов застана начело на ФК Чепинец.
Досегашният 45-годишен член на клубното ръководство, бе издигнат за шеф на
редовното общо събрание, проведено на 20 декември 2021 г. Заседанието се състоя в
голямата зала на община Велинград.

Събранието включваше дневен ред от 4 точки. За негов председател бе избран инж.
Филип Устабашиев, а за секретар – Георги Белев. Общо 18 членове гарантираха
кворума и легитимността на събранието.

Инж. Филип Устабашиев (вдясно) ръководи събранието на ФК Чепинец
Подробен доклад за дейността на сдружението в периода 2016-2021 г. представи инж.
Филип Устабашиев. Присъстващите приеха с пълно единодушие отчета на члена на УС
на ФК Чепинец.

Втората точка бе свързана с освобождаване на досегашното ръководство на
велинградския клуб. С 18 гласа „за“ бе гласувано разпускането на УС и 3-членния КС.

Клубната управа до този момент включваше председателя д-р Костадин Коев и
членовете Исмаил Моллов, Николай Байраков и инж. Филип Устабашиев. Последният,
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който е и главен мениджър на velsport24.com се оттегли след рекорден 11-годишен
период в няколко поредни УС на велинградския клуб.

Кметът д-р Костадин Коев (вдясно) и наставника Николай Байраков (вляво) излязоха от ръковод
Местата в контролния съвет пък овакантиха председателя му Недялко Гинчев, както и
членовете Георги Белев и Валя Гълева.

Изборът на ново ръководство на ФК Чепинец бе заложен в точка трета от дневния ред
на форума. Съставът на новия УС бе редуциран и вместо от 5 ще включва 3 члена.

Номинации за влизане в ръководството получиха зам.-кмета на Велинград Исмаил
Моллов, футболният треньор и бивш състезател на клуба Стефан Караманов и
ексрефера Георги Белев, който е част и от екипа на velsport24.com. Тримата
предложени бяха подкрепени единодушно с по 18 гласа „за“.

За председател на ФК Чепинец първочално бе издигната кандидатурата на Исмаил
Моллов. Номинацията дойде от кмета д-р Костадин Коев. Вторият предложен за шеф на
клуба, Стефан Караманов пък си направи самоотвод, изтъквайки като основна причина
служебната си натовареност. По време на гласуването Исмаил Моллов бе подкрепен от
17 души, а 1 от присъстващите в залата гласува „въздържал се“.

Новият УС на ФК Чепинец (от ляво на дясно): Георги Белев, Исмаил Моллов (председател) и Ст
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Контролният съвет на Чепинец отново бе поверен на трима души. За председател бе
избран д-р Емил Калоферов. Контролни функции получиха още бившият играч на клуба
Стойчо Кривулев и настоящия футболист Валентин Чаушев.

Новият КС на ФК Чепинец (от ляво на дясно): Стойчо Кривулев, д-р Емил Калоферов (председа
В последната точка „Разни“ думата получи новоизбрания шеф на Чепинец Исмаил
Моллов.

„Преди всичко искам да благодаря на досегашното ръководство за положения труд в
посока развитието на ФК Чепинец и постигнатите успехи в периода 2016-2021 г. Ще има
приемственост. Ние, като ново ръководство, си поставяме амбициозната цел да
постигнем сериозни резултати. Нашето управление на клуба ще бъде напълно
прозрачно. Процесът, свързан с ръководенето на един клуб е труден, но съм сигурен,
че с подкрепата и на община Велинград и лично на кмета д-р Коев, ще се справим с
поверената ни отговорност. Всички заедно ще се стремим към по-високи цели и
постигането на значими успехи. Благодаря още веднъж за гласуваното доверие“, заяви
новоизбраният председател на клуба Исмаил Моллов.

Борислав ЙОРДАНОВ
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