
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ НА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПОЙНИ И 

ДЕКОРАТИВНИ ПТИЦИ „ОДЕСОС“ 

През 2019 година организационния живот на членовете на клуба протече на 

приливи и отливи. През м. Януари и Февруари обикновено събранията са повече 

посещавани, след което следва спад на присъствие на членовете й, с оглед 

настъпващия гнездови сезон. Официално прекратяваме събранията от м. Май 

до Септември, след което отново следва рехаво посещаване на събранията и в 

края на годината, когато наближат конкурсите – Регионален и Национален, има 

засилване на посещенията. 

Общо за 2019 година се проведоха реално 20 общи събрания на Клуб ЛПДП 

“Одесос“ - Варна в любезно предоставената от ТД “Родни балкани“ зала. 

На 20.03.2019 г. се проведе събрание, на което бе направен отчет за дейността 

през 2018 г. Обсъдиха се наболели въпроси за ОС на НАКО, плати се членски 

внос и се направиха заявки за пръстени. 

На 13.10.2019 г. се проведе извънредно общо събрание във Варна на НАКО, на 

което се отдаде последна почит към починалия бивш председател на клуба Иван 

Димитров с едноминутно мълчание, след което се премина към избор на нов 

управителен съвет на НАКО. За председател бе избран г-н Ангел Янков, 

зам.председател – г-н Галин Гатев, за секретар – Кирил Грудев и за касиер – 

Борислав Борисов. 

През 2019г. постъпиха молби за приемане в клуба на двама нови члена. Така 

броят на членовете на Клуб ЛПДП “Одесос“ стана 28, като всички членуват и в 

НАКО. 

С решение на членовете на клуба и с любезното съдействие на председателя на 

ТД “Родни балкани“ г-жа Жечка Карова, XI Регионален конкурс за 2019 г. бе 

организиран и проведен  на 21 и  22 декември, в сградата на ТД “Родни Балкани“. 

Предварителна заявка за участие направиха 13 развъждачи с 27 птици от клуба. 

Съдиите Александър Делчев и Иван Петричин първия ден прослушаха и 

оцениха 14 птици, а втория ден останалите 13 птици. 

Първо място – Златна купа и грамота получи канар на Светлю Атанасов със 

76,5т. 

Второ място – Сребърна купа и грамота получи канар на Борислав Борисов с 

75,5т. 

Трето място – Бронзова купа и грамота получи канар на Янчо Алексиев с 75ч. 

Пето място – медал и грамота получи канар на Румен Русев с 74ч. 

Шесто място и медал завоюва канар на Янчо Алексиев с 70,5т. 



Наградата за тембър и купа завоюва канар на Янчо Алексиев с оценка 4,5. 

На всички участници в конкурса бяха връчени грамоти – 2019 година за участието 

им в конкурса и с пожелание за успешна Нова година и плодороден сезон. 

За НК на НАКО, съгласно решение на ОС на НАКО от нашия клуб се класираха: 

Светлю Атанасов /“Одесос“ Варна/ - 2 птици; Борислав Борисов /“Одесос“ 

Варна/ - 2 птици; Кирил Грудев /“Одесос“ Варна/ - 2 птици; Янчо Алексиев 

/“Одесос“ Варна/ - 2 птици; Румен Русев /“Одесос“ Варна/ - 2 птици; Николай 

Николов /“Одесос“ Варна/ - 2 птици; Илиан Борисов /“Одесос“ Варна/ - 2 птици; 

Христо Петров /“Одесос“ Варна/ - 2 птици. 

Резерви: Атанас Костадинов /“Одесос“ Варна/ - 1 птици; Пламен Христов 

/“Одесос“ Варна/ - 1 птици 

На събрание на клуба се взе решение от участващите в НК в Пазарджик, да 

бъдат отпуснати средства от касата на клуба за придвижване от Варна до 

Пазарджик с леки коли, броя на които зависи от броя на хората и птиците. 

На НК на НАКО, който се проведе на 11 и 12 януари 2020 г. в Пазарджик от клуб 

“Одесос“ - Варна се явиха 14 птици. 

Отново Шампион на България за НАКО е член на клуба, а именно – Янчо 

Алексиев оценен с 78 точки. На 2 място купата също остана във Варна в лицето 

на Христо Петров и на почетното 4 място се класира също член на нашия клуб 

– Николай Николов. Престижната купа за Тембър също остана във Варна. 

Спечели я птицата, заела първо място на Янчо Алексиев. Купата за 

Майсторския клас за НК през 2019 – 2020 г. спечели птицата от Варна на Светлю 

Атанасов. 

 


