
 

ДОКЛАД 

по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ на 

Българска Федерация Ветроходство за 2009 г. 

През 2009 година Българската федерация ветроходство (БФВ) работи за 
развитието, разпространението и утвърждаването на ветроходството като спорт, 
чрез който се: 

• Развиват и утвърждават духовните ценности и физическата култура; 

• Подпомага социалната интеграция и личностната реализация; 

• Защитава от увреждане околната среда. 

БФВ оказваше целенасочено въздействие: 

• За ускоряване и подобряване на подготовката и овладяването на 

ветроходния спорт от деца и възрастни; 

• Подпомагане и поощряване  на инициативата на членовете си за 

активизиране на ветроходството у нас; 

• За   запознаване   на   членовете   си   със   световната   практика,   със 

състезателните правила и тенденциите за развитие на ветроходния 

спорт,   както  и  за участието  им  в  международни  състезания  и 

ветроходни прояви. 

БФВ през календарната 2009 година образува своето имущество и се 

издържаше от: 

 
 ПРИХОДИ ОПИСАНИЕ СУМА 

1 Финансиране на текущата дейност 120 000.00 лв 

1.1 за спортна дейност 100 000.00 лв 

1.2 за ЕП - клас ФИН гр.Варна 20 000.00 лв 

2 Международна асоциация 5 875.00 лв 

3 Членски внос 9 375.00 лв 

4 Приходи от продажби на стоки и услуги            - 35 292.00 лв 

5 Други приходи за регламентираната дейност 4 800.00 лв 

6 Финансови приходи 13.00 лв 
 ОБЩО 104 771.00 лв 

               БФВ като организация за извършване на обществена полезна дейност 

разходва приходите и имуществото си през календарната 2009 година за 

развитието, разпространението и утвърждаването на ветроходството, както следва: 

 



 

 
 РАЗХОДИ ОПИСАНИЕ СУМА 

1 Разходи за регламентираната дейност 

/разходи за спортни мероприятия, в т.ч. 

материали, услуги, други, в т.ч. МСК, ДСК, 

подготовка/ 

150 334.00 лв 

       2 Разходи за труд и осигуряване / АСД/ 16171.00 лв 

       3 Дългатрайни материални активи 10 016.00 лв 

       4 Финансови 2 031.00 лв 
 ОБЩО 178 552.00 лв 

 

 Спортни клубове 2009 СУМА 

       1 Постъпили финансирания за СК за 2009 55 900.00 лв 

       2 Извършени преводи в полза на СК за 2009 55 900.00 лв 
 

 Парични наличности /кАсови и наличности в РС СУМА 

       1 01.01.2009 30 728.00 лв 

       2 31.12.2009 2 703.00 лв 

 

През 2009 година БФВ не е предоставяла средства за обучение, за лечение на 

лица, получили травми в резултат на спортна дейност и средства за лечение и 

съществуване на нуждаещи се изтъкнати деятели в областта на ветроходния спорт. 

Подборът на лицата, чието участие в международни състезания и 

подготвителни за това лагери, е извършвано чрез тестване при провеждане на 

контролни състезание и въз основа на резултати, показани на състезанията у нас, от 

които се набират точки за текущата ранг-листа като са подбирани състезателите, 

показали най-добри постижения и най-добра моментна кондиция. 

 

 

София                                      Председател на БФВ :                                        

20.03.2010 г.                                                                   Чавдар Александров                             

 


