
 
 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА 
 

ДЕЙНОСТА  НА  БФ ВЕТРОХОДСТВО ЗА 2009 г. 
 
 

1. Структора и администрация на БФ Ветроходство 
 
 На 11 април 2009 година бе проведено Отчетно изборно събрание на 

Българска Федерация по Ветроходство, на което бе избран нов УС с 
Председател г-н Чавдар Александров. Управителният съвет бе в състав: 
Александър Александров, Георги Гуменов, Валентин Николов, Павел Дуков, 
Лъчезар Братоев, Росен Марангозов, Станислав Касъров, Силвия Щумпф и 
Контролен Съвет в състав: Красимир Вангелов, Стоян Тозлуков и Атанас 
Чифлиджанов.  

 За по добра работа в отделните направления бяха сформирани и 
постоянни комисии в следните направления: 
          - Комисия по килово ветроходство и IRC 

- Комисия за развитието на детско-юношеското ветроходство 
- Треньорски експертен съвет  

Какво промени в работата си новия УС: 
           От м. април 2009 г. до края на годината се проведоха 7 заседания на УС 
на БФВ. На заседанията освен членовете на УС на БФВ, бяха допускани гости 
– представители на Клубовете членове, комисиите, съдии и др. без 
ограничения, като при проведените през 2009 г. заседания на УС не е 
обсъждан нито един проблем при „закрити врати”. В срок от няколко дни след 
провежданите заседания, протоколите и решенията се публикуваха в сайта на 
Федерацията, като за тези, които бяха важни за клубовете – Генералния 
секретар по своя преценка изпращаше и-мейли на клубовете. Показателно за 
гласноста и демократичността в работата на УС бе и факта, че по редица 
проблеми обсъждани на заседанията на УС отношение взимаха не само 
представилите на комисии, но и други гости не членове на УС. В резултат на 
това взиманите решения в повечето случаи бяха принципни, справедливи и 
неконунктюрни. 

Проблем в работата на УС на БФВ бе липсата на приемственост. 
Независимо, че в новия УС бяха избрани г-н Станислав Касъров – бивш 
Президент на БФВ и г-н Росен Марангозов - бивш Вице Президент и двамата с 
няколко мандата в предишни УС на БФВ, условия за такава приемственост не 
бяха постигнати. Разбира се вина за това имаха както те, така и новоизбраните 



членове на УС, който не можаха да намерят верния път за сближаване на 
позициите и постигане на взаимни компромиси. 

Независимо от изложения по-горе проблем, от публикуваните протоколи 
на УС на БФВ е видно, че приетите решения в почти всички случаи са взимани 
единодушно или при липса на негативен вот, което показва тяхната 
правилност и принципност. 

Съществуващата поляризация в клубовете на БФВ, даде своя принос, 
както при сформиране на комисиите на БФВ, така и при определяне на 
Националните Треньори. В резултат КДЮВ, както и ТЕС работиха в камерни 
състави. Някой добри треньори, които бяха поканени да станат Национални 
треньори в някой от класовете, под влияние на политиката провеждана от 
клубовете си отказаха това. В резултат на това в БФВ не можа да бъде 
използван пълноценно, наличния и без това не голям потенциал от кадри. 
Разбира се от това са загубили и едните и другите. Едни не можаха да 
постигнат подобаващото им развитие и оценка, други получиха прекомерно 
натоварване и занемариха работата в клубовете си. 

Съществено се подобри финансовата дисциплина и отчетност на БФВ. В 
рамките на два месеца новия УС на БФВ, независимо от срещания, субективен 
отпор успя да събере финансово – счетоводните документи на БФВ и „Булсаф” 
ЕООД в седалището на федерацията, като ги направи достъпни за всички 
желаещи да се запознаят със тях. При приемането на финансовите активи от 
стария УС към м. май 2009 г. новия УС наследи практически нулеви салда по 
банковите сметки, както и не му бе предадена никаква касова наличност. За 
периода от. м. януари  до м. април 2009 г. старият УС е разходвал наличното 
салдо по баланс към 31.12.2008 г. в каса и по сметки в размер на 30 000 лв., 
постъпилия за периода членски внос около 9 000 лв. и субсидия от ДАМС – 
5000 лв. Стария УС остави множество неразплатени задължения в това число 
заплати и осигуровки на Генералния секретар г-н Телман Сариев. Независимо 
от това УС на БФВ успя да обезпечи финансирането на дейността си през 
периода, както и чрез добрата си финансова отчетност пред МФВС, обезпечи 
ритмичността и цялостта на субсидиите за клубовете. Разбира се когато 
говорим за субсидиране, следва да благодарим на Президента на БФВ, за 
предоставените от него средства на БФВ за заплащане на заплатите на 
персонала на БФВ, както и за организиране на Европейското първенство на 
клас Фин в гр. Варна. 

През 2009 г. продължиха усилията за разширяване географията на 
ветроходния спорт. Бяха приети за членове на БФВ нови клубове:  

- ЯК “Свети Николай”  
- ВК “Кор Кароли” 
- “Роял Бългериа ЯК” 
- “Кайтбординг Клуб Тутхон” 
- СК”ВРОМОС.КОМ” 
- ОМСК”Циклон” 
- ЯСК Несебър 2009 
Разбира се разширението е не само в сферата на нови географски 

територии и клубове а и в появата и утвърждаването на нови класове.  
        



        Продължи развитието и утвърждаването на новите класове Мелджис и 
Кайтсърф, като БФВ организира за първи път Републикански първенства за 
тези класове. Поставиха се основите за развитието на нов клас Ф18, като през 
2010 г. ще има РП за този клас в България.   

Съществен пропуск в работата на УС е слабата координация с 
Националните Класни  Асоциации. До този момент в България има 
регистрирани такива в класовете „470” – с председател Яна Маркова и 
„Оптимист” с председател Атанас Чифлиджанов. За съжаление и самите 
класни асоциации не проявяват никаква активност и признак на живот. Би 
следвало УС да бъде инциатор на инциативи за кадровото им укрепване и 
изваждането им от състоянието на покой. Би следвало да се прецени 
необходимостта от създаване на Национални Класни  Асоциации и за други 
класове, като Лазер и Фин. 

Потенциални нови центрове все още остават Шабла, Каварна, Бяла, 
Созопол, както и по-големите окръжни центрове в страната, като Пловдив, 
Кърджали и др. където преди години ветроходния спорт е имал значимо 
развитие. 

2.Вътрешен спортен календар 
       През 2009 година бяха заявени и предвидени  да се проведат 42 регати. 
Поради финансовата криза и недостига на средства по клубовете бяха 
отложени 5 регати. Проведени бяха 37 прояви от които 7 държавни първенства 
и Европейско първенство във Варна на Олимпийския клас “Finn”. 
       От 21 до 29 Август 2009 г. в гр. Варна бе проведен ЕйДжиБи Финанс – 
2009 Европейски Шампионат по ветроходство Клас Фин. Организатор на 
едно от най-престижните за годината ветроходни събития в Българския и 
Международен календар бе Българска Федерация по Ветроходство и 
домакинство на Яхт Клуб „Капитан Георги Георгиев – Порт Варна”.  
       Организацията и подготовката на спортното мероприятие бе изключително 
тежка в условията на тежката икономическа рецесия. Въпреки отказа на по-
голямата част от финансовите средства, които трябваше да бъдат предоставени 
от ДАМС, понастоящем Министерство на Физическото възпитание и спорта, 
Община Варна и Ей Джи Би Финанс, оказаха необходимото съдействие за 
нормалното провеждане на състезанието. 
      Помощ оказаха и много местни организации и администрации.  
      От Българсият отбор най-добре се представи Михаил Копанов , заел 40 
място в надпреварата. Най-младият участник от България, Димитър Вангелов 
се класира сравнително добре за малкото участия които има в този клас. 
      Президента на Международната Фин Асоциация –  г-н Балаш Хайду, както 
и Госпожа Корин М’Кензи – Изпълнителен Директор на Международната 
Федерация в Клас Фин (IFA) , дадоха  висока оценка за проведеното 
първенство. 
      На закриването Госпожа Корин М’Кензи сподели: –  “Всички ветроходци 
както и Международното жури, се радваха на  Варна и на отлично 
организираното състезание на  българското черноморско крайбрежие. С 
гостоприемството си и добрата организация  Българската Федерация по 
Ветрохдство заедно с Клуба Домакин , предоставиха висок стандарт на 
регатата”. 



          
 
         Държавният календар бе много натоварен .Проведени бяха 43 прояви 
включително и провеждането на 7 държавни първенства в различните класове 
и възрастови групи. Въпреки натоварения график регатите бяха проведени 
успешно.Отново както и миналата година се наблюдава  тенденция към 
увеличаване броя на регатите, като същевремемнно качеството на организация 
и провеждането на голяма част от тях не е на необходимото ниво.Все още при 
съдийството на вода се наблюдават доста проблеми.Квалификацията на 
журито не е на необходимото ниво.Пример за това е проваленото ДП за 
класовете “Оптимист” и 420.Липсват елемнтарни условия за състезателите на 
брега.Наложително е да се предприемат действия за категоризиране на 
регатите и тези , които не покриват необходимите условия да не влизат в 
спортния календар на БФВ. 
          През 2009 година се затвърди провеждането на Националното отборно 
първенство на клас “Оптимист”.Големият брой участници доказа, че 
въвеждането на тим рейсинг формата в България е било правилно решение. 
          Първенството тази година се проведе в гр.Приморско.Домакините на 
състезанието ОМК Приморско, създадоха отлични условия за провеждане на 
регатата.В надпреварата за призовите места взеха участие 11 отбора . 
         Град Приморско стана и домакин на Първото Официално  Републиканско  
Първенство  по  кайт  сърф  дисциплини.Домакините от УСК Корал, както и   
г-н Валентин Николов положиха всички усилия за Цялостната  организация по 
провеждането на проявата на едно високо ниво. 
 

3. Международен спортен календар 
 

Основна цел на подготовката през 2009 г. бе участието на нашите 
състезатели в Международните прояви от висок ранг както следва по класове: 
      - клас „Фин” – участие на  Световно п-во в Копенхаген – Дания, 
Световното за Младежи в Унгария и Европейското  първенство  във Варна – 
България 
      - Клас „Лазер-4.7” –Участие  на Европейско п-во във Финландия 
      - Клас „Лазер Радиал” –  Участие на Европейско п-во  Шарлотенлунд – 
Дания 
      - Клас „470” –Участие на  Световно п-во за младежи в Гърция както и 
Европейското първенство в Унгария . 
     - Клас RS:X - Цел на подготовката за сезон 2009 в клас RS:X - Ранен старт 
на подготовката на състезателите с потенциал за извоюване на квоти за 
Олимпийските Игри през 2012.  
       Основни задачи на подготовката и участието в Международния Календар 
за отделните класове, бяха следните: 

Клас „Фин” -  Класиране  до 30-то място на СП и до 15-то на ЕП 
Клас „Лазер”- Стандарт и Радиал – Място в „Сребърна” група  на ЕП 
Клас „470” – в първата половина на класирането на ЕП 
Клас „ Оптимист” – Класиране до 40-то място на ЕП 

         Клас  RS:X  - Една от основните задачи за сезона – сформиране на екип 



2012 не се състоя, поради отказване на състезатели от активна тренировъчна и 
състезателна дейност, заради невъзможността на клубовете да осигурят 
издръжка за състезателите, необходима за пълноценното включване в спортно-
подготвителната и спортно-състезателната дейност. Сред отказалите се 
спортисти са Веселин Нанев, Галина Запрева, Венцислав Цонев. В средата на 
сезона на нашата най-изявена състезателка – Ирина Константинова-Бонтон, 
също се наложи внезапно да прекрати подготовката и участията си в 
националния отбор и да се завърне на работа, също поради несигурни 
финансови условия. Средства за поддържане на треньорски и технически 
състав също липсваха. Националните треньори по класове и старши треньорът 
на Националните отбори работят предимно на доброволни начала. 
          С активна тренировъчна и състезателна дейност през сезона работиха 
Ирина Константинова-Бонтон, Йоан Колев, Пепа Мавродиева, и отчасти Павел 
Оводовский. Йрина тренира и се състезава доколкото и беше възможно, с 
оглед на необходимостта да работи по професияна си на инженер, за да се 
издържа – при ограничен обем и интензивност като цяло в подготвителните и 
предсъстезателните периоди. Въпреки това, благодарение на големия си опит и 
правилна стратегия по време на състезанията успя да постигне най-добрия си 
резултат до момента – осмото място на Европейското Първенство в Израел. 
Постигнатия резултат я амбицира да интензифицира подготовката си и да 
постигне още повече по време и на Световното първентство по-късно през 
сезона.  Беше оборудвана с нова материална част, участва в международен 
подготвителен лагер на мястото на СП, но за съжаление непосредствено преди 
Световното Първенство и се наложи да прекрати спортно състезателната си 
дейност и да се завърне на работа. 
      От останалите състезатели от националния отбор за международни 
състезания средства бяха осигурени от ДАМС за още един състезател в клас 
RS:X – мъже  и бройката беше попълнена от състезателя с най-добри резултати 
за момента – Йоан Колев. Той взе участие в Европейско и Световно 
първенства, като резултатите сочат, че има още много работа, за придобиване 
на качества, достатъчни за Олимпийска квота. Негово участие в олимпийския 
клас в Европейско Първенство за мъже до 21години беше финансирано от 
клуба, за който се състезава – ЯСК «Несебър», като там се класира на 5-о 
място. В представянето му през годината се наблюдава тенденция към 
привикване към необичайно високата конкуренция и придобиването на 
увереност, за реализиране на състезателните му качества.  
       Другите двама членове на Екип 2012 – Пепа мавродиева и Павел 
Оводовский се съсредоточиха в подготовка и участия в регати основно в 
България. Трябва да се отбележи изключително сериозната работа, извършена 
от Пепа Мавродиева, която постепенно премина от облекчен към пълен 
тренировъчен режим, показа висок спортен дух по време на   регатите от 
вътрешния календар. Представянето и в тези прояви надхвърли очакванията за 
темпа на нейното възстановяване от злополуката през 2008-а година. В 
момента тренира заедно с Йоан Колев, на пълен обем на натоварванията, като 
от следващия сезон ще може да се включи и пълноценно в МСК, и да достигне 
нивото си от квалификациите за ОИ 2008. 
       Като се има предвид голямата конкуренция в различните класове, 



представянето на националните ни отбори е задоволително. 
      Класирането на Ирина Константинова на 8-мо място в Европейското 
първенство в Израел бе най-доброто представяне на български Ветроходец в 
Олимпийски клас до сега. Другият ни добре развиващ се сърфист Йоан Колев 
зае 5-то място при младежите на Европейското първенство в Гърция. Младата 
ни надежда в клас “Фин”, Димитър Вангелов също се предстви много добре на 
Европейското първенство за младежи в Унгария. 
  Добри резултати постигнаха и състезателките ни в Клас 470 , Яна Маркова 
и Ива Недева – 17-то място на Световното първенство  за младежи и девойки,    
В Европейското Първенство за младежи и девойки се класираха на 15-то 
място. 
      На Блаканиадата в Сърбия бяха постигнати следните резултати: 
Клас Фин - Михаил Копанов –  1-во място, Анастас Петров 4-то, Димитър 
Вангелов 3-то при младежите. 
Клас 470 – Оков/Василев – 2-ро място, Маркова/Недева – 3-то място 
Клас Лазер – Валентин Недялков – 6-то място 
В останалите два класа – Лазер Радиал и Оптимист представянето бе 
незадоволително. 
       На този етап все още националните ни състезатели не са придобили опита 
и не са запознати достатъчно с конкуренцията.Надяваме се постепенно да 
преодолеят психологическите бариери при участие в необичайните за нашите 
състезатели масови стартове, с висока конкуренция. 
 
Приложения към доклада : 
 
                       Приложение № 1 – Отчет на ККВ и IRC за 2009 г. 
                       Приложение № 2 – Отчет на ТЕС за 2009 г. 
                       Приложение № 3 – Таблица с резултати от МСК за 2009 г. 
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Приложение № 3 
 
 

         СПРАВКА 
 За Участие и класиране в официални международни състезания от МСК  

2009 год. 
 

БФ ВЕТРОХОДСТВО 
 

Вид 
състезание 
СП, ЕП, СК, 
ЕК, РП 
Дата и 
място на 

провеждане 
 

Име на състезател / отбор 
Възрастова 

група 

Брой 
участници 
/отбори/ в 
дисциплина  

Класиране 

СП – Клас 
ФИН Дания 
02.07 – 

12.07.2009 Михаил Копанов Мъже 87 48 
ЕП – Клас 
Оптимист 
Словения- 

04 – 
12.07.2009 

 
Джингов/Петрушев,Данчева/Хинковска Момичета/Момче 

147 момчета 
100 момичета 

124/135 
92/93 

СП – Клас 
470 Солун 
Гърция – 10. 
– 18.07.2009 

Лазаров, Тотев, 
Недева, Маркова 

Младежи 
Девойки 

54 м.екипажа 
25 ж.екипажа 

49 
17 

ЕП – 
Уиндсърф 
RS:X 

Израел – 11 
– 20.06.2009 Йоан Колев , Ирина Константинова Мъже / Жени 

52 мъже 
31 жени  

48 
8 

ЕП – 470 – 
Унгария 
08. – 

16.08.2009 
Сашо Лазаров , Тихомир Тотев 
Яна Маркова , Ива Недева  

Младежи 
Девойки 

73 м. екипажа 
19 ж. екипажа 

64 
15 

СП – Фин 
Младежи 
Унгария – 
30.07 – 
06.08.09 Димитър Вангелов Младежи 51 32 

ЕП – Лазер 
R                   

Дания – 01 – 
08.07.2009 Карина Вангелова Девойки  75 48 
ЕП – Лазер 

4.7 
Финландия 

07 – 
14.08.09 Дамянов, Андреев, Петрова 

Момчета Ст/Мл 
Момичета Ст.  

148/63 
82 

80/51 
67 

СП –  RS:X 
Англия 30.08 
– 11.09.09 Йоан Колев Мъже 103 95 

 
 


