
ПРОТОКОЛ ТЕС 

Днес, 24 август 2018 г. от 18:00 часа в сградата на ОМК Приморско в гр. Приморско се проведе 

заседание на ТЕС на БФВ със следния дневен ред: 

1. Ранглисти на националните отбори и състав за Балканско първенство 2018. 

2. Разглеждане на писмо от треньора в клас Оптимист, относно Александър Ганев. 

3. Разни. 
Участваха представители на следните клубове, членове на Българска Федерация по Ветроходство: 

1. ЯК Порт Бургас 

2. ЯК Порт Варна 

3. ОМСК Циклон Поморие 

4. ОМК Несебър 2000 

5. ЦСЯК Академик 

6. СК Черно Море Бриз 

7. ОЯК Созопол 

8. МК Балчик 

9. ОМК Приморско 

10. МСК Сереко Царево 

11. ЯК Черноморец Бургас 

 

По т.1 от дневния ред: 

Никола Александров – Председател ТЕС – Относно Балканското първенство трябва да се 

определи първо дали ще участваме, финансовата рамка и тогава да определяме състава и 

ранглистите.  

Росен Марангозов – Председател на БФВ. Както всички знаете имаме отново много голям 

преразход в МСК в бюджета на БФВ тази година. Тази година участвахме на ЕП Оптимист, 

ЕП и СП Лазер, ЕП Оптимист и СП в Архус.  На Тим Рейсинг – макар, че се провали участието 

всичко е платено... Аз лично не помня по-масирано участие в МСК.  Подпомогнахме  

всички участници, които смятаха, че са подготвени за такива големи Международни 

форуми. Затова ТЕС  гласува тази рамка. На някои състезания имаше по-голямо 

дофинансиране, а на други по-малко, както например в Архус, Дания. Относно 

Балканиадата всички участници трябва да си поемат разходите по транспорта. 

Стоян Тузлуков – Дали може да заявим допълнителни бройки или остава само 

националния отбор? 

Росен Марангозов – Председател на БФВ – Допълнителните състезатели трябва да бъдат 

обгрижвани. 

Никола Александров – Председател ТЕС – Тъй като няма средства, аз предлагам първо 

клубовете да кажат дали имат възможност. 



Тодор Христов – Някой да каже ранглистата и ако състезател се отказва да се пита 

следващия. 

Никола Александров – Председател ТЕС – Нека Иван Василев да актуализира с Г-жа 

Начева списъка и да го публикуват. Да се дадат два дни за уточняване. 

Росен Марангозов – Председател на БФВ – Нека се даде период за уточнение и след това 

главния треньор да приеме всичко. 

Радослав Марков – Нека се определят и за другите класове участниците. Нашият клуб ще 

изпрати треньор извън националния отбор да се грижи за допълнителните състезатели. 

Относно транспорта нека клубовете се кооперират или всеки сам да го мисли. Нека всички 

клубове да изпратят заявка до 18:00 часа на 25 август за желаещите да участват на 

Балканското първенство. 

Коста Стергидов – Нашия клуб ще се справи с логистиката сам. 

Никола Александров – Председател ТЕС – Относно Лазер 4.7 като приключи това 

първенство мога да определя имената. 4 младежа и 2 девойки ще са най-вероятно от ОМК 

Несебър, Порт Бургас, Порт Варна, Бриз. За 420, 470 има ли заявки? 

Радослав Марков – ОМК Несебър правим заявка за едно 420. За 470 няма. 

Никола Александров – Председател ТЕС – Мисля , че на фин може да изпратим двама 

състезатели. На Стандарт – Любен Тенекеджиев, Златко Атанасов, Даниел Николов. На 

Радиал имаме две жени – Стефани Музакова и Мариела Николова и двама мъже – 

Димитър Николов Вангелов, Иво Филчев и Мартин Пенев като резерва. 

 

По т.2 от дневния ред: 

Иван Василев – Целият казус  с ранглистата, за който Ви написах писмо е относно 

Александър Ганев, който е картотекиран в СК Черно Море Бриз , а е карал на Регата Порт 

Варна за ЯК Порт Варна. Въпросът е дали да го изключим него от ранглистата или цялата 

регата. Това решение Вие трябва да го вземе УС. 

Росен Марангозов – Председател на БФВ – Писмото не е адресирано правилно. До кого е? 

Никола Александров – Председател на ТЕС – Смятам, че трябва да се спазва Правилника 

за картотекиране и трансфер на състезатели. Има ли съгласие между двата клуба? Всеки 

състезател в текущата година може да се състезава от един клуб.  

Коста Стергидов – Защо да анулираме цяла регата. Всички са пътували, участвали. Най-

логично е той да бъде изваден. 

Никола Александров – Председател на ТЕС – След като е подадена заявката му за участие 

това е трябвало да бъде проверено.  

Радослав  Марков – Регата ОМК Несебър на последния ден времето беше лошо и не 

можаха да се направят достатъчно гонки и отпадна от ранглистата, а на тази регата не са 

спазени правилата за картотекиране.  

Стоян Тузлуков – Какво са виновни другите, които са участвали? 

Радослав Марков – Повлиява се на класирането. 

Коста Стергидов – В такъв случай се прави ново класиране. 

Стоян Тузлуков – Вас Ви устройва затова искате да я махнете. След Олимпиади дори се 

оправя класиране и се изпращат медали. 



Радослав Марков – Това е за индивидуални спортове, нашият е отборен. 

Никола Александров –Председател на ТЕС – Това е в компетенцията на Апелативната 

комисия на БФВ. 

Валентин Николов – Да нека се сезира Апелативната комисия. 

Александър Александров – В компетенцията на ТЕС и на УС е, че този състезател трябва да 

отпадне от класирането и от ранглистата.  

Никола Александров –Председател на ТЕС – Вероятно този състезател ще бъде наказан.  

Росен Марангозов – Председател на БФВ. – Говорим за ранглистата. 

Коста Стергидов – Да се гласува. 

Никола Александров –Председател на ТЕС – Аз предлагам да се постави въпроса на 

Апелативната комисия. На този състезател трябва да бъда анулирано участието. 

Класирането му за ранглистата за тази регата трябва да отпадне. 

ТЕС с 8 гласа ЗА, 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ / СТОЯН ТУЗЛУКОВ И РАДОСЛАВ МАРКОВ/ прие 

направеното предложение. 

По т.3 от дневния ред: 

Росен Марангозов – Председател на БФВ. – Нека обсъдим защо се провали участието в  

ЕП Оптимист Тим Рейсинг.  

Стоян Тузлуков – Аз казах, че ще пътуваме. Приготвихме си багажа. В 2 часа бях готов да 

тръгвам за летището.  От децата научих, че ОМК са взели решение да не се ходи.После 

разбрах, че ми нямали доверие. Можеше просто да се каже по-рано и да се сменят децата, 

които не искат да ходят. 

Росен Марангозов – Председател на БФВ. –Радослав Марков и Кирил Жеглев ме 

потърсиха да разговаряме, относно ситуацията, която се е създала.  Г-н Тузлуков, ти като 

водач на отбора нормално ли е да чакаш състезателите на летището? 

Стоян Тузлуков – Нямаше с какво да ги закарам. Каквото можах направих. Исках да 

участваме. 

Росен Марангозов – Председател на БФВ – Аз лично щях да осигуря транспорт,  ако ми 

беше казал, но не бях уведомен от теб за така създалата се ситуация. 

Валентин Николов – Имаме голям проблем. Това са 4 000 лв., които са похарчени и няма 

да може да се отчетат. Защо се е получило това? Защо треньорът на оптимист не е 

отишъл? 

Иван Василев – Още, когато имаше УС в началото на сезона и се определяше календара аз 

заявих, че няма да мога да отида заради Държавното на Неолимпийски класове. Тогава 

Диан Марков и Стоян Тузлуков заявиха, че те ще ги заведат. 

Радослав Марков – Ами сега ще ти се спрат заплатите. 

Росен Марангозов – Председател на БФВ. – Между другото г-н Тузлуков спомена, че Г-н 

Василев не си е получил заплатите. Всички са си получили заплатите до момента вкл. И г-н 

Тузлуков. Ако е имало забавяне, това е било по вина на треньорите включени в програмата 

на БФВ към ММС, които не са си дали необходимите документи в срок. Какво решаваме за 

това първенство? 

Никола Александров –Председател на ТЕС – Аз предлагам да входирам доклад при Г-жа 

Начева относно това първенство и това да бъде включено като точка в следващото 



заседание на УС.  Всеки от нас ще даде някаква сума. Тези пари трябва да се възстановят 

лично от нас треньорите. Причината е в нас. 

 

 

 


