
Т Е Н Ь О Р С К И   Е К С П Е Р Т Е Н   С Ъ В Е Т 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

На 04.03.2017 г. в гр. Варна се проведе заседание на ТЕС. 

Присъстваха треньори и представители от спортните клубове по ветроходство както 

следва:  

1. Никола Александров - ЦСЯК „Академик“ София-ст.треньор, Председател ТЕС; 

2. Стоян Тузлуков – ОМСК „Циклон“ Поморие – нац.треньор /Кайтсърф/; 

3. Христо Гърков – ОМСК „Циклон“ Поморие – треньор; 

4. Росен Марангозов – „Черно море-Бриз“ Варна- председател на Бриз и отговарящ 

в УС на БФВ за работата на ТЕС; 

5. Александър Александров – „ЯСК Несебър 2009“ – треньор и Председател на 

клуба и член на УС на БФВ; 

6. Даниел Николов – „Черно море Бриз“ Варна - треньор; 

7. Йорданка Минкова- Яхт клуб „ Порт Варна“ – треньор; 

8. Тодор Христов -  Яхт клуб „ Порт Варна“ – треньор. 

      Дневен ред: 

1. Обсъждане ДСК на БФВ за 2017 г.; 

2. Обсъждане МСК на БФВ за 2017 г.; 

3.  Обсъждане на ранглистите по класове, регламент и проекто състави за участие в 

МСК;                                                    

4. Обсъждане на персонални предложения от клубовете за помощник треньори на 

н.о. по класове; 

5.  Обсъждане на плановете за подготовка на основните и разширените състави на 

н.о. по класове; 

6.  Актуализиране на регламент за формиране на националните отбори; 

7. Актуализиране на критериите за ранглистите 2017. 

 

Н. Александров  съобщи, че е информиран за отсъствието на представители на 

клубове от страната както следва: 

  Коста Стергидов /хонорован личен треньор на Л.Тенекеджиев“  от Яхт клуб 

„Порт Бургас“ е информирал с е: mail, че няма да присъства поради служебна 

заетост /пътуване за участие в Гърция „Евроолимп 2017“. Не е дал писменни 

предложения по публикувания дневен ред; 

 Валентин Николов от Яхт клуб „Черноморец“ Бургас е информирал Никола 

Александров, че от „Черноморец“ няма да има представител на съвещанието на 

ТЕС. Неговата препоръка е да се обсъдят условията за участие на екипажите на 

килови яхти в проявите от ДСК на БФВ;                                                                                   

Забележка: В дневният ред на съвещанието няма точка за разглеждане 

регламенти за участие на киловите яхти в проявите от календара на БФВ   



ТЕС препоръчва въпросите за киловото ветроходство да се разглеждат в 

БАСКЯ и да се внасят за решаване в УС на БФВ. 

 За отсъствието на представители от други клубове членове на БФВ не е 

постъпила информация.                                                                                                                     

След проверката на присъстващите и информацията за отсъстващи се пристъпи 

към обсъждане на точките от дневния ред: 

По точка първа от дневния ред 

 По тази точка не постъпиха предложения за промени в ДСК на БФВ за 2017 г.. 

Във връзка с тази точка след информацията за финансирането от ММС за ДСК 

на БФВ, съгласно Приложение № 1 бяха изказани мнения, че УС на БФВ може 

да прецени дали съотношението на сумите за ДСК и МСК да се промени така, че 

да се осигури по-добро субсидиране на участията в МСК; 

 

По точка втора от дневния ред 

 

 Н. Александров информира присъстващите, че лимита за участие в проявите от 

МСК за 2017 г. за всички класове и възрастови групи е в размер на 48 300 лева; 

 След дискусия относно средствата за МСК и разглеждане на предложение от Н. 

Александров за преизчисляване на Проекта на БФВ за МСК 2017 г., в което се 

предлагаоптимално намаляване на съставите /спортисти, треньори и дл.лица/, 

броя на  проявите и съкращаване на някои от разходите за такси, пътни, дневни 

и квартирни. Предложението до УС на БФВ е представено в приложение № 1; 

 При гласуване на тази точка предложението, отразено беше прието с 

мнозинство, но  Йорданка Минкова заяви, че допълнително ще изрази своето 

становище след подробен анализ от нейна страна. / на 10.03.2017 г. Минкова 

изпрати становище по E:mail/ . Вижте Приложение 2.                                                                         

 

                                    По точка трета от дневния ред 

 

 След проведеното обсъждане и гласуване се реши да бъде предложено на УС на 

БФВ да утвърди досегашната система за формиране на ранглистите и съставите 

на националните отбори за участие в МСК; 

 Изтъкна се, че публикуваните ранглисти в сайта на БФ, с малки изключения са 

непълни и не отразяват всички приети според регламента прояви; 

 Йорданка Минкова информира, че е съставяла ранглистите през 2016 г. и обеща 

в най-кратки срокове да направи актуалните ранглисти преди започване на 

сезона. 

                                                  По точка четвърта от дневния ред                                                

 

 По тази точка беше уточнено, че от Яхт клуб „Порт Варна“ не разрешават 

Йорданка Минкова да бъде утвърдена за пом. треньор на нац.отбор на 

граждански договор, както е предвидено по проекта  и договора на БФВ за 2017 

г. с ММС; 



 Явор Колев е отказал да подпише граждански договор с БФВ като старши 

треньор на националните отбори, както е предвидено в проекта  и договора на 

БФВ за 2017 г. с ММС; 

 Съгласно решение на УС на БФВ се предлага с Никола Александров да се 

сключи граждански договор за длъжността старши треньор на националните 

отбори; 

 Никола Александров потвърди, че ще приеме, ако няма други предложения от 

клубовете или кандидати за старши треньор;                                                           

Забележка: Н. Александров подписа граждански договор /със стара дата - 

28.02.2017 г./ за срок от 1.03 до 31.12.2017г. за ст. треньор на нац.отбори; 

 Беше обсъдено предложение за пом.треньор на националния отбор  за клас 

„Оптимист“да бъде утвърден на граждански договор Иван Василев, треньор в 

ОЯК „Созопол“. 

По така разгледаните кандидатури и отводи се пристъпи към гласуване. 

Всички присъстващи подкрепиха кандидатурите и се съгласиха с отводите. 

Решение: Дасе предложи на УС на БФВ да приеме кандидатурите и да се 

подпишат граждански договори с треньорите Н. Александров и Иван Василев. 

 

                                        По точка пета от дневния ред 

 

 По тази точка следва треньорите на националните отбори по класове да 

представят на старши треньора на националните отбори планове за подготовка 

през сезон 2017 г. ;                                                 Срок: 15.04.2017 г. 

 Старши треньора на националните отбори да представи на УС на БФВ 

плановете за подготовка за утвърждаване. 

                                                                        Срок: съгласно дневен ред на УС на БФВ 

 

                                                   По точка шеста от дневния ред 

 

 След проведената дискусия беше решено критериите за формиране на 

националните отбори и съставянето ранглистите да останат същите както през 

2016 година; 

 

                                                 По точка седма от дневния ред 

 

 Беше решено Регламента за формиране на националните отбори през 2017 година да 

бъде актуализиран и оповестен по класове и възрастови групи окончателно след 

приемане от УС на БФВ и ОС на БФВ на МСК и бюджета на федерацията, но не по-късно 

от 5 април 2017 г. преди първата регата от ДСК за олимпийските, младежките  и 

детските класове.  

                                                                     Съставил протокола: 

         /Н. Александров/ 



               Председател на ТЕС: 


