
Протокол 
 

От заседание на Треньорски Експертен Съвет 
 

Дата 05.02.2014 г.  
Начало 14.00 часа, гр. Несебър 
Присъстват: 

 
1. Александър Стоилов Александров – ЯСК “Несебър” 
2. Стоян Стаматов Янчев ОМК Несебър  
3. Йорданка Петкова Минкова - ЯК “Порт Варна” 
4. Иван Вълков Димитров – ОМК Приморско 
5. Атанас  Кобарелов – ЯК Черноморец Бургас 
6. Христо Иванов Гърков – „ОМСК Циклон” Поморие 
7. Коста  Георгиев  Стергидов – ЯК Порт Бургас 
8. Валентин Николов Николов – Президент на БФВ 
9. Иван Евтимов Костадинов – МСК „Сереко” Царево 
10. Росен Марангозов – СК Черно Море Бриз Варна 
11. Димитър  Тодоров  Бишков  ОЯК  Созопол 
12. Никола  Стоилов  Александров  ЦСЯК 

  
 
 

Председател на събранието – Aлександър Александров 
Протокол –БФВ 
 
Дневен ред: 

1. Точки клубове за  2013 г. , последни корекции и приемане 
2. Информация  за  Бюджета  на  БФВ  за  2014 г. 
3. Срокове ,заявки ,съображения  МСК 2014 г. 
4. Национални и лични треньори информация  за подготовката  на  

националните  състезатели ! 
5. Разни. 

  
ТЕС прие  предложения  от  А. Александров Дневен  ред   единодушно  

По т.1: 
 

 Александър  Александров – Добре дошли на всички! Благодаря Ви за 
присъствието тук. Моля  по  първа  точка  , ако има  някакви  допълнения  относно  
предложените  от клубовете  точки  да бъдат  казани , до  този момент  бяха  направени  
корекции  по имейлите . 
Никола  Александров : Има  допуснати грешки в коефициентите за транспорт  на  
Несебър  Яхт  клуб 
Йорданка  Минкова  : Има  отчетени по  6 участия  на състезатели в 420  - Балчик 
 
Бе  извършена  проверка  и се  потвърдиха  допуснатите  грешки 
 
 
ТЕС единодушно 11 ЗА  прие потвърждава  точките  на  клубовете  . 
Изпълнителния  Директор  на  БФВ трябва  да  коригира  точките  на  двата  клуба 
и да  внесе  окончателния  вариант за приемане  от УС  . 
 
 
По т.2  
Валентин  Николов  запозна  ТЕС  с  параметрите  на  сключения  договор  с  ММС  
 
Росен  Марангозов : Парите  с които  ще  разполага  БФВ  са  крайно  недостатъчни ? 
 



В. Николов : Проведохме  много  разговори , написахме  и специално  писмо  до  
Министъра  на  ММС , но  за  съжаление  отговора  беше ,че  не  могат  да  отпуснат  
допълнителни  средства . 
Никола  Александров  : За  Тавира  има  възможност  да  получим средства   по  
програма на  ИСАФ  за  бедни  държави  !? 
 
Всички  треньори единодушно  - 11 ЗА  взеха  решение , да  бъде подготвено  
писмо , подписано  от всички клубове  на  БФВ  и изпратено  до Министър 
Председателя ,с копие  до  ММС и Парламентарната  комисия по спорт с молба  за  
допълнително  финансиране  с оглед  крайната  невъзможност  да  бъде  
осъществявана  олимпийска подготовка  и постигане  на  резултати  при  тези  
фин. параметри  . Акценти  в писмото : 

- парите  за  клубовете  да  бъдат  увеличени  с оглед  увеличаването  на  
клубовете  участващи  във  финансирането  от  ММС 

- Увеличаването  на  средствата  за  Международния  календар , 
подготовката  на  състезателите 

- Вътрешен  календар  и т.н 
 
По т. 3   
 
Валентин  Николов  запозна  ТЕС  с  направените  заявки  по  класове  за  
Сантандер  и Тавира 2014 . 
 
Коста Стергидов – Смятам ,че  за  Сантандер  е  рано  да  участваме  на  Лазер  
Радиал и Стандарт . Същото  се  отнася  и  за  420 в Тавира . 
 
Никола  Александров : Подкрепям Стергидов  за  тези  класове , за  Байта добре  
е да  участваме  с  двама  състезателя  В. Хинковска и Г. Максимов . 
 
В. Николов : Колеги  направихме заявките  за  да  спазим  сроковете  и да  не  
правим после  допълнителни  разходи ,знаете ,че  други  години плащаме  глоби  
за  късни  регистрации . Относно  участията  , смятам ,че  преди  година  се  
разбрахме  да  обръщаме  специално  внимание  на  младите  състезатели и 
класове  като  Оптимист  Лазер , 420 и т.н. . Не  съм  сигурен  дали  по  големите  
състезатели  имат  по  големи  шансове  , като  се  има  в предвид класирането  в  
предните години , но  сме  ги  посочили  защото трябва  да  им  дадем  шансове . 
За  Дъблин  и участието  на  ЕП  Оптимист  очаквам  вашето  мнение , но  все  пак  
смятам ,че  трябва  да  участват  децата . В Сърфа  има  проблеми  с  участието  
на  Пепа  Мавродиева  , там клуба  и  има  думата , има  предложение  за  Илияна  
Стоилова. 
 
А. Александров : Пепа  трябва   да  участва , тя  има  шансове . За  Илияна  е  
още  рано. На  Байта  трябва  да  участваме ! 
 
Н. Александров : Преди  имаше  предложения  за  финансиране  съгласно  
резултатите , ето  нашия  клуб ще  изпрати  на  собствени  разноски  втори  
катамаран ! Трябва  самите  клубове  или  състезатели  да  дофинансират  своите 
участия . 
 
След  дебати  ТЕС единодушно взе  следните  решения  които  да  бъдат  
предложени  на  УС : 
 

- Състезанията  от  МСК  поради  остър  недостиг  на  средства  да  бъдат: 
1.Олимпийска  квалификация  Сантандер класове ( RSX мъже/жени ,470 
жени,Фин мъже, Лазер  Радиал и Стандарт , Накра ) 

- 2.Световно  младежко  първенство  Тавира  класове (Лазер,420, RSX ) 
- 3.ЕП  Дъблин 
- 4.ЕП  Байт  Италия 
- 5.Балканско  първенство  Румъния 



- Да  се  участва  в  Дъблин  ЕП  Оптимист  с  4  лодки  , като  допълнително  
съгласно  постиженията  да  се  вземе  решението  3 момчета  / 1 момиче 
или 2 момчета/2 момичета 

- Дневните за  Сантандер  да  бъдат  оптимизирани ( намалени)  ,както  и  да  
бъдат  резервирани  по  рано  спане , хранене и т.н.  Да  бъде  предвиден  
още  един  треньор и  предвидени  три  транспортни  средства  и  
ремаркета  

 
 

По т.4:   
 
Никола  Александров : За подготовката  на  Виктория – тя  тренира понеделник ,сряда , 
събота  и  неделя , като  неделя  участва  във  състезания . До  момента  има  едно  
първо ,две  2 места  и т.н. Има  публикация  в  английската  преса  за  нея . Г.Максимов   
имам  информация  ,че  ще  участва  на  лагер  в  Турция  на  4,7 ,който  е  много  
близък  до  Байта . Планирам  лагер  в Италия , като  правя  подарък лодката която съм  
закупил  да  участва Максимов  с  нея  ако  БФВ  чартира  лодка  за  Виктория  
Хинковска . 
 
В. Николов  имам  информация  от  Стефан  Стефанов  за  тренировки  във  фитнеса  
на  Пепа  Мавродиева  и  Ина  Илиева , както  и  всекидневни  тренировки  на  Димитър  
Вангелов във  фитнеса. 
 
Н. Александров . К. Стергидов : Трябва  да  се  контролират  националните  
състезатели и техните  подготовки  в  момента . 
 
ТЕС  единодушно  реши  Любена  Начева  да  изиска  графиците  за  тренировки  
на  всички  национални  състезатели  и  да  извършва  изненадващ  контрол  на  
състезателите  и  да  изготвя  отчет  за  проверките . 
 

По т.5: 
Бяха  поставени  въпроси  относно  допълнително  финансиране  на  
федерацията  и търсене  на  спонсори . 
 
ТЕС единодушно прие да  бъдат  информирани  клубовете  относно  
бюджета  на  федерацията  и получаването  на  средства  от ММС  на  
клубните  пощи  и в  сайта – информация  , която  е  възможно  да  бъде  
оповестена  с  оглед  спецификата  на  договора  с  ММС  . 
 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ТЕС  е закрито.  
 
  
05.02.2014 г.          
гр. Несебър         

       Председател:......................... 
        Александър Александров 
 
       Протокол:…………………… 
        БФВ 


