
Протокол от събрание на ТЕС 

12 .01. 2015 г. гр. Burgas – 14,00 часа 

На събранието присъстваха: 

1. Коста Стергидов- ЯК Порт Бургас 

2. Христо Гърков ОМСК Циклон Поморие 

3. Александър Минков- ОМК Несебър 2000 

4. Калоян Шантанов – ЯК Порт Варна 

5. Димитър Бишков – ОЯК Созопол 

6. Георги Иванов - ЯК Черноморец Бургас 

7. Стефани Музакова – гост състезател 

8. Георги Гуменов - ОМСК Циклон Поморие 

9. Николай Василев – ЯК Порт Варна 

10. Иван Василев - ЯК Порт Бургас 

11. Валентин Николов – Президент БФВ 

 

 

Дневен ред : 

1. Разглеждане проекта  подготвен за внасяне  в ММС  за 2015 г. 

2. Състав  на състезателите  посочени в проекта  за 2015 г. 

3. Предложение  за  Национален селекционер по програмата. 

4. Утвърждаване  на МСК за програмата . 

5. МТО  за програмата. 

6. Перспективен план до 2018 г. на БФВ. 

7. Разни . 

 

По т. 1 от Дневния ред: Разглеждане проекта  подготвен за внасяне  в ММС  за 2015 г. 

Коста  Стергидов  представи подготвената  програма  съгласно изискванията  на ММС  до този  момент. 

Основния  проблем е ,че  постиженията  на състезателите  през  предходната година  не позволяват  да 

получим финансиране  в първа  група и имаме  възможност  да кандидатстваме  в една  единствена  група 

– детско юношеско  олимпийско ветроходство . Обсъдени бяха различни възможности  за  получаване  на 

по високо финансиране . 

 

 



 

По т. 2 от Дневния ред: Състав  на състезателите  посочени в проекта  за 2015 г. 

К.Стергидов : Идеята е да бъдат посочени 5 имена  на състезатели. Всички клубове  

трябва  да са наясно ,че имената са проформа . Това  са пари  за  подготовка ! Не  са 

персонални  средства  и ще се ползват от всички състезатели . Лагерите ще  се  правят по 

малко дни със повече  състезатели . 

В.Николов : Искам да Ви информирам ,че  състезателите ,които Вие  посочите в момента 

, могат да бъдат променяни във времето с решение  на  Новия  УС и писмо до ММС , 

също съобразно критериите ,които избере новото ръководство . До сега се ползваше 

критерия Ранглиста .  

След  дискусия  и предложения  от клубовете , всички единодушно гласуваха следните 

имена ,като  бе повторен за яснота при вземане  на решението ,че това  не  са 

персонални финансирания  за  тези  състезатели ,а  пари за подготовка  на  най добрите 

ни  младежи в кайтборд ,лазер ,420 и 470 съобразно Ранглиста и моментно състояние  : 

1. Александър Бачев  - БМК 

2. Стефани Музакова – ОМСК Циклон Поморие 

3. Георги Максимов – ОМК  Несебър 

4. Виляна  Димитрова – ЯК Порт Варна 

5. Иван Кирчев – ЯК Порт Бургас 

 

По т. 3 от Дневния ред: Предложение  за  Национален селекционер  по програмата. 

В.Николов: Предложението е за Коста Стергидов  - изпълни успешно ангажиментите си 

през годината , работи по програмата , ползва  се с доверието на повечето клубове и т.н. 

Има ли други предложения ? 

Единодушно се приема ,кандидатурата на К.Стергидов  за трен. По програмата . 

По т. 4 от Дневния ред: Утвърждаване  на МСК за програмата . 

След  дискусия  и много предложения единодушно бяха приети следните състезания 

,които да залегнат в Програмата и МСК за 2015 г.: 

1. ЕП Оптимист Полша 

2. ЕП младежи 420 и 470 Бургас 

3. ЕП и СП кайтборд младежи 

4. ЕП  Фин Хърватска 



5. ЕП RS/X  Италия 

6. ЕП  Лазер Дания 

7. ЕП Лазер 4.7 Полша 

По т. 5 от Дневния ред: МТО  за програмата. 

Бе прието с единодушно гласуване да бъдат заявени по програмата за закупуване: 

Клас  420 –  лодка – 1 бр. 

  Платна пълен комплект – 2 бр. 

Клас Лазер лодка – 1 бр. 

  Платно/мачта/гик – 3 бр. 

По т. 6 от Дневния ред: Перспективен план до 2018 г. на БФВ. 

Бе решено  да  се  подготви  по дългосрочна  стратегия  за развитието  на олимпийските 

класове . Приет бе разширен състав  на младежкия  национален отбор в класовете  

кайтборд,лазер , 420 и 470 , с условието ,че  състава  ще  бъде  допълван и актуализиран 

съобразно  моментното  състояние и резултатите показвани  на  състезателите  в тези 

класове :   в клас 420 и 470 се посочват само шкиперите  

Лазер  момичета :   Стефани Музакова  

Мариела  Николова  

   Марина Димитрова  

   Теодора Дражева  

Лазер Момчета Георги Максимов  

   Любен Тенекеджиев  

   Пламен Янакиев 

Кайтборд  Александър Бачев 

   Иван Иванов 

420   Виляна Димитрова 

   Магдалена Данчева 

   Стамо Тенев 

  470   Мартин  Тодоров 

     Калоян  Шантанов 



     Иван Кирчев 

Посочение  състав единодушно бе гласуван от всички присъстващи с право на глас  

Заседанието  бе закрито  16,15 часа 

 

 

 


