
ПРОТОКОЛ 
 

№7 
  

гр.Варна, 15.02.2016 г. 
 

 
Днес, 15.02.2016 г. в сградата на Яхт Клуб Порт Варна  в 18:00 часа се проведе редовно 

присъствено заседание на Управителния съвет на Българска Федерация по Ветроходство в състав: 
 
 
1.  Евгений Мавродиев – Председател 
2.  Евгений Мавродиев – пълномощник на Стоян Бахчевански 
3.  Лъчезар Братоев 
4.  Ивайло Гавраилов  
5.  Росен Марангозов 
6.  Милкана Нонова 
7.  Валентин Николов 
8.  Иван Костадинов 
 
Председателят на Управителния съвет отчете, че поканата за настоящото заседание е връчена на 

всички членове, поради което същото е редовно свикано. 
Като гости на заседанието присъстваха: Любена Начева, Радослав Марков, Георги Гуменов, Христо 

Гърков, Коста Стергидов, Красимир Цанков, Стоян Киров, Станислав Викторов. 
 
 
След като се установи наличието на необходимия кворум, Председателят откри заседанието при 

следния обявен дневен ред: 
 

1. Утвърждаване на протокола от предходното заседание на 

УС. 

2. Проект на БФВ по програма Развитие на Спорта за Високи 

постижения през 2016 година към ММС. 

3. Договор с ММС. Участия в МСК, треньори  и състезатели. 

4. Точки на клубовете на БФВ за финансиране през 2016 

година. 

5. Картотекиране – осъществяване на контрол за спазване на 

Правилника за картотекиране на състезатели. 

6. Категоризация на клубовете на БФВ за 2015 година. 

7. Годишен финансов и съдържателен отчет към ММС. 

8. Класни правила на Българската Хендикапна система. 

9. Протокол от ТЕС и предложения. 

10. Молби и жалби на клубове. 

11. Разни. 
 
                                   
Пристъпи се към обсъждане на дневния ред:  
 
 
ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:  



Евгений Мавродиев - Председател: Протоколите от предходните заседания бяха изпратени и 
публикувани в срок. Има ли някой нещо да допълни или да каже?  

     
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
Евгений Мавродиев – Председател: В резултат на станалото гласуване по точка първа от 

дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
  
Че УС утвърждава Протокол № 6 от заседание на УС на БФВ.  
 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:  
Евгений Мавродиев – Председател: Докладва относно входирания в ММС Проект. – Предоставям 

Ви и оригиналния проект с входящия номер от ММС, който иска може да го свери с това, което Ви 
изпратих на 30 декември 2015 година. В проекта бяха включени всички искания, които ни бяха изпратени 
от състезатели и треньори. Какво обаче оряза ММС ще видите в Договора в следващата точка. 

Росен Марангозов – Искам само да попитам какви са тези 3000 лева например за Стефани 
Музакова. Те ще и стигнат ли за Палма. 

Любена Начева – По програмата имахме право да кандидатстваме за заплати за състезателите, 
които са с възможност за квота. Максималната заплата, която разрешиха брутно е 250 лева, които за 12 
месеца са тези 3000 лева. 
  

Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
 
Евгений Мавродиев – Председател:  В резултат на станалото гласуване по точка 2  от дневния 

ред  УС единодушно РЕШИ:   
 
„УС на БФВ приема Проекта на БФВ към ММС по програма Развитие за спорт за високи 

постижения за 2016 година.” 
 

 
ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:  
Евгений Мавродиев – Председател: Представям Ви подписания договор с ММС за 2016 година. 
Росен Марангозов – Бих искал да предложа понеже в тази точка и точка 9 – Протокол от 

последното заседание на ТЕС има много общи неща, нека да ги обединим. 
Евгений Мавродиев – Председател: Съгласен съм, нека да ги обединим. Искам да дам думата на 

Росен Марангозов, понеже е присъствал на събранието на ТЕС да ни запознае с протокола. 
Росен Марангозов – Предлагам на заседанията на ТЕС да участват всички треньори, 

представители на клубове, за да се получават нещата там. Казаха се много неща на последното 
събрание. Някои хубави, други не. Основно имаше дебати относно Критериите за точкуване, класовете и 
т.н.  Имам получени предложения за промяна в критериите от Г-н Бишков, Коста Стергидов. Срокът беше 
до днес 15-ти февруари 2016 година, затова предлагам да ги обобщим и да ги представим на следващото 
заседание на УС. Основно на това събрание имаше много въпроси КОЙ?. Хубаво е тези неща да ги 
обсъдим тук. Навремето правихме годишни срещи, които бяха добра идея и там обсъждахме тези неща. 
Имаше въпроси: Кой е правил план-подготовката на състезателите? Кой се е отчел? Аз досега не съм 
видял отчет за дейността за треньорската част. 

Валентин Николов – Има и нещо друго, което многократно се обсъжда. Нека най-накрая се 
публикуват ранглистите. 

Росен Марангозов – Да относно тези ранглисти. Кой ги изготвя, дали му се плаща? Защо не са 
направени? 

Коста Стергидов – Няма ранглиста за клас 470, защото няма как да направя. Публикувани са 
ранглистите на Оптимист, Лазер 4.7 и 420. 



Росен Марангозов – Говорим за всички класове. Аз знам кое е налично в сайта. Къде е 
ранглистата за клас Лазер Стандарт? Олимпийски клас е, 12 месеца за това говорим. 

Евгений Мавродиев – Председател: Искам аз да направя коментар относно този Протокол на 
ТЕС. На предходното събрание на ТЕС в Несебър се беше взело решение приоритетни класове да са 
младежките класове, а на това събрание през януари се вижда, че е взето решение приоритетни да са 
всички олимпийски класове. Затова Проекта за 2016 година, който е изготвен през декември е направен 
съгласно протокола от Несебър, а не на този от януари. Относно този екип, който искат да се сформира от 
октомври няма да има никаква работа до декември, понеже програмата за новия проект тогава се дава от 
ММС. 

Ивайло Гавраилов се присъедини към заседанието. 
Росен Марангозов – Последния протокол от ТЕС от Несебър не е приет от УС. 
Евгений Мавродиев – Председател: Аз го казах, защото на мен ми се държа сметка, че се 

наблегна на младежките класове, а не на олимпийските. 
Коста Стергидов – Имаше програма, която е спусната от ММС с параметри. Ние имахме право на 

база постиженията ни да кандидатстваме единствено за младежките класове. В олимпийските нямаме 
постижения, за да кандидатстваме за финансиране от ММС. 

Евгений Мавродиев – Председател: Някой нещо друго по протокола има ли да коментира? 
Радослав Марков – Много време обсъждахме едни критерии. Тези критерии, по които се точкуваме 

не са много актуални. Точките отиват в ММС и там получават неправилна представа кой клуб и кой кой е в 
българското ветроходство. 

Росен Марангозов – Предлагам тези предложения за критерии да се обсъдят от ТЕС и да се 
предоставят обобщени пред УС. 

 
 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
В резултат на гласуването по УС на БФВ приема Протокола от ТЕС от 12-ти януари 2016 година. 
 
Евгений Мавродиев – Председател: Докладва по Договора с ММС. Относно МСК, това е най-

спорната част, която трябва да обсъдим, понеже трябва да разпределим средствата, които общо са ни 
отпуснати там. Предлагам понеже досега за ДСК сме изразходвали около 25 000 лева всяка година да ги 
отделим от общата сума и за МСК ще останат около 51-52 000 лева. Трябва да гласуваме и треньорите и 
длъжностните лица в договора. Относно МСК имаме предложение от Г-н Александров. Някой друг ако има 
да предложи нещо. 

Ивайло Гавраилов – Да вземем да заложим, колкото е необходимо за Палма, а за другите 
състезания да ги разделим по равно. 

Валентин Николов – Аз ще Ви помоля понеже имаме нов клуб кандидат и точката   е една от 
последните, в която ще разглеждаме кандидатурата му. Нека я разгледаме сега, за да не го бавим 
повече. 

Евгений Мавродиев – Председател: Веднага след тази точка ще разгледаме кандидатурата, за да 
може да го освободим. 

Валентин Николов – Трябва да се направи стратегия  къде да се отиде с какви пари. От гледна 
точка на оперативност, има такси за плащане, срокове. 

Евгений Мавродиев – Председател: Нека караме състезанията стъпка по стъпка. Аз виждам едно 
добро предложение от Г-н Александров, което и според мен е така – СП на Оптимист да отпадне от 
финансирането от БФВ и състезателите да ходят на собствени разноски.  Трябва да решим дали всички 
останали състезания ще останат – СП на Накра е приключило вече и е в САЩ. 

Росен Марангозов – Нека да дадем срокове, в които състезатели да проявят желание да 
кандидатстват на собствени разноски за СП Оптимист. 

Радослав Марков – Тук пак опираме до приоритетите на БФВ. Трябва да видим за тези 
квалификации колко човека ще участват. За Палма 10 000 лева дали ще стигнат. Там наблизо има 
къщички на добри цени, но трябва да се резервират от рано. 

Росен Марангозов – Някой води ли подготовка? Треньори помагат ли? Нека се включат в 
организацията.  

Евгений Мавродиев – Председател: Аз мисля, че тази сума може да я завишим на 12 000 лева. 



Росен Марангозов – 12 000 лева ще им стигнат ли? 
Валентин Николов – Не може да завишаваме много тази сума, понеже ще ощетим останалите 

състезания. Нека си останат тези 10 000 лева, пък ако видим, че положението е много зле може да ги 
прегласуваме. 

Евгений Мавродиев – Председател: Аз виждам, че предложението на Никола Александров е 
близко до нашето виждане. Ако искате да го приемем цялото? 

Валентин Николов – Нека да вървим подред. 
Радослав Марков – Нека си зададем въпросът така дали ще стигнат тези 10 000 лева за Палма. 

Колко квоти ще бъдат раздадени там? Дали имаме шанс? За Накра ще се даде 1 квота за Европа, като за 
нея ще се бори и световната шампионка, която все още не е спечелила квота. За лазера ще са 2 квоти. 
Нека сумата да остане по този начин. 

Евгений Мавродиев – Председател: За СП на Лазер 4.7 в Германия в план-сметката на Никола 
Александров са 5 човека. 

Валентин Николов – Приемаме ли предложението на Г-н Александров? 
Евгений Мавродиев – Председател: Нека за това първенство да остане 7 600 лева. А СП 

Оптимист да е със собствени средства на състезателите по ранглиста, заявени в срок. 
Милкана Нонова – Искам да попитам каква е причината щом състезателите си плащат да са по 

ранглиста? Щом органа БФВ ги изпраща на собствени средства няма право да им се бърка. 
Ивайло Гавраилов – Това състезание трябва да го зачеркнем. 
Валентин Николов – Вие наистина ли не сте наясно със системата? Заявки може да прави 

единствено БФВ и има квота за това. В този случай може да отиде и 78-мия в ранглистата, но ако няма 
други желаещи. 

Ивайло Гавраилов – Това не е национален отбор, а който иска. 
Валентин Николов – Ако БФВ имаше 500 000 лева бюджет, това нямаше да е така. 
Милкана Нонова – Защо тогава за Лазерите трябва да дадем 7 600 лева? 
Ивайло Гавраилов – Няма логика да отрежеш едното състезание, а да дадеш на другото. 
Валентин Николов – Аз ще Ви кажа каква е логиката, има по едно състезание на всички значими 

за федерацията класове и две на Оптимист, затова оставяме само едното на Оптимист. Така помогаме за 
участието на едно състезание в класа. 

Милкана Нонова – Това не го видях. Извинявам се. 
Ивайло Гавраилов – Ако се реже първенство на Оптимист нека да е Европейското, а не 

Световното. Европейското е близко и за никой родител няма да е проблем да си изпрати детето. 
Радослав Марков – Ако някой иска да отиде на Световното на Оптимист трябва да се гледа 

ранглистата от миналата година, понеже заявките са рано. От тази година нямаме актуална ранглиста. 
Въпросът е клубовете, които имат претенции да изпратят състезател да внесат в БФВ депозит. 

Ивайло Гавраилов – Така може да изпаднем в миналогодишната ситуация, някой който е платил 
да отиде, а не някой който е по-добър и не е платил. Затова беше онова решение, което взехме предния 
път до коя дата националният селекционер трябва да определи националния отбор. Оттам насетне 
Федерацията има възможност за отказ и се дава право на следващия. 

Георги Гуменов – Г-н Мавровиев, нали презумцията е, че през 2017 година трябва да имаме 
представителен отбор за ЕП, което ще се проведе в Бургас. 

Радослав Марков – Според мен ще се изпълнят и петте места. 
Георги Гуменов – Националният селекционер трябва да мисли една-две години напред. 
Евгений Мавродиев – Председател: Нека да гласуваме това предложение на СП Оптимист да 

отидат състезатели на собствени разноски и да преминем към точка 10, за да разгледаме кандидатурата 
на новия клуб и после ще се върнем отново на тази точка. 

 
 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 5, ПРОТИВ – 1 /ИВАЙЛО ГАВРАИЛОВ/, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 /МИЛКАНА 

НОНОВА, ЛЪЧЕЗАР БРАТОЕВ/. 
 
 В резултат на гласуването по точка трета  от дневния ред УС РЕШИ:  
„УС на БФВ приема предложението на СП Оптимист 2016 година в Португалия да участват 

състезатели на собствени разноски.” 



 
Евгений Мавродиев – Председател: Нека да разгледаме точка 10 и ще се върнем отново на 

Договора. 
Красимир Цанков – Докладва за новия клуб. – Председател е Александър Алеков. Основно се 

занимаваме със сърф и кайт. Той вече от 3 години е на плажа в Царево и има училище. Сега започва да 
се развива клубът. 

Росен Марангозов – Имате ли материална част? 
Красимир Цанков – Към момента сърфове. Вероятно, който е от Царево познава Александър 

Алеков. 
Иван Костадинов – Аз не го познавам. Но Добромир Димов не живее ли в Австрия? 
Валентин Николов – Клубовете ни понамаляха, затова трябва да приемаме нови членове. Целта 

ви трябва да бъде да участвате на състезания. 
 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
В резултат на гласуването по точка десета  от дневния ред УС единодушно РЕШИ: 

„УС на БФВ приема Яхт Клуб ЛЕВАНТЕ за член на БФВ.” 
 
Евгений Мавродиев – Председател: Нека да продължим с точка 3: Предложението на Г-н 

Александров за ЕП Оптимист е на разноски на БФВ да отидат 5 състезателя и 1 треньор. 
Валентин Николов -  Тук така ще имаме възможност да дадем две места допълнително на 

собствени разноски. 
Евгений Мавродиев – Председател: Г-н Стергодов, може ли да се поеме логистика на 7 лодки и 

един треньор? 
Коста Стергидов – Да, с ремаркето на Порт Бургас, ако Председателя на клуба разреши може да 

кача 6 лодки и 1 катер и 1 оптимист на буса. 
Валентин Николов – Въпросът е, че две места могат да използват логистиката на БФВ и да си 

платят само таксата участие. 
Росен Марангозов – Трябва да се вземе решение, относно клубовете, които предоставят 

материална част. Трябва да ги компенсираме по някакъв начин. 
Евгений Мавродиев – Председател: Добре, значи и това предложение го приемаме? 
Ивайло Гавраилов – Нямаме ли други приходи? Само на ММС ли разчитаме? Значи има идея да се 

режат оптимисти, а да изпращаме 420, които се видя колко са добри на ЕП в Бургас? 
Валентин Николов –Създава се впечатление за личен интерес  към клас Оптимист? Това е УС 

и такива интереси нямат място тук. 
Милкана Нонова – Знам, че трябва да се реже, знам, но мисля, че е изключително важно да се 

разбере, че да се режат средства от Оптимист е вредно. Тези деца сега започват и не трябва да се режат. 
Защо не гласуваме цялото предложение на Никола Александров. Не знам защо си губим времето? 

Радослав Марков – Искам да изясня нещо. На всички им е ясно колко струва оборудването, 
облеклото, лодката за клас Оптимист. Мисля, че всеки състезател или клуб, които са могли да ги закупят 
могат да отделят и по 500 евро, за да заплатят участието си в ЕП. Омръзнало ми е всеки да дои 
Федерацията и да чака на нея. Това е скъп спорт и трябва да спрем да го коментираме тук. Иначе някой 
просто е сбъркал спорта. 

Валентин Николов – Знаете аз винаги съм го казвал, че за децата трябва да се дава най-много и 
подкрепям предложението на Милкана Нонова. Но бюджета е орязан. 

 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – 1 /ИВАЙЛО ГАВРАИЛОВ/, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –1/МИЛКАНА НОНОВА/  
В резултат на гласуването по точка трета  от дневния ред УС РЕШИ:  

„ че приема предложението БФВ да изпрати със средства на Федерацията 3 момчета и 2 
момичета на ЕП Оптимист и 1 момче и 1 момиче на собствени разноски, като ще използват 
логистиката на БФВ.” 

 
Евгений Мавродиев – Председател: Нека да преминем към ЕП Лазер в Хърватска. 



Ивайло Гавраилов – Искам да кажа само, че относно тази точка 3 от дневния ред аз като цяло 
гласувам ПРОТИВ. Ще се обоснова защо. Не съм съгласен безпринципно да се разделят състезания на 
важни, по-маловажни  и др. Да се определи минимално финансиране за всички състезатели. Взема се 
общо решение за БФВ. В момента искате да вкарате едни неща в един протокол без да се следва никаква 
логика, обвинявате членовете че искат някакъв личен интерес. Това, което е подадено като проект е 
орязано, да се използва този коефициент и да се ореже по него бюджета за всяко състезание. Аз съм 
против поради тази причина. 

Росен Марангозов – Аз мисля, че предложенията на Г-н Александров са достатъчно орязани. Роско 
е прав. Тези пари не са като за дойна крава. 

Ивайло Гавраилов – Аз просто си казах мнението. 
Лъчезар Братоев – Според мен това гласуване е много профанско. Трябва ТЕС да седнат, да 

сметнат необходимите състезания и да ни изпратят предложение, което ние да утвърдим. Аз тук се 
оглеждам кой как гласува и вдигам ръката. 

Валентин Николов – Без да ми се сърди Ивайло Гавраилов, Лъчезар Братоев е много прав в това. 
Никоса е един от хората, които е професионалист. Пресметнал е разумно нещата спрямо парите и е 
гледал да има поне по едно състезание от клас. 

Ивайло Гавраилов – Защо тогава Федерацията иска пари за Оптимист? 
Валентин Николов – Това е една рутина през годините. Досега не сме отчитали ЕП и СП на 

Оптимист в Договора с ММС. 
Лъчезар Братоев – Принципно е сбъркана системата. Ако сте съгласни с Никола Александров, 

трябва да гласуваме предложението. ТЕС трябва да е основното ядро. 
Росен Марангозов – Тъй като по една или друга причина Г-н Александров не го е предложил на ТЕС, 

а е дал личното си мнение аз предлагам да предложим тази план-сметка на ТЕС за разискване. 
Евгений Мавродиев – Председател:– Не знам защо Г-н Александров не се е допитал до ТЕС, като 

имаше даден една седмица срок и не може времето да му е било недостатъчно. Предлагам да гласуваме 
цялото финансиране, ако БФВ намери допълнителни пари ще ги разпределяме за състезанията. Нека го 
гласуваме ънблок и нека ТЕС да се съберат и да направят корекции, ако е необходимо.  

 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 7, ПРОТИВ – 1 /ИВАЙЛО ГАВРАИЛОВ/, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –НЯМА  
В резултат на гласуването по точка трета  от дневния ред УС РЕШИ:  

„ че приема предложената план-сметка за МСК от Никола Александров, като тя ще бъде 
предоставена на ТЕС за корекции и обсъждане.” 

 
Евгений Мавродиев – Председател: Предлагам Ви една докладна относно предложения за 

длъжностни лица и треньори, съгл. Договора на БФВ с ММС. Към момента нямам никакво постъпило 
друго предложение. 

Любена Начева – На последния ТЕС и в едно писмо по ел. поща Никола Александров твърди, че не е 
поискано мнението на ТЕС. Преди няколко дни препратих в отговор с копие до всички Вас две писма по 
ел. поща от средата и края на декември с искане от Г-н Александров за предложение от ТЕС за 
длъжностни лица, треньори и МСК. Отговор на тези писма няма и до момента, а се твърди, че не искано 
мнението на ТЕС. 

Росен Марангозов – Добре нека сега да го предоставим на ТЕС това предложение, за да го обсъдят 
и гласуват. 

Валентин Николов – Какъв е проблемът да се обсъди? 
Росен Марангозов – Предлагам ТЕС да реши въпросът. 
Ивайло Гавраилов – Има входирана докладна записка, която до момента е единственото 

предложение. Нека я гласуваме. В случай, че се отхвърли трябва да поискаме други предложения. 
Валентин Николов – Трябва да има ясното разбиране за какво става въпрос. Аз Ви казвам, че 

трябва да се помисли по въпроса. Какво ще правят тези хора. Досега говорихме, че няма пари за децата 
за състезания. Какво очакваме от тези треньори? По-добре е да има някакво изясняване на нещата. За 
тези пари може да се извикат международни треньори за клиники. 

Милкана Нонова – Искам да попитам какво правим като нямаме треньор за определен клас? В 
момента, в който имаме състезание на този клас кой му плаща? Миналата година беше такава ситуацията 
с ЕП 420 в Бургас и положението беше срамно. Тези двамата треньори, те ли поемат всички състезания? 



Ще има ли някакво разделение? С цялото ми уважение към Йорданка Минкова, тя е един страхотен 
професионалист, но не я виждам с бус, с ремаркета, с лодки с един куп деца да пътува сама през цяла 
Европа. 

Валентин Николов –  Аз се учудвам, че Г-жа Минкова в предвид  многото ангажименти  и деца се е 
съгласила. Тя знае ли за това? Клубът и съгласен ли е , защото е имало случаи ,когато трен. са искали да 
участват в МСК ,но техните клубове не са разрешавали? Тя дори на състезанията от вътрешния 
календар,  понякога не ходи с нейния клуб, защото се занимава с подрастващите ? 

Евгений Мавродиев – Председател: Аз съм говорил с нея и е съгласна. 
Росен Марангозов – Нека да направим един спешен ТЕС. 
Евгений Мавродиев – Председател: Единствено ме притеснява ТЕС дали ще успее да реагира 

навреме. 
Любена Начева – Трябва до 14 дни след първия транш да внеса в ММС договорите и платежните 

нареждания за платените заплати и осигуровки. 7 дни вече минаха. 
Роско Марков – Искам да се изясни. Ясно е, че ще се дават някакви пари. Въпросът е каква работа 

ще се върши с тези пари. 
Милкана Нонова – Тези суми включват ли воденето на децата, младежите и девойките по 

състезанията. Така като гледам Кейса трябва да ги води навсякъде. Ако изпращаме Г-жа Минкова, трябва 
да има втори човек с нея. Всичко това трябва да мине през ТЕС. 

Роско Марков – Пак поставям въпросът за изясняване какво ще правят тези хора? Ако вземете 
решение за тях трябва да си носите отговорност като не вършат работа. 

Милкана Нонова – Вие като треньори  трябва да излезнете със становище. Ние не трябва да 
вземаме решение за нещо, което не разбираме. Тази докладна трябва да дойде от ТЕС. 

Лъчезар Братоев – Да. И не трябва те да ни задават въпроси, а ние на тях. 
Валентин Николов – Иво може да е мениджър във фирма, но там са много по-различни нещата, 

отколкото във федерацията. Не можем да вземаме прибързани решения, които след това да доведат до 
напрежения и скандали между клубовете. 

Евгений Мавродиев – Председател: Предлагам тогава да вземем решение ТЕС в 5-дневен срок да 
се съберат и изпратят предложение от днешна дата за длъжностни лица и треньори на БФВ, съгл. 
Договора с ММС. 

 
 

Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ –НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –НЯМА  
В резултат на гласуването по точка трета  от дневния ред УС РЕШИ:  

„ че приема предложението ТЕС да се свика и в 5-дневен срок от днешна дата да дадат 
предложение за длъжностни лица и треньори на БФВ за 2016 година, съгл. Договора с ММС.” 

 
 

 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  от дневния ред:   
 

 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
 В резултат на гласуването по точка четвърта  от дневния ред УС единодушно РЕШИ:  
„УС на БФВ приема предложените точки за субсидиране на спортните клубове за 2016 

година.” 
 

 
ПО ТОЧКА ПЕТА  от дневния ред:  
Любена Начева: Докладва относно получените картотеки, снимки и такси от спортните клубове. 
Евгений Мавродиев – Председател:  Дали да не се вземе някакъв срок, в който всички клубове 

окончателно да изпратят липсващите снимки и такси. 
 



Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
В резултат на гласуването по точка пета от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„Че приема в срок до 5-ти март всички клубове да си изпратят снимките и таксите за 

картотеки за 2016 година”. 
 

 
 

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:  
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
В резултат на гласуването по точка шеста от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„Че приема в извършената категоризация на спортните клубове на БФВ за 2015 година”. 
 
ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред: 
След обсъждане. 
 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
В резултат на гласуването по точка седма от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„да приема годишния съдържателен и финансов отчет на БФВ за 2016 година”. 

 
ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред: 
Лъчезар Братоев – Предния път разглеждахме предложените правила в Бургас. Сега получихме 

ново писмо, което прегледах и не виждам причина да не ги приемем. Имам 4 дребни забележки към Стоян 
Киров. Ще може ли да уредиш писмо от юридическото лице, че ти представляваш Българската 
Хендикапна система и нотариално заверено пълномощно? 

Стоян Киров – Да. Няма проблем. 
Лъчезар Братоев – Имам две малки забележки по т.4 и т.5 по правилата. За да се ползва 

двигателя, ръчката трябва да е пломбирана, това не става на нито една българска или международна 
регата. Няма техническа възможност за това. Нямало е регата досега, на която да е пломбирана. 

Стоян Киров – В следващото изречение е обяснено, че ако не е пломбирана трябва да се уведоми 
Регатната Комисия. 

Лъчезар Братоев – Другата ми забележка е относно използването на сателитна и мобилна 
комуникация на борда. Нека забраната да е само между лодките. 

Стоян Киров – И тук следващото изречение го изключва: Ако не е написано друго в 
Състезателните инструкции. Този текст просто сме го взели от правилата на ИСАФ, които сме длъжни да 
спазваме. 

Лъчезар Братоев – Тъй като на никой не вярвам, ще го проверя. Предлагам да утвърдим 
Българската Хендикапна система, а пък въпросът с телефоните ще го изясним спрямо правилата на 
ИСАФ. 

 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
В резултат на гласуването по точка осма от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„Приема Класните правила на Българската Хендикапна Система”. 

 
 
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред: 
По точка 11.1: 

 



Евгений Мавродиев – Председател: По това искане няма предложена план-сметка. 
Валентин Николов – За ЯЛ 6 съм си дал мнението много отдавна. 
Росен Марангозов – Искам само да допълня, че съм изпратил искане за 1 лодка. 
Евгений Мавродиев – Председател: Да, но в това искане от Дарина Иванова има 2 лодки. 

Предлагам да им изпратим купи и медали и да им предоставим две лодки на БФВ, като те трябва да си 
поемат разходите за транспорта им. 
 

Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
В резултат на гласуването по точка единадесета едно от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„Да се изпратят купи и медали за ДП ЯЛ 6 и да се предоставят два моторни катера, като 

домакините си поемат разноските по транспорта им.” 
 
По точка 11.2: 
Евгений Мавродиев – Председател: Докладва по докладната. 
Валентин Николов – Няма проблеми за плащанията, но ние сме забравили. Нека се 

предупреждаваме с писмо оттук нататък. 
 
По точка 11.3: 
Евгений Мавродиев – Председател: докладва по искането за вкарване на регата Кор Кароли в 

Календара. 
Валентин Николов – Искам да попитам защо Кор Кароли пак не спазват сроковете? 
Лъчезар Братоев – Те обвиниха Любена Начева, че не е докладвала за тяхното искане. Че били 

пратили писмо. Говориха с нея по телефона по време на събранието и тя им обясни, че полученото писмо 
от тях е от 29 декември 2015 година. Срокът беше изтекъл на 30 ноември. 

Любена Начева – Да. Обясних им, че ако е имало писмо от по-ранна дата е възможно да се е 
загубило при прехвърлянето на пощите. Но те все пак ще имат изходящото писмо. Помолих ги да ми го 
изпратят и да Ви го представя като извинение, но до момента нямам нищо получено. 

Лъчезар Братоев – Нека вземем някаква глоба, омръзна ми от това подаване извън сроковете. 
Ивайло Гавраилов – Нека вземем решение за някаква такса за заявяване на регата след 

сроковете и вкарване в календара при свободни дати. 
Лъчезар Братоев – Аз съм за това. За какво са тези срокове, ако не се спазват? Нека да 

определим 100 лева, които и Кор Кароли трябва да внесат, за да бъдат включени в Календара. 
 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 6, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - /ИВАЙЛО ГАВРАИЛОВ, РОСЕН 

МАРАНГОЗОВ/ 
 
В резултат на гласуването по точка единадесета три от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„Да се заплаща такса от 100 лева, в случай на късно заявяване на регата в Календара на БФВ  

/ след 30-ти ноември на предходната година/, като тази такса важи и за късната заявка за регата 
Кор Кароли 2016 година.” 

 
Евгений Мавродиев – Председател: Докладва по докладната на Порт Варна за промяна на 

класовете и датите на Регата Юнга 2016. 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА 
 
В резултат на гласуването по точка единадесета три от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„че приема промените за регата ЮНГА 2016”. 
 
Валентин Николов – Искам да подам искане за промяна на датите на ДП Конрад и Мелджес, както 

винаги е било до сега през юли. 1-3 юли 2016 година са свободни. Септември е между две регати и 
трябва много да се пътува, а хваща мелтем. 



Лъчезар Братоев – На 3-ти юли започва ЕП на килови лодки в Гърция. 
Валентин Николов – От 5-ти са първите гонки, така че няма проблем. 
Росен Марангозов – Това първенство е съобразено с календара на БФВ, че тогава ще има по-

голямо участие. 
Валентин Николов – Тогава щом ще се спазва ротационен принцип. Последните години е било 

само във Варна. ЯК Черноморец Бургас приема ангажимента да го организира в Бургас. 
Милкана Нонова – Много Ви моля искания и докладни, които не са подадени предварително да се 

отложат за следващото заседание. 
Евгений Мавродиев – Председател: Да. Нека Г-н Николов направи докладна за следващото 

заседание. 
 
По т. 11.4 от дневния ред: 
Любена Начева докладва по докладната за 10-те спортисти на БФВ за 2015 година. 
Росен Марангозов – Имах предложение да бъдат вкюлчени Олимпийските класове. 
Евгений Мавродиев – Председател: Искам предложения с имена. Кои класове? Няма как сега да 

променим бройката. 
Валентин Николов – Аз Ви бях написал, че спрямо регламента трябва да обединим екипажа на 

клас 420 в едно място и така ще остане едно свободно място. 
Евгений Мавродиев – Председател: Добре. Правим го. Кой Олимпийски клас ще допълни едното 

място? Имаше предложения за Фин. 
Росен Марангозов – Ти не си ли знаеш? 
Евгений Мавродиев – Председател: Аз чакам предложения. 
Росен Марангозов – Къде са тези ранглисти? Има хора, които получават пари за правенето им. 

Защо не са готови? 
Евгений Мавродиев – Председател: Кажете кое е 10-тото място. Аз спирам с предлагането. 
Лъчезар Братоев – Аз останах с впечатлението, че ТЕС не си върши работата. 
Евгений Мавродиев – Председател: Добре. Предлагам да е клас Фин. 
Милкана Нонова – Много сте смешни всички. Дайте да оставим два класа. Оттук нататък мисля да 

делегирам някой да гласува от мое име. Не искам повече да си губя времето с Вас. На предстоящото ОС 
ще си подам оставката. Избрали сте си председател. Смешни хора сте. Аз си губя времето да идвам от 
София. 

Валентин Николов – Аз предлагам Атанас Петров клас Фин. Оттук нататък може да променим тези 
критерии съобразно новите виждания на федерацията , навремето направих предложенията да бъдат 
стимулирани млади таланти и заслужили спортисти. Г-жо Нонова, аз съм напълно съгласен, че твоето 
място не е тук. Първо смятам ,че никой няма право да говори по този начин на УС ,Президент и хора 
които са дали толкова години от живота си за ветроходството и второ наистина нямаш никаква идея и 
предства за  работата на федерацията и особенно детските и олипийски класове , които смята ,че все 
още са приоритет ! 

Милкана Нонова -  На следващото ОС ще си подам оставката. 
Милкана Нонова напусна заседанието. 
 
Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 5, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - /ИВАЙЛО ГАВРАИЛОВ, РОСЕН 

МАРАНГОЗОВ/ 
 
В резултат на гласуването по точка единадесета четири от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„че утвърждава 10-те ветроходци на 2015 година, като обединява състезателите в клас 420, 

след като са екипаж и свободната позиция се заема от клас ФИН – Анастас Петров”. 
 
Стоян Киров – Искам само да Ви попитам нещо. Очакваме една малка помощ от БФВ. Знам, че 

има закупена електронна везна и имам молба да може БХС да може да я използва. Ние ще помагаме с 
транспорта. Ние ползваме официалните мерители на БФВ. 

Лъчезар Братоев -  Тази везна трябва да се съхранява от някой. Трябва да се предава с Приемо-
предавателен протокол. 

 



Пристъпи се към гласуване 
Резултат: „ЗА” – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  
 
В резултат на гласуването по точка единадесета от дневния ред  УС единодушно РЕШИ:  
„че ще предоставя везната на БХС, като предоставянето й, на когото е нужна ще става с 

Приемо-предавателен протокол”. 
 
Ивайло Гавраилов напуска заседанието. 
 
Георги Гуменов – Имам едно предложение, което е изпратено и по пощите. Нека предварителните 

материали за заседанията, които засягат треньори и състезатели да се изпращат до клубовете. 
Евгений Мавродиев – Председател: Предлагам да се направи една папка в сайта и всеки, на 

който са необходими да си ги сваля оттам. 
Коста Стергидов – Нека гостите да взимат думата само и единствено, ако Председателя им я 

даде. В противен случай някой може да е дошъл с идеята да саботира заседанието. 
 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред  заседанието се закри в 21:20  ч.  
 
 

 
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  1. ..................................... 
                             (Евгений Мавродиев) 
 
 
 
   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:     

   2. ...................................... 
                             (Любена Начева) 
 
 
 
 
  
 

 


