
ПРОГРАМА
на Евгений Мавродиев

за развитието на Българската федерация по ветроходство
за периода 2021 г. - 2024 г.

Уважаеми колеги ветроходци,

Представям на Вашето внимание моята програма, визия и цели за развитието на
Българската федерация по ветроходство (БФВ) за периода 2015 г. - 2018 г. Както добре
знаете успяхме да реализираме само две години от мандата си тогава, затова смятам да
си изпълня програмата до край.

1. Структура на БФВ

Реорганизиране на структурата на БФВ, с оглед оптимизиране на дейностите и
пряко ангажиране на хората от клубовете с управлението и развитието на ветроходния
спорт в България.

За периода 2021 г. – 2024 г. бих предложил следната структура на БФВ:

 Създаване на следните комисии:

 Комисия връзки с медии, спонсори и рекламодатели;
 Комисия за развитие на детско юношеско, олимпийско ветроходство

и уиндсърфинг/ кайтбординг;
 Комисия по килово ветроходство;
 Треньорски съвет;
 Съдийска комисия;

 Увеличаване на щатния персонал – Изп. директор, Секретар, Национални
треньори.

 Създаване на нещатен персонал на доброволни начала – регионални
координатори, технически лица и др.

 По целесъобразно управление и използване на дъщерното дружество -
“БУЛСАФ” ЕООД.

 Подобряване на финансовата дисциплина и отчетност – ангажиране на
високо квалифицирани счетоводители и евентуално на одиторите на БФВ.

 Участие на повече жени в органите и комисиите на БФВ в съответствие с
принципите, установени от Брайтънската декларация на жените в спорта,
както и политиката на ISAF, утвърдена през Ноември 2007 г., предвиждаща,
че поне 25% от представителите в органите и комисиите трябва да са от
всеки пол.

 Създаване на ежегодна кръгла маса от всички клубове на БФВ в периода на
първите два месеца от годината.



2. Подобряване на работата с Mинистерството на младежта и спорта,
Българския олимпийски комитет, общините и други държавни и
административни органи.

Субсидиите от ММС са важен и основен източник за финансиране на дейността
на БФВ. Същевременно трябва да се използват и програмите за работа с децата и
младежите а именно:

 Национална програма за младежта;
 Програма спорт за децата в свободното време;
 Програма спорт за деца с увреждания и деца в риск;
 Проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни

обекти и съоръжения;
Трябва да се подобри комуникацията с ММС, БОК, общините и други държавни

и административни органи.

3. Привличане на допълнително финансиране, спонсори и рекламодатели.

В последните 10 години БФВ няма постоянни спонсори и рекламодатели.
Правилната стратегията в тази насока е да се създаде пул от 7 – 8 спонсора, които не се
конкурират помежду си – банка, застрахователна компания, пивоварна, фирма за
детски продукти, фирма занимаваща се с производство и/или дистрибуция на горива,
фирма занимаваща се с енергетика, фирма занимаваща се с комуникации. Към
настоящия момент БФВ формира основния си бюджета от субсидии от ММС. За да има
финансова стабилност субсидиите от ММС трябва да са не повече от 30% от бюджета
на федерацията. За нормално функциониране на БФВ са необходими около 500 000
лева годишно, като в олимпийската и предхождащите я две години трябва да се
осигурят допълнителни средства за състезателите, които имат реални шансове да се
класират за участие в Олимпийските игри. Привличането на спонсори става предимно
благодарение на личните контакти, лобирането и влиянието в различни среди и моите
амбиции в тази насока са много големи.

4. Привличане на допълнително финансиране от фондовете и програмите
на Европейския съюз.

Това е поле за развитие, което не е използвано до сега. БФВ има много
възможности за използване на фондовете и програмите на Европейския съюз за
финансиране на спорта и на младежките дейности. Едни от тях са:

 Програми за трансгранично сътрудничество;
 Програма „Еразъм+“ - новата програма на ЕС в областта на спорта;

БФВ ще работи както за проекти от името на Федерацията, така и за проекти на
клубовете-членове самостоятелно и в партньорства.

5. Подпомагане на клубовете и разширяване на географията на
ветроходния спорт в България

В последните 10 години се създадоха редица нови клубове в страната. Голяма
част от тях изпитват сериозни затруднения за организиране и провеждане на нормален
състезателно-тренировъчен процес. В тази връзка бих работил в посока на създаване на
програми и инициативи за подпомагане на новите клубове в първите години от
създаването им. Малките клубове в малките градове са от ключово значение за
разширяване на географията на ветроходния спорт в България.



6. Програма за развитие на детското и юношеското ветроходство

В следващите години трябва да се активизира работата в училищата и
университетите с цел ветроходството да стане популярен спорт сред младите хора.

Важно е да се определят стратегическите класове яхти за развитието на
ветроходния спорт в България.

7. Национални треньори и повишаване на подготовката и квалификацията
на треньорите

Националните треньори са ключово звено при работата с детските класове,
олимпийските класове, уиндсърфинга и кайтбординга.

В тази връзка БФВ трябва да разполага със следния треньорски екип:

 Национален селекционер – старши треньор на националните отбори
 Национален треньор за детските класове
 Национален треньор за олимпийските класове
 Национален треньор за уиндсърфинг и кайтбординг

В следващите години България трябва да кандидатства и да спечели правото да
бъде домакин на клиники и семинари, организирани от World Sailing, от
международните класни организации, както и привличането на водещи треньори и
специалисти за провеждане на клиники и обучение в България.

Ефектът ще е в две направления – от една страна повишаване на подготовката и
квалификацията на треньорите, а от друга подобряване на общото ниво на нашите
състезатели, които също участват в клиниките.

8. Провеждане на състезанията от националния календар

Един от основните проблеми през последните години е постоянно
увеличаващият се брои на състезанията в нашата страна, като много от тях не се
провеждат на необходимото ниво. Проблеми се наблюдават както при съдийството на
вода, липса на добре квалифицирано жури/съдии, недобра организацията на проявите,
липсва на елементарни условия за състезателите на брега. В тази връзка бих предложил
да се въведат критерии за оценка на проявите и методика за тяхното класифициране.

9. Участие в международен спортен календар и международна дейност

Въпреки усилията на БФВ за осигуряване на средства за участие в
международни прояви на ниво Световни и Европейски първенства, Световни игри на
WORLD SAILING и открити първенства, парите недостигат. В тази връзка следва да се
определят приоритетите за развитие на класове, които финансово са поносими за
нашите условия, както и да се планират много внимателно проявите в които да се
участва. България е малка страна и за да постигнем успехи във ветроходството е
необходимо да се концентрират усилията в 2, максимум 3 олимпийски класа.



10. Повишаване на подготовката на съдии и на техническите лица.

В последните години обучението и преквалификацията на съдиите и на
техническите лица не бе на необходимото ниво. Това неминуемо се отрази на
качеството на провежданите състезания.

Недостатъчна е теоретическата подготовка на съдиите, като не се използват
възможностите за подобряване на квалификацията им.

За целта в следващите години проведем клиники и семинари:

 клиника на WS за регатни съдии
 клиника на WS за съдии в жури
 семинар за  мерители

За подобряване на квалификацията на съдиите ни трябва да се използват по-
добре възможностите за обмен, които предоставят програмите на ISAF, EUROSAF и на
международните класни организации.

11. Медийна политика.

В последните години медийната политика на БФВ не бе на необходимото ниво.
За подобряване на медийния имидж на ветроходния спорт и на БФВ трябва да се
привлече професионален PR на БФВ или компания, която да предостави тази услуга.
Необходимо е да се изработи стратегия за развитие на медийна политика, с оглед
редовно отразяване на проявите и създаване на траен интерес на медиите към
ветроходния спорт.

12. Интернет сайт на БФВ

Интернет сайтът на БФВ е основно средство за достъп на клубовете и
ветроходците в България до необходимата информация. Интернет сайтът на БФВ
трябва сериозно да бъде променен. Липсва информация в сайта на английски език.
Трябва да се използват по-добре възможностите на Facebook, Twitter и другите
социални мрежи. Трябва да се привлекат спонсори и рекламодатели в сайта.

В заключение бих искал да обърна внимание на факта, че се занимавам с
ветроходство от около 30 години. В професионален аспект съм се доказал като
специалист в национален и международен план. Имам амбицията да изградя един
добър и балансиран екип, който да управлява БФВ в следващите години. Моето
желание е да използвам натрупаните от мен знания и опит и контакти за развитието на
ветроходния спорт в България.

28.12.2020 г.

Евгений Мавродиев


