Програма на Росен Марангозов
Кандидат за Председател на УС на БФВ за периода 2021 – 2024 г.
Уважаеми колеги,
Представям пред Вас моята програма за периода 2021 – 2024 г. Отчитайки постигнатите досега
резултати и състоянието на Българска Федерация по Ветроходство към момента, предлагам
следното:
1. БФВ да продължи да подпомага и работи за своите членове - клубовете по ветроходство. Смятам
че е постижимо и активно ще работя средствата към клубовете и отделните спортисти целево да
бъдат увеличени по проекти на ММС и от спонсори. Ще продължа да работя също за увеличаване
на бюджета на БФВ който за 2020 г.беше с 30000 лв. повече а за 2021г. е увеличен с над 220000лв.
2. Като се има предвид измененията в политиката на World Sailing по актуализация и промянa в
олимпийските класове във ветроходството, ще се направи задълбочен анализ в състоянието и
възможностите за концентриране на работата в перспективните класове за участие в Олимпиада
и ще се набележат конкретни мерки и дългосрочна програма за участие на песпективни
състезатели.
3. Ще се подобри още координацията между отделните звена и УС на БФВ, необходимо е да се
възстановят също и длъжностите на регионалните и технически сътрудници ако има желаещи да
ги заемат.
4. Ще продължим с разширяването на основата на пирамидата в нашият спорт - детското
ветроходство с масовост, увеличаване броя на състезателите, повишаване на конкуренцията,
участие в повече вътрешни и международни прояви. Другата цел е да запазим и развиваме
групата от талантливи състезатели в по – горните класове.
5. Необходима е още активна работа в университетите с цел популяризиране и развитие на нашият
спорт сред студентите.
6. БФВ ще продължи добрата комуникация и взаимодействие с общините, БОК, ММС и други
местни и национални органи.
7. За подобряване на медийната политика е необходимо да се наеме фирма или PR. Това ще
допринесе много за подобряването на медийния имидж на нашият спорт, на БФВ и ще създаде
благоприятна среда за търсене на спонсори.
8. Ще се плодължи с подобряването на материалната и техническа част включително и закупуването
на нова (микробус, трейлер, катер и др.) за което сме осигурили средства.
9. БФВ ще продължи да информира клубовете своевременно за дейността на УС и другите звена в
организацията.

10.
Ще продължа да работя за запазване на специализираните спортни обекти за ветроходен
спорт, собственост на ММС и предоставянето им за ползване по предназначение, както и
дейностите за разширяване географията на ветроходният спорт и създаване на нови центрове.

С Уважение
Росен Марангозов

