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           Уважаеми г-н Президент , 

уважаеми членове на УС , КС и номинирани делегати на клубовете към БФПС , 

 

           Представения Ви доклад обхваща дейността на новоизбрания УС от 

третия мандат от новата история на БФПС под ръководството на президента на 

Федерацията г-н Пламен Минчев за периода 04.07.2007 – 26.07.2011 г.  

На Общото Събрание през 2007 г.след прочетения отчетен доклад за периода 2001 

– 2006 г. и направените разисквания, по т.2 от дневния ред Президента на 

Федерацията направи и обоснова предложението си новоизбраните членове на УС 

да бъдат : 

- активни деятели, уважавани от клубните членове и безпристрастни при  

вземане на решения 

- да не са действащи състезатели, за да се избегнат потенциални лични 

интереси 

- да са хора с възможности за финансово подпомагане на Федерацията 

 

С пълна болшинство бяха избрани следните членове :  

  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ                               КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 

1. Васил Силяновски                                 1. Атанас Кръстев  

2. Драгомир Демирев                                 2. Антон Антонов  

3. Емил Иванов                                           3. Любомир Анатков 

4. Злати Коларов 

5. Любов Георгиева 

6. Милен Тодоров 

7. Михаил Денев 

8. Петър Втухов 

9. Пламен Минчев 

 

За президент на Федерацията с пълно болшинство бе преизбран г-н Пламен 

Минчев, а за председател на контролния съвет г-н Атанас Кръстев.  



 

АДМИНИСТРАТИВНО ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

В съответствие с Устава ежегодно са провеждани Общи събрания и заседания 

на УС. Още на първото заседание на новоизбрания УС бяха поставени, като 

продължение на дейността, основните задачи :  

- да се укаже съдействие за укрепване на съществуващите клубни  отбори, 

както и сформиране и привличане на нови колективни членове. 

- да се поощрява учредяването и организирането на нови клубни  

турнири за купата на Р.България. 

- да се търсят възможности за привличане на изявени хора от   

българския бизнес, спонсори за подпомагане дейността на БФПС. 

 

През 2007 г. освен Общото събрание бяха проведени  три заседания на УС.  

На 03.06 в гр.Царево бе утвърден вътрешния спортен календар за годината, 

участие на националния отбор на Евро – Африканското първенство и 

провеждане на турнирите с международно участие “Сребърна Амфора” и 

 “Д. Минев”. 

На 14.07 в гр.Созопол бе приет финансовия план за 2007г. и взето решение за 

назначаване на главни съдии и комисари за провеждане на спортните прояви. 

На 06.09 в гр.Царево след проведените разисквания и изказаните съображения, 

чрез гласуване с мнозинство бе решено ограничението за възрастова граница 

за участие в състезание да отпадне. Беше разгледано и предложение за 

организиране и провеждане на състезание по подводен биатлон, което бе 

отхвърлено, като не целесъобразно.   

 

През 2008г. бяха проведени три заседания на УС. 

На 24.04 в гр.Варна се проведе редовно разширено заседание на УС, 

на което бе докладван и приет отчетния доклад за дейността през 2007 г., 

вътрешния и международния спортен календар за 2008г., определи се размера 

на колективния годишен членски внос на 500 лв., прие се молбата и се утвърди 

членството на Морски Клуб “Месембрия”- град Несебър в БФПС. 

На 14.06 в гр.Приморско бе докладван и приет финансовия план за 2008 г. и 

назначени главни съдии и комисари на състезанията, докладвано бе за 

подадени документи до председателя на ДАМС за подновяване на лиценза на 

БФПС за провеждане на спортно-състезателна дейност. Прие молбата и 

утвърди членството на “Общински морски клуб – Приморско” в БФПС. 

На 19.07 в с.Синеморец се проведе третото заседание на УС. 

Взето бе решение да се изпратят покани и при получени заявки да се проведе 

турнира “Сребърната Амфора”. Въпреки спечелените квалификации 

Националния отбор на Р.България да не участва на Световното първенство 

във Венецуела. Докладвано бе за получена заповед №РД-10-17 на председателя 

на ДАМС за подновяване лиценза №002493 на БФПС за извършване на 

спортна дейност до 2012 г.  

 

През 2009 г. бяха проведени 3 заседания на УС. 

На 14.06 в гр.Приморско бе проведено редовно разширено заседание на УС, на 

което бяха приети отчета за дейността  и финансовия отчет на БФПС за 2008 г. 

Утвърден беше спортния календар за 2009 г. и приета молбата на Яхтклуб” 

Свети Николай”-гр.Шабла за членство в БФПС. 



На 18.07 в гр.Созопол бе разгледан и приет финансовия план за 2009 г. и 

назначени главни съдии и комисари за спортните мероприятия през годината. 

На 20.09 в гр. Приморско беше проведено третото заседание на УС. 

Бе взето решение за участие на националния отбор на Р.България на Евро-

Африканското първенство в Типаза-Алжир, / квалификация / за световното 

първенство през 2010 г. в Мали Лошини-  Хърватия.  

Определен беше състава на Националния отбор. За водач на отбора 

бе определен Марио Христов.  

 

През 2010 г. бяха проведени 3 заседания на УС. 

На 24.04 в гр. Бургас бе проведено редовно разширено заседание на УС 

и представителите на клубовете, на което бяха приети отчета за дейността и 

Финансовия отчет на УС за 2009 г. Беше приет вътрешния спортен календар за 

2010 г. Предвид участието на новоприети колективни членове отборите от 

гр.Несебър, Приморско, Шабла за сведение бе изготвена и представена обзорна 

справка и резултатите от спортно- състезателната дейност на Федерацията за 

периода от 1999 – 2010 г. 

На 17.07 в гр. Созопол бе проведено второто заседание на УС, на което 

бяха назначени главни съдии и комисари за проявите от спортния календар за 

2010 г. Беше представен проектобюджета за 2010 г., както и готовността 

относно участието на България на 27 Световно първенство в Мали Лошини – 

Хърватия. 

На 03.10 в гр. Приморско бе проведено третото заседание на УС, на което бе 

докладвана информация за представянето и резултатите от 

участието на националния отбор на Световното първенство. Беше представена 

и приета кандидатурата на “Клуб по ветроходство, водни и подводни портове” 

– гр. Варна за колективен член на БФПС.  

 

На 05.05.2011 г. в гр. Варна бе проведено заседание на УС, на което 

бе взето решение на основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ да бъде свикано 

Общо отчетно-изборно събрание на БФПС на 26.07.2011 г.  

   

СПОРТНО СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

А. ВЪТРЕШЕН КАЛЕНДАР   

 

Благодарение на проявената активност от страна на клубовете продължи 

очерталата се тенденция за разширяване на веригата от клубни турнири за Купа 

на РБ. Към традиционно провежданите в началото турнири  за купа “Нафтекс”, ,  

”Мириус” , “Василико” ,”Света Марина”,”Стела Марис”през отчетния период се 

наложиха още 2 турнира- за купа “Шабла” и Купа “Месембрия”, с което се 

включиха нови зони от нашето Черноморско крайбрежие . Състезанията станаха 

по-атрактивни , надпреварата за приза по-напрегната . През 2007 и 2008 г. бяха 

проведени 7 клубни турнира , а през 2009 и 2010 г. по 6. Отчитайки го като 

безспорен успех за дейността на Федерацията не може да не отбележим още един  

факт , който се наблюдава . Всички те се провеждат с активното участие на 

общините , респективно кметовете и представители на местния бизнес при много 

добра организация. Бяха привлечени и се включиха в надпреварата нови млади 

състезатели. В повечето от проведените наши мероприятия присъстват 



представители на медиите и много гости . Носители на купа “България” станаха 

следните състезатели.  

                                       НОСИТЕЛИ НА КУПА “ Р. БЪЛГАРИЯ “ 

год първи втори трети 

2007 Пламен Арабаджиев Валентин Люцканов Марио Христов 

2008 Пламен Арабаджиев Валентин Люцканов Антон Арабаджиев 

2009 Стамен Царков Валентин Люцканов Марио Христов 

2010 Валентин Люцканов Пламен Арабаджиев Стамен Царков 

 

Към настоящия момент БФПС наброява 11 клубни отбора, редовни колективни 

членове, изплатили годишния си членски внос, с над 70 индивидуални члена – 

състезатели и деятели. През последните 3 години нови 5 клуба бяха приети за 

членове на Федерацията. През 2008 г. СКВС” Месембрия “-гр. Несебър,  

2009 г.- КПР” Марлин “- гр. Приморско и Яхт Клуб “Свети Николай “- Шабла, 

2010 г.- “Клуб по Ветроходство, Водни и Подводни Спортове”- Варна, 

2011 г.- Спортен Клуб” Варна Дайвинг Център “- Варна. Преустановиха 

членството си 2 клуба- “Капитан Немо” и “Царево “     

И през отчетния период най-значими състезания в спортния календар на БФПС 

бяха държавните първенства. Традиционно те бяха проведени в началото на 

м.Септември в продължение на 4 дни и определяха отборния и индивидуален 

шампион на Р.България.  

През 2007 г. то бе проведено в акваторията на гр. Царево при добри метео условия. 

Участваха 38 състезателя от 10 отбора. За съжаление след констатирано 

нарушение на регламента и подадена контестация, на заседание на капитаните на 

отборите, беше взето решение за санкциониране на състезател на отбора на 

“Царево”, което се отрази, както на крайното класиране, така и общо на 

спортсменския дух и настроение на състезанието. Поради несъгласие с решението 

състезателите напуснаха състезанието, а клуб “Василико”-Царево преустанови 

членството си в БФПС.   

 През 2008, 2009 и 2010 г. държавните първенства по обективни причини бяха 

проведени при много добра организация и метеорологични условия в акваторията 

на гр. Приморско и Китен. Участваха 2008 г. – 45 състезателя от 12 отбора ; 

2009 г. – 38 състезателя от 10 отбора ; 2010 г. – 42 състезателя от 11 отбора. 

Резултатите от проведените държавни първенства и комплексните победители за  

отчетния период са следните.   

 

ОТБОРНИ, ИНДИВИДУАЛНИ И КОМПЛЕКСНИ ШАМПИОНИ / 2007-2010 г. / 

година Отборно Индивидуално Комплексно 

2007 “ Нафтекс “ Б-с – 1 

“ Свети Никола“Сф- 1 

“ Царево “ 

Пламен Арабаджиев 

Валентин Люцканов 

Александър Перухов 

Пламен Арабаджиев 

Валентин Люцканов 

Александър Перухов 

2008 “ КПСД “ – Девня 

“ Нафтекс “ Б-с – 1 

“ Свети Никола“Сф -1 

Емил Христов 

Валентин Люцканов 

Пламен Арабаджиев 

Пламен Арабаджиев 

Валентин Люцканов 

Емил Христов 

2009 “ Нафтекс “Б-с – 1 

“ Свети Никола “Сф. 

“ КПСД “Девня - 1 

Валентин Люцканов 

Антон Арабаджиев  

Александър Перухов 

Валентин Люцканов 

Стамен Царков 

Пламен Арабаджиев 

2010 “ Нафтекс “Б-с – 1 

“ КПСД “Девня – 1 

“ Варна Суб “-Вн 

Пламен Стоянов 

Антон Арабаджиев 

Валентин Люцканов 

Валентин Люцканов 

Пламен Арабаджиев 

Антон Арабаджиев 



 

Б. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

За отчетния период националния отбор на България е участвал във всички 

квалификации на Евро-Африкански първенства , като класирайки се до 10 място 

в тях е получавал право за участие в световните първенства , организирани от 

страната домакин , под егидата на КМАС . Не е участвала само на световното 

първенство във Венецуела през 2008 г. по решение на  УС , отчитайки 

обективните причини – липса на финансови средства, дълго и уморително 

пътуване , голяма часова разлика и др.  

 

2007 г. 26 Евро-Африканско първенство / квалификация за световно първенство / 

Рота -  Испаниа 20 – 23 Юли. Участват 17 държави. Българският национален 

отбор се класира на 7 място и добива право за участие на Световно първенство 

във Венецуела. Българският национален отбор е в състав и класиране : 

      1.Пламен Арабаджиев – 17; 2.Валентин Люцканов – 23; 3. 

Александър Перухов – 24. Водач на отбора е Злати Коларов. 

 

2008 г. Световно първенство във Венецуела – остров Маргарита. Р.България не 

участва.   

2009 г. 27 Евро-Африканско първенство / квалификация за световно първенство / 

Типаза – Алжир 15-18 Октомври. Участват 13 държави. Българският национален  

отбор се класира на 7 място и добива право за участие на световното първенство 

през 2010 г. в Хърватия. Българският национален отбор е в състав и класиране : 

1. Пламен Арабаджиев – 8 ; 2. Стамен Царков – 20 ; Валентин Люцканов – 34 . 

Водач на отбора е Марио Христов. 

2010 г. Световно първенство в Мали Лошини-Хърватия. Участват 60 

състезателя от 20 страни. Българският национален отбор е в състав Пламен 

Арабаджиев, Валентин Люцканов и Стамен Царков. Водач на отбора е Злати 

Коларов. Българският национален отбор бе придружен и подкрепен за пръв 

път от група от 11 гости- спонсори и поддръжници от България. Въпреки тази 

подкрепа след голямо безрибие и не задоволително представяне българския 

отбор се класира на 17 място. Годината ще се запомни и с голямата подкрепа,  

която Българския Национален Отбор получи от фирмата производител на 

екипировка за подводен риболов  “Марес”. По предложение на фирмата, с 

решение на УС на БФПС на 09.06.2010 г. беше подписан две годишен 

двустранен договор за техническо спонсорство, по силата на който 

националния ни отбор от 3 състезателя получи пълен комплект екипировка.   

През отчетния период бяха проведени два турнира с международно участие. 

2007 г.бе проведен 27 традиционен турнир за купа “Сребърната Амфора”. 

Участваха отборите на Испания, Украйна и България. На първо място се 

класира отбора на Испания. Индивидуално първи е Виканди Фернандес де 

Мендиола. България е втора в състав Валентин Люцканов – 3, Пламен 

Арабаджиев – 4, Стамен Царков – 5. 

През 2008 г. на 28 турнир отново участват Испания, Украйна и България. На 

първо място е отбора на България в състав Емил Христов – 2, Валентин 

Люцканов – 3, Пламен Арабаджиев – 6. Индивидуален шампион е Иван Гарсия 

– Испания. 

През 2009 и 2010 г. основно, поради недостатъчни средства и заявки за участие 

турнири не бяха проведени.  



Продължи провеждането и на новоучредения турнир с международно участие 

за Купа “Д.Минев”. През 2007 г. при много добро участие бе проведен 

2 турнир. Участваха 16 отбора от три страни. Носител на купата стана отбора 

на “Нафтекс”-1 Бургас. През отчетния период, при проявен интерес, основно с 

участие на над 15 отбора от България бяха проведени успешно при трудни 

метео условия 3-я и 4-я турнир за купа “Д. Минев”. На всички турнири с 

международно участие, въпреки трудностите, основно от спонсори беше 

осигурен и раздаден награден фонд . Предвид трудностите,които БФПС 

изпитва за провеждане на своята дейност, в условията на икономическа криза, 

през отчетния период бяха направени два опита за получаване на финансова 

помощ от Министерството на ФВС – за участие на националния отбор на  

Световното Първенство във Венецуела и в програма за развитие на високо 

спортно майсторство, за съжаление не получихме подкрепа. От 28-30.04.2011 г. 

БФПС представи своя спорт в три дневно съвместно мероприятие под 

патронажа на Министъра на МФВС, организирано от спортна програма 

“Панорама “ – Аз обичам спорта. Във връзка с изменение на Закона за ФВС 

от м.Май подготвяме исканите документи от МФВС за регистрация в 

Националния регистър на спортните организации на клубовете членове на 

БФПС, задължително условие за получаване на следваща лицензия за 

упражняване на спортно-състезателна дейност от Федерацията от следващата 

2012 до 2016 г. 

                  

           Уважаеми членове на Общото Събрание, 

     Оценката е Ваша, както и вота. Нашата оценка са цифрите и фактите, които са    

     изнесени в настоящия доклад. Благодаря Ви за вниманието.                       

 

     

 

 

 

 

 

 

    26.07.2011 г.                                                           Ген. Секретар : 

    гр.София                                                                           / Злати Коларов / 


