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Общ брой 
заседания

Средна 
продължителност в 

минути

Присъствал на - 
брой заседания

Общ брой точки от 
дневен ред с 

активност

Изготвени 
предложения, 

документи и други

Участие във 
временни комисии 

и фокус групи

34 120 32 46 21 3
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Общ брой 
заседания

Начин на 
провеждане

Присъствал на - 
брой заседания

Общ брой точки от 
дневен ред с 

активност

Изготвени 
предложения, 

документи и други

Участие във 
временни комисии 

и фокус групи

5 онлайн 5 32 28 1

да
Данаил Ангелов и 
Петър Евстатиев

да
Данаил Ангелов и 

Антон Настев
да Данаил Ангелов

не
Антон Настев и 
Бойко Танчев

в процес
Данаил Ангелов и 

Светлин Гатев

не
Антон Настев и 
Бойко Танчев

да Данаил Ангелов

Участие в работата на УС на БФК, временни комисии и фокус групи

Съдържателен отчет за дейността на Данаил Петров Ангелов като член на УС на БФК и Председател на Комисия МТБ и БМХ

Създаване на краткосрочна стратегия за 
развитие на МТБ дисциплините

Създаване на правилник за провеждане на 
сътезанията в МТБ дисциплините

Създаване и управление на годишни 
ранглисти по ДХ и Ендуро

Реализиране на основни поставени цели на МТБ и 
БМХ комисията - да/не/в процес

Създаване и управление на годишни 
ранглисти в ХС дисциплини

Намиране на механизъм за ползване на 
времеизмервателната техника на БФК в 

МТБ дисциплините

Тъй като ранглистата в ХС дисциплините 
не бе изготвена от ангажираните лица, 

през сезон 2021 бе реализирана от Данаил 
Ангелов, а през 2022 от Борислав Иванов.

Административна дейност

Считам участието на всеки член на УС на БФК в 
заседанията за УС на БФК за задължително в 
морален и оперативен аспект. За съжаление в по-
голямата си част от времето УС се превръщаха в 
говорилня, поради липса на предварителна 
подготовка от страна на членовете или 
ненавременно изпращане на материалите (В тази 
забележка не изключвам и себе си). Липсваше 
проследяемост на изпълнението на задачите. 
Въпреки това съм изпълнил всички поети 
оперативни задачи.

Заседания на МТБ и БМХ комисията

Заседанията на МТБ и БМХ комисията в 90% от 
случаите се провеждаха в дух на продуктивност, 
тъй като материалите за всички заседания бяха 
предварително подготвени предимствено от мен в 
качеството ми на председател на комисията.

Реализиране на основни поставени цели на МТБ и 
БМХ комисията - да/не/в процес

Реализиране на основни поставени цели на МТБ и 
БМХ комисията - да/не/в процес

Подобряване на условията за провеждане 
и разширяване на обхвата на ХСО 

състезанията
За съжаление, въпреки намалените по мое 
предложение такси за организаторите на 
ХСО прояви, включващи разхди пж главен 
съдия, ХСО проявите драстично намаляха - 
на заседанията на комисията като фактор 

беше определен завишения бюджет и 
наличието на допълнителни такси.

Завишаване броя на лицензирани МТБ 
състезатели към БФК
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да Данаил Ангелов да
Данаил Ангелов и 

Антон Настев
да Данаил Ангелов

да
Данаил Ангелов и 

Антон Настев
да Данаил Ангелов да

Данаил Ангелов и 
Антон Настев

да Данаил Ангелов да Данаил Ангелов да Данаил Ангелов

да
Данаил Ангелов и 

Антон Настев
да Данаил Ангелов да Данаил Ангелов
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Тестови задачи за съдийски курс за МТБ 
съдии

Длъжностна характеристика на генерален 
секретар на БФК

Създаване на система за издаване на 
лицензи, плащане онлайн

Наредби и правилници - ангажиментът бе 
изпълнен непосредствено след получаване на 
лиценз от БФК към ММС, като така бе осигурено 
нормалното протичане на състезателния календар - 
да/не/в процес

Обща наредба
Правилник за провеждане на сътезанията 

в МТБ дисциплините
Създаване на критерии за избор на 

разширен състав на национален отбор

Наредба за отборно класиране Точкова система за годишна ранглиста
Декларация за информирано съгласие на 

МТБ състезатели

Изготвяне на ключови документи, свързани с дейността на БФК

Правилник за работата на УС на БФК
Схема за административно таксуване на 

състезания от календара на БФК
Подготовка на първична информация за 

уебсайт на БФК

Ключови дейности свързани с развитието на БФК и колоезденето

Система за административни такси към БФК за 
включване на състезания в календара на БФК

Основна цел Предприети действия Резултати

Ревизия на първоначалния документ, 
валиден през сезон 2020 година довел до 

отдръпване на организатори, до 
манипулации на стартови списъци и до 
нищожна събираемост поради отказа на 

голяма част от организаторите да си 
плащат определените от БФК такси. Това 

особено важи за клубовете и 
организаторите извън членската маса на 

БФК.

Ревизия на системата и определяне на 
твърди такси, различни за различните 

състезания и тяхната значимост за 
развитието на спорта, с включени разходи 

по обезпечаване хонорара на главния 
съдия.

Приобщаване на над 90% от 
организаторите към календара на БФК, 
независимо дали са членове или не на 

БФК. Висока събираемост на таксите от 
организаторите. Като проблам се явява 
трудното намиране на съдийски състав.

Набиране на съдийски кадри с МТБ насоченост Основна цел Предприети действия Резултати

Това бе първата задача, която си поставих 
през 2020 година. Липсата на съдии е 

основен проблем особено в МТБ 
дисциплините. 

Организирах курс, заедно с Валентин 
Първанов, Веселин Михайлов и 

домакините от Пампорово АД. Курсът бе 
изцяло безплатен, а тестовите задачи бяха 
написани от мен, тъй като нямаше човек, 
който да иска да поеме тази отговорност. 

Бяха "произведени" 12 съдии, като някои 
от тях днес са основни фактори в 

съдийството - Боян Шахов, Иван Радев, 
Иван Михайлов, Виктория Гончева, 

Александър Хаджиев и т.н.



Подпомагане на Боби Крумов в инициативата за 
построяване на първото в България трасе за 
състезателен БМХ на територията на град Плевен

Основна цел Предприети действия Резултати

Значението на БМХ за развитието на 
цялата колоездачна сцена е 

основополагащо за действията на една 
добре работеща федерация.

Пълна логистична подкрепа към Боби 
Крумов при подготовката на документи за 

кандидатстване по Програма 4 към ММС

Развитието върви в положителна посока, 
като остават административни дейности 

на територията на град Плевен

Създаване на стимули за организиране на 
състезания с клас към UCI на територията на 
България

Основна цел Предприети действия Резултати

Популяризиране на спорта, повече точки 
за български състезатели в Световната 
ранглиста и по-голямо международно 

участие

В спускането се провеждаха непрестанни 
срещи с основните организатори с 

разяснение на ползите и отговорностите 
при провеждане на такива събития.  В ХСО 
и ХСМ дисциплините имаме много голямо 
изоставане като последното състезание с 
клас си остава организираното от мен и 
клуба ни в Пампорово през 2013 година.

През този сезон всички ДХ състезания са 
част от международния календар - 3 (три), 

а през следващия са заявени 5 (пет). В 
личен план се надявам, че изграденото 
постоянно трасе за ХСО в град Ямбол и 
провиденото състезание ще мотивират 
клубовете за развитие на ХСО сцената.

Организиране на церемония по награждаване на 
призьорите за 2019 година и ОС на БФК - 6 
декември 2019

Основна цел Предприети действия Резултати

Публичност на новосъздадената 
федерация и знак към обществеността за 

амбициите за развитие в колоезденето

Наем на зали за ОС и церемонията в НДК, 
организиране на бар, сценично осветление, 
изработка на призове и т.н. Организацията 

бе изцяло от страна на СК Райдърс 
Юнайтед, като основните средства бяха 

насъбрани от клубовете в дисциплините - 
спускане и ендуро. 

БФК получи един чудесен старт, а няколко 
седмици по-късно своя лиценз. 

Състезателите от всички дисциплини и 
направления за първи път участваха в 

обща церемония по награждаване.

Подготовка и управление на състезателен 
календар

Основна цел Предприети действия Резултати

Създаване на ежегоден състезателен 
календар (най-късно до декември), който 
да създаде ясна среда, да бъдат избегнати 

дублиране на дати и преплитане на сходни 
дисциплини.

Непрестанен личен контакт с 
организаторите, особено в дисциплините 

спускане и ендуро. В ХС дисциплините 
ангажиментът бе на Антон Настев и Бойко 
Танчев, като там се забелязаха значителни 

пропуски.

През сезони 2020, 2021 и 2022 имаше ясен 
и предвидим календар в дисциплините 

спускане и ендуро, въпреки 
непредвидимата КОВИД пандемия, 

отпадането на състезания или промяната 
на дати. За справка - през 2020 година 

България бе единствената държава в света, 
която проведе международно състезание 

по колоездене в МТБ дисциплините, освен 
3-те старта от Световната купа.
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5-дневни Хоби Годишни Хоби Индивидуални UCI Отборни UCI Отбори МТБ Отбори смесено

212 78 52 271 12 6

ХСО 2020 Ендуро 2020 Спускане 2020 Спускане деца 2020 ХСО 2021 Ендуро 2021

34 26 35 16 26 30

Спускане 2021 Спускане деца 2021 ХСО 2022 Ендуро 2022 Спускане 2022 Спускане деца 2022

47 42 33 53 56 43

Брой лицензирани състезатели през 2021 - ръст на 
редовните UCI състезатели с над 45% спрямо 
сезони 2020 и2021
Брой лицензирани състезатели участвали в ДЛОШ 
ХСО, Спускане, Ендуро - сезони 2020, 2021, 2022

Брой лицензирани състезатели участвали в ДЛОШ 
ХСО, Спускане, Ендуро - сезони 2020, 2021, 2022

Изготвяне и управление на система за онлайн заявки и плащания на лицензи към БФК - резултати и развитие
Изваждам го като отделна точка, защото 
изготвената система е от огромно значение за 
дейностите на БФК. Формите за заявка и 
имплементирането на системи за плащане е изцяло 
мой личен ангажимент и реализация 

Основна цел Предприети действия Резултати

Спазване на законовите норми и 
изискванията на ММС  предполагаше 

решителни действия. Поради системата на 
UCI и факта, че голяма част от 

състезателите не разбираха значението на 
издаването на лицензи наложи промяна на 

регламента и опростяване на процеса.

Бяха въведени 5-дневни лицензи, годишни 
хоби лицензи, а те заедно с годишните UCI 

индивидуални бяха вкарани в стройна и 
лесно отчетна система за онлайн заявки и 

плащане.

Резултатите са повишаване на броя на 
индивидуалните лицензи и засилено 

участие в състезания от календара на БФК 
с 5-дневни и хоби лицензи, повишаване на 
приходите и най-вече на отговорността на 

самите състезатели към себе си, 
останалите и самите организатори. 

Процесът на регистрация и плащане 
коства не повече от 5 минути. Забелязаха 

се единични случаи на проблеми с 
плащането, като на тях се отреагираше 

своевременно.

Преминаване на уебсайта на БФК от bgcf.bg на 
cycling.bg

Основна цел Предприети действия Резултати

Намиране на по-лесно и разпознаваемо 
име, което да асоциира БФК с 

колоезденето в България.

Предложих на Българска Колоездачна 
Лига, тъй като тя бе със затихващи 

функции, да преотстъпи домейна си на 
БФК, след заплащане на необходимите 

разходи по неговата издръжка през 
годините.

Като крайно след множество обсъждания, 
разходите бяха намалени до минимум, но 

до ден днешен БФК не е предприел 
действия по прехвърляне на домейна.

Подготовка на уебсайт на БФК, фейсбук страница 
на БФК, лого на БФК

Основна цел Предприети действия Резултати

Това бяха част от първите ми задачи при 
избирането ми за член на УС на БФК. 

Представянето на една федерация пред 
обществеността има основополагаща 

функция.

Подготвих дърво на уебсайта, а в 
последствие и първичната страница и 

снимки със съответните права за ползване. 
Бях от основните подбудители на 

създаването на конкурси за лого и т.н. До 
скоро бях и активен във ФБ страницата на 

БФК

За съжаление, въпреки че сайтът в 
момента все пак има голяма част от 

необходимата информация и въпреки че 
Любослав Венков и Дани Кацаров успяха да 
направят и невъзможното за без пари, ние 

като УС (респективно и аз в личен план) 
дължим много към нашата визия. Успяхме 
да провалим два конкурса за лого и с лека 

ръка подминахме няколко оферти за 
изработка на уебсайт. Независимо от 

състава на новия УС на БФК, визията на 
федерацията трябва да се превърне в 
основен приоритет, както и нейната 

поддръжка, където поло-жението е още по-
притеснително - ние не разполагаме с 

копирайтер, ПР и т.н.
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Спортна дейност

Организиране и логистична подкрепа на участието 
на НО на ЕП в Марибор през 2021 и 2022 година

Основна цел Предприети действия Резултати

Появата на детски категории в ЕП даде 
възможност да изпратим и заложим на 

нашите млади надежди.

Пълна логистична подкрепа в личен план 
и организация на пътуването. Определяне 

на състав по точкова система и след 
гласуване на УС (с изключение на 2022 

година, поради бламиране на заседанието 
на УС от друг член на УС и МТБ комисията, 

и липса на кворум).

Липсата на квалифициран треньор и 
механик продължава да стои като проблем, 
но България за първи път има Европейски 
шампион и то в две поредни години. Освен 
това може да се запомни класирането на 5 

място на Деница Тошева, 14тото на 
Божидар Илиев и 17-тото на Димитър 

Мазнейков. България НИКОГА не е имала 
такива успехи!

Организиране и логистична подкрепа на участието 
на НО на СП в Леоганг през 2020

Основна цел Предприети действия Резултати

Първо организирано съвместно участие на 
отбори по ХСО и ДХ на Световно 

първенство

Пълна логистична подкрепа в личен план 
и организация на пътуването. Определяне 

на състав по точкова система и след 
гласуване на УС.

Липсата на квалифициран треньор с 
отбора и изключително лошото време в 
Леоганг доведе до определено срамни 

счени в представянето на отбора по 
спускане, които са урок за всички в БФК, а 

надявам се и за самите състезатели.

Резултатите в дисциплините спускане и 
ендуро са видими - осезаемо повече 

състезатели и много повече състезания в 
международния календар.

Обезпечаване на ДЛОШ в дисциплините спускане и 
ендуро

Основна цел Предприети действия Резултати

Намаляване на разходите на БФК и 
клубовете домакини с безвъзмездното 

обезпечаване на радиостанции, маршалски 
пакети, обезопасителни материали и т.н.

Присъствие на всички състезания, 
независимо от това дали СК Райдърс 

Юнайтед е организатор или не

Поради спецификата на различните 
състезания, ползата навсякъде е различна 

и обикновено никога не е афиширана.

Спортно-техническо обезпечаване

Присъствие на състезания от календара на БФК Основна цел Предприети действия Резултати

На едно от заседанията нва МТБ комисията 
се поставихме за цел да присъстваме на 

възможно най-много състезания от 
вътрешния календар - за да сме близко до 

организатори и състезатели, да се 
запознаем с проблемите и възможните 

начини за реализиране.

През периода 2020-2022 присъствах на 48 
състезания и съдийствах (безвъзмездно за 

организатори и БФК - отразено е във 
всички протоколи) на 12 състезания



Организиране и логистична подкрепа на участието 
на Изабела Янкова на СП и ЕП през 2022 година

Основна цел Предприети действия Резултати

Въпреки оскъдния бюджет, по все още 
необясними за мен причини, участието на 

Изабела на двата най-големи форума от 
името на България бе задължително, 

независимо от наличието на 
професионален отбор зад гърба й.

Бе постигната договорка с отбора на 
Спешълайзд Гравити, БФК да подпомогне 

всяко първенство с по 2000 лева. 
Интересно е да се отбележи, че едните 

2000 лева отново ще бъдат осигурени от 
фондация София - Европейска столица на 

спорта. 

Изабела е вече европейски шампион, а 
докато писах този отчет, бе първа на 
квалификациите на СП във Франция.

Организиране и логистична подкрепа на участието 
на Изабела Янкова на СП във Вал ди Соле през 2021 
и СК в Сноушу (САЩ)

Основна цел Предприети действия Резултати

Успехите на Изабела Янкова в световната 
купа и на ЕП предполагаха успех на СП и 

спечелване на СК.

И ако разходите за участието на СП бяха 
заложени в бюджета на БФК, то участието 

на последните кръгове от СК в САЩ не бяха 
предвидени и бяха непосилна хапка за СК 

Райдърс Юнайтед, който до този момент бе 
осигурил близо 16 500 лева за нейното 

участие в СК. Благодарение на личните ми 
контакти с фондация София - Европейска 

столица на спорта и благодарение на УС на 
БФК, успяхме да съберем 3000 лева от 

фондацията и близо 12 000 от бюджета на 
БФК, за да може да постигнем исторически 

успех за България.

Резултатите са всеизвестни - за първи път 
в 120 годишната история на България, 

някой успя да завоюва титлите - световен 
шампион, европейски шампион и носител 

на световната и европейската купа.


