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Отчет 
За дейността на членовете на УС на БФК 

IV тримесечие 2022 г. 
 
Драгомир Кузов – председател на УС 

 

1. Подготовка и сключване на договор за генерален спонсор на БФК за период 2023- 
2025. 

2. Въвеждане на Изпълнителния директор на БФК-Неделя Грандебул в прецеса на 
работа. 

3. Организиране на церемонията по награждаване на колоездач на годината и нейното 
телевизионно отразяване. 

4. Срещи в ММС във връзка с финансирането на федерацията за 2023 година. 
5. Ежедневна работа на оперативно ниво. 

 
 
Симеон Стоилов – зам. председател на УС 

 

1. Внедряване и поддръжка на система за управление на процесите и проектите в БФК 
(Jira) 
 създаване и настройка на работни пространства; 
 периодично и продължавашо обучение на оперативния екип на БФК, УС и 

помощни органи; 
 структуриране на процесите за провеждане на заседания на УС - осигуряване на 

прозрачност и проследимост; 
 включване на комисии и помощни органи. 

2. Анализ на IT инфраструктура. 
3. Проучвания на решения за дигитализация на процесите на картотекиране. 
4. Подпомагане на дейността на оперативен екип и изпълнителен директор. 

 
 
 
Любослав Венков – зам. председател на УС 

 

1. Осигуряване на два етапни града за следващата „Обиколка на България“ - Пирдоп и 
Казанлък. 

2. Съдействие при изготвяне в срок на ранг листата за писта. 
 
 
 
Борислав Иванов – член на УС 

 

1. Държавен спортен календар 
 

A. Изготвяне на план за провеждане на нов тип ДОШ на писта – в 4 кръга – Купа 
България и ДЛШ, съвместно с Л. Венков. Техническо изготвяне на проекто- 
наредба за Купа България. 
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B. Постоянен контакт с клубовете относно разяснения по провеждането на Купа 
България 

C. Подпомагане дейността на изпълнителния директор и техническия секретар 
 

2. ММС 
 

A. Постоянен контакт с почти всички дирекции в ММС относно дейността на 
федерацията, дейността на клубовете, програмите за финансиране, 
регистрацията на треньорски кадри и др. 

B. Своевременно информиране клубовете относно кандидатстване по програми 
за финансиране към ММС и подпомагане по изготвянето на проектите – 
Децата и спортният клуб (съвместно с Ани Петрова), Развитие на спортните 
клубове 

C. Изготвяне на проект по Програма за Олимпийска подготовка и развитие на 
спорт за високи постижения (със съдействието на Йоан Костов) 

D. Участие в тричленна работна група (комисия) по оценка на дейността на 
клубовете към програма РСК 

E. Изготвяне на съдържателен отчет по програма за финансиране на спорта за 
високи постижения за 2022г. към ММС 

 
3. Международен спортен календар 

 
A. Изготвяне на предварителен МСК за категории елит, до 23г. и до 19г. 

съвместно с Р. Константинов и с помощта на Петър Евстатиев 
B. Осъщеставяне на контакти с организатори на състезания 

 
4. Колоездачна обиколка на България 

 
A. Изготвяне на финансов и съдържателен отчет по програма за домакинства на 

състезания на територията на Р.България към ММС за 2022г. (69-та ОБ) 
B. Изготвяне на проект за кандидатстване по същата програма за 2023г. (70-та 

ОБ) 
C. Осъществяне на контакт с Община Разград – зам.-кмет Д. Добрев относно 

домакинство на етап и подготовяне, и изпращане на писмо към община 
Разград относно евентуалното домакинство на етап. Осъщестяване на контакт 
с община Троян, със съдействието и посредничестовото на Тодор Колев, 
председател на КК Хемус 1896. Изготвяне на писмо относно домакинство на 
етапа и предаването му към общината със съдействието на Т. Колев. 
Осъщестяване на контакт с председателя на общинския съвет на Община 
Казанлък – Николай Златанов, изготовяне на писмо-предложение за 
домакинство на община Казанлък на етап от 70-та ОБ. Получено е обратно 
потвърждение от кмета на общината и председателя на общинския съвет, че 
община Казанлък желае да бъде домакин на етап и ще осигури средства до 30 
000лв. за настаняване, награден фонд и частични организационни разходи. 

D. Изготвяне на няколко варианта за маршрут на 70-та ОБ. 
 

5. Други 
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A. Изготвяне на предложения за промени в основните наредби на БФК (някои са 
приети, а други очакват гласуване). 

B. Координация на работата по провеждане на курс ниво 2 за треньори към UCI, 
като основната работа се извършваше от Ани Петрова със съдействието на 
Йоан Костов. 

C. Изготвяне на предложения по дейността на БФК – изготвени са над 60% от 
материалите за заседанията на УС и е докладвано по също над 60% от 
точките в заседанията. 

D. Постоянен контакт с клубовете относно всякакви въпроси, касаещи тяхната 
дейност и дейността на БФК. 

E. Изготвяне на държавната ранглиста в крос-кънтри. 
 
 
 
Иван Колев – член на УС 

 

1. Подпомагане на дейността на оперативен екип и изпълнителен директор. 
2. Стартиран процес за актуализиране на правилниците по Ендуро, XC, DH. 
3. Стартиран процес за актуализиране на правилника за лицензиране. 
4. Номиниране на членове на комисиите по планинско колоездене, които да бъдат 

гласувани. 
5. Стартиран процес за дефиниране на дейността на комисиите. 
6. Изготвяне на темплейт за протоколи след провеждане на състезанията. 

 
 
 
Тодор Янев – член на УС 

 

1. Организация и провеждане на тренировъчен лагер с разширен национален отбор - 
юноши старша и младша възраст в гр. Бургас на 21-28.11.22; 

2. Организация и провеждане на тренировъчен лагер с разширен национален отбор - 
юноши старша и младша възраст в гр. Бургас на 11-18.12.22 г.в гр.Бургас. 

 
 

Христо Зайков – член на УС 

 

3. Присъствие и участие на всички заседания на УС; 
4. Участие в дискусии по всички проблем и въпроси и вземане на решения, както и 

изказване на мнение по тях; 
5. С цел развитието на Българското колоездене, дадох шанс наново на трима 

български състезатели да се състезават във Франция през сезона 2023 в отбора, 
където съм мениджър; 

6. За един от най-перспективните състезатели Веселин Георгиев (юноши ) от 
Черноморец Бургас издействах интеграция във Френската юношеска Академия 
La Pomme Marseille в един период на сезона за да участва в няколко Световно 
реномирани състезания. 

 
 


