
ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ  

Днес 20.04.2016 (сряда) от 10:30 часа се проведе, заседание на треньорски съвет по ски бягане. 

 

Присъстваха следните членове: 

Г-н Мано Кетенлиев, Председател ТС, г-н Петър Панков, г-н Парашкев Костадинов- СК „Ком”, г-н 
Костадин Митков- АСК „Александър Логистикс”, г-н Иван Бирников- СК „НСА”, г-жа Лиляна 
Кръстева- СК „Рилски скиор”,  г-жа Даниела Минкова- Машова-  Организатор направление „Ски 
бягане”, г-н Пламен Недяков- Старши треньор национален отбор ски бягане и г-н Симеон 
Калчев-  Консултативен съвет към БФ Ски     

Участник в заседанието беше г-жа Пепа Мицева- Генерален секретар, БФ Ски  

Не присъства:  г-н Добромир Добрев- СК „ Узана 2007”  

Дневен ред: 

1. Кратка информация за решенията, взети от предишния ТС и тяхното изпълнение, 
Мано Кетенлиев 

Г-н Мано Кетенлиев:  
- Не са постъпили писма от клубовете към БФСки, относно срещи с Общински 

администрации, концесионери на курорти и др. 
- Не е постъпило писмо или обаждане от СК „Паничище 2009”, към  г-н Иван Тодоров за 

предаване на дъска и фреза  за утъпквателна техника. 
- Г-н Петър Панков – информира ТС,  че продължава да работи за възстановяване 

дейността на СК „Бояна”, работа с деца, което ще  продължи в дългосрочен план 3 год.).  
- СК „Витоша”- да развива ски бягане. 

Петър Панков- Слабото ни място е работата в СК. Да се помисли Федерацията, да 
подпомогне СК развиващи ски бягане. Едно време треньорите получаваха пари, тази 
практика се прекрати  и предложи г-жа Машова  да изготви такава.  
Даниела Машова- През сезон 2011/12, когато г-н Панков е бил Ръководител на 
направлението, тогава е имало утвърдена програма. Програмата е била на етапи, и  
финансиране е имало само за първият етап от 6 месеца.  
Не мисля, че клубовете по ски бягане са забравени! През сезон 2015-16 бяха закупени 
от БФ Ски екипировка (автомати и ролкови ски), които бяха предоставени на клубовете. 
Не успяхме да закупим щеки, но ще предложа това да направим  за сезон 2016-17.  
Не съм запозната, но си мисля, че треньорите от СК няма как да получават парично 
месечно възнаграждение от БФСки. Мога да предложа  в края на сезона, треньори по 
клубове видно развиващи детско-юношески спорт да получат премия (хонорар). 

 
- Да се изготви от трима треньори от ТС  „Проект за подпомагане на клубове по ски 

бягане, развиващи детско-юношески спорт” и да се входира в УС на БФ Ски за да бъде 
защитена от Д. Машова. Панков настоява, програмата да бъде изготвена от Машова, а 
по мнение на Мано Кетенлиев всеки трябва да помогне. 



Парашкев Костадинов-програмата трябва да бъде дългосрочна, за да има ефект, а не 
както е правена за няколко месеца преди отчетно изборна събрание на БФ Ски. 
Решение: Проектът  да бъде изготвен от Даниела Минкова-Машова, Симеон Калчев и 
Парашкев Костадинов. 
Беше предложено на г-н Петър Панков да се включи в изготвяне на проекта, но той 
каза,че няма такава възможност. 
 

2. Отчет за подготовката и представянето на Националните отбори, сезон 2015-2016 г. 
Старши треньор: г-н Пламен  Недялков  
Кратко изложение  на отчета за дейността на националния отбор за сезон 2015-2016. 
Благодари на ръководството на БФСки за предоставената възможност за закупуване и 
обезпечаване  с екипировка, вакси  и обувки на състезателите Веселин Цинзов и 
Йордан Чучуганов. 
Г-н Иван Бирников-  направи бележка относно използваните спортно технически 
термини, използвани в отчета изрази като: антропология е наука и не е правилно 
използвана в отчета. Трябва да се замени с антропометрични показатели).  
Състезателите изпълняват заплануваните тренировъчна програма, а не  тренировъчни 
показатели. Смятам за неправилно състезателя „Сам да анализира” проведената 
самостоятелно лятна  подготовка.  
Г-н Парашкев Костадинов-  смята, че таблицата с посочените данни от КФИ, е непълна. 
Функционални резултати, много бедни, голямо наднормено тегло на състезателите и се 
готвят с години. Препоръчва да се редуцира отбора, за да стигне финансирането.  
За участие в ЗМОИ Лилехамер 2016  заведохте състезател употребил допинг.  
Г-жа Пепа Мицева- Николай Вячев е наказан съобразно всички официални документи 
който са публикувани: Международни антидопингови правила на ВАДА, ММС и 
Антидопингови правила на БФ Ски от януари 2015г. 
Състезателя е наказан по степента на неговото доказано провинение за 6 месеца и не 
виждам, защо да бъде наказан за повече. 
Г-н Петър Панков- Въпрос към старши треньора г-н Пламен Недялков: 
Удовлетворен ли си от резултатите, извършената тренировъчна дейност, смяташ ли 
да направиш корекции в тренировъчната програма? 
 г-н Пламен Недялков- удовлетворен съм от резултатите на Цинзов. На СЮП  Йордан 
Чучуганов,  това което бяга на свободен стил и щафетата са неговите възможности. На 
класически стил са добри резултатите, но през март нова травма. Юноши и девойки, 15-
17 годишни, тяхната вътрешна мотивация не е на ниво, черпят информация от къде ли 
не, започваме на ново да ги възпитаваме. Може да са слаби резултатите, но имаше 
вътрешна конкуренция и сменяха водачеството в отделните състезания. Трябва да се 
създаде вътрешна конкуренция, няма подготвени и обработени писти за ски бягане, 
лоша зима (липса на сняг). Състезателите на тази възраст от съседните страни, Румъния, 
Турция и др. водят подготовка на глетчер, но въпреки това ние имаме по-добри 
класирания. За тези възрастови групи у нас ДСК е беден, малко състезания и като 
навършат 18 години се отказват. В АСК „Александър Логистикс” не може да подсигурява 
повече състезатели след тази възраст. 
 Оценката за юношите в процеса на израстване е по-добър от на девойките. Чучуганов- 
не съм доволен, юноши –добра, и девойки –задоволителна.  



Г-н Петър Панков- не съм съгласен с тези оценки: 
Девойки –слабо за сезона, юношите с компромис-задоволително (анализ от СЮП).  
Купа „Тополино- най-слабо представяне до сега.  Щафета-последно място –слабо. 
г-н Пламен Недялков- коя държава можехме да победим?   
Г-н Петър Панков- Цизов –много добра оценка, въпреки, че не постигнал целите.  За 
него трябва да има най-доброто обезпечаване.  
Г-н Парашкев Костадинов- мисля, че оценка трябва да се дава на треньорите, а не на 
състезателите.  Моята оценка е задоволителна. 
Г-жа Лиляна Кръстева- не съм съгласна с оценката на г-н Панков. Не съм съгласна, също 
така, че треньора има вина. Ще помисля, да ли ще дам децата в националния отбор 
следващия сезон. 
Решение: Отчета се приема с направените бележки. 
Г-н Парашкев Костадинов- да се коригира подготовката  и да се даде възможност и на 
другите.  
Г-н Симеон Калчев- взе отношение относно таблицата с тренировъчни показатели. 
Тренировъчни часова- малко, тренировъчни дни- добре, брой тренировки –малко и 
краткотрайни (по час и половина), състезания- малко. В следствие на това –
специфичните натоварвания са съвсем недостатъчни. Смятам, че всеки състезател 
трябва да има треньор и треньора състезател- споделена отговорност за изпълнение на 
задачите и класиране.   Треньорите професионално неизрастват, състезателите 
объркани, работа съвместно с клубните треньори по време на лагери и състезания (но 
на разположение и под ръководството на старши треньора). Дневници на 
състезателите, индивидуални планове и отчети за дейността, със всички възрасти и 
полове. 
Специфичните показатели недостатъчни, на ниско ниво, малък обем. 
Г-н Пламен Недяклов- беше съгласен с анализа на г-н Калчев. Той обясни, че не 
изпълнението на тренировъчната програма идва месец ноември, когато снежните 
условия във Финландия не са били добри. Това е затруднило изпълнението на 
поставените тренировъчни задачи, работа на сняг за обем и в двата стила. 
 

3. Критерий и  структура  на Националния отбор/гарнитури/ П. Недялков   и   Д.Машова 
Г-н Мано Кетенлиев : Препоръчва се отделните възрастови групи от националните 
гарнитури, да имат персонални треньори, които да носят отговорност за подготовката и 
представянето.  
   Треньора на възрастовата гарнитура и личния треньор да изготвят индивидуални 
План – Програми на състезателите.                                     

4. Отчет  за реализиране на ДСК. 
 предложения и обсъждане на летния спортен календар                                                                                                                               
                                    Д.Машова 
-Купа“Асеновград“ 16-17.09.2016г. 16.09 -  интервален старт, 17.09.- спринт 
-Купа“Сивен“-  м.август 
-Купа“Сапарева баня“- 
-Купа“Ком“-                                                                                                 

5. Разни... 



Г-н Мано Кетенлиев- предложи да се изготви „ Национална стратегия за развитие на 
ски бягане в България”, за период от 6 години (2016-2022).  
Г-жа Пепа Мицева- изготвянето е едната страна, трябва да се помисли финансово как  
ще се осъществи. От къде ще се намери финансиране и то да бъде включено в 
стратегията. 
Г-н Петър Панков- ако УС на БФСки приеме стратегията, от нас труда. 
Г-жа Пепа Мицева – предложи всички членове на ТС за участват в изготвянето на 
стратегията. 
 

                                              С уважение: 

/М.  Кетенлиев/ 

 

Мано Кетенлиев       …………………………………… 
 
Петър Панков        …………………………………… 
 
Лиляна Кръстева, СК „Рилски скиор”     ……………………………………. 
 
Добромир Добрев, СК „Узана 2007”     …………………………………… 
 
Парашкев Костадинов, СК „Ком”      ………………………………….. 
 
Костадин Митков, АСК „Александър Логистикс”   ………………………………….. 
  
Иван Бирников,  СК „НСА”      ……………………………………  
 
Пламен Недяков,  Старши треньор национален отбор            ………………………………….. 
  
Даниела Минкова- Машова, Организатор направление „Ски бягане”…………………………………… 
 
Симеон Калчев Консултативен съвет, БФСки   …………………………………… 
 
Пепа Мицева, Генерален секретар, БФСки    …………………………………….
        

   


