
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФ по ТАЕКУОНДО – СТИЛ ВТФ за 2017 г. 

 

Българска федерация по Таекуондо – стил ВТФ е сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза, което администрира и развива олимпийската версия на корейското обйно изкуство и 

спорт – Таекуондо. Пред ръководството на Федерацията основна цел винаги е била развитието 

на високо спортно майсторство и популяризиране на Таекуондо сред подрастващото поколение. 
В подкрепа на националните програми за физическа активност и ангажираност на населението, 

БФ по Таекуондо организира и провежда състезателни форуми, в които се включват средно над 

650 участници от всички възрастови групи.      

 
БФ по Таекуондо – стил ВТФ е вписана в националния регистър на спортните федерации, 

членуващи в Министерството на младежта и спорта, членка е на Български олимпийски комитет, 

Световна федерация по таекуондо (WT), Европейски таекуондо съюз (WTE), Балкански 
таекуондо съюз (BTU) и други сдружения.  

 

БФ по Таекуондо – стил ВТФ получава финансиране за 2017 г. от ММС по програма за Развитие 
на спорта за високи постижения със сключен договор между двете институции № РСВП 36-00-

1446/19.12.2016 г. 

Изминалата година е най-успешната в историята на Федерацията, в която година националните 

състезатели спечелиха:  
 

Исторически бронзов медал от Световно първенство за мъже, спечелен от Владимир Далаклиев, 

който се явява единственият състезател, спечелил медал от Световно първенство в олимпийска 
дисциплина, 1 златен и 1 бронзов медал от Световно първенство за кадети, 5-о място на 

Световно първенство за мъже и жени в дисциплина Пумсе, 1 сребърен медал и едно 6-о място на 

Европейско първенство за мъже и жени в олимпийски категории, 1 златен и 1 бронзов медал от 

Европейско първенство за кадети, 3 бронзови медала от Европейско първенство в дисциплина 
Пумсе, 1 златен и 1 бронзов медал от Европейско първенство за деца, 1 златен и 1 брнзов медал 

от Европейско клубно първенство; 

Близо 100 класирания от 1 до 3 място на международни турнир от най-висок ранг (клас G-1 и 
клас G-2); 

 

Във връзка с гореизложеното през годината най-изявените състезатели на БФТ натрупаха точки 
към Световната ранглиста, които им дават шанс за участие в Гран При турнирите през 2018 г. и 

възможности за спечелване на квота за участие в Олимпийските игри през 2020 г.     

 

 
 

 

 
1. Структура и Обща характеристика.  

 

Съставените комисии с цел оптимизиране на административната и организационната работата в 
специфичните звена работиха пълноценно и концентрирано. Комисиите към БФТ са:  

Съдийска комисия; Спаринг комисия, Пумсе комисия, Етично-арбитражна комисия, Медийна 

комисия, Комисия за разработване на проекти, Комисия “Външни връзки”, Комисия за развитие 

на Таекуондо, Организационно-логистична комисия, Демонстративна комисия и Изпитна 
комисия. 

 

Във връзка с международните взаимоотношения и тесните връзки със Световната централа по 
Таекуондо - Kukkiwon, както и взаимодействието на БФ по Таекуондо – стил ВТФ с Централата се 

сформира Комисия межудународни взаимоотношения с Kukkiwon.    

 
Управителния съвет на Федерацията определя съставите на комисиите, като всяка една е 

ръководена от Председател. За повече прозрачност и обективност при заседания и взимане на 

решения от комисиите УС на БФТ назначи свои представители за надзорници на отделните 

звена.     



 

В БФ по Таекуондо – стил ВТФ членуват общо 43 клуба.   

 
Общата членска маса, която се занимава със спортна дейност обвързана с Таекуондо – стил ВТФ 

е над 6700 човека, от които активно водещи състезателна дейност около 1500.  

 
2. Мероприятия от ДСК на БФ по Таекуондо – стил ВТФ.  

 

През 2016 г. БФ по Таекуондо – стил ВТФ организира Държавни първенства в следните 

възрастови групи:  
 

3. Други мероприятия от спортния календар БФ по Таекуондо – стил ВТФ организирани 

в България:  
 

- Международни турнири: 

 
- Европейско първенство за юноши и девойки до 21 г. (16-21 г.) – гр. София, 06-09.04.2017 

г. – над 450 участници от 40 държави; 

- Европейско първенство за мъже и жени в олимпийски категории – гр. София, 07-

09.12.2017 г. – над 230 състезатели от 35 държави; 
- Европейско пара-таекуондо първенство – гр. София, 07.12.2017 г., над 100 състезатели от 

30 държави; 

- Открит международен турнир ранг G-1 “Sofia Open 2017” – гр. София, 04-05.03.2017 г. 
над 1100 участници във възрастови групи деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени от 

38 държави;  

- Открит междуснароден турнир “Avgusta Open 2017” – гр. Стара Загора, 25.03.2017 г.  – 

над 370 състезатели във възрастови групи деца и кадети от 3 държави;  
- Открит международен турнир “3rd Hereya Trophy 2017” – гр. София, 27.05.2017 г. – над 

770 участници във възрастови групи деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени от 6 

държави;  
- Открит международен турнир “5th Sofia Cup 2017” – гр. София, 13.10.2017 г. – над 550 

участници във възрастови групи деца, кадети, юноши и девойки от 7 държави; 

- 4-ти открит международен турнир „Купа на посланика на Република Корея” – гр. София, 
25.11.2017 – над 450 участници във възрастови групи деца, кадети, юноши и девойки, 

мъже и жени от 4 държави; 

- Открит международен турнир “8th Hereya Open” – гр. София, 10.12.2017 г. – над 1100 

състезатели във възрастови групи деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени от 12 
държави.  

 

Организацията и провеждането на международните турнир се осъществява със съдействието на 
спортни клубове членове на БФТ-ВТФ, Столична община, медийни партньори и други 

институции.   

 
Всички международни първенства, организирани в България от БФ по Таекуондо – стил ВТФ и 

клубове, членове на Федерацията бяха широко медийно отразени.  

 

 
- Национални съдийски семинари за придобиване и повишаване на съдийска 

квалификация: 

 
 07-08.10.2017 г. - 80 участници, от тях 7 международни съдии – семинар в дисциплина 

Спаринг; 

 18-19.11.2017 г. – 30 участници от тях 1 международни съдии – семинар в дисциплина 
Пумсе  

 

 



Най-изявените български съдии с международна и национална квалификация взеха участие в 

над 20 турнира извън България, представянето им беше високо оценено от организаторите и 

техническите делегати от Световната федерация по Таекуондо.  
 

През 2017 г. връх в българското съдийството беше участието на наши съдии във всички 

европейски първенства и световни първенства и съдийство във финалните срещи.   
 

 

4. Мероприятия от МСК на БФ по Таекуондо – стил ВТФ 

 
Бф по Таекуондо – стил ВТФ участва на всички заложени в проекта по програма за Развитие на 

спорта за високи постижения – световни, европейски първенства, както и на международни 

турнири от ранг G-1/G-2 и контролни международни турнир.  
 

От класиранията изложени по-горе и данните от турнирите организирани от БФТ става ясно, че 

Федерацията изпълняваме заложените си цели за развитие на елитен спорт, високо спортно 
майсторство и утвърждаване на Таекуондо сред подрастващото поколение – развитие на масов 

спорт.  

 

5. Проведена подготовка през 2017 г.  
 

Бф по Таекуондо – стил ВТФ и ръководителите на тренировъчния процес на състезателите 

включени в програмата на ММС за 2016 г., както и перспективни състезатели от възрастови 
групи мъже и жени; юноши и девойки и кадети се придържаха към плана за подготовка на 

състезатели съгласуван с динамичния Държавен и международен спортен календар. През 2017 г. 

се организираха два лагерна на ВСК Белмекен.  

 
Подготовката на състезателите беше целенасочена и успешна предвид големия брой значими 

международни турнири, постигнатите резултати в тях. 

 
Отчетите за проведената подготовка се внасят своевременно в деловодството на ММС.  

 

Политиката на Световната федерация по Таекуондо и континенталните съюзи за провеждане на 
треньорски семинари продължи и през 2017 г. Семинарите занимания бяха насочени към 

нововъведенията в правилата по Таекуондо, както и повишаване на квалификацията и 

компетентността на треньорите. До края на 2017 г. над 30 български треньори са притежатели 

на световно утвърден треньорски лиценз, който се издава след успешно преминаване на 
семинарните занимания.  

 

6. Съдии 
 

Една от най-силно изразените и развити комисии към БФ по Таекуондо – стил ВТФ е Съдийската 

комисия. Пред Комисията са поставени цели за обученито и поддържането на високи стандарти в 
съдийството на национално и межународно ниво. Фактът, че в Федерацията организира над 12 

спортни събития през годината е показателен за високата заетост на съдиите и възможността за 

тяхната реализация и усъвършенстване. Членовете на комисията стриктно водят регистри с 

кадровия съдийски състав, участито на арбитрите в състезания, техния клас и възможността за 
повишаване на квалификационна степен. Преди всяко спортно събитие от Комисията 

утвърждават съдийски наряд и съответно всеки един арбитър получава покана за участие в 

проявата. В редиците на СК към БФТ-ВТФ има над 65 съдии, от които 12 са с международна 
квалификация. Сигурността и доверието в българските съдии се увеличава след всяко проведено 

състезание.  

 
Показател за изключително доброто ниво на международните съдии е присъствието им на всяко 

проведено европейско първенство през 2016 г., Световно първенство за юноши и девойки, 

континантални олимпийски квалификации и редица международни турнири от ранг G-1/G-2. 



Това е доказателство за изградената рутина в международните съдиите и високата оценка 

поставена им от Председателят на Съдийската комисия към Световната федерация по Таекуондо.     

 
7. Администрация 

 

На 02.04.2017 г. в гр. София се проведе Общо събрание на Бф по Таекуондо – стил ВТФ 
 

Администрацията на Бф по Таекуондо – стил ВТФ през 2017 г. се водеше стриктно и прецизно. 

Съгласно сключените договори с ММС в Деловодството на Министерството бяха внасяни 

изисканите отчети и нормативни документи. БФТ-ВТФ стриктно спазваше изискванията на ММС 
през 2017 г.   

Води се архив на входяща и изходяща поща. Всяко заседание на членовете на УС е 

протоколирано, протоколите от заседанията на Федерацията са публични и могат да бъдат 
открити на интернет страницата на БФТ (www.taekwondo-bulgaria.org). Чрез изпращане на 

електронна поща, интернет страницата на Федерацията и профилът й в социалната мрежа – 

Facebook, ръководството на БФТ информира за предстоящи национални и международни 
събития, взети решения и успехи на националните състезатели.       

 

Председателят на УС на БФТ – г-н Слави Бинев беше избран за първи заместник-председател на 

Европейския съюз по Таекуондо, а почетните председатели на БФТ – Андрей Георгиев и Иван 
Банчевски бяха изпбрани за членове на УС на Съюза.  

Г-н Слави Бинев взе активно участие на общото събрание на Световната федерация по 

Таекуондо, което се проведе в Муджу, Корея.  
 

УС на БФТ счита, че изминалата 2017 г. е най-успешната в исторически план. Постигнатите 

резултати, световното утвърждаване и състезателите, с които България разполага, води 

подготовка и на които разчита, показват, че посоката и политиката, която развива Федерацията 
е правилна.    

 

8. Обществена и социална дейност:  
БФ по Таекуондо – стил ВТФ и нейните членове участват безвъзмездно в голям брой регионални 

прояви с цел популяризиране на спорта и двигателната активнос сред подрастващото поколение 

и въвличането на по-голям брой трайно физически заангажирани граждани.  
 

Бф по Таекуондо – стил ВТФ съдейства на клубовете, кандидатстващи с проекти по програми към 

ММС и други институции, въз основа, на което клубовете през 2017 г. участват в следните 

програми на ММС:  
 

 „Програма за развитие на спортните клубове 2017” 

 „Спорт за деца в свободното време 2017” 
 

Както и в редица общински програми.  

Българска федерация по Таекуондо – стил ВТФ, Световната централа по Таекуондо – Kukkiwon и 
Национална спорттна академия „Васил Левски” подписах меморандум относно изграждането и 

функционирането на Таекуондо център в България, който ще е първия такъв в Европа.  

 

Продуктивното сътрудничеството и взаимодействието между БФТ и Kukkiwon даде своя ясен 
резултат през ноември месец, когато в страната пристигна най-добрият и световно известен 

демонстративен отбор по Таекуондо на Kukkiwon, който прдестави впечатляваща демонстрация в 

4 български града – София, Пловдив, Велико Търново и Дупница, където над 5000 човека 
станаха свидетели на представлението.    

 

 
 
 
……………………………… 

            /подпис и печат/ 

 

http://www.taekwondo-bulgaria.org/
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