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Спортно-състезателна дейност
На 27 септември 2009 г. във Варна след 20-годишно прекъсване
БНАПД възстанови състезанията по подводно плуване в басейн.
Основната цел бе да се стимулира и популяризира подводния спорт.
Огромна заслуга за организирането на това начинание имаха лично на г-жа
Агнес Георгиева, Симеон Гатев и доброволци от Морски клуб „Приятели
на морето“ - Варна. Генерален спонсор беше фирмата „Аквалунг”, която
осигури и наградите на победители те и предостави водолазно оборудване
за подводните дисциплини. В състезанието, провело се на плувен басейн
"Юлиян Русев" към комплекс "Приморски", се включиха 30 човека, които
притежават

водолазна

правоспособност.

Състезанието

бе

от

три

дисциплини: 100 метра под вода с апарат; 50 метра апнея и комплексно
упражнение под вода с елементи от водното спасяване. Генералното
класиране изведе Върбан Киселков от София на първа позиция при
мъжете. При жените първа беше Румяна Боева.
За осъществяването му бе оказано съдействие и от Института по
океанология при БАН във Варна, Областния съвет на Българския червен
кръст, Фирмите „Натурела”, „Хидроремонт” и „Стил” също подкрепиха
проявата. Главен съдия на спортната проява беше Лавренти Силов.
Към настоящия момент 11 години по-късно спортно-състезателната
дейност на БНАПД обхваща организирането и провеждането на две
национални състезания по подводно плуване в басейн – във Варна в
партньорство с Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна и Водолазен
клуб „Нептун“ - Пловдив и в Бургас в партньорство с Морски клуб
„Приятели на морето“ – Бургас. И в двете състезания участват средно по

60 състезатели от клубове от Варна, Бургас и Пловдив. Дисциплините се
провеждат съгласно правилника на CMAS.
Националното състезание по подводно плуване в басейн във Варна,
ежегодно се провежда в плувен комплекс „Приморски”, безвъзмездно
предоставен от Община Варна. Освен традиционните дисциплини през
2018 г. се въведоха две нови атрактивни дисциплини. Прави впечатление,
че нараства броя на участващите момчета и момичета, родени след 2000 г.
Като признание за приноса в развитието на подводния спорт се учреди и
награда - Купа „Симеон Гатев“.
Традиционно, Генерален спонсор на състезанието е

фирма

„ДАЙВТЕК” ЕООД – официален представител на AQUA LUNG
INTERNATIONAL и SUUNTO за България. Наградите във всички
дисциплини се осигуряват от генералния спонсор. Състезанието ежегодно
се подкрепя и от „ПЛАНЕКС” ООД, Областен Съвет на БЧК и частни
дарители. От 2018 г. състезанието е включено в спортния календар на
Община Варна, дирекция „Спорт“, което е признание за усилията ни за
възраждането на този атрактивен спорт..
Републиканското първенство „Златният делфин” през 2018 г. се
проведе за 5-ти път в гр. Бургас. То се провежда в плувните комплекси
„Парк Арена“ и „Флора” със съдействието на Община Бургас. Основни
спонсори на състезанието са фирмите „Синхрон ООД” и "Черноморски
риболов" Бургас АД. Учредена е награда - Купа „Емил Попов“.
Фактът, че все повече деца се включват в състезанията и подкрепата
на плувните клубове при подготовката и провеждането им, говори че
Асоциацията е в правилната посока по отношение на спортносъстезателната дейност.
През следащата година ще направим опит да разширим географията
на участващите клубове, като ще поканим и клубове от съседни страни.
Ще проведем и семинар за обучение на съдии по подводен спорт.

Социална дейност – БНАПД
Социалната дейност на БНАПД се осъществява основно през дейността
на

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна. Финансира се със

средства на различни национални и международни програми и дарения.
1. От 2000 г. насам ежегодно се провеждат:
„Детско морско училище” - 20 деца, на възраст над 13 години, част от
които в неравностойно социално положение преминаха през:
• обща морска подготовка – месец юни
• обучение по гмуркане – месец юли
• начално водолазна обучение - месец август
Докато се забавляват децата научиха нови неща за морето и морските
професии.
„Морска академия“ – от 2000 г. се е провела 10 пъти – 300 младежи –
25% работят по специалността си. Финансира се по програми.
Проект „Социален предприемач”
Към Морски клуб "Приятели на морето" - функционира Социално
предприятие „Заедно на борда“. Младежи в неравностойно социално
положение от гр. Варна и малките населени места от Северното
черноморско крайбрежие имат възможност да бъдат обучени и да
придобият правоспособност по две морски специалности -"Водолаз" и
"Водач на плавателен съд до 40 БТ”.
Социалното предприятие генерира средства за дейността си като 20 %
от приходите от стопанската дейност на Клуба отделя за социалната
дейност. За 2018 г. Социално предприятие „Заедно на борда“ подпомогна
4 младежи, 3 от които вече работят по специалността си.
2. Клуб „Нептун“ – Пловдив
Клубът провежда водолазни уроци в басейн с деца от Дом за
отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи „Олга
Скобелева“ - Пловдив.

