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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БСФС В ПЕРИОДА 2018 – М.ЮНИ 2020 год. 

Уважаеми дами и господа, 

Уважаеми колеги, 

Настоящият отчетен доклад обхваща важен период от дейността на БСФС и неговите 

членове, а така също и от настоящото състояние и бъдещо развитие на Националната ни система 

за физическо възпитание и спорт. Случиха се събития, които сега и в следващите години ще 

окажат силно въздействие върху дейността на кадрите от системата на физическото възпитание и 

спорта. Пълен анализ за състоянието на НСФВС и перспективите за дейност на БСФС ще 

направим следващата година след провеждането на поредните парламентарни избори и на 32-те 

Летните Олимпийски игри в  Токио 2021г. Това се налага поради пандемията от COVID 19 и 

свързаните с нея ; отлагане провеждането на 32-те Летни олимпийски игри в Токио 2020, 

обявените  извънредно положение и последвано извънредно епидемиологично такова  на 

територията на Р.България от 13-ти март 2020 г. , както и от обществено-политическото положение 

в страната към настоящия момент. 

В нашата професионална област (физическо възпитание и спорт), резултатите от   

класиранията на държавите след провежданите зимни и летни олимпийски игри си остават един от 

най-видимите критерии за оценка на ефективността от цялостното функциониране на 

националните системи. Независимо от факта, че по обективни   причини БСФС няма ангажименти в 

това направление, доколкото то засяга дейността на наши членове ние не може да нямаме 

отношение и към тази област. 

  Всички световни спортни сили, на базата на обективните резултати от представянето си на 

тези форуми, предприемат нови стратегии, програми и промени в организацията, управлението и 

финансирането на дейностите в политиките за спорта.  

 ХХIII – ти Зимни олимпийски игри в Пьонгчанг - Южна Корея – 2018 год. 

Българската делегация участва с 21 състезатели в 6 вида спорт. България е извън 

генералното класиране  на  държавите по  медали. (Класации 28, включени 30 държави)  

За нас впечатляващи ще останат класиранията на Ал.Жекова на 6-то място в дисциплината 

бордъркрос – Сноуборд и на Вл.Зографски – 14-то място на малка шанца – Ски скок.  

Други класирания - Ски бягане мъже отборен спринт – 12-то място, Биатлон – щафета жени  и 

щафета мъже -16-то място, смесена щафета -17-то място, Вл.Илиев – 20 км.индивидуално – 19-то 

място и Красимир Анев  - 20 км. индивидуално – 25-то място.  

Класиранията на другите наши участници в тази олимпиада няма да коментираме. Те са отразени 

на сайта на БОК и имат значение само като участия в зимните олимпийски игри. 
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Изводи: 

1. Не се сбъднаха афишираните очаквания и  прогнози   за призови класирания. 

2. Не беше направен задълбочен научно обоснован и обективен анализ за подготовката, 

осигуряванията и представянето на българските състезатели на тези олимпийски игри.  

Оценката на БОК беше - добро представяне съобразно с възможностите на държавата 

ни….. 

3. На национално ниво не беше приета съобразена с възможностите на държавата ни, 

програма за развитие  на зимните олимпийски спортове в България   и подготовка за 

следващите  24-ти Зимни олимпийски игри в Пекин – Китай през 2022 год. 

 

Оценката на спортната общественост беше направена в много критични и обективни 

публикации в средствата за масова информация, а от  наша страна в няколко ТВ 

предавания по телевизия „Евроком“ от г-н Г.Натов и проф.Д.Дашева.  

Генералният извод е, че на настоящия етап, нашата държава разполага с чудесни 

условия за зимен туризъм, ски курорти със задоволително  оборудване и хотели от всички 

категории, както и с   необходимия професионален опит от българските спортни федерации 

по зимните спортове. На практика, през последния олимпийски цикъл почти нищо по-

съществено не се реализира за създаване на специална организация и условия за 

ефективна спортна подготовка в спортните клубове и федерации. Националните ски 

центрове построени в недалечното ни минало от БСФС в Боровец и Пампорово са отдавна 

приватизирани и служат на едрия български бизнес. (Същата съдба сполетя и много други 

обекти за подготовка по зимните спортове на областно, общинско и ведомствено равнища 

ползвани в миналото от Обединените спортни клубове и техните членове.) Инициативата на 

МОК за евентуално предоставяне на домакинство на страната ни на младежки зимни 

олимпийски игри, на настоящия етап вероятно ще остане едно добро пожелание, но без 

реални практически действия или програма за подготовка и организация на такова крупно 

спортно събитие. 

 

Дейности на БСФС: 

 

1. Законодателни инициативи, лобизъм и защита интересите на спортните организации 

членове на Съюза. 

В продължение по повече от 2 години се проточи дейността по подготовката и приемането на 

новия Закон за физическото възпитание и спорта. Поради изключителната важност на този 

основен нормативен документ за организацията, управлението и резултатите от функционирането 

на НСФВС, този проблем беше поставен като главен за дейността на Съюза през 2017 и особено 

през 2018 год. УС на БСФС, много Български спортни федерации както и други държавни 

институции взеха участие в подготовката на закона. На два пъти ММС предостави за обществено 

обсъждане варианти на този закон. И през двете инициативи, БСФС подходи професионално – 

предостави своите предложения първо на вниманието на екипа назначен от министъра на 

младежта и спорта за подготовка на закона. В последвалите многократни обсъждания в ПКВДМС 

при 44-то НС се оказа, че почти нищо от предложенията на БСФС не фигурираше в обсъжданите 

проекти. И двата проекта бяха съпътстване с много предложения за промени от почти всички 

участници в тези обществени обсъждания. При тази ситуация УС на БСФС потърси съдействие от 
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народни представители на парламентарно представени политически партии. Сформиран беше 

екип от спортни специалисти, които на основата на документите на БСФС разработи над 140 

предложения за промени в проекта на МС. Под внимание бяха взети политически документи на ЕК 

по въпросите на ФВС, действащата в момента европейска и световна спортни практики , документи 

на ЕНГСО, водещи практики на нашите колеги от цяла Европа, хартите за спорта на ЮНЕСКО, 

Европейската комисия и МОК, както и успешни управленски практики на БСФС от златните години 

на българския спорт. Благодарение на народните представители (наши бивши колеги) г-жа Весела 

Лечева и г-н Иван Ченчев този вариант беше депозиран  в ръководството на ПКВДМС на 44-то НС. 

В последствие той стана вариант на парламентарно представена политическа партия. В 

продължение на повече от 6 месеца специално назначена работна група на Парламентарната 

комисия работи по проекта за окончателно приемане на закона на второ четене в пленарна зала.    

(Работната група обсъждаше всички предложения направени от държавни институции, депутати и 

обществени организации. Значителна част от предложенията на МС бяха коригирани.) През този 

период членове на УС провеждаха многократни срещи с народни представители от почти всички 

парламентарно представени политически партии и им предоставиха нашите мотиви и 

предложения.   В този период в няколко ТВ предавания   проф.Д.Дашева и г-н Г.Натов споделяха 

мнения, предложения и становища по качествата на проекта на МС. Основната им цел беше 

получаване на обществена подкрепа за защита интересите на спортните организации и 

ограничаване на възможностите за политическо влияние върху НСФВС. Преди последното 

заседание на НС, на което трябваше да се приеме окончателно закона, УС на БСФС изпрати 

специално писмо до Председателя на ПКВДМС , до Председателя на МС г-н Бойко Борисов и до   

г-н Цв.Цветанов с обоснован анализ и произтичаша от това  молба,   този вариант на новия закон 

да не се приема прибързано. За голямо съжаление на спортната общественост, обсъждането на 

второ четене на закона в Пленарна зала беше пълна пародия. Парламентарната група на БСП не 

присъства в пленарна зала. Изказванията на г-жа Лечева и г-н Ченчев оставаха без внимание от 

народните представители. Явно политически мотиви и интереси са станали приоритет в 

обсъжданията и подготовката на проекта на този закон. 

Огромната част от народните представители изобщо не проявяваха интерес към текстовете 

и гласуваха автоматично. Депутатите на ДПС проявяваха избирателност, приемаха или 

отхвърляха текстове които бяха в съответствие с техните политически интереси.  Така без 

консенсус на политическите партии в 44-то Народно събрание и с минимален кворум в 

Пленарна зала , новия закон за спорта беше приет. Ръководството на БСФС качи извадка от 

стенограмата от приемането на новия закон на сайта на Съюза за сведение  и изводи на цялата 

спортна общественост интересуваща се от този въпрос. Последиците от него го изпитаха и го 

изпитват всички спортни организации през 2019 и настоящата 2020 година.  

За огромния труд и енергия вложени в дейностите по лобизъм, обсъждане и приемане на 

новия закон сме длъжни да изкажем нашата благодарност  на г-н Г.Натов, проф.Св.Иванов,  

проф.Д.Дашева и г-н Ив.Търпоманов (водещ на предаването „Политика и спорт“ в ТВ 

„Евроком“). Дължим благодарност на г-н Сл.Атанасов – Председател на ПКВДМС, който  

допусна до обсъждане в ПК на проекта на БСФС. Срешнахме разбиране и съпричастност в 

разговорите си и с отделни народни представители от всички парламентарни групи.    

Благодарност отправяме и към председателите и УС на спортни федерации членове на БСФС, 

които по свои канали за комуникация също дадоха много ценни предложения по този проблем. 
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Генералният ни извод, е че независимо от огромното ни желание за професионален 

подход в разработването и приемането на новия закон, в настоящия му вид, той  не 

решава   проблемите в Националната ни система за ФВС . По отношение на ролята и 

възможностите на неправителствените структури в спорта той генерално се разминава с 

философията и логиката на законите на другите европейски държави.  

Централизира цялата власт, ресурси и материални активи в държавен – (политически) 

орган. Изключва се огромният потенциал на общественото начало в спорта.  Всички 

национални спортни обекти, които фигурираха в забранителния списък за приватизация 

посочени в приложенията към стария закон, бяха извадени от него. Каква ще бъде тяхната 

съдба, ще покаже бъдещето. Текстовете в раздела за стопанисване и управление на спортни 

обекти и съоръжения държавна и общинска собственост на практика са невъзможни за 

изпълнение от огромна част от спортните клубове и други техни сдружения. Абсолютно 

ненужната бюрокрация свързана с нови регистри, лицензиране и др. достигна своя апогей. 

Национална обществена спортна организация от типа на БСФС изобщо не фигурира в закона, 

независимо от факта, че всички европейски държави имат такива и ЕНГСО обединява тяхната 

дейност и представителност в Европейската комисия, като нейн официален консултант. 

Генералният проблем за нов закон за спорта съответстващ на новата Европейска     

спортна политика и хартите за спорта на ЮНЕСКО, ЕК и МОК остава открит. 

Уважаеми колеги, 

Независимо от случилото се с приемането на новия закон има последеиствия, които 

ни дават оптимизъм и вяра, че вложения труд не е напразен и в бъдеще ще има 

позитивно значение за българския спорт.  

В политическите програми на почти всички значими за държавата ни политически субекти 

има раздели за физическото възпитание и спорта. Демократични и професионално насочени 

принципи и цели за реформи вече съществуват в много тях. 

2. Дейности със Столична община. 

През 2019 год. БСФС участва в няколко мащабни обществени обсъждания по предстоящото  

изработване на новия устройствен план на парк „Борисова градина“. Нашите предложения към 

главния архитект на София, а в последствие и на специална среща с министър Кл.Кралев бяха; 

 Всички спортни съоръжения построени от БСФС и Столична община в парка да се 

запазят, модернизират и пригодят за целогодишно използване. Те имат не само 

локално столично значение, а и национално. Терените им да се обособят като 

самостоятелни УПИ и снабдят с необходимите документи. Проекто-сметната 

документация на тези обекти да се възстанови на БСФС, тъй като тя беше 

открадната от архива на Съюза от бившия министър на младежта и спорта – 

Мариана Георгиева. До настоящия момент българската прокуратура бездейства по 

жалбата на Съюза. 

 Да се запази статута на нац.стадион „В.Левски“. БСФС подкрепя напълно действията 

на ММС за обновление и модернизация на стадиона и запазване на неговите 

функции в центъра на София. 

 Стадион „Юнак“ да се модернизира, евентуално покрие и се използва целогодишно 

като спортно съоръжение. Ако в тази част на парка не се допуска монтиране на 

мощна охладителна система, като втори вариант, БСФС предложи да се построи 
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многофункционално спортно съоръжение за потребностите на няколко БСФ и 

столичното население. 

 Тенис кортовете да се модернизират и пригодят и за провеждане на спортни 

състезания от по-голям мащаб. 

 Стадион „Българска армия“. БСФС подкрепя напълно идеята за цялостна 

модернизация на стадиона съгласно инвестиционния проект на инвеститора и той да 

остане основна спортна база за футболните клубове носещи абривиатурата ЦСКА. 

При възможност подтрибунните пространства да се пригодят за ползване и от 

клубове на ЦСКА и от други спортове. 

 Столичен колодрум. Първи вариант. Генерална реконструкция и модернизация, 

покриване на колодрума и пригаждането му за целогодишна тренировъчна и 

състезателна дейност на БКС и спортни клубове от столицата. Втори вариант – 

изграждане на многофункционално спортно съоръжение за масово практикуване на 

двигателна активност и спорт от столичното население  и евентуално, функционално 

свързване с плувния комплекс „Мария Луиза“. 

 Плувен комплекс „Мария Луйза“. Комплексът беше построен и пуснат в експлоатация 

във връзка с домакинството на България на 17-то Европейско първенство по 

плувните спортове през 1985 год. Съоръжението отговаря на всички изисквания на 

Световната и Европейска федерации по плувни спортове за провеждане на 

официални първенства и използването му като помощно съоръжение за провеждане 

даже и на световно първенство по тези спортове. Пригоден е да се използва и като 

лятна къпалня от столичното население. Нашето предложение е – първо; Столична 

община да възстанови собствеността си от настоящия собственик. Второ - Нови 

инвестиции за завършване на втория етап за неговото цялостно изграждане или нов 

проект за пригаждането му за целогодишно ползване и като център за масов спорт на 

столичани ползващи целия парк. 

 Запазване функциите на зала „София“ и тенис комплекса на БФ Тенис. 

 Възстановяване на пешеходните алеи и пригаждането им за потребностите 

българските спортни федерации и столичното население. Чистота, маркировка, 

поддръжка, охрана, създаване на общинска фирма за комплексно управление на 

парка. 

 Възстановяване на трамвайната линия за осигуряване достъпността до парка с 

обществен транспорт. 

 БСФС подкрепя идеята на Гл.Архитект на София - територията на гара „Пионер“ да 

се обособи като зона от спортни съоръжения за масов спорт на открито за 

столичното население. 

 Запазване и разширяване функциите на спортния комплекс „Дианабад“. Цялостно 

възстановяване на функциите му като спортен комплекс за потребностите на 

българския олимпийски спорт за няколко български спортни федерации. Премахване 

от комплекса на всички несвойствени за спорта дейности. Цялостна реконструкция и 

модернизация на бившите хотели - (сега-блокове) „Диана-1“ и „Диана-2“ или 

премахването им и изграждане на тяхно място на нов модерен хотелски и спортен 

научно-приложен комплекс. Втори вариант – Изграждане на изцяло нов модерен 

Национален олимпийски спортен комплекс за Българските спортни федерации. 

Предоставяне на спортния комплекс „Дианабад“ за потребностите на масовия спорт 

на столичното население и университетския спорт на София. 
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 Разработване на нов проект за устройство на южната част на парка като зона за 

активна почивка, двигателна активност и развлечения за столичното население и 

работещите в бизнес комплекса от тази част на Столицата. 

Тези предложения на БСФС бяха посрещнати с изключително одобрение и подкрепа от 

хиляди присъстващи граждани на столицата на обществените обсъждания, както и на 

специализираните такива, организирани по различни поводи от проектния екип. 

 

През изминалия отчетен период продължиха контактите ни на различни нива в столичната 

администрация и по-специално с Комисията за децата, младежта и спорта и асоциация „София 

– Европейска столица на спорта“. По-важните теми по които сме предоставяли нашето 

становище бяха; 

 Увеличаване на общия бюджет за спортни дейности на Столицата. 

 Участие на столичните клубове в различните програми на СО за финансиране на 

дейности и инициативи. 

 Капитални вложения за спортна инфраструктура. 

 Състояния на проблемни спортни обекти на територията на Столицата независимо 

от тяхната собственост. ( Лятна къпалня „Мария Луиза“, спортните обекти на езерото 

Панчарево, състоянието на плувния комплекс 4-ти километър и обектите в 

местността „Къро“, възможностите на Столицата за домакинство на младежка зимна 

Олимпиада, състояние на спортните обекти на Витоша, училищна спортна база и 

мн.др.)  

 Състояние и ефективност на ученическия спорт в Столицата и представянето на 

столичните училищни отбори във финалите на ученическите игри. 

 Предложения за разработване на програмни документи касаещи дейности в областта 

на ФВС на представители от различни групи общински съветници. 

Оценяваме взаимодействието със столична община и общински съветници от отделни 

политически групи като изключително важно за развитието на столичния спорт. През 2018 и 

2019 год. почти всички по-стабилни спортни клубове от столицата получаваха много значимо 

финансиране по отделните програми. Финансови субсидии получиха клубове от всички 

Об.Спортни клубове от София – ЦСКА, Левски, Славия, Локомотив и Академик, както и 

самостоятелни клубове от всички столични райони. 

 

3. Сътрудничество с Президента на Р.България 

Изключително сме доволни от факта, че Президентската институция на България се обърна 

с необходимата загриженост и интерес към проблемите на физическото възпитание и спорта. 

Президентът на България г-н Р. Радев учреди специален обществен съвет към 

Президентството по проблемите на физическото възпитание и спорта.  Това се случва за първи 

път в спортната история на страната ни и е следствие на дебатите в средствата за масова 

информация и предложенията на спортната общественост. Проведоха се няколко обсъждания 

по различни важни проблеми  на националната ни спортна система. На тях присъстваха 

водещи спортни специалисти, научни работници и общественици. Особено голям обществен 

интерес имаше на проведената кръгла маса посветена на спорта и децата на България, 

проведена при огромен интерес в НСА „В.Левски“.   
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При отлична организация и интерес от медиите и спортни организации се даде старт на 

инициативата „Спортувай с Президента“.  БСФС е един от идейните потдръжници на тази идея 

реализирана от екипа на Президента. Считаме за наш дълг, като обществена спортна 

организация да популяризираме, да подкрепим и реализираме на практика заложените 

цели в нея – физическото възпитание и спорта да станат неразделна част от живота на 

гражданите на България и особено на децата и младежта.  

Приканваме всички членове на БСФС да подкрепим и да участваме в тази 

инициатива.  

През 2019 год. във връзка с 80 год. юбилей на г-н Христо Меранзов, Президентът               

г-н Р.Радев го удостои с най-високото държавно отличие орден „Стара планина първа 

степен“. Приемаме този факт, като израз на уважение и признателност за заслугите на     

г-н Меранзов за възхода на българския спорт, а също и като израз на уважение и към 

историческите заслуги и на нашия съюз за развитието на родния спорт и световното 

олимпийско движение. Представители на УС получиха покани и присъстваха на официалната 

церемония.  Тук е необходима да посочим, че и министър Красен Кралев подкрепи 

обществената инициатива за награждаването на г-н Хр.Меранзов с най-високото държавно 

отличие. 

Използваме настоящото общо събрания на БСФС, още един път да благодарим на               

г-н Меранзов за смелостта и достойнството на най-високо държавно равнище, в 

благодарственото си слово, да привлече вниманието на държавните институции за състоянието 

и необходимостта от дълбоко преустройство на НСФВС в новите условия в държавата ни. 

 

4. Взаимодействие с Министерството на образованието и науката.  

Оценяваме контактите ни с министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, 

като изключително позитивни. Министър Вълчев има изключително положително отношение към 

развитието на физическото възпитание и спорта в нашата образователна система. С неговото 

активно съдействие проф.Св.Иванов и екип от наши деятели ( научни кадри и преподаватели ) в 

продължение на близо една година обучиха над 250 директори на общообразователни училища от 

страната с разработената интернет платформа „Интерактивна спортна арена“. Обучението беше 

проведено в центъра за квалификация на кадрите от системата на МОН в Банкя. Тя беше приета 

изключително радушно от директорите на училищата поради нейната универсална приложимост, 

единен подход от показатели и критерии за оценка, както и от възможността тя да се осъвременява 

системно. Това е онлайн базирана система за оценка на физическото развитие и състоянието на 

двигателните качества на всички възрастови групи от населението на страната. Разработването на 

тази система е плод на многогодишен труд на колектив от IT специалисти с автора на системата 

проф.Св.Иванов. Тази разработка има универсално приложение и в сферата на ФВС. 

„Интерактивна спортна арена“ беше презентирана и получи подкрепа и от ПКВДМС в 44-то 

Народно събрание. 

5. Взаимодействие с ММС.  

БСФС  има подписан меморандум за сътрудничество с ММС още от управлението на 

държавния орган от проф. Даниела Дашева. При управлението на министерството от министър  

Кр.Кралев този меморандум продължи своето действие. Представители на ММС присъстваха 
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на важни прояви на БСФС. Представители от УС на Съюза проведоха няколко срещи и 

разговори с министър Кралев. Като цяло ние приветстваме усилията на г-н Кралев и 

Правителството за мащабни инвестиции в спортни обекти и съоръжения във футбола и 

в различни общини в държавата. Пълен анализ на ефекта от тези инвестиции в 

настоящия момент не можем да дадем. Както вече посочихме, БСФС подходи изключително 

отговорно и професионално в процедурите по общественото обсъждане на проекта за новия 

закон за спорта. Нашите обобщени предложения на членовете на БСФС бяха предоставени 

първо на екипа на министър Кралев. Следващите наши дейности описани по-горе произлизат 

от правата, които ни предоставя правния статут на неправителствените организации в 

Европейския съюз и в частност хартите за спорта на ЮНЕСКО, Европейската комисия и МОК. 

Следваме и опита на всички европейски държави като примери за успешно сътрудничество на 

неправителствения сектор с държавните органи.  

Нашият извод и становището на ЕНГСО по този проблем , е че все още страната ни 

като редовен член на Съвета на Европа е много далече от водещата световна и 

европейска практика в тази област на обществено-икономическите отношения. 

Включително и в сравнение с бившите източноевропейски държави и Русия.  

Изключването на спортна организация от типа на БСФС с огромни заслуги за развитието на 

българския и световен спорт през недалечното ни минало, от закона за спорта, е уникален 

парадокс и абсолютно неприемлив факт. Даже Европейската комисия има такава обществена 

организация – EPAS ( Частично споразумение за спорта ) която на всеки 6 месеца организира 

Европейския спортен форум в който вземат участие почти всички европейски и национални 

обществени спортни организации и техни сдружения. През 2018 год. и България беше домакин 

на този форум. За съжаление спортните организации в страната ни не получиха информация за 

темите, дискусиите и предложенията за нови реформи в европейската спортна политика. В тази 

връзка благодарим на ТВ „Евроком“ за възможността проф.Д.Дашева и г-н Г.Натов да 

информират обществеността за тази важна проява на европейските спортни организации 

проведена в България. Трябва да отбележим, че и ММС положи успешни усилия по цялостната 

организация на това събитие. Необходимо е да информираме Общото ни събрание, че още 

през м.октомври 2016 година, ние като домакини на 19-тия Форум на ЕНГСО, оказахме пълно 

съдействие на представителя на ЕК ( като гост и лектор ) да се запознае с условията и 

качеството на услугите които София предлага за провеждане на това събитие. В тази връзка, 

изборът на хотел „Маринела“ като център на проявата не беше случаен. 

УС счита, че като цяло взаимоотношението и взаимодействието между БСФС и ММС все 

още са незадоволителни. Много пъти сме коментирали този проблем и неговата основа се крие в 

деформациите на демократичните процеси в страната в годините на преустройство. Главните 

причини за това състояние са икономически и политически. За съжаление вместо те да се 

подобрят през последните 9-10 години те се задълбочиха. От нашия Съюз бяха отнети и 

последните му материални активи. Не беше възстановен лиценза на Съюза, в новия закон за 

спорта БСФС не фигурира. В продължение на повече от 30 години Съюза ни не е получил нито 

един лев държавна помощ или субсидия. Основни структури на съюза бяха целево унищожени или 

докарани до състояние на формално съществуване. Със заповед на бивш министър на спорта 

беше абсолютно незаконно разграбен архива на съюза и в продължение на години прокуратурата 

на държавата ни не се занимава с този проблем. Порочната система за лицензиране на редовно 

регистрирани в българския съд обществени спортни организации, макар и леко модифицирана, си 
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остана главен инструмент на политическата класа да държи в подчинение и зависимост 

обществения спортен сектор. В нито една европейска държава, а и в света, такава система не се 

прилага към спортните организации. Тази система за лицензиране, каквато се прилага в България 

не се препоръчва и в политическите документи за спорта на Европейския съюз. На европейско 

равнище БСФС е с авторитет и уважаван партньор, но на национално към него в продължение на 

десетилетия се прилага политика на геноцид и системно финансово изтощение. Неуспешният опит 

на българските правителства за реформи в НСФВС вече са обсъждани като  негативен пример в 

специализирани европейски издания. 

6. Списание спорт и наука. 

Списание „Спорт и наука“ е интелектуална собственост на БСФС с 80 годишна история. То 

има изключително значение за българската спортна научна общност и е включено в системата на 

Националния център за информация и документация. Публикациите в него се приемат като принос 

в развитието на българската наука и имат важно значение при хабилитацията на нашите научни 

кадри от системата на ФВС. 

Използваме настоящото общо събрание на БСФС още един път да благодарим за 

изключителния труд, смелост и устойчивост за спасяването на списанието в годините на прехода 

на бившия гл.редактор на списанието г-жа Станка Виденова и на г-жа Олга Сладкарова за 

графичното оформление и отпечатването на списанието.  

Независимо от политическите и финансови трансформации свързани с издателската 

дейност, административен произвол и заплахи в този преходен период, г-жа Ст.Виденова и 

г-жа Олга Сладкарова останаха верни на каузата БСФС. Изказваме  нашата благодарност и 

към бившето и настоящо ръководства на НСА за многогодишното успешно сътрудничество.  

В продължение на много години списанието се издаваше с финансовата подкрепа на НСА 

“В.Левски“. През есента на 2018 год. ръководството на НСА постави въпроса за собствеността и 

финансирането на списанието. Вариантите бяха продължаване на финансирането на списанието 

срещу прехвърляне на собствеността му към НСА или запазване на собствеността от БСФС и 

прекратяване на финансирането.  

УС на БСФС реши собствеността на списанието да остане на Съюза, като се потърсят 

възможности за финансово съдействие и от други институции, както и запазване на националното 

значение на списанието за публикации на научни кадри от катедрите по ФВС от всички 

университети от страната. ММС и БОК в продължение на десетилетия се водят като съиздатели на 

списанието, но от 30 години не са оказвали финансово съдействие. През 2018 год. те отново 

отказаха финансова подкрепа – по административни причини ?!! 

УС на БСФС продължи издаването на списанието. Финансирането му продължи с финансов 

ресурс на Съюза, помощ от Асоциация „Български спорт“ и финансова подкрепа от ръководството 

на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.  

Списанието през 2019 год. се издава с активното съдействие на БАН и Издателството на 

БАН „Проф.Марин Дринов“. Активно участие в този сложен и труден процес имат проф.Св.Иванов, 

проф.В.Бачев, г-н Г.Натов и г-н Д.Митев. Изказваме благодарност и към ръководството на НСА 

„В.Левски“, както и на десетките научни кадри от катедрите на Академията и преподаватели от 
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Югозападния у-т, УНСС, Софийски университет, Лесотехническия у-т, Великотърновския у-т, както 

и тези от Варна, Бургас, Шумен и Русе. 

7. Международна дейност. 

БСФС е активен и уважаван член на ЕНГСО. През 2018 и 2019 год. под ръководството на 

ЕНГСО беше реализиран проект финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+“ - „ASPIRE“ (Активност, 

спорт и игри за интеграция на бежанци в Европа). Това беше мащабен проект в който БСФС 

беше един от главните партньори . Участниците в проекта бяха: 

 European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)/ Coordinator  

 International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE)  

 European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)  

 Caritas Academy – Caritas Styria (Austria)  

 Minor-Ndako (Belgium)  

 Hellenic Republic, Ministry of Culture and Sport (Greece)  

 Sports Flanders Agency of Belgium  

 Council of Europe (CoE)  

 Bulgarian Union for Physical Culture and Sport (BUPCS)  

 Catalan Union of Sports Federations (UFEC, Spain)  

 Finnish Sport Olympic Committee (FOC)  

 German Olympic Sports Confederation (DOSB)  

 Olympic Committee of Serbia (NOC of Serbia)  

 Swedish Sports Confederation (RF)  

 European Lotteries (EL)/ Supporting body  

Проектът приключи изключително успешно и получи висока оценка на Генералната 

асамблея на ЕНГСО във Франкфурт през 2019 год., както и в Европейската комисия и Съвета 

по регионите. БСФС изпълни всички свой ангажименти. Каква беше ползата за нашите 

организации.  Националният обучителен семинар на практика се превърна в Общонационален 

форум за обмяна на опит и преглед на дейността на всички национални държавни и 

обществени институции свързани с темата за спорта и интеграцията на бежанци и мигранти. 

Със специално приготвени презентации в семинара участваха представители на ЕНГСО – 

лектори г-жа Салие Баркър – Англия и проф.Ричард Бейли доктор – Германия ( Международен 

съвет за спортна наука и физическо образование), от Държавната агенция за бежанците към 

МС, Представител на Агенцията за бежанците към ООН в България, Българския червен кръст, 

Български съвет за бежанци и мигранти, Българска търговско-промишлена палата, НСА 

„В.Левски“, Столична община, представители на ММС, Фондация „Конкордия – България, 

Фондация „Каритас-България“ и най-новия член на БСФС - Федерация по „Кунг фу и Тай чи“. В 

семинара участваха 69 представители от 13 Български спортни федерации, официални гости, 

научни кадри, треньори и учители. БСФС вече разполага с Европейско ръководство за 

обучение на кадри работещи не само  с бежанци и мигранти, но и представители на 

малцинствени групи в страната. Това събитие организирано от БСФС беше едно от най-

мащабните което сме провеждали през последните години с българско  и международно 

участие. То беше поредното доказателство и за ефекта от съвместното сътрудничество на 

неправителствения сектор с държавните институции. 

Успешното ни участие в този проект позволи БСФС тази година да бъде включен отново като 

основен партньор в нов проект на ЕНГСО – „SPIRIT“ – ( Психо-социални инициативи за включващо 

образование ).   Проектът SPIRIT цели да разработи рамка за хуманен, приобщаващ и овластяващ 
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коучинг, който да поддържа добро психично здраве и е насочен главно за подготовка на треньори и 

учители. Тази тема в настоящия момент е изключително актуална с оглед използване на 

двигателната активност и спорта като мощно средство за преодоляване на кризата от пандемията 

COVID 19. 

През изминалия период ЕНГСО проведе две Генерални Асамблеи - във Визби –Швеция -

2018 г.и във Франкфурт – Германия 2019 год. В Швеция БСФС не участва по финансови 

причини. В Германия участваха всички национални олимпийски комитети и национални спортни 

организации членове на ЕНГСО. Организатор беше Националния олимпийски комитет и 

национална спортна организация на Германия. Заседанията се проведоха в новата сграда на 

тази изключително мощна обединена обществена спортна организация. Освен 

заключителната конференция на участниците в проекта „ ASPIRE“ с участието на 

представители на Европейската комисия и стандартния дневен ред на асамблеята, беше 

споделен и опита и резултатите от мащабен обществен анализ на всички проблеми в 

германския спорт през годините на преустройство, както и помощта на държавата за бързо 

възстановяване на спортния имидж на Германия във всички направления. Подобен опит 

споделиха и други наши колеги от Швеция, Финландия, Дания, Норвегия, Чехия, Словакия, 

Сърбия, Турция, Литва, Латвия и др.  

Изводът, е че цяла спортна Европа провежда мощна политика за всестранна подкрепа 

на националните си обществени спортни организации като главни фактори за 

професионален прогрес на Националните си спортни системи. Изводът за нас, е че 

изоставането на България и в тази област е огромно вследствие на тоталната 

политизация и деформация на ръководството и управлението на българския спорт през 

последните 30 години.  

Нови и изключително полезни дейности на ЕНГСО през тази година са проведените до 

момента 3 УЕБИНАРА (групови  интернет заседания на ИК на ЕНГСО и всички негови членове). 

Това е нова и много практична експресна форма за комуникация между всички Национални 

обществени спортни организации членове на ЕНГСО. И трите заседания бяха посветени на 

темата за обмяна на опит във връзка за по-бързото преодоляване на кризата от пандемията в 

сектора на масовия спорт. В първото заседание участие взеха и представители на 

Европейската комисия.  

Общият извод от дискусиите и обмяната на опит за мерките, които се прилагат на 

европейско и национални равнища е; Във всички европейски държави вече се прилагат 

мощни - конкретни национални програми в областта на физическото възпитание и спорта 

за финансови стимули към спортните клубове, федерации и национални обществени 

спортни организации за бързо възстановяване на дейността им след отшумяване на 

пандемията. Целта е съхраняване на кадровия и организационен потенциал за незабавно 

възстановяване на капацитета на системата и  дейностите в обем и качество на 

равнищата преди пандемията. 

 

8. Финансово състояние на Съюза. 

Към настоящият доклад са приложени годишните баланси на БСФС. Коментар по тях ще се 

направи в доклада на Контролния съвет. Някои изводи ще посочим и в този доклад. А те са 

следните: 



12 
 

 И през двете отчетни години Съюза е осъществявал дейността си със собствени 

средства, дарения и финансиране по линия на проекта „ASPIRE“. 

 В максималния си обем Съюза е запазил материалните си активи. По тях не са 

прилагани разпоредителни сделки или залози за банкови кредити. 

 Всички разходи за дейност са сведени до минимум.  

 Ръководството не е оказвало финансова помощ на свои членове, поради остър 

недостик на оборотни финансови средства. 

 Финансовото осигуряване на ежегодните  прояви „Спортист на годината“ са от 

външно финансиране, от стопанска дейност на членове на УС на БСФС. От сметките 

на БСФС не са превеждани финансови средства за тях. 

УС на БСФС работи 100% на обществени начала. 

 Финансова помощ по сметка на БСФС в размер на 5хл.лв. през 2019 год. предостави 

фондация „Български спорт“ за издаване на сп.“Спорт и наука“. 

 

Дарители на БСФС през 2019 год. са: 

Фирма „ГКПГ“ ЕООД в размер на 10 хл.лв. (Г-н Георги Попов член на УС ) 

Проф. Св. Иванов – 4 хл.лв. (Председател на УС на БСФС ) 

Други физически лица; г-н Тодор Атанасов (1020лв.), г-жа Николина Димитрова ( 840 

лв. ),г-н Красимир Арнаудов (600лв.), г-н Тони Иванов (300лв.)  

Изводът който се налага, е че Съюза на настоящия етап вече не разполага с 

достатъчно количество оборотни средства за дейност. Вече нямаме и гаранции за 

финансова помощ от „НОВЕ“ Холдинг, поради събитията които се случиха в 

държавата свързани с лотариите и хазартния бизнес.  

УС на БСФС ще се обърне към Общото събрание за решение съгласно Устава на 

БСФС за разпореждане с малка част от активите на Съюза – терена намиращ се в 

местността „Малинова долина“ в район „Студентски“, за който вече има заявен 

инвеститорски интерес.  

С участието в проекта „ SPIRIT“ от ЕНГСО ще се осигурят финансови средства за две 

мащабни прояви, насочени към коучинг ( обучение ) на спортни специалисти за работа в 

специфични условия. УС полага големи усилия да се осигури нов генерален спонсор или 

значим дарител, за осигуряване на оборотен финансов ресурс за продължаване дейността 

на Съюза без разпореждане с други негови активи.   

Към настоящия момент, по данни от счетоводния баланс към 31.12.2019 год., 

собственият капитал на БСФС е в размер на 991хл.лв. Това е  балансовата стойност на 

притежаваните от Съюза дълготрайни материални активи. Обръщаме се с молба към 

всички редовни членове на Съюза своевременно да отчитат членския си внос, защото макар 

и символичен, той има значение за юридическия статут на членската ни маса и 

организацията. 

През 2018 и 2019 год. БСФС издаде над 240 удостоверения за осигурителния и 

признатия трудов стаж УП-2 и УП-3 на бивши служители на Съюза и неговите стопански 

структури. Установени са отлични отношения и с контролните органи на НОИ. Изказваме 

нашата благодарност към г-н Данчо Митев за огромните усилия за съхранение и работа с 

трудовите досиета в архива на Съюза и особено за перфектната деловодна дейност. 

Свидетели сме на огромното уважение и признателност от нашите бивши колеги за 

съдействието, което им оказваме за тяхното пенсиониране. 
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9. Организационно състояние на Съюза. 

 

От 01.01.2019 год. влезе в сила новия закон за физическото възпитание и спорта. Това даде 

началото на поредната безсмислена „реформа“ в българския спорт. Треньорските кадри, 

спортните клубове, спортните федерации, спортни асоциации трябва отново да доказват, че са 

„те“ и предоставят набори от документи за да бъдат проверени отново и бъдат включени в 

новите регистри на ММС. Такава практика няма в нито една европейска държава и то при 

положение, че всички са редовно регистрирани в българския съд и съгласно действащото 

законодателство те бяха под контрола на министерството на правосъдието, а след промяна на 

ЗЮЛНЦ в Държавната агенция по вписванията.  Сега всички трябва отново да се регистрират и 

в ММС. Процесът продължава и създава трудности на всички спортни организации и най-вече 

на многоспортовите федерации и асоциации. Какъв ще бъде крайния резултат ще покаже 

близкото бъдеще. На кой и защо е необходима тази съществуваща и в момента информация 

също. На този етап БСФС се въздържа от коментар. Ако целта е да бъдат закрити или 

принудени по „обективни причини“ да преустановят дейността си, сигурно новия закон ще им 

помогне. Тези процеси влияят върху цялостната структура на българския спорт. Независимо от 

многогодишните ни усилия на всички възможни етажи на властта, нищо не беше предприето на 

държавно равнище за възстановяване и изпълване с ново съдържание дейността на 

Обединените спортни клубове. Вече всички са в криза и оставени на доизживяване. Ще 

функционират само много малка част от тях, които имат подкрепа от общините. Със сигурност 

след отшумяване на пандемията COVID 19 една значителна част от спортните клубове извън 

обсега на спортните училища много трудно ще възстановят дейността си. Категорията 

„самоосигуряващи се“, където попадат основната част от кадрите в спортните организации ще 

оцеляват кой, както може. Тези процеси вероятно ще окажат влияние и върху организационното 

състояние на членовете на БСФС и на самия Съюз.  По тази причина и ЕНГСО и ЕК са особено 

загрижени за оцеляването на спортните клубове и техните сдружения след пандемията. 

Тяхното съживяване ще следва дълъг процес на възстановяване на европейската и 

националните икономики, както и равнището на стандарта на живот на гражданите. На 

настоящия етап УС на БСФС оценява, че организационното състояние на съюза не може 

да ни задоволява. Липсата на държавна подкрепа, крайно ограничените финансови 

възможности ще ни позволят само ограничен кръг от дейности подкрепени от проекти и 

евентуално общи мероприятия за всички членове на Съюза свързани с информация, обмяна на 

опит, обучение на кадри, участие в съвместни мероприятия с външно или смесено 

финансиране. Временно дейността на Съюза ще се лимитира от обема на финансовия 

ресурс, който може да бъде осигурен. При всички случай, резултатите и политическото 

устройство на следващото правителство след предстоящите поредни извънредни или редовни 

парламентарни избори ще изискват отново огромен обем работа за УС и членовете на Съюза. 

Политическата ситуация в страната е напрегната и неясна към момента, но едно е пределно 

ясно, че повече без обединение и единни съвместни и ефективни действия на всички 

спортни организации, спортния сектор няма да бъде в състояние да защити своите 

граждански и професионални интереси.  Целта ни през настоящата и следващата година 

е да съхраним членската си маса от редовни членове на Съюза. 

От прегледа на членовете на БСФС се установи, че редовни към датата на 

настоящото Общо събрание са 59 организации.  Отпаднали поради неплащане на членски 

внос и системно неучастие в мероприятия на Съюза са 10 членове. Нови членове на БСФС 

са 2 организации. 
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През отчетния период УС провеждаше редовно своите заседания. Проведени са  

общо 14 заседания което съответства на изискванията на Устава.  Съобразно своите 

възможности и компетентност членовете на УС оказваха необходимото съдействие. 

 

10. Насоки за работа през 2020 и 2021 година. 

УС на БСФС счита, че на настоящия етап не е възможно да приемаме дългосрочна 

програма за дейност. Това ще бъде възможно след анализ на представянето на България на 

Летните олимпийски игри в Токио през 2021 год. и приемането на нова Национална програма 

и евентуално стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта през следващите 

10 години. 

Краткосрочните ни цели са: 

 Финансово и организационно укрепване на Съюза. 

 Запазване и евентуално разширение на контактите и възможностите за лобизъм с оглед 

разширяване на възможностите за дейност на Съюза. 

 Запазване и ефективно използване на наличните материални активи и намиране на 

Генерален спонсор или дарител. 

 Разширяване на контактите и възможностите за съвместни дейности с други обществени 

организации имащи отношения и към дейности в областта на двигателната активност и 

спорта в свободното време. (БОК, БЧК, Български съюз за бежанци и мигранти, 

Фондации, Българска търговско-промишлена палата и други стопански организации и 

сдружения.) 

 Участие и подкрепа на инициативата „Спортувай с Президента“. 

 Изпълнение задълженията на БСФС за 2020 год. по проекта SPIRIT. 

 Лобизъм за практическа реализация на проекта „Интерактивна спорта арена“. 

 Осигуряване на финансови средства за издаване на списание „Спорт и наука“. 

 Сформиране на нов проектен екип на БСФС за подготовка и участие в проекти по 

програма "ЕРАЗЪМ+“ като партньори или директен бенефициент. 

 Реализация на дейности от общ интерес на членовете на Съюза – обмяна на опит от 

дейността на членове на съюза, квалификации по теми от общ интерес касаещи 

управление, планиране, общо методически проблеми, законодателни предложения и др. 

 Участие в дейности и инициативи на ЕНГСО. 

 Участие в обществено-политически дейности с насоченост възстановяване и укрепване 

дейността на Съюза. 

 Системно участие в заседанията на ПКВДМС в 44-то и следващо 45-то НС. 

 Инициативи за възстановяване на нормални контакти и сътрудничество с ръководствата 

на ММС – настоящо и следващи. 

 Взаимодействие с Общинските съвети за провеждане на лобизъм в интерес на членове 

на БСФС и спортни събития. 

 

УС на БСФС 

 

 


