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Българският съюз за физическа култура и спорт (БСФС) от името на 68
обществени спортни организации – членове на съюза (български спортни федерации и
асоциации, обединени спортни клубове и клубове по вид спорт) се обръщаме към Вас
с молба за съдействие за включване на текстове в проекта на новия „Закон за
физическото възпитание и спорта в Република България“, касаещи статута на
националната обществена спортна организация от вида на нашия съюз. Към
настоящия момент сме спазили всички изисквания на закона във връзка с
навременното подаване на конкретни предложения (текстове) за допълнения към
проекта. Същите бяха синтезиран израз на предложенията на голям брои наши
членове – обществени спортни организации и имаха за цел да подпомогнат
Министерството на младежта и спорта в подготовката и приемането на нов и покачествен закон за спорта. Предложенията ни са адаптирани и към текстовете касаещи
статута на Националната спортно-туристическа организация, която е включена в
проекта. (Български туристически съюз)
Към настоящият момент сме изключително обезпокоени от факта, че в проекта
не е включена национална обществена спортна организация. В своята 60 годишна
история БСФС беше еталон на изключително успешна обществена спортна
организация до 1991 год. и в по-малка степен в периода след това, при създаването на
Министерството на младежта и спорта. БСФС сложи началото на европейския модел
за организация и управление на общественото спортно движение, което днес е масова
практика във всички европейски държави.
Историята на нашия съюз е свързана с най-големите успехи на българския
спорт. Това са изключително ефективна и стройна национална система за подготовка
на спортисти, мениджърски и треньорски кадри, развит масов спорт, спортна наука и

медицина, модерна за времето си спортно материална база на национално и
регионално равнища, високо оценено международно признание и престиж. В периода
от 1952 до 1992 год. само от Олимпийски игри бяха завоювани 168 медала, от
Световни първенства за мъже и жени (до 1990 год.) 845 медала и от Европейски
първенства за мъже и жени 1139 медала. Хиляди бяха медалите и от световни и
европейски първенства за младежи и девойки. България беше една от най-могъщите
световни спортни държави.
Една от най-съществените причини за дълбоката професионална криза в
българския спорт в периода след 1991 год. е липсата на ефективен диалог и
сътрудничество между държавния орган и обществената спортна организация. Вместо
координация и единодействие (каквато и в момента е водещата световна спортна
практика) само в нашата страна беше допусната конфронтация и целево унищожение
на обществения характер на управлението на спортния сектор.
В продължение на 27 години БСФС продължава да работи в изключително
тежки условия и без държавна подкрепа, но със заслужен авторитет и морална
подкрепа от целия неправителствен спортен сектор на Европа. Макар и без държавна
подкрепа, статута на нашия съюз фигурира в сега действащия ЗФВС. В проекта на
навия закон, такъв не е включен.Очаквахме, че в новия закон ще се сложи край на тази
порочна практика на конфронтация и Българският модел за организация и управление
на спортната система ще се унифицира в максимална степен с новия европейски
модел. Наличието на специализирано министерство в спортния сектор не
омаловажава значението и дейността на обществената спортна организация.Те трябва
да си сътрудничат, подкрепят и работят на професионална основа за възраждане на
родния спорт в неговата цялостност. Този модел се препоръчва и от Международния
олимпийски комитет, от ЮНЕСКО и от Европейската комисия. Това е отразено и в
хартите за спорта на посочените институции, които са приети и от Република
България. Във всички европейски държави функционират успешно национални
обществени спортни организации от типа на БСФС. Днес БСФС е активен член на
Европейската неправителствена спортна организация (ENGSO), която се ползва със
статута на официален консултант на Европейската комисия по въпросите на спорта в
свободното време. В ENGSO членуват Национални олимпийски комитети и
Национални обществени спортни организации от типа на БСФС на най-големите
европейски държави и световни спортни сили. Даже и към Европейската комисия е
изградена обществена спортна структура – EPAS в чийто състав, с равни права
участват представителите на европейските правителства и националните обществени
спортни организации от национално и европейско равнища.
Уважаеми г-н Б.Борисов,
Уважаеми г-н Цв.Цветанов,
Уважаеми г- н Сл.Атанасов,
Обръщаме се към Вас с надеждата, че с Вашата подкрепа предлаганите от нас
текстове ще бъдат включени в проекта на новия закон. Според нас и голяма част от
българската спортна общественост, не трябва да се допуска в новия български закон
за спорта да липсва раздел за националната обществена спортна организация. Ако
това се допусне, то ще бъде изключително негативен прецедент в европейското и
световното спортни движения. Имаме необходимата обществена подкрепа от ENGSO
и всички наши колеги от националните обществени спортни организации от Европа,
както и от страната ни. Всички очакват 44-то Народно събрание на Република
България да премахне конфронтацията в родния спорт.
Ние сме депозирали нашите конкретни предложения в ПК по въпросите на децата,
младежта и спорта.
С уважение и очакване на подкрепа.
Председател:
Проф.Светослав Иванов (п)

