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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И 

СПОРТ ПРЕЗ 2010 год. 

 

 

  Уважаеми дами и господа, 

Уважаеми колеги, 

 Настоящият доклад обхваща дейността на Съюза през изтекла-

та 2010 година. Тя беше изпълнена със значими спортни и обществе-

но-политически събития. За отделни спортни федерации и Обединени 

спортни клубове годината беше успешна със завоюването на престиж-

ни спортни успехи – борба, волейбол, тенис на корт, художествена 

гимнастика, самбо, джудо, биатлон,  леката атлетика, плуване,бокс, 

вдигане на тежести и др. Заслужена национална гордост ни доставиха 

Станка Златева, Михаил Ганев и Христо Маринов (борба), Ваня Стам-

болова(л.атлетика), Цветана Пиронкова(тенис), Петър Стой-

чев(плуване), Матей Казийски (волейбол), Григор Димитров (тенис), 

Тервел Пулев(бокс), Веселин Топалов(шахмат), Йордан Йов-

чев(сп.гимнастика), Владимир Николов(волейбол), Силвия Митева 

(худ.г-ка) и др. България записа и първите си призови класирания в 

Първите младежки олимпийски игри в Сингапур. Това са медалистите 

Боянка Костова и Георги Шиков (вд.тежести), Георги Цо-

нов(л.атлатика). Успешно беше и представянето на Галина Николова и 

Карин Околие (л.атлетика), Йоана Дамянова(джудо) класирали се в 

шестицата на младежките летни Олимпийски игри. Главната заслуга за 

подготовката и представянето на тези спортисти имат треньорите Си-

меон Щерев , Стоян Добрев и Братан Ценов (борба), Георги Димитров 

(л.атлетика), Радостин Стойчев, Александър Попов и Николай Желяз-

ков (волейбол), Кирил Пиронков(тенис), Красимир Туманов(плуване) и 

още десетки други спортни специалисти. Необходимо е да отбеле-

жим и факта,че около 80% от успехите ни на международното 

спортно поле се дължи на спортисти и треньори от състава на 

Обединените спортни клубове. Успехи на международното спортно 

поле завоюваха и спортистите от неолимпийските спортове. 

Българският съюз за физическа култура и спорт оценява 

високо труда на колегите ни от Българските спортни федерации, 

Обединените спортни клубове и всички други специалисти вклю-

чени в подготовката на елитните ни спортисти. Радва ни и факта, 

че макар и в тежка икономическа криза българската нация успява 

да съхрани част от най-добрите ни спортни традиции от близкото 

минало. 

Както е добре известно през последните години БСФС не се за-

нимава директно с олимпийската подготовка и високото спортно майс-
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торство. Те са част от дейността на нашите членове. Съюзът ни пре-

насочи главните си усилия към подсистемата на спорта в свободното 

време и детско-юношеския спорт. 

Дейността на БСФС през 2010 година протече също много ди-

намично. Ние считаме, че тя беше много позитивна и съюза все по-

успешно се интегрира в новите социално-икономически и политически 

условия в страната. Съюзът все по-успешно се утвърждава, като поле-

зен партньор на своите членове, на спортни организации, общини и 

неформални обединения на спортни кадри. Необходимо е да под-

чертаем, че дейността ни протече само и единствено със самос-

тоятелно финансиране и в съответствие с насоките определени 

от предишното Общо Събрание. 

  

Какво постигнахме през 2010 година? 

 

І. Оказване финансова и материална подкрепа на членове на БСФС и 

организационни комитети на спортни прояви организирани от Общинс-

ки ръководства. 

В съответствие с лиценза на Съюза, като национална спортна органи-

зация, дейността му беше насочена в предметна област  „взаимодействие на 

спортни организации, развиващи сходни видове спорт”.  Главно направление 

в дейността на УС на БСФС беше да се осигури  подкрепа на дейността на 

наши членове, както и на спортни прояви провеждани в общини с участието 

на по-голям брой спортни и други организации спонсори.  В таблица №1 са 

отразени данните за оказана материална и финансова подкрепа на спортни 

организации, членове на БСФС. 

 

Таблица-1 
МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЧЛЕНОВЕ НА БСФС ЗА 2010 год. 

 

№ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТ-

НЬОР, БСФ И ДР. 
ВИД СЪСТЕЗА-

НИЕ, СПОРТ 
МЕСЕЦ МЯСТО 

Възрастова 
група 

УЧАСТНИЦИ 

МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ 
ФИНАНСОВА  

ПОМОЩ 

/лева/ 

спортни 
фланелки 

/брой/ 

спортни 
шапки 
/брой/ 

стойност 
/лева/ 

1 БФ"БАТУТ" 
Европейско 
първенство 

м.април  Варна 
Всички 

възрасти 
100 150   750    

2 БФ"ЙОГА" 
Държавно пър-
венство 

м.август  Габрово 
всички въз-

расти 
100 100 50 650   .  

3 
СК"ВЕТЕРАНИ"- БАН-
СКО 

Общински спор-
тен празник 

м.април  Банско ветерани 300 300 50 1650    

4 
СК "ШАМПИОН" лека 
атлетика 

Кръг от шампи-
онат 

м.април и 
м.август  

София и 
гр.Шип-

ка 

всички въз-
расти 

150 150 50 600    
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5 
СК "Планинско бяга-

не" София 
Изкачване на 
Ч.Връх 

м.август  София  
всички въз-

расти 
100 100 50 650    

6 СБГД"ЮНАК" 
Пети и шести 
нац.олимп.събо
р 

м.май и 
м.август  

В.Търно-
во и 

Ст.Заго-
ра 

деца 400 300   2900    

7 
ОСК "РИЛСКИ СПОР-
ТИСТ"-Самоков 

Общински спор-
тен празник 

м.октомври  Самоков 
всички въз-

расти 
200 100 50 650    

8 
СК"ПРАВЕЦ-92"-
л.атлетика 

Общински спор-
тен празник 

м.декември
  

Правец 
всички въз-

расти 
200 30 50 300    

9 БФ"Ветерани" 
Заключително 
тържество 

м.декември
  

София ветерани 200 50   250    

10 
СК"БОРБА" - Коприв-
щица 

Общински 
празник борба 
класически стил 

м.октомври  
Коприв-

щица 
всички въз-

расти 
100 100   500    

11 БАСС 
Държавно пър-
венство 

М.юли – 
16 вида 

спорт 

Косте-
нец,Мо-

мин 
проход, 
Ихтиман 

юноши и 
девойки 

1060         1 500 лв  

12 БФ"ГИМНАСТИКА" 
Международен 
турнир 

м.декември
  

Македо-
ния 

юноши и 
девойки 

         1 500 лв 

13 
ОБЩИНСКИ РАБОТ-
НИЧЕСКИ СПОРТЕН 
КЛУБ-ПАЗАРДЖИК 

ХІІІ-та Работни-
ческа спартаки-
ада 

целого-
дишно 8 

вида спорт 

Пазар-
джик 

работници и 
служители 

1500        1 500 лв  

14 БФ"БИАТЛОН" 
Държавно пър-
венство 

декември    
юноши и 
девойки 

         2 000 лв  

15 

ОБЩИНСКИ КЛУБ по 
фут-
бол,волейбол,физ.въз
п.и спорт Разград 

Общинско пър-
венство 

М.октомври
  

Разград 
юноши и 
девойки 

200           800 лв  

16 
БФ"МОДЕРЕН ПЕТО-
БОЙ" 

Държавно пър-
венство 

М.август  
Пазар-
джик 

юноши и 
девойки 

80           500 лв  

17 ОСК"ЛЕВСКИ"-София Масов крос м.февруари София 
всички въз-

расти 
250        2 000 лв  

18 ОСК"ЛЕВСКИ"-София 
Спартакиада на 
болните от 
диабет 

Септември-
октомври  

София 
всички въз-

расти 
450        2 000 лв  

19 
СПИСАНИЕ"СПОРТ И 
НАУКА" 

  2010 год.  София            1 000 лв  

20                     

 

ОБЩО:           1330 300 8900 12 800лв  

 

 

От данните в таблицата могат да се направят следните изводи; 

1. Главният обект на подпомагане са спортни прояви предназначени за 

развитие на детско-юношеския спорт и спорта в свободното време. 

2. В спортните прояви подпомогнати от БСФС са взели участие над 5000 

деца, юноши и девойки. 

3. Като централни спортни прояви подпомагани ежегодно от БСФС се оп-

ределят – ХІІІ-та Работническа спартакиада на Общински работничес-
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ки спортен клуб – Пазарджик, Държавното първенство на Българска 

Асоциация за селски спорт, Националните олимпийски събори на Съ-

юза на гимнастическите дружества „Юнак” и традиционните масови 

спортни празници в общините. 

4. Обект на подпомагане са основно членове на БСФС – Български спор-

тни федерации, спортни клубове по вид спорт и Обединени спортни 

клубове. Във възрастов аспект са обхванати главно подрастващи 

спортисти, както и системно занимаващи се с двигателна активност и 

спорт работници и служители в стопански предприятия и ветерани 

спортисти. 

5. Съобразно свойте финансови възможности, БСФС подпомага дейнос-

ти насочени към реализация на социалните и интегративните функции 

на спорта.  

 

ІІ. Участие в законодателни инициативи и лобизъм за запазване интере-

сите на Съюза. 

 Изминалата 2010 год. се характеризира с динамична дейност насочена 

към поредните изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание 

и спорта и новата Национална стратегия за развитие на физическото възпи-

тание и спорта в Р.България до 2020 год. Ръководството на БСФС, ръководс-

твата на столичните Обединени спортни клубове, както и ръководството на 

Министерството положиха изключителни усилия за обновяването на основ-

ните нормативни документи в спорта. Какво беше извършено? 

1. БСФС разработи и внесе за обсъждане в експертната комисия към 

Министерството цялостен проект, придружен с мотиви за изменения и 

допълнения на ЗФВС. Главното съдържание на  проекта беше насоче-

но към; 

 Замяна на лицензионния режим с регистрационен. 

 Ясно формулиране на ролята и мястото на Националната спор-

тна организация и Обединените спортни клубове в национална-

та система за физическо възпитание и спорт. 

 По-добра регламентация и защита интересите на спортните ор-

ганизации регистрирани в обществена полза при стопанисване и 

управление на спортните обекти. 

 Хармонизиране на отделни членове и на закона, като цяло с 

хартите за спорта на Европейския съюз, МОК и ЮНЕСКО. 

2. Проведени бяха три срещи с председателя на парламентарната коми-

сия по въпросите на образованието, науката, децата, младежта и 
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спорта на 41-то Народно събрание.  Проведени бяха и многократни 

срещи с депутати-членове на парламентарната комисия, представля-

ващи отделните парламентарно представени политически партии. 

3. Проведени бяха пет срещи с евродепутата г-н Сл.Бинев по въпроси 

касаещи спортното законодателство, проблеми на спортното движение 

в страната и дейността на комитета по спорт към Европейската коми-

сия. 

4. Проведена беше специална среща с председателя на парламентарна-

та група на ПП ГЕРБ по въпроси касаещи новата Националната стра-

тегия за развитие на физическото възпитание и спорта до 2020 год. 

5. УС на БСФС утвърди и изпрати Открито писмо до Президента на 

Р.България, Председателя на Народното събрание, Председателя на 

МС, Зам.председателя на МС и Министър на вътрешните работи,  Ми-

нистъра на физическото възпитание и спорта и до ръководителите на 

всички парламентарно представени политически партии. В писмото е 

направен анализ и предложения за радикални промени в спортната 

политика на страната.(приложение №1)  

6. Отделни членове на УС на БСФС и председателите на столичните 

Обединени спортни клубове извършиха и самостоятелна лобиска дей-

ност с депутати, бизнесмени и обществени деятели свързана със за-

щита интересите на спортните организации. 

7. Председателят на БСФС проф.Св.Иванов проведе серия от срещи с 

ръководството на Министерството на физическото възпитание и спор-

та по въпроси касаещи статута и дейността на БСФС и Обединените 

спортни клубове в страната.  

Резултатът от извършената дейност се свежда до следното; 

 Предложенията на БСФС и Обединените спортни клубове за харак-

тера на промените по отношение структурата на българския спорт 

бяха приети и одобрени от МС на Р.България. Те бяха отразени и в 

проекта за нова Национална стратегия. 

 Уеднаквиха се позициите на ръководствата на Министерството на 

физическото възпитание и спорта, УС на БСФС и Обединените 

спортни клубове по отношение на ролята и мястото на тези органи-

зации в развитието на физическото възпитание и спорта на терито-

рията на общините и ведомствата. 

 По време на дебатите в парламентарната комисия и в пленарната 

зала на 41-то Народно събрание, ръководството на Министерство-
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то на физическото възпитание и спорта защити до определена сте-

пен позицията на спортните организации. 

През 2010 год. Министерството на вътрешните работи прие политичес-

ко решение да предостави плувния комплекс „Спартак” на Столична община. 

БСФС застана зад позицията на ОСК „Левски” . Изпратени бяха писма 

до Министъра на вътрешните работи, Кмета на Столицата, Председате-

ля на МС и Министъра на физическото възпитание и спорта, в които 

БСФС защити правото на ОСК”Левски” да продължи да стопанисва и 

управлява този спортен комплекс. Позицията на ръководството на 

БСФС и в настоящия момент е следната;  

Българската държава не бива да допуска напълно завършен и функ-

циониращ спортен комплекс за олимпийска подготовка и спорт в свободното 

време на служителите от състава на Министерството на вътрешните работи 

и ОСК „Левски”, да променя предназначението си и да се превърне в поред-

ния битак или къпалня - аква парк. Плувният комплекс „Спартак” трябва 

да остане в системата на организирания спорт, да осъществява пред-

назначението си като основен център за олимпийска подготовка по 

водните спортове и в свободното от организирани занимания време да 

изпълнява и социални функции на служителите от Министерството на 

вътрешните работи, училищата и населението от този район на Столи-

цата.  Като един от основните инвеститори в този комплекс БСФС го е 

предоставил за стопанисване и управление на ОСК”Левски” през 1985 

година, като член на Съюза. Едва ли в близките 20-30 години държавата ни 

ще бъде в състояние да построи друг такъв комплекс. Примера с трагедията 

на плувните комплекси ЦСКА на 4-ти километър и плажа „Мария Луиза” са ни 

предостатъчни.  

ІІІ. Дейности свързани с членство в международни спортни организации 
и защита интересите на БСФС и членовете му. 

 

През 2010 год. се проведе 18-та Генерална Асамблея на ЕНГСО в Бел-

град. В работата на Асамблеята активно участие взе председателя на БСФС 

проф.Св.Иванов. Основният политически документ обсъждан на асамблеята 

беше Манифеста на ЕНГСО за истински приобщаващ спорт. (приложение 

№2) Този документ на ЕНГСО стана една от основните теми и на дискусиите 

и в Европейската комисия. В манифеста на ЕНГСО за истински приобщаващ 

спорт е отразена същността на промените в новата  спортна политика на Ев-

ропейския съюз през следващото десетилетие. Той е и документ с фунда-

ментално значение за бъдещото развитие на БСФС, като обществена спорт-

на организация с нова европейска визия. 
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По време на Асамблеята беше извършена проучвателна дейност и 

разговори с членове на Изпълнителния комитет относно възможностите на 

БСФС да приеме домакинство на 20-та Генерална Асамблея или Форум на  

ЕНГСО през следващите години. Убедени сме, че провеждането на едно 

важно спортно-политическо събитие ще спомогне в значителна степен да се 

обмени опит и осветли в значително по-голяма степен проблема за характе-

ра и дейността на неправителствените спортни организации в Европейския 

съюз. Това е от голямо значение не само за нашия съюз но и за политичес-

ките партии в страната ни. Информацията, която българският политически 

елит притежава за организацията и функционирането на спортните органи-

зации в европейските страни е крайно недостатъчна или представена в 

твърде модифициран вид.  Развитието на българската национална система 

за физическо възпитание и спорт през последните 20 години се разминава 

съществено от водещата европейска практика. Необходима е политическа 

воля и разбиране за промяна в спортната политика на страната ни, както и 

промяна на българското законодателство в тази посока.  

Както вече бяхте уведомени на проведената в Талин тази година ХІХ-

та Генерална Асамблея на ЕНГСО, България – БСФС беше утвърден за до-

макин на юбилейната ХХ-та ГА на нашата Европейска спортна организация. 

Това е израз на уважение и огромно доверие към нашия съюз от страна на 

ЕНГСО и ръководствата на всички европейски спортни организации. Това е и 

признание и към всички български държавни институции имащи отношение 

към развитието на системата на физическото възпитание и спорта. Необхо-

димо е да отбележим, че възлагането на това домакинство на страната ни е 

плод на почти 8 годишен труд на настоящото служебното ръководство на 

БСФС. 

През есента на 2010 год. се проведе и 13-тия Форум на ЕНГСО в Дуб-

ровник. Темите на Форума бяха „Социална интеграция чрез спорта” и „Обра-

зование чрез спорта” – в т.ч проекта за двойната кариера на елитните спор-

тисти. Паради изключително високите такси за хотелско обслужване БСФС и 

много други членове на ЕНГСО не взеха участие във форума. Необходимо е 

да отбележим, че член на работната група по проекта на ЕНГСО за „двойна-

та кариера” беше г-жа Мила Андреева (Български ски пул). В нейно лице 

БСФС има информация и участие в работата на тази комисия в това число и 

на Форума в Дубровник. 

ІV. Взаимоотношения с Министерството на физическото възпитание и 

спорта.  

  Характерът на взаимоотношенията между ръководствата на БСФС и 

Министерството на физическото възпитание и спорта оказват съществено 

влияние в дейността на Съюза. Отчитайки този факт УС на БСФС предприе 
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нова стратегия за сближаване и избягване на конфронтация и противоборст-

во с държавното спортно ръководство. Такава стратегия провеждана в усло-

вията на остро политическо противопоставяне през изминалите 10 години ни 

донесе много и абсолютно необосновани критики и дискредитиране през ми-

нали периоди. УС на съюза възприе принципа на конструктивизъм и доказва-

не на необходимостта от Единна национална обществена спортна организа-

ция на България – партньор на държавния спортен орган чрез реална дей-

ност, която ние вършим при това само със собствени сили и средства. Бла-

гоприятен фактор за това е, че в ръководството на Министерството сега са 

наши колеги – професионалисти, които осъзнават истинските причини за 

кризата в българския спорт.  

 През 2010 год. се проведоха няколко съвместни заседания на УС на 

БСФС и ръководствата на столичните Обединени спортни клубове със 

зам.министрите г-н Л.Каменов и г-н Иван Ценов. Няколко срещи бяха прове-

дени и с Министър Свилен Нейков. 

 По всички проблеми, когато е искано становището ни БСФС е подхож-

дало изключително отговорно и е давал писмени предложения. На наши 

публични прояви вече присъстват представители на министерството. Изпол-

зваме случая да изкажем нашата признателност към зам.министър Иван 

Ценов и главния секретар г-н Л.Василев  за професионалният им под-

ход, принципни становища и разбиране по проблемите в българския 

спорт.  

 За пръв път за последните 20 години ръководствата на Министерство-

то и БСФС имат еднакви мнения и сходни действия по важни професионални 

проблеми. БСФС чрез публичните си изяви и контакти оказа обществена 

подкрепа в усилията на министерството за законодателни промени. В това 

число и в Откритото си писмо до най-важните държавни институции и чрез 

лобистката си  дейност.  Министерството чрез документите, които внася в 

МС на Р.България (проекта за нова Национална стратегия и проектите за 

изменения и допълнения на ЗФВС) и от трибуната на 41-то Народно събра-

ние, защити интересите на спортните организации в това число и на Обеди-

нените спортни клубове.  

 Анализът на дейността ни дава основание да направим следния извод 

- изразходвахме много енергия, извършихме голям обем дейност но 

постигнахме малко резултати. Нашите инициативи не срещнаха разбиране 

и подкрепа сред част депутатите в Българския Парламент. Министерството 

беше принудено да изтегли и доработва Националната стратегия. Законът за 

физическото възпитание и спорта не беше променен в частта му за замяна 

на лицензионния режим с регистрационен.  Членовете от закона касаещи 

задълженията, правата и статута на Обединените спортни клубове и Единна-
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та национална спортна организация също не бяха променени. Забавена бе-

ше с повече от година и половина  дейността на Министерството по изработ-

ването и утвърждаването на нова Национална програма на базата на която 

всички спортни организации трябва да изработим и наши нови програми, как-

то изисква ЗФВС.  

Пред БСФС и Министерството отново се изправи непреодолима 

политическа бариера. По тази причина организационната структура на 

българския спорт остава деформирана и много по-различна от тази в 

европейските страни. Бюрократизмът и формализма ще продължават 

да изяждат голяма част от ефективното работно време на спортните 

организации. Те ще продължават да доказват пред група държавни чи-

новници от ниските нива на управление, че съществуват, че работят в 

абсурдни за 21-вия век условия и имат повече от половин вековна дос-

тойна за уважение спортна история, от която не могат и няма да се от-

кажат. Фактът, че всички спортни организации – федерации, съюзи, 

асоциации и т.н. отдавна членуваме в авторитетни европейски и све-

товни спортни организации признати от структурите на Европейския 

съюз и МОК, няма значение пред родния Чиновник и Нашия закон ! 

Независимо от колегиалните ни взаимоотношения с ръководството на 

Министерството, наследените проблеми от по-близкото и по-далечно минало 

останаха. Ние нямаме принципни професионални различия. Имаме сходни 

мнения по много от проблемните сфери на българския спорт. Все още ня-

маме единни и координирани, съвместни практически действия за про-

мяна на ситуацията към по-добро. Все още ни безпокоят следните факти; 

1. След почти двегодишно закъснение и при спазване на всички зако-

нови изисквания от страна на БСФС,  Министерството отказа да 

поднови лиценза на Съюза.  УС на БСФС беше принуден да започ-

не процедура по обжалване на отказа пред Върховния Администра-

тивен съд. 

2. Продължават съдебните дела между БСФС и Министерството за 

одържавяване на спортни обекти построени от съюза. Това касае 

обектите на езерото Панчарево и базата за водни спортове на 

яз.Искър, която е построена на доброволни начала и със собствени 

ресурси от Съюза. 

3. Министерството на физическото възпитание и спорта предприе и 

мащабна национална инициатива за одържавяване на всички обек-

ти в които БСФС е бил инвеститор. Ако тези обекти се съхранят за 

българския спорт тази инициатива заслужава уважение. Но ако 

обектите се извадят от състава на публичната общинската собстве-
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ност, възникват много проблеми относно бъдещата им съдба, собс-

твеност и управление.  

4. Главна причина за напрежението и многодишната дискриминация 

спрямо БСФС са правата за собственост върху  спортни обекти, 

които Съюза е построил и със собствени средства и притежава  ка-

то неправителствена обществена спортна организация. Тези права 

са грубо погазвани от изпълнителната власт в годините на прехода 

в държавата ни. Това показват и юридическите анализи на този 

проблем поръчани от УС на БСФС. Не ги оспорва и Омбудсмана на 

Република България. 

5. Съгласно правния статут на неправителствените организации в Ев-

ропейския Съюз и Закона за физическото възпитание и спорта , 

БСФС има право на държавна помощ за да осъществява дейността 

си. В продължение на 20 години, независимо дали Съюза има или 

няма лиценз, държавата не е предоставила и една стотинка дър-

жавна помощ. Такава практика не съществува в нито една евро-

пейска държава. Това е само едно от доказателствата за системна 

дискриминация върху обществена спортна организация и нейните 

структури на общинско ниво. За голямо съжаление, държавните 

спортни органи ръководили българския спорт в годините на 

прехода не желаеха да припознаят БСФС, като организация 

партньор или не им позволяваха да сторят това от политичес-

ките централи.  

6. За да съществува съюза, той трябва да формира финансови при-

ходи, като управлява своя собственост или материални активи. 

Всеки опит БСФС да възстанови даже част от активите си среща 

съпротива и административни санкции. България е единствената 

държава член на Европейския съюз, в която националната 

спортна организация и нейни структури на общинско ниво, като 

Обединените спортни клубове, които имат огромен принос в 

развитието на националния и световен спорт са подложени на 

такава целенасочена дискриминация. От една страна БСФС е 

атакуван, че няма достатъчно дейност и от друга, държавата 

непрекъснато изземва активи на съюза и го лишава даже от 

елементарна държавна подкрепа. В същото време големи мате-

риални активи на съюза бяха предоставени на частни търговски 

дружества. Такава участ сполетя и Обединените спортни клубове, 

включително и най-големите от Столицата.(ЦСКА, Левски, Славия, 

Академик, Локомотив, Септември и др.) За съжаление тази практи-

ка продължава вече 20 години. Сменят се правителства, сменят се 

ръководства на държавния спортен орган но политиката и отноше-
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нието към БСФС и неговите общински структури си остава непро-

менено.  

За пореден път стигаме до извода, че най-големите достойнства 

на Съюза от близкото минало – организационното му единство, спорт-

ните резултати и огромните материални активи предназначени за пуб-

личния спорт, които той е създал, се превърнаха в най-големия му 

кошмар в годините на прехода.  

Независимо от тази констатация, УС на БСФС ще продължи активната 

си дейност за формиране на нов тип взаимоотношения с ръководството на 

Министерството на физическото възпитание и спорта, както и с други дър-

жавни органи имащи отношение към този социален сектор на българското 

общество. Ще продължим и дейността си за иницииране на  законодателна 

инициатива за промени в ЗФВС и други материални закони отнасящи се до 

активи на неправителствените  организации. Това е в интерес на българс-

кия спорт, на Съюза и на неговите членове. Нашето убеждение, е че 

кризата в българския спорт може да бъде преодоляна само със съв-

местните усилия на държавния спортен орган и всички спортни органи-

зации, независимо в коя сфера или подсистема работят.  

 
V. Партньорства с институции и организации. 
  

През изминалата година  БСФС е партнирал със; 

 Министерството на физическото възпитание и спорта. 

 Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на 
децата, младежта и спорта при 41-то Народно събрание. 

 Столична община. 

 Общинските ръководства на гр.Пазарджик, Разград, Дупница, Косте-
нец, общ.Момин проход, Ихтиман, В.Търново, Ст.Загора, Каварна и 
др. 

 Национална Спортна Академия.(участие в научни конференции и кон-
такти с катедри) 

 Редакционната колегия на списание “Спорт и наука” ( БСФС е собст-
веник на запазените права на списанието и негов основател). 

 Контакти с представители на българския бизнес. 

 Европейска неправителствена спортна организация.(ENGSO) 
 
 

VІ. Социални дейности. 

 През 2010 год. БСФС е издал над 345 удостоверения за пенсиониране 

на бивши служители на Съюза, на Българските спортни федерации и служи-

тели от бившите стопанските организации. 
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 На специално организирано тържество през м. декември по повод  на-

вършени кръгли годишнини,  УС на БСФС връчи почетни плакети на Съюза 

на спортни деятели с изключителни заслуги към съюза и спортното движение 

на България. Награди бяха връчени на проф.Райко Петров, г-н Иван Симео-

нов, проф. Светослав Иванов, г-жа Станка Виденова, г-н Никола Проданов, г-

н Димитър Георгиев, проф. Петър Банков, г-н Владимир Димитров, г-жа 

Здравка Йорданова, г-н Стефан Китов, г-н Йордан Радев и г-н Георги Нинов.  

 На специално тържество организирано от клуба на ветераните боксьо-

ри с почетен плакет на БСФС беше удостоен и г-н Любомир Парчев по слу-

чай неговия 90 год.юбилей. Той е един от най-заслужилите деятели на бъл-

гарския бокс, бивш състезател, изключително уважаван спортен съдия по 

бокс у нас, почетен съдия на АИБА. 

УС на БСФС ще продължи тази традиция и през 2011 год. Заслужилите дея-

тели на съюза трябва да бъдат почитани за труда и годините от живота си 

отдадени за българския спорт. 

VІІ.Финансова и инвестиционна политика. 

 Финансовата стабилност на съюза е един от главните фактори лими-

тиращи неговата дейност. Възможностите за външно финансиране в услови-

ята на остра икономическа криза в страната са крайно ограничени. Главните 

усилия на УС и служебното ръководство бяха насочени към ефективно из-

ползване на наличните активи на съюза. Макар и малко те са важни и са из-

точник на средства. Ресторантът на езерото Панчарево е чудесно място за 

прояви както на съюза, така и за всички федерации и други спортни органи-

зации и лица имащи потребности за провеждане на професионални събития 

и лични тържества. След основната му реконструкция и модернизация този 

обект е в състояние да носи приходи на съюза. Другият обект, който съюза 

все още управлява е базата за гребни и водни спортове на яз.Искър.  Дого-

ворът с клуба по ветроходство „ Академик” беше прекратен поради изтичане 

на срока и нежеланието на предишния наемател да подпише нов договор. 

Състоянието на този обект през 2010 год. беше много лошо. На практика той 

беше превърнат в рибарско селище и паркинг на ветроходни съдове на мно-

го частни лица. На предишния наемател му бяха предоставени условия да 

съхрани инвентара си и да продължи дейността си но при нови условия и нов 

наемател на обекта. През миналата година, както и в момента новия наема-

тел започна реконструкция и модернизация на част от обектите в комплекса. 

Спорът за собствеността на това спортно съоръжение с държавата все още 

е пречка за основната му реконструкция и модернизация. Целта на ръковод-

ството на съюза е да запазим собствеността си и управлението на това спор-

тно съоръжение и да го приведем във вид отговарящ на съвременните хиги-

енни и други експлоатационни изисквания. Центърът за водни спортове на 
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яз.Искър ще задоволява потребности и нужди и на други (не само на един) 

клубове по ветроходство, както и потребностите на съюза като национална 

спортна организация. 

 През изминалата година БСФС предприе действия за ефективизиране 

на собствеността си на Дианабат. В резултат на действията, които бяха из-

вършени съюза получи финансови и материални активи, които позволяват да 

имаме по-значима икономическа изгода от тях, както и много по-добри перс-

пективи за ефективна инвестиционна дейност през следващите години. 

 Извършена беше и значителна проучвателна дейност в страната за 

обекти в които съюза ни е бил основен инвеститор, но през годините на пре-

хода те са били иззети от общини или приватизирани под формата на РМД 

(работническо мениджърски дружества). Такива спортни и други обслужващи 

спорта обекти,  бяха открити в почти всички области в държавата ни. Този 

голям проблем засяга, както интересите на БСФС и неговите регионални 

структури, така и като цяло политиката на държавата ни в областта на спор-

та. Проблемът има изключително сериозни икономически, юридически и по-

литически измерения и се нуждае от цялостно и професионално осветляване 

от квалифицирани юристи в тази област. Вероятно изводите до които ще се 

стигне ще предизвикат и съответни законодателни инициативи от страна на 

български депутати или от парламентарно представени политически партии, 

тъй като проблема засяга всички видове неправителствени организации в 

страната ни. 

 Към настоящия момент все още голям проблем пред ръководството на 

БСФС е съдбата на фирмата „Спортстрой комплект” и включения към нейния 

капитал бивша фирма „Русе-спорт”. Сигналът на ръководството на БСФС до 

прокуратурата остана без последствие…За разрешаването му ще бъдат не-

обходими усилия от юридически екип и мощно съдействие от страна на спе-

циализирани държавни органи.  

 През изминалата 2010 година БСФС не е получавал реклами, дарения 

или спонсорство от търговски дружества или частни лица. Тежката икономи-

ческа криза в страната, огромното търсене на допълнителни финансови при-

ходи от всички спортни организации са причините за рязкото ограничаване 

на възможностите за привличане на финансови ресурси от такива източници. 

 От изготвения баланс към края на финансовата 2010 год. е видно, че 

действията на ръководството са довели до значително по-добро финансово 

състояние на съюза, спрямо състоянието му през предишни години. Незави-

симо, че крайния финансов резултат е отрицателен, финансовото състояние 

на съюза е многократно по-добро от това през предишни години. Основните 

приходи на съюза са от наеми, приходи от стопанска дейност и услуги, прео-

ценка на материалните активи на съюза и лихви. Неизпълнението на при-
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ходната част от бюджета за 2010 год. е главно от липсата на държавно под-

помагане на дейността ни и от рекламна дейност. Многократно бяха увели-

чени приходите ни от управление на собствени активи на съюза. Такава ще 

бъде тенденцията и през следващите години. Разходите на съюза за сведе-

ни до разумния оптимум гарантиращ стабилност, рационалност и стратеги-

ческа насоченост на извършващите се дейности. Нашата основна цел е да 

направим възможни дейности, които са от стратегическо значение за запаз-

ване целостта на съюза и такива, които са от значение за всички членове на 

съюза. На настоящия етап от развитието на БСФС не можем да си позволим 

мащабни финансови помощи към всички членове на организацията, незави-

симо от изключителната потребност на всички от такива, но можем да обез-

печим общи мероприятия касаещи целия съюз, политиката на съюза и при-

общаването му към европейските спортни структури. 

 В доклада на Контролния съвет е отразено цялостно финансовото 

състояние на съюза. 

 

VІІІ. Организационно състояние на БСФС. 

 Към настоящия момент в Съюза членуват общо 76 спортни организа-

ции, от които 48 спортни федерации, 28 Обединени спортни клуба и клубове 

по вид спорт, 6 спортни асоциации. През изминалата година бяха приети още 

3-ма нови членове.  Като цяло може да се направи извода, че организацион-

ното състояние на съюза е задоволително. Все още не са налице благопри-

ятни политически, законодателни и административни предпоставки за възс-

тановяване на организационната структура на съюза на територията на ця-

лата страна. Това е въпрос и на новите Национална стратегия и Национална 

програма за развитието на физическото възпитание и спорта в България. 

Както вече беше споменато по-горе, БСФС предложи на Министерството на 

физическото възпитание и спорта нашия проект. За съжаление отново поли-

тически интереси върнаха проекта за нова Национална стратегия за дора-

ботване. Проблемът за възстановяване на цялостната организационна 

структура на българския спорт, за мястото на БСФС и Обединените 

спортни клубове в националната ни спортна система е разделителната 

линия между българския и европейския модел за  организация на спор-

тното движение. Усилията на УС на БСФС и през настоящата и през след-

ващата година ще бъдат насочени към законодателни промени, които да ни 

доближават към водещата европейска практика в тази насока. Политически-

те и социални промени в Европейския съюз изискват от политическата ни 

система в страната незабавни и спешни действия насочени към отваряне 

на българския спорт към всички граждански спортни структури. Въпро-

сите за независимостта и автономността на спортните организации в 
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европейския съюз ще бъдат отразени с още по-голяма сила в подготвя-

ната нова харта за спорта на Съвета на Европа. Все още имаме надежда-

та, че и Министерството на физическото възпитание и спорта ще отчете тра-

гичната ни социална практика и действителност през годините на прехода в 

българския спорт. Ще се отчетат новите реалности и новите насоки за дей-

ността на Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на спорния 

сектор през следващото десетилетие. Ние сме предоставили на министерст-

вото декларацията на ЕНГСО  до Европейската комисия(Приложение №2), 

както и Манифеста на ЕНГСО за истински приобщаващ спорт(Приложение 

№3). Убедени сме, че и домакинството ни на ХХ-та ГА на ЕНГСО в България 

през следващата година, ще спомогне да се изяснят проблемите и различия-

та. България трябва да изработи и приеме наистина нова европейска 

спортна политика съчетаваща мощна държавна подкрепа с ефективна 

дейност на всички обществени спортни организации. 

 През 2010 год. УС на БСФС работи успешно, като колективен орган на 

управление на съюза. Проведени са общо 8 заседания, приети са 27 реше-

ния, като 95% от тях са изпълнени. Всички членове на УС на БСФС се включ-

ваха активно в отделните направления на дейност, където беше търсено 

тяхното съдействие и подкрепа.  

 Уважаеми колеги, 

Както е видно от доклада на УС на БСФС дейността на съюза ни е в 

пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с несто-

панска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на 

организацията и Закона за физическото възпитание и спорта. В дейността ни 

има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия 

и усилия, както и качествено нова спортна политика на страната ни. Като об-

ществена спортна организация ние ще продължим да предлагаме професио-

нални решения в интерес на публичния спорт, да бъдем партньори на съот-

ветните институции в държавата, когато имаме общи интереси и цели. 

ІХ. Насоки за дейност през 2011 год.  

 Уважаеми колеги, 

към настоящия момент БСФС осъществява дейността си в предметна област 

„ взаимодействие на спортни организации развиващи сходни видове спорт”. 

Цялата дейност на съюза в това число и на УС е била насочена в тази об-

ласт. Икономическото състояние на съюза не ни позволява БСФС да има 

дейност подобна на тази от времето преди прехода. Политическата, иконо-

мическата и социална действителност в страната са различни. Променят се 

и приоритетите в спортната политика на Европейския съюз. На преден план 

се поставят социалните, образователните и здравни функции на физическо-
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то възпитание и спорта. В тази връзка и ЕНГСО променя коренно приорите-

тите и дейността си. От нас се изискват конкретни практически действия на-

сочени главно в областта на спорта в свободното време с цялата па-

литра от спортни дейности и услуги свързани с този изключително ва-

жен социален сектор. В тази връзка ние разработихме и новата си визия, 

като национална спортна организация. Тя се изразява в следното; 

БСФС ще продължи да работи като национална обществена спортна 

организация партньор на държавния орган.  

Нашата цел трябва да бъде; „системно практикуване на двигател-

на активност и формиране на спортен начин на живот със здравна и 

профилактична насоченост през целия жизнен цикъл на човека”. 

Нашите приоритети; 

 Развитие на здравните, образователните и интегративни функ-

ции на физическото възпитание и спорт. 

 Развитие на физическото възпитание и спорта сред българската 

младеж. 

 Двигателна активност и спорт в свободното време. 

 Развитие на популярните и традиционни български спортове. 

Нашите политики; 

 Подпомагане на системната двигателна активност и масов спорт 

сред учащата се младеж. 

 Двигателна активност и спорт за всички социални групи. 

 Интеграция чрез спорт на етносите и малцинствените групи от 

населението. 

 Достъп до спортни обекти на хора в неравностойно положение. 

 Равни възможности за двигателна активност и спорт на жените и 

мъжете. 

 Спорт и солидарност между поколенията. 

 Свободен достъп до спортни обекти – политика на „отворените 

врати”. 

 Стимулиране на доброволчеството в спорта. 
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 Подпомагане на научно-изследователската и научно-приложна 

дейност в спорта. (списание „Спорт и наука”) 

От изложеното по-горе следва; 

1. БСФС ще продължи усилията си за промяна на Закона за физическото 

възпитание и спорта в частта му за премахване на лицензирането и 

замяната му с регистрационен режим. 

2. Ще продължим подкрепата си към дейността на нашите членове съоб-

разно финансовите възможности на съюза. Очакваме и Министерст-

вото на физическото възпитание и спорта да открие нова нацио-

нална програма за подпомагане проекти на БСФС и особено на 

Обединените спортни клубове за развитие на спорта в общините. 

Особено актуален е въпроса за данъчни облекчения свързани с данък 

сгради и такса смет, които в момента не са решени законодателно в 

полза на публичния спорт. Изключително актуален е и въпроса за ДДС 

свързан със спортните дейности, както като разходи за консумативи и 

услуги, така и като приходи от предоставени услуги. Този проблем се 

дискутира и на европейско равнище, като изключително важна част от 

социалната политика на Европейския съюз и държавите членки. За да 

осъществява спорта по-успешно социалните си функции и да стане 

достъпен за всеки гражданин на Европейския съюз са необходими ре-

шения и положителни фискални промени  в тази насока на европейско 

и национално равнище. 

3. Ще продължим дейностите си насочени към диалог с общинските ръ-

ководства в страната за възстановяване на организационната структу-

ра на съюза, съобразно с конкретното състояние на спортните органи-

зации в общините. 

4. Приоритет в дейността ни ще бъдат извън училищните форми за за-

нимания с двигателна активност и спорт на учащите се, развитие на 

детско-юношеския спорт, спорта по местоживеене и месторабота, сти-

мулиране на предлагането на спортни услуги за населението, както и 

масовия спорт на студентите и хората в неравностойно положение. 

5. Активно партньорство с ЕНГСО – подкрепа на политиката, както и пос-

тепенно включване на наши представители в работни групи и проекти 

на европейската ни организация. 

6. След утвърждаването на новата Национална стратегия и Национална 

програма за развитието на физическото възпитание и спорта от На-

родното събрание и Правителството на Р.България ще подготвим нова 
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4 годишна програма на съюза, съгласно новите национални приорите-

ти. 

7. Ще продължим усилията си за финансова и ресурсна стабилност на 

съюза. Предприемане на законови действия за възстановяване на ма-

териални активи на съюза, където това е възможно и рационално за 

организацията ни. 

8. Дейността на Съюза ще протече под знака на подготовката и успешно-

то провеждане на ХХ-та юбилейна ГА на ЕНГСО през м.май на 2012 

година, както и на специалното заседание на Изпълнителния комитет 

на ЕНГСО през м.март. 

9. Отразяване по подходящ начин на значението на доброволчеството в 

спорта. Тази година е обявена за година на доброволческата дейност 

в Европейския съюз.  

10. Популяризиране дейността на съюза чрез медийни изяви, обновяване 

и обогатяване с информация на сайта на БСФС. 

11. Подобряване на връзките и сътрудничеството ни с основните и страте-

гически за съюза партньори и представители на българския бизнес 

споделящи нашата мисия и дейности. 

Уважаеми колеги, 

Убедени сме, че БСФС се движи в правилна посока. Разбираемо за всич-

ки ни е обстоятелството, че дейностите ни са свързани с много тежести, ли-

шения и много проблеми от всякакъв характер. Но също така сме убедени, 

че заедно  и  нашата активност са основните фактори за успеха на дейността 

ни. 

Управителен съвет на БСФС. 


