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БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БСФС  

ЗА ПЕРИОДА  М.МАЙ 2013г. и  2014г.     

 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Уважаеми колеги, 

 

Настоящият доклад за дейността на УС на Съюза, обхваща период от 

м.май 2013г. и 2014 год. Това беше динамично време, изпълнено с важни спортни 

и обществено-политически събития, както на национално, така и на регионално 

равнища. За нас, Зимните Олимпийски игри в Сочи-2014г. бяха поредното голямо 

събитие, даващо много поводи за оценки, радост, надежди и генерални изводи за 

състоянието и перспективите за развитие на зимните ни олимпийски спортове и 

олимпийската подготовка на страната ни изобщо. Резултатите са известни, както 

и оценките направени от Българския Олимпийски комитет. В обществено-

политически план също бяхме свидетели на бурно политическо 

противопоставяне, обществени протести, обещания, избори, сменени 

правителства и нови надежди. Само за около една и половина година в 

държавния спортен орган – (Министерство на физическото възпитание и спорта, 

Министерство на младежта и спорта) се смениха 5 ръководства и министри –       

г-н Св.Нейков, г-н П.Стойчев, г-жа М.Георгиева, г-жа Евг.Раданова и в момента г-н 

Кр.Кралев. В тази сложна и противоречива обстановка работихме всички – 

Управителен съвет на БСФС, както и всички вие, тук присъстващи наши членове – 

Български спортни федерации, Обединени спортни клубове и клубове по вид 

спорт. Нашата дейност, в по-голяма или в по-малка степен зависи от държавната 

и общинска спортна политика, от държавните приоритети и най-вече от 

държавното финансиране.  

През този период УС на БСФС положи изключителни усилия за 

стабилизиране на Съюза, за извеждане на преден план на главните проблеми на 

българския спорт, на общите проблеми на спортните федерации и обединените 

спортни клубове. С всички министри сме провеждали многобройни официални и 

неофициални срещи за решаване на конкретни проблеми  и общи проблеми на 

българския спорт. Честванията на 100 год.юбилеи на Обединените спортни 

клубове „Славия“, „Левски“ и „Ч.Море – Вн.“ бяха поводи не само за тържества, но 

и за много сериозни анализи, препоръки и изводи за належащи промени, както в 

държавната спортна политика, така и за нашата дейност. Наши представители 



2 
 

бяха едни от най-активните участници в обсъжданите проблеми и в Обществения 

съвет създаден от министър М.Георгиева.  

За нас, изключително благоприятна възможност за лобизъм и практическа 

дейност, беше обстоятелството, че наши представители и членове на УС на 

БСФС бяха на много важни обществено-политически позиции през 2014год.         

Г-н Г.Мърков беше депутат в 42-то Народно събрание и в момента е сътрудник на 

Председателя на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-то НС.    

Г-н В.Ив.-Лучано, г-н Лъч. Динчев – председател на ОСК“Академик“-Сф., бяха 

сътрудници към Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и 

спорта към 42-то НС. Г-н Г.Натов беше член на служебния състав на 

Парламентарната комисия. Г-н Ив.Чолаков-председател на ОСК “Тунджа“-Ямбол 

беше депутат в 42-то и сега в 43-то НС.   

Г-н Ст.Хранов - Председател на ОСК „Левски“-Сф. сега е  сътрудник  в 

Парламентарната комисия на 43-то НС. Активна парламентарна-консултантска 

дейност извършва и проф.В.Бачев. В управителните съвети на няколко Български 

спортни федерации (наши членове), също има депутати споделящи нашите 

възгледи и позиции. Изключителна помощ и съдействие ни оказват и членовете 

на УС на БСФС, г-н Ст.Стоянов, г-н Г.Попов, проф.Пл.Матеев и проф. Вълканов. 

 

Какви конкретни резултати постигнахме? 

 

1. Законодателни инициативи и лобизъм. 

 

 Общите проблеми на българския спорт бяха поставени за обсъждане на 

най-високо професионално, партийно, държавно и парламентарно 

равнище. 

 БСФС беше официализиран – показано беше в обществото, че той 

съществува, че защитава професионалните интереси в българския спорт, 

че има международно признание, че може да бъде добронамерен партньор 

на държавния спортен орган. 

 За пръв път от много десетилетия, кадри свързани със спорта и БСФС, бяха 

на единно мнение по голям кръг професионални проблеми, независимо от 

политически пристрастия и интереси. 

 БСФС, БОК, НСА“В.Левски“ и депутати от различни парламентарни групи 

имаха общи позиции по голям кръг професионални проблеми. 

 На задълбочен парламентарен контрол бяха поставени генерални 

проблеми на българския спорт, като: 

 Акредитацията на Антидопинговия център. 

 Състоянието и актуални проблеми на ученическите игри. 

 Финансова подкрепа на световните игри за глухи „ДЕФЛИМПИКС“. 
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 Състояние и проблеми на университетския спорт.  

 Състояние и ефективност на спортните училища. 

 Приоритети на държавната спортна политика. 

 Възможности за временно финансиране дейността на БСФ със 

спряно финансиране или временно спрян лиценз.  

 Замяна на лицензионния режим на национални спортни организации 

– БСФС, БТС, БСФ и Български футболен съюз с максимално 

облекчен регистрационен режим. 

 Ново място на Обединените спортни клубове в Националната 

система за физическо възпитание и спорт. 

 Различия в общинската спортна политика на отделни областни 

центрове в страната ни. 

 Запазване на спорта борба в програмата на Летните Олимпийски 

игри. 

 Анализ и оценка на представянето на страната ни в комплексното 

класиране по нации от Зимните олимпийски игри в Сочи-2014г. 

Необходимостта от изработване и приемане на Национална 

стратегия за развитие на зимните олимпийски спортове в България. 

 Парламентарен контрол върху инвестиционната политика на бившия 

министър на спорта г-жа М.Георгиева. 

 Състояние и управление на Олимпийската подготовка на българските 

спортисти, подготвящи се за Летните Олимпийски игри в Рио де 

Жанейро-2016год. 

 Удължаване срока за уреждане статута на земите на НСА“В.Левски“ на 

морската база в Равда и Студентски град. 

 Активно участие в законодателни промени – последните промени в ЗФВС 

от 2014год. имащи изключително важно значение за всички спортни 

клубове и организации, работещи на общинско ниво. Благодарение на 

нашите общи усилия, 42-то НС прие промените в; чл.4а,т.5 и т.6; чл.8, 

ал3,т.17, както и в други членове на закона. С тези промени се сложи 

законодателно начало за решаване на изключително важни проблеми 

за родния спорт, като: 

 възможността да се възстановяват детски и ученически спортни школи 

към Общините, т.е да се открие възможност да се назначават спортни 

кадри на трудови договори( едно от средствата за борба с младежката 

безработица и реално стимулиране на детско-юношеския и ученически 

спорт) 

 възможността за финансиране от Общините на проекти на спортни 

клубове, предоставящи безплатни спортни услуги за деца и ученици.       
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( като средство за достъп до спорт на деца с ограничени финансови 

възможности на родителите им и деца от малки и бедни общини) 

 държавата да полага грижи и за професионалната реализация на 

спортно-педагогическите кадри, а не само за тяхното образование и 

квалификация. 

 

 Решителен професионален и парламентарен отпор на друг законопроект, 

даващ възможности за скрита приватизация или привилегии за ползване на 

публични държавна и общинска спортни бази, (на част) от няколко големи 

спортни клуба. 

 Ясна и категорично изразена професионална позиция, пред министър 

М.Георгиева, за това, че не трябва да се пренебрегва мнението на 

Българските спортни федерации при разпределението на средствата за 

спортните клубове и директното сключване на договори на ММС с елитни 

състезатели, заобикаляйки становището на федерациите. 

 Ясно изразена професионална позиция пред депутати от всички 

парламентарно представени политически партии, че е крайно време за 

пълен анализ на спортния сектор и начало на спешни реформи на 

действащия вече 24 год. погрешен модел за организация и управление на 

Националната система за физическо възпитание и спорт. За решителни 

промени в действащия ЗФВС или подготовка на нов Закон, максимално 

съгласуван с водещата  европейска практика и нова политика на 

Европейския Съюз в тази социална област. 

 

В тази връзка, от името на Общото събрание на Съюза, искам да изкажа 

нашата благодарност и признателност на г-н Г.Натов,   г-н Г.Мърков,               

г-н Ив.Чолаков и г-н Христо Монов- председател на Парламентарната 

комисия по въпросите на децата, младежта и спорта при 42-то НС, за 

огромната дейност по разработването на проблематиката, дебатирането й на 

най-високо парламентарно ниво, подготовката на законопроекти и защитата 

им в Парламентарната комисия и парламентарните групи. 

 

 Какво не успяхме да постигнем? 

 Министър М.Георгиева не подкрепи предложенията ни, в ЗИД на ЗФВС 

предложен от Министерския съвет да бъдат включени замяната на 

лицензирането с регистрация, както и новата редакция на чл.11, за 

мястото и ролята на Обединените спортни клубове в Националната 

система за физическо възпитание и спорт. Отказът беше чисто 

политически. Краткият период на работа на 42-то НС, не ни позволи да 
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внесем отново подготвения от нас друг ЗИД на ЗФВС, целящ промени в 

това направление. 

 Не се промени отношението на ММС към практическата дейност на 

БСФС. Независимо от оказваната й помощ и съдействие на 

парламентарно ниво, министър М.Георгиева нареди и допусна 

криминално, многократно разбиване на помещенията на архива на 

БСФС от служители на министерството, изнасяне на проектосметна 

документация на Съюза за бивши инвестиции в спортни обекти и 

съоръжения за стотици милиони лева, трудови досиета и 

документи на ръководните органи на организацията, от нейното 

основаване през 1958 год. до момента. Достъпът на БСФС до 

собствения му архив, временно беше преустановен. Заявената 

готовност за активна дискусия и взаимодействие със спортните 

организации (гражданското общество) в началото на мандата на г-жа 

М.Георгиева, много бързо се трансформира във финансов флирт към 

няколко големи федерации, държавно-политически диктат по отношение 

на разпределението на инвестиционните и финансови субсидии към 

няколко елитни професионални спортисти и спортни структури в 

районите на ДПС. Отношението на част от екипа на бившия 

министър към БСФС, може да се охарактеризира само с няколко 

думи – политическо пристрастие, безпринципност, безочие и 

невероятна наглост. 

 

Така, в цялата 56 годишна история на нашия Съюз,  след Цвятко 

Барчовски, министър М.Георгиева е втория висш държавен 

служител и политик, допуснал незаконна саморазправа и 

посегателство върху собственост на БСФС, погазвайки 

професионален морал и етика, закони на страната и правния статут 

на неправителствените организации в Европейския Съюз. Случаят 

е предаден на Прокуратурата на Р.България и ще продължи в 

Българския Съд, а вероятно и на Европейско ниво, ако и този път 

това деяние остане без правни последствия. Действия от подобен 

характер са немислими и не могат да се случат в нито една друга 

европейска държава. 

 

 На финалната права, за приемането на изключително важни за 

Съюза и неговите членове законодателни промени, пак наш член – 

ОСК „Левски“ не намери сили и подход , да спре законопроект на 

член на клуба, който беше в противоречие с нашите интереси.  
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В тази връзка, искам да изкажа благодарност към ръководствата 

на Обединените спортни клубове от София – „Академик“, „Славия“, 

„Левски – Драгалевци“, „Локомотив“-Сф., и ЦСКА, както и на 

членовете на УС на БСФС, за единната позиция и подкрепа на 

нашите общи цели и действия пред ръководствата на Народното 

Събрание и  парламентарните групи. 

 

 Твърде краткия мандат на правителството на г-н Пл.Орешарски и на 

ръководството на ММС, не ни позволи да доведем до край, и много 

други рационални професионални промени. 

 

2. Материална и финансова подкрепа на членове на Съюза.  

Уважаеми колеги, както Ви е известно, БСФС в продължение на 24 

години, не е получил нито един лев държавна подкрепа. Държавата 

иззе и последните спортни активи на Съюза - ветроходната база на 

яз.Искър и финалната кула на ез.Панчарево. Независимо от това, БСФС 

продължава дейността си. През изминалия период безвъзмездна 

финансова подкрепа или заеми за дейността си получиха: 

 

 БФ Фехтовка заем от 5000 лв. Възстановен. 

 БФ „Бадминтон „ заем от – 7500 лв. 

 БФ „ Спортна Акробатика“ – 1500 лв. спортен календар и лечение на 

състезател. 

 БФ „Ветерани – бокс“ – 1000 лв. (за социална дейност). 

 Подпомагане на ЗМС“ Александър Николов“ – бокс – 500 лв. 

 СК „Локомотив-Сердика“ – СФ. Турнири по ръгби на БСФС – 2013 и 2014г 

–  общо 3000лв. 

 СБГД „Юнак“-  заем от 25 хил.евро. ВЪЗСТАНОВЕН НАПЪЛНО. 
 Инициативен комитет за възстановяване на ОСК“Спартак“-Плевен – 

заем 3000 лв. 
 Организационен комитет 100г. ОСК“Славия“ -  10 хил.лв. 

 БАСС – подпомагане на държавните игри на спортистите от малките 

селища – общо 2500 лв. за 2013 и 2014 год. 

 Общински работнически спортен клуб – Пазарджик - 800лв.-

2013год.(ежегодна целогодишна спартакиада на масовия спорт в 

Община Пазарджик по 7 вида спорт) 

 БФ Шейни -  заем от 6000 лв. Възстановен. 

 Турнир по футбол за подрастващи посветен на г-н Ив.Славков – (турнир 

на БСФС) – организиран от ОСК “Левски-Драгалевци“ 2013год.- 2000лв. 

 Договор за съвместна дейност с фирма „Дива+“  25 хил.евро – 

изпълнява се. 
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 Договор за публично-частно партньорство по европейски проект – 25 

хил. евро. Изпълнен и средствата са възстановени напълно. 

 Договор за заем с ОСК „Марек“- Дупница – 19 хил. лв. Изпълнява се. 

 Българска Киокушин Асоциация – „ИКО“-България- 1000 лв. 

 Спешъл Олимпикс – 1000 лв. 

 

 

През 2013 год. проф. В.Бачев и проф. Св.Иванов осигуриха 15 

бр.компютърни конфигурации (дарение от Англо-американското училище в 

София) , предназначени за дейност на наши редовни и активни членове. Целта 

беше, да се осигури системна онлайн връзка между ръководството на Съюза и по-

големите ни активни спортни структури, не разполагащи с компютри. 

През лятото на 2013 год. учредихме и първия клуб на спортния деятел – на 

БСФС в гр.Дупница. Активна проучвателна дейност в тази насока беше проведена 

и в много други градове на страната – Петрич, Плевен, Пловдив, Русе, Пазарджик, 

Бургас, Варна, Ловеч. 

Във връзка с нашата социална дейност, през 2014 год. проф. Пл.Матеев 

осигури 10 дневна безплатна почивка на 11 бивши боксьори (в тежко социално 

положение), бивши членове на национални отбори по бокс от недалечното ни 

минало. 

Продължава дейността на Съюза за подготовка на документи и съдействие 

за пенсиониране на наши бивши служители, както и такива на бивши стопански 

организации на БСФС. За изминалия период документи са издадени на над 400 

души. 

 

3. Международна дейност 

През 2013 и 2014 г. продължи активната международна дейност на Съюза, 

като един от активните членове на ЕНГСО. Наши представители участваха в 

21-та и 22-та Генерални Асамблеи. По финансови съображения, не участвахме 

във форумите на ЕНГСО, но имаме необходимата информация за 

обсъжданите теми и обмяната на опит. Членството ни в ЕНГСО, ни помага да 

имаме изпреварваща информация за подготвяните промени в областта на 

политиката в спортния сектор на Европейско равнище. Участвахме в 

дискусиите и оформянето на общи становища на неправителствения спорт по 

проблемите на програма „ЕРАЗЪМ +“, европейската седмица на спорта, 

финансиране и ефективно управление на спортните организации, борбата 

срещу незаконното договаряне на резултати от спортни състезания, бъдещата 

дейност и активности на ЕНГСО  и други актуални проблеми. Тези общи 

становища на европейските неправителствени спортни организации, се 

докладват от ЕНГСО на периодичните изслушвания в Европейската Комисия. 
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Такова изслушване на ЕНГСО,  беше проведено през 2014год. Отправените 

препоръки се вземат предвид при окончателната редакция на документите и 

програмите на ЕС, а често са  предмет на обсъждане и на регулярните срещи 

на министрите отговарящи за спортния сектор на държавите членки на ЕС.  

На настоящия етап, финансовите възможности на БСФС не ни позволяват 

да провеждаме активно двустранно или многостранно спортно сътрудничество 

със сродните ни организации, членове на ЕНГСО.  

 

4. Финансово състояние на Съюза. 

От анализа на финансово-счетоводната документация на Съюза за 2013 и 

2014 год. могат да се направят следните изводи: 

 

 БСФС осъществява дейността си само със собствени приходи. 

 Разходите са сведени до възможния максимум, гарантиращ 

нормална дейност на Съюза при сегашната обществено-

политическа и икономическа обстановка в страната и 

действащия в момента ЗФВС.  

 Съюзът може да си позволи, финансово съдействие и безвъзмездна 

помощ само за най-важни прояви и дейности, касаещи дейността 

на организацията и такива с голям обществен отзвук. 

Подпомагаме временно наши членове, които нямат материални 

активи, изпаднали са в изключително тежко финансово положение 

или финансов недостиг при провеждане на крупни национални или 

международни спортни прояви. 

 Независимо, че и двете години завършват с отрицателен финансов 

резултат, финансово - дейността на съюза към момента е осигурена.  

 Приходите на съюза са главно от управление на финансови и 

материални активи, собственост на организацията и по сключени 

договори за публично-частно партньорство, спестени разходи, 

реклама, лихви и услуги. 

 Тежките проблеми около състоянието и дейността на фирмите 

„Софспорт“ и „Спортстрой комплект“ ще се решават в българския 

съд. 

 Дейността на служебното ръководство е насочена главно към 

осигуряване на допълнителни финансови постъпления, за дейности 

от общо значение за всички членове на организацията. 

 

В тази връзка, изказваме нашата благодарност към Главния секретар 

на БСФС – г-н Димитър Манев-за упоритата му и всеотдайна дейност  и на 
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проф.Св.Иванов за лобизма и търсенето на възможности за приходи на 

Съюза. 

 

От направения преглед на основните дейности на Съюза, могат да се 

направят следните изводи: 

 

1. Изминалият период беше изключително динамичен. За пръв път, през 

изминалите вече 24 години преход, кадри на БСФС, работещи на различни 

нива доказаха, че Националната спортна система на страната ни е 

неефективна и се нуждае от решителна промяна.  Необходима е спешна 

реформа и нов Закон за физическото възпитание и спорта, максимално 

съобразен с водещите европейски практики и с нова философия, 

максимално близка до тази, отразена в хартите за спорта на МОК, 

ЮНЕСКО и Европейския съюз.  

2. Дейността на БСФС и на неговите колективни членове, следва да стане 

още по-динамична, координирана и  професионална. Вече е факт, че 

промените са неизбежни. В програмата на сегашното правителство за 

стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 

год.(сектор младеж и спорт), вече е включено изработването и 

обществена дискусия на НОВ ЗФВС. Новият министър на младежта и 

спорта г-н Кр.Кралев, също многократно обяви, че националната ни 

спортна система се нуждае от решителна промяна. От нашето активно 

участие зависи, дали професионалните или политическите мотиви за 

реформи, ще вземат превес в новия закон. Резултатът от 

политическите ги виждаме днес – 24 годишен преход в спорта и 

тотална катастрофа.  

3. Изминалият период доказа, че когато сме единни, когато защитаваме 

общи принципи и интереси, можем да променим системата, можем да 

убедим политиците, че са ни необходими професионални промени. На 

нас ни е необходим диалог с Държавата, а не партийно ръководство 

над спорта.  Резолюцията на 69-та Генерална асамблея на ООН (2014г.)  

„Спортът като средство за насърчаване на образованието, 

здравеопазването, развитието и мира“, недвусмислено доказва, че 

спортът се нуждае от „политическа независимост и самоуправление“. 

 

Насоки за дейността на БСФС през 2015 год. 

 

 Уважаеми колеги, 

Дейността на Съюза през 2015 год. ще продължи следните насоки: 
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 Продължаване на диалога с Общинските ръководства, които имат 

амбицията и възможността да подкрепят наши структури – клубове по вид 

спорт в малките общини и особено на Обединените спортни клубове в 

големите градове и областните центрове. На първо място това са 

столичните Об.СК и взаимодействието им със Столична община, пълно 

възстановяване на ОСК„Спартак“-Плевен и сдружения на спортните 

клубове в гр.Петрич, Русе, Бургас, Габрово, Пазарджик, Панагюрище, 

Смолян и в други общини и области, където има предпоставки и условия за 

това. Съюзът трябва да увеличава и укрепва организационната си 

структура. 

 Активизиране дейността на нашите членове във връзка с провеждането на 

Европейската седмица на спорта – 7-13.09.2015год. Провеждане на активен 

диалог и съгласувани политики със Столична община и районните 

администрации във връзка с подготовката и провеждането на дейностите 

свързани с избирането на София за Европейска столица на спорта през 

2018 год. 

 Активизиране на целия лобиски потенциал на БСФС, на Българските 

спортни федерации и Об.СК за изработването и приемането на нов ЗФВС. 

 Подобряване на координацията и взаимоотношенията с новото 

ръководство на Министерството на младежта и спорта. БСФС си поставя 

задачата да бъде добронамерен партньор на държавния орган, да отстоява 

професионалните интереси на своите членове и симпатизанти. 

 Подобряване на координацията между членовете на Съюза, чрез 

създаване на активни помощни органи – Съвет за диалог с обединените 

спортни клубове, Съвет за диалог с българските спортни федерации 

членове на БСФС и Съвет за работа с обществения актив и средствата за 

масова информация. 

 БСФС е отворена организация към проблемите на всички наши членове. 

Целта ни е да имаме целогодишен активен диалог и сътрудничество по 

всички общи актуални проблеми на спортното движение в страната. 

 Обмяна на опит и добри практики за членовете на БСФС, чрез провеждане 

на ежегодни форуми и семинари на Съюза, съобщения в сайта, чрез 

публикации в списание „Спорт и наука” и други подходящи събития. 

 Провеждане на активна международна политика в ЕНГСО, и двустранни 

контакти с членове на ЕНГСО. Установяване на членство в ЕПАС. 

 Подобряване на контактите и взаимодействието с ръководствата на 

НСА”В.Левски” и Българския олимпийски комитет. 

 Активно участие в работата на Парламентарната комисия, чрез наши 

представители. Поставяне за обсъждане на парламентарно ниво на 

актуални общи проблеми на спортното движение в страната. Подпомагане 
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подготовката на законопроекти в областта на физическото възпитание и 

спорта. 

 Активна дейност за подобряване финансовото състояние на Съюза, чрез: 

 Откриване и доказване на права за собственост на Съюза върху 

дълготрайни материални активи. 

 Приходи от управление на активи и услуги. 

 Осигуряване на реклами, спонсорство и публично-частни 

партньорства. 

 Участие в проектно финансиране на национално и европейско 

равнище. 

  Продължаване на усилията на ръководството на Съюза за 

осигуряване на финансиране по линия на държавния бюджет – НПО 

и по възможност по програми на ММС, МТСП и МОН през следващи 

години. 

 Активизиране на рекламната и пропагандна дейност на Съюза. 

 

Управителен съвет на БСФС 

 

 

 

 

 

 

 

 


