Проект
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА БСФС В ПЕРИОДА м.юли 2020 – м.септември 2021 год.
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми колеги,
Настоящият отчетен доклад обхваща важен период от дейността на БСФС и неговите
членове, а така също и за 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 организациите и кадрите работещи в тази социална сфера.
Това са продължаващата пандемия на COVID 19 в целия свят и съпътстващите нови и по-заразни
щамове, успешно проведените 32 Летни Олимпийски игри в Токио през 2021 год. и актуалното
обществено-политическо състояние в държавата ни през настоящата година. Това състояние няма
аналог в най-новата история на държавата ни.

COVID 19 и отражението й върху българския спорт.
Отчетният период е може би най-тежкия в историята на родния спорт. Неколкократните лок
дауни, стотиците заповеди на министрите на здравеопозването, на здравните власти и следващите
ги заповеди на другите министри от правителствата нарушиха тотално социалните и икономическите
дейности в държавата и в националната ни спортна система. (Доколкото я има.) Фактите са
следните:
➢ Тотално нарушен учебно-тренировъчен и състезателен процес във всички спортни
организации.
➢ Символични или липсващи компенсационни и финансови стимули за запазване на
спортно-педагогическите и организационни кадри в спортния сектор и особенно в
спортните клубове от подсистемите на детско-юношесткия спорт и в образователната
ни система.
➢ Изключително тежко финансово състояние на спортните организации във всички
сектори. Крайно ограничени или липсващи приходи, запазено ниво на разходите за
наеми, такси, данъци, консумативи и др.
➢ Неадекватна държавна спортна политика и управление на системата в условия на
дълбока обществено-политическа криза. Пълна липса на специални държавни
програми за спортния сектор, съобразени със специалния статут за регистрация на
спортните организации като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.
➢ Бавно и мъчително възстановяване на спортния сектор и през 2021 година.
Изводът който се налага е, че последиците от пандемията в специфичните условия в
страната оказаха и тепърва ще оказват крайно деструктивно влияние върху състоянието и
бъдещите дейности на спортните организации и кадри. Почти нищо от водещия европейски
опит в спортния сектор не се приложи в България. Спортните организации и кадри бяха
оставени всеки да се спасява кой както може и на благословията на общините, на почти
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липсващите спорсори и „резервите“ на собствениците на спортните клубове и други спортни
организации. Единствената реална помощ от държавата бяха средствата отпуснати на
спортни клубове по програмите на ММС, за които не беше поискано връщането на средствата
за нереализираните проекти, дейности и резултати. Липсата на точни статистически данни за
отражението на пандемията в спортния сектор при всички случаи ще се отрази негативно
върху приемането на стратегия и програми за излизане от кризата през следващите години.

Представянето на България на Летните Олимпийски игри
в Токио 2020, проведени през 2021 год.
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.
На проведеното неотдавна Общо събрание на БОК беше дадена отлична оценка за
представянето на Българската олимпийска делегация на 32-те Летни Олимпийски игри в Токио 2020.
Ние като член на БОК се присъединяваме към тази оценка.
От гледна точка на условията при които се подготвяха българските олимпийци
считаме, че представянето им е поредния спортен подвиг на спортните ни федерации,
националните отбори, състезатели, треньори и спортни ръководства от клубовете и
общините, от които е тръгнала спортната кориера на спортистите.
В Олимпийските игри в Токио 2020 участваха 11259 спортисти, представители на 205
Национални олимпийски комитети. България участва с 42-ма спортисти със спечелени квоти в 14
спорта. Нашите олимпийци завоюваха 3 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала, спечелени в 5
спорта. Този резултат нареди страната ни на 30-то място в неофициалното класиране по нации и на
18-то място сред европейските държави, което е значителен прогрес в сравнение с предишните
Летни Олимпийски игри в Пекин 2008 год.- 40-то място, Лондон 2012 год. – 51-во място, Рио де
Жанейро 2016 год. – 65 -то място.(Съдържателен отчет за участието на Българската олимпийска
делегация в Игрите на ХХХII Олимпиада Токио 2020, проведена през 2021 год.) Общо 10 български
спортисти спечелиха медали. В топ 10 се класираха 25 наши състезатели. Сред най-добрите 20 в
света се наредиха 31 от общо стартиралите 42 български спортисти.(Съдържателен отчет на БОК)
В тази връзка изказваме огромна благодарност и признателност от името на всички членове
на БСФС и на УС за завоюваните медали и престижни класирания на всички български спортисти
участвали в игрите на 32-та Лятна Олимпиада, на треньорските екипи и ръководства на българските
спортни федерации. В олимпийската история на България ще останат завинаги имената на златните
медалистки Ивет Горанова – карате, Стойка Кръстева – бокс, ансамбалът по худ.гимнастика в състав
Симона Дянкова, Лоура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова.
Сребърната медалистка Антоанета Костадинова, която се класира и на 4-то място на втората си
дисциплина. Бронзовите медалистки от борбата Тайбе Юсеин и Евелена Николова. В призовата
петица се класираха и щангистите Божидар Андреев и Христо Христов, худ.г-ка Боряна Калейн и
борецът Георги Вангелов. Успех постигна и българското плуване с финала на 100м.бътерфлай на
Йосиф Миладинов.
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Особено сме щастливи от успеха на златните медалистки Ивет Горанова – карате и Стойка
Кръстева – бокс, които са представителки на Българсите спортни федерации по карате и бокс, които
са членове на БСФС. Изказваме и нашата признателност и към председателите и ръководствата на
двете федерации – г-н Алескей Петров- карате и Красимир Инински – бокс.
В дух на феър плей , благодарност и обществена подкрепа отправяме за труда и резултатите
и на всички други български спортисти и спортни федерации, постигнали връх на спортните си
постижения на Олимпийските игри както и за завоюваните квоти за участие. Поздравления
заслужават и двамата ни сребърни медалисти от пара-олимпийските игри в Токио 2020 – Ружди
Ружди тласкана гюле кат.F55, и Християн Христов на 1500м. кат.Т46.
В дух на обективност оценяваме и усилията на ММС за финансовото и метериалнотехническо осигуряване на олимпийската подготовка на националните ни отбори в условията на
пандемия, финансови ограничения и обективни, макар и частични негативни обществени очаквания
на значителна част от спортната ни общественост за резултатите от предстоящото олимпийско
представяне на страната ни. Обективна оценка за равнището на удовлетвореност от условията за
спортна подготовка могат да направят спортните ни федерации, които реализираха на практика
подготовката на българските олимпийци.
Уважаеми колеги,
Подготовката и представянето на българските спортисти за игрите в Токио са подходящ повод
и за друг – професионален и обективен анализ за това, къде се намираме в световния олимпийски
спорт и на Балканите, кои са слабостите и резервите в подготовката за следващите летни
Олимпийски игри в Париж 2024 год. и изобщо за бъдещото развитие на Националната спортна
система на България. Това е друг общонационален проблем, който от години чака своя анализ и
системни усилия за възстановяване на спортния престиж на страната ни. Едно по-успешно
представяне не означава, че всичко е ОК и светлото спортно бъдеще на страната ни е сигурно.
Имаме и уроци от подготовката ни за Токио, които трябва да научим и да преодолеем. Предстоят
анализи на българските спортни федерации за спортно-техническото равнище на медалистите и
призьорите за Олимпийските игри, Световните и Европейски първенства през изминалия
олимпийски цикъл. Такъв анализ трябва да се представи и от държавата, който явно при настоящите
обществено политически условия и драматизъм в държавата ни ще закъснее. БОК не отговаря за
условията и ефективността от олимпийската подготовка на българските спортисти. Но като спортна
общественост и професионална дейност ние трябва да отстояваме професионалния и социалния
статус на кадрите заети в тази престижна за държавата ни социална дейност.
Какво показаха Олимпийските игри в Токио 2020?
➢ В условията на световна пандемия Япония и МОК се справиха успешно с подготовката
и провеждането на Летните олимпийски игри и Пара олимпийските игри. Перфектна
организация на всички видове дейност съпътстващи олимпиадата и пара олимпиадата
след нея. Токио 2020 беше уникална и първа в историята на олимпизма, която се
проведе без публика на спортните обекти.
➢ Увеличаващ се брой държави и Олимпийски комитети, участващи в игрите.
➢ Увеличаващ се брой спортове и олимпийски дисциплини, в които се спечелват медали.
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➢ Уникална конкуренция и увеличаващ се брой държави с възможности за спечелване
на медали, призови класирания и спортен престиж.
➢ Невероятна и увеличаваща се конкуренция за призови класирания и спечелване на
медали в почти всички олимпийски спортове и дисциплини.
➢ Даже в условията на световна пандемия и национални ограничения, олимпийската
подготовка на почти всички участници е била професионално планирана и проведена.
➢ Изключително високо ниво на спортните постижения във всички спортове, поставящи
основателно въпроса за предела на човешките възможности, за ефективността на
спортната подготовка, управлението на спортната форма и иновациите в
подготовката, управлението на спортната форма и възстановяването на спортистите.
➢ Изключително качество и надежност на спортните съоръжения и оборудване на
представителните спортни обекти и тренировъчни такива.
➢ Тотална електронизация и обективизация на съдийското оборудване и всички
съоръжения, регистриращи спортните резултати и медийното им отразяване.
➢ Изключително внимание към подбора на спортни таланти във всички спортове и
дисциплини. Приемственост в подготовката и реализацията на спортистите от
поколение към поколение и нов ръст на върховите спортни постижения.
➢ Изключителна конкуренция и борба между световните спортни сили за спечелване на
повече медали и национален престиж в неофициалното крайно класиране по държави.
В първата десетка на крайната класация по брой на златни медали по държави няма
изненади, но има изненадваща вътрешна динамика.
 САЩ са отново първа олимпийска сила, но в Рио са завоювали 46 зл.медала, а
в Токио 39. По общ брой на медалите в Рио са били 121, а в Токио 113.
 Бум е представянето на Китай – в Токио те заемат второ място с 38 зл.медала,а
в Рио са били 26. По общ брой на медалите в Рио са били 70, а в Токио 88.
 Бум е и представянето на Япония. Тя заемат трето място в Токио с 27
зл.медала. В Рио са били на шесто масто с 12 зл.медала , а в Токио с 27. По
общ брой на медалите в Рио са били 41, а в Токио 58.
 Великобритания е четвърта в класацията с 22 зл.медала. В Рио са били втори
с 27 зл.медала, а в Токио 22. По общ брой на медалите в Рио са били 67, а в
Токио 65.
 Бум е представянето на отбора на Руския олимпийски комитет, който заема
пето масто в Токио с 20 зл.медала. В Рио са имали19 зл.медала. По общ брой
на медалите в Рио са били 56, а в Токио 71.
 Голям прогрес по общ брой на завоюваните медали в Токио спрямо Рио
бележат Австралия – 46, в Рио 29. Италия – 40 в Рио -28, Нидерландия – 36 в
Рио 19, Унгария – 20, в Рио – 15 и т.н.
Общият брой на завоюваните медали по нации е един от най-важните
показатели за стабилността, ефективността и усилията на държавите и националните
им спортни системи за лидерски позиции в световния и олимпийския спорт. Той е и
много важен показател за стратегическо планиране на подготовката за следващите
олимпийски игри.
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➢ Изключително внимание на политическите сили от почти всички държави към
резултатите и спортните постижения в интерес за постигане и на политически и
престижни цели.
➢ Олимпиадата в Токио остава в световната спортна история като една от най-силните
в спортно-техническо отношение. (подобрени световни, олимпийски, национални
рекорди и най-високи спортни постижения на отделни спортисти, изключителна
плътност на спортните резултати в подборните и особено във финалните състезания
на олимпийските дисциплини във функционалните видове спорт и пределна сложност
на съчетанията в техническите видове спорт – спортна и художествена гимнастика,
скокове във вода и т.н).
Научното обяснение и доказателства на посочените по-горе изводи ще бъде направено във
всички държави и на тази основа ще се разработят нови стратегии и програми за развитие на
националните спортни системи.
Уроците, които нашата национална спортна система трябва да научи и решително да
промени в следващите години според нас са следните:
➢ Необходима е нова Национална стратегия и програми за развитие през следващите
години.
➢ Равнището и развитието на световния и олимпийския спорт налагат нова философия и
генерална реформа на Националната спортна система на България. Опитът и резултатите на
световните спортни сили за пореден път доказват, че ролята на държавата и на обществения
спортен сектор трябва да се балансират и решително променят. Ролята на държавата е да
създава условия и предпоставки за развитие на спортния сектор, а ролята на обществените
спортни организации е да управляват професионално спорта, спортните резултати, теорията
и методиката на спортната подготовка. Тоталитарното и еднолично управление на спорта в
България основано на политическа основа от поредица политически назначени министри (без
специална подготовка и професионален опит за работа в спортни организации) и от
специализиран държавен орган като ММС трябва да бъде променено. В нито една от
световните спортни сили няма държавен спортен орган със структура и функции като тези на
нашето ММС. Примери – САЩ, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Нидерландия,
Белгия, Унгария, Австралия, Швеция, Финландия, Норвегия, Литва, Латвия, Естония,
Харватия, Чехия, Словакия, Румъния, Косово и т.н. Тези примери налагат и обосновават
необходимостта от решителни промени и в Закона за физическото възпитание и спорта и
оптимален баланс на правата и отговорностите на структурите в Националната спортна
система на България.
➢ Без да омаловажаваме представянето на държавата ни на олимпийските игри в Токио и
реализирания напредък сме длъжни да посочим и какъв е потенциалът и резервите ни за
следващото участие в ПАРИЖ през 2024 год. Това може да се изясни като използваме
данните за общ брой на завоювани медали и тяхната краткосрочна динамика. Ето
резултатите; В Рио де Жанейро сме на 65-68-мо място по брой на зл.медали (без зл.медал),
от 3 спорта и 7 спортисти, а в Токио на 30-то място, от 5 спорта и 10 спортисти.
По общ брой на завоюваните медали в Рио сме на 54-то място с 3-медала, а в
Токио на 52-място със 6 медала – т.е потенциала ни е почти без съществено
подобрение.
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Само за сравнение – под ръководството на БСФС през 1988 год. на
Олимпийските игри в Сеул – България се класира на 7 място по брой на златни медали
- 11, на 5-място по общ брой завоювани медали-35, по 13 вида спорт и 33 спортисти.
Това са разликите между общественото – професионално управление на спорта
до 1988 год. и държавното – политическо управление от държавен спортен орган –
министерство в периода от 1991 до 2021 година.
➢ Повече компромиси със състоянието на спортната материална база и обезпечаването на
подготовката на националните отбори на България не могат да се правят. С изключение на
2-3 спорта, материалната база за подготовка на националните отбори е стара, амортизирана,
зле оборудвана и много далече от световните стандарти. За 30-годишната история на
прехода в България не е построен нито един нов съвременен спортен обект за олимпийска
подготовка на националните отбори на България. Повече от належаща е необходимостта от
изграждането на нов комплексен Национален център или специализирани по спортове
центрове за олимпийска подготовка на българските национални отбори.
➢ Резултатите от българското участие на игрите в Токио 2020 недвусмислено доказват, че
родния мъжки спорт е в дълбока и устойчива криза. Всички медали бяха завоювани само от
жени. Това в никакъв случай не може да доведе до стабилно и устойчиво развитие на
олимпийското представяне на държавата ни.
➢ Нито една от спортните игри не покри квоти и не участва в олимпийските игри. Крайно
належащи са професионални и задълбочени анализи и конкретни програми за развитието на
тези спортове – волейбол, футбол, баскетбол, хандбал и т.н.
➢ Какъв е потенциалът ни и къде сме на Балканите? По общ брой завоювани медали водещи
са; Турция-13, Сърбия – 9, Харватия – 8, България – 6, Словения - 5, Румъния и Гърция по –
4, Косово – 2 но златни!!! България вече не е водеща спортна сила даже на Балканите!!!
➢ Специални грижи се налагат за развитието и ефективността от спортната подготовка в
стратегически (от близкото ни минало) за страната ни спортове като лека атлетика, борба,
вдигане на тежести, плуване, спортна гимнастика, гребане и кану каяк, даже и на спорната
стрелба, джудо, фехтовка и други спортове с потенциал за успешна международна изява.
Конкуренцията в тези спортове е изключитенно голяма и с краткосрочни и временно приети
„престижни“ мерки не могат да доведат до значими и устойчиви резултати.
➢ Състоянието на професионалния и социален статус на спортно-педагогическите и
управленски кадри на всички равнища са дълбоко разочароващи и далече от равнището даже
на кадрите от образователната система в страната. Спортните организации и кадри останаха
извън грижите на държата във връзка с пандемията от COVID 19 и подкрепата от държавата
за икономиката и социалната сфера.
➢ Крайно належащи са решителни реформи в научното и научно-приложно осигуряване на
националните отбори и особенно на водещите в момента спортове с устойчиво развитие и
международни успехи.
Списъкът от уроци за предстоящи реформи в родната национална система за физическо
възпитание и спорт може да бъде продължен и в сферата на спортния подбор и селекция,
ученическия и детско-юношеския спорт, ефективността от работата на спортните училища,
университетския спорт, структурата и управлението на спортните организации, абсурдния в много
отношения нов закон за физическото възпитание и спорта и т.н.
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Генералният извод е, че Националната спортна система на страната ни трябва да се
управлява професионално от кадри обучени и възпитани в спортните организации и на
широка демократично ръководена обществена основа, какъвто е европейския и световен
модел за управление на спорта. Този модел е масова практика във всички световни спортни
сили (държави).., но в последните 30 години у нас е тотално деформиран.
Друг очеваден пример в това отношение е подготовкати ни за следващите само след 5
месеца Зимни Олимпийски игри в Пекин.
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 туристически 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 остана едно добро пожелание, пи ар акция, 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.
През изминалият отчетен период и след формалното приемане на новия закон за спорта от
44-то Народно събрание, всички спортни организации търпяхме последствията от този
законодателен абсурд. Бюрокрацията достигна своя връх. Абсурдни и ненужни регистри отнеха
много време и напразни усилия на кадрите във всички федерации. Събиране на данни и документи,
които никой в момента не използва за управленски дейности. Скандали и разправии с държавния
орган касаещи регистрациите на многоспортовите федерации. Закъснели срокове, отнети лицензии
или заплахи за отнемане на такива. Вместо съзидателен труд се въведе ненужна бюрокрация в
интерес на държавния орган, но не и на спортните организации.
Генералният ни извод, е че независимо от огромните ни усилия и 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 целево извадени от него. Каква ще бъде тяхната съдба, ще покаже бъдещето. Не
закъсня и предложението на министъра за разрушаване на плувния комплекс на 4-ти километър и
планове за неговата скрита приватизация пак под формата на държавна концесия и инвестиционни
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намерения. За наша радост, бурното негодование на плувната общественост във Фейсбук охлади
намеренията на родната бюрокрация. (към настоящия момент)
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. 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 неин
официален консултант. Още по-очеваден пример за несъобразяване с мнението на спортната
професионална общественост у нас е и факта, че даже към Европейската комисия е изградена и
функцинира ефективно обществен спортен орган EPAS ( Частично споразумение за спорта ). Тази
организация на ротационен принцип на всеки 6 месеца организира Европейски спортен форум на
който националните обществени спортни организации и олимпийски комитети на европейските
държави и представители на наблюдаващите спорта държавни спортни органи (където ги има), и
представители на ЕК, обсъждат изключително важни проблеми на европейския спорт и по тях се
приемат програми на ЕС за стимулиране на европейския спорт.
Генералният проблем за нов закон за спорта съответстващ на новата Европейска
спортна политика и хартите за спорта на ЮНЕСКО, ЕК и МОК остава открит.
2. Дейности със Столична община.
През изминалия отчетен период, БСФС нямаше дейност със Столична община. Подробно
описаните в отчетния ни доклад от миналата година предложения на БСФС за мащабни инвестиции
и нов устроиствен план на спортните съоръжения в Борисовата градина останаха в плановете и
намеренията за следващите години.
Независимо от това, от изказване на кмета на столицата г-жа Фандъкова, над 100 спортни
клуба от София са получили общински средства по програмите за спорта. Бюджет от над 1 милион
отново е получила и фондациата „София европейска столица на спорта“. София отново е
определена за „Европейска столица на спорта“ през 2024 година. УС на БСФС е с положително
отношение към спортната политика на СО, независимо от неговата оскъдност на фона на общия
бюджет на София. Нашето желание е през сладващите години тези взаимоотношения да се
развиват и конкретизират в ефективни съвместни проекти.
3. Сътрудничество с Президента на Р.България.
УС на БСФС счита, че сътрудничеството с президентската институция трябва да
продължи и да намери своето конкретно развитие в нови съвместни дейности. Пандемията
и негативното отношение на ММС и МС към инициативата „Спортувай с Президента“ се
отразиха изключително негативно за нови съвместни проекти и дейности. Независимо от това
УС на БСФС подкрепя и ще участва и в бъдеще с нови съвместни инициативи. 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 следващите години.
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4. Взаимодействие с Министерството на образованието и науката.
През изминалата година отново се проведоха няколко срещи с министъра на образованието
и науката. Такава среща за запознаване и внедряване в практиката на МОН на платформата на
проф.Св.Иванов – „Интерактивна спортна арена“ се проведе и в ПКДМС. Пандемията и
последвалите кадрови промени в образователната система на страната след мандата на ГЕРБ не
доведоха до край нашите предложения за нейното практическо приложение. Тази платформа има
бъдеще и трябва усилията за нейното ускорено внедряване да продължат.
5. Взаимодействие с ММС.
БСФС има подписан меморандум за сътрудничество с ММС още от управлението на държавния
орган от служебния министър на младежта и спорта проф. Даниела Дашева. Имахме почти пълно
сходство на идеите за пътя по който НСФВС трябва да се реформира. При управлението на
министерството от министър
Кр.Кралев този меморандум продължи своето действие.
Представители на ММС присъстваха 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 бившето Правителството за мащабни инвестиции в спортни обекти и съоръжения в
различни общини в държавата. Считаме, че заслужава одобрение факта, че през настоящата година
държавния бюджет за спорта предоставен на ММС достигна до немислимата от предишни
управления сума от над 92 милиона лева. До колко целесъобразно и ефективно са използвани тези
средства на настоящия етап не можем да направим преценка. Обявените от министъра инвестиции
в над 100 спортни обекта в страната по принцип е положително явление, но къде , защо и как са
инвестирани тези средства ще покажат резултатите от проверките на държавните контролни органи.
Като обществена спортна организация БСФС не може да бъде удовлетворена от факта, че спортната
общественост и спортните организации не бяха допуснати и не взеха участие в процесите по
планиране на строителсвото на спортни обекти и съоръжения в страната. Изключително сме
озадачени и притеснени от данните изнесени от служебното правителство на г-н Ст.Янев за
мащабните закононарушения и корупция в почти всички държавни органи по време на мандата на
ПП ГЕРБ. Такива сигнали в публичното пространство бяха обявени и за ММС. Не ние, а държавните
контролни органи ще установят обективната истина. Изключително сме притеснени и от данните за
критичното финансово състояние на БСТотализатор.
УС счита, че като цяло взаимоотношението и взаимодействието между БСФС и ММС все още
са крайно незадоволителни. Много пъти сме коментирали този проблем и неговата основа се крие в
деформациите на демократичните процеси в страната през последните три десетилетия. 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, Съюзът 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 (Мариана
Георгиева) беше абсолютно незаконно разграбен архива на съюза и в продължение на години
прокуратурата на държавата ни не се занимава с този проблем. Все още архива на БСФС не е върнат
на Съюза. Порочната система за лицензиране на редовно регистрирани в българския съд
обществени спортни организации, макар и леко модифицирана, си остана главен инструмент на
политическата класа да държи в подчинение и зависимост обществения спортен сектор. В нито една
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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.
Настъпилата в страната ни през настоящата година тежка политическа и парламентарна
кризи, дават негативно отражение и в дейността на спортния сектор. Обществото ни е тотално
скандализирано. Към момента страната ни се управлява от служебно правителство, което няма
право и време за съществени законодателни инициативи. Народните представители от всички
парламентарно представени партии не се интересуват от актуалните проблеми на спорта. В рамките
на само на една година имаме три извънредни парламентарни избори. Ще ни управляват три
служебни правителства. Два Парламента не успяха да съставят редовни правителства. Предстоят
трети парламентарни избори, както и редовни Президентски избори. Тази обществено-политическа
обстановка не може да не се отрази негативно и на състоянието и дейността и на спортните
организации. Належаща е тотална прамяна на обществено-политическата обстановка в държавата,
в това число и в системата на българския спорт. Светъл лъч на надежда бяха номинациите за
министри на спорта на г-жа Антоанета Стефанова от БФ Шахмат и назначения вече за втори мандат
служебен министър на младежта и спорта – нашия колега и член на БСФС г-н Андрей Кузманов бивш прадседател на БФ Модерен петобой. С министър Кузманов незабавно бяха проведени
няколко срещи. Имаме пълното му разбиране и подкрепа, но към настоящия момент действащия
закон за спорта отново не му позволяват да осъществи необходимите действия в подкрепа на БСФС.
В проведените извънредни парламентарни избори за 46-то НС проф.Д.Дашева беше
включена в гражданската квота в Софийска област. В тази връзка изказваме нашата благодарност
към всички български спортни федерации членове и нечленове на БСФС със спортни клубове в
общините от Софийска област за подкрепата и преференциите към проф.Дашева за избора й като
народен представител. Отново към такава подкрепа призоваваме спортните организации и техните
членове да подкрепят кандидатури на спортни специалисти и спортни общественици, които ще се
включат в следващите избори за 47-мо Народно събрание. На спорта на България са необходими
ръководни кадри от нашата професионална общност, а не политици от други професионални сфери
и с необясними за нас политически заслуги. Какво ще се случи, ще видим през следващите месеци.
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 спортна наука и имат важно значение при хабилитацията на нашите
научни кадри от системата на ФВС. През изминалия отчетен период, БСФС продължи само със
собствени сили и финансови ресурси да издава списанието. През настоящата година ще бъдат
публикувани общо 3 издания. Главна заслуга за издаването на списанието имат членовете на УС
г-н Георги Натов и г-н Данчо Митев. Активно съдействие оказват проф.Св.Иванов и проф.В.Бачев.
Благодарност за съдействието изказваме и към ръководството на НСА „В.Левски“, Ректора проф.
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Николай Изов, и особено на проф.Даниела Дашева, която от много години е автор и полага усилия
за набиране на нови качествени научни публикации за списанието.
7. Международна дейност.
БСФС е активен и редовен член на ЕНГСО. Световната пандемия от COVID 19 се отрази
негативно и на европейското спортно движение. Всички дейности бяха прехвърлени в онлайн среда.
Почти всички реални контакти на живо бяха прекратени. Независимо от това и налагащото се
преустройство на всички дейности, ръководството на ЕНГСО, Асоциацията на Европейските
олимпийски комитети и Европейската комисия бяха в системно сътрудничество. БСФС и всички
членове на ЕНГСО бяхме периодично информирани за състоянието и хода на пандемията и
отражението й в отделните държави. Всички проекти под патронажа на ЕНГСО продължиха да се
осъществяват. С писма и онлайн срещи ЕНГСО оказваше съдействие на всички свои членове.
Обменената информация касае теми, като опита и практиката в отделни държави за индивидуални
и групови занимания с двигателна активност в условията на специфични за отделните държави
ограничения, мерки на ЕК за облекчаване на негативните ефекти на пандемията върху дейността на
спортните клубове, предстоящи програми на ЕК за стимулиране на спортните организации, позиции
на ЕНГСО във връзка с въздействието на пандемията, иновации и научно осигуряване на спортната
подготовка в спортните клубове, проблема за психичното здраве в спортните клубове. В онлайн
среда се проведе и редовната Генерална Асамблея на ЕНГСО за 2021 год., в която взеха участие
всички членове на организацията. В ход е и подготоката и провеждането на предстоящия Европейски
спортен форум на ЕНГСО, посветен на темата за иновации в сферата на масовия спорт. Домакин
на него ще бъде Латвийския спортен съюз и Спортната акадимия на Латвия. Предвидено е и участие
на място и онлайн проследяване на работата на форума. Активността на ЕНГСО беше
пропорционална на хода на пандемията и тази активност продължава и в момента. Успешно работят
и всички помощни органи и комисии на ЕНГСО. В ход е и планирана за 2022 год. Генерална Асамблея
на ЕНГСО с домакин Спортния съюз на Фаройските острови, който ще чества и 100 годишнина от
неговото учредяване и дейност.
БСФС активно участва в реализацията на проекта SPIRIT. (Психо-социални инициативи за
приобщаващо образование). Проектът SPIRIT цели да разработи рамка за хуманен, приобщаващ и
овластяващ коучинг, който да поддържа добро психично здраве на практикуващите двигателна
активност и спорт , и е насочен главно за подготовка на треньори, спортни мениджъри и учители от
тази сфера на образователната система. 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, както и потдържането и развитието на добро психично здраве в
дейността на спортните клубове. БСФС изпълни всички свои ангажименти по плана за дейности до
момента. От проектния екип до момента са разработени са два фундаментални материала.
Изключително професионално направен литературен преглед по темата за психичното здраве в
спорта и по-конкретно в дейността на спортните клубове.Този документ смятаме да го предоставим
и на ръководството на НСА да служи като един изключително професионален пример за такава
разработка с несъмнено голяма научна и приложна стойност. Публикуван е и преглед на добрите
европейски практики в тази насока и общи изводи за тях, които ще са и част от ръководството за
дейност и обучение на кадри в тази насока. Тези първи два фундаментални резултати от проекта са
на английски език и обем от над 100 страници и ще бъдат на разположение на членове на БСФС,
които се интересуват от тази тема. Пред нас предстои и провеждането на два национални семинара
по тази тема, на които ще поканим за участие представители на наши членове. В тази връзка
изказваме нашата благодарност към г-н Г.Натов и проф.Д.Дашева за активното им участие и връзки
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с проектния екип. Такава благодарност за сътрудничество и споделяне на български добри практики
по темата на проекта, изказваме и на нашите членове – БФ УШУ с председател г-н Стефан Колев и
секретар г-н Петър Драгоев, БФ „Кунг Фу и ТАЙ Чи“ с председател г-н Таймур Джафари и неговия
клуб, Полицейски спортен клуб с председател г-н Венцислав Игнатов, който е и член на УС на БСФС,
както и на спортния клуб на фондация „Конкордия – България“ – г-н Петър Крумов. Съкратеното
време за представяне на добри практики на английски език, наличие на активно потдържани сайтове
и видео материали не ни позволиха да представим и други примери за добри практики от нашата
дейност, които несъмнено имаме.
Членството ни в ЕНГСО налага следните заключения:
В условията на световна пандемия 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 държавното ръководството и управлението на българския спорт през
последните 30 години.
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 е приложен годишния баланс на БСФС за 2020. Коментар по тях ще се
направи в доклада на Контролния съвет. Някои изводи, които ще посочим и в този доклад са
следните:
➢ И през този отчетен период Съюза е осъществявал дейността си само със собствени
средства.
➢ През този отчетен период Съюза няма осигурен генерален спонсор и дарители.
Съжаляваме, че члена на УС на БСФС проф. Николай Вълканов, по обективни причини
устно заяви кагоричното си желание да бъде освободен от състава на управителния
орган на Съюза.
➢ В максималния си обем, Съюза е запазил материалните си и наличните финансови
активи след продажбата на терена в местността „Малинова долина“ – район
„Студентски“. Това ще бъде отразено в баланса към 31.12.2021 год.
➢ Всички разходи за дейност са сведени до минимум.
➢ Ръководството не е оказвало финансова помощ на свои членове, поради остър
недостик на оборотни финансови ресурси.
➢ В края на 2020 год. за първи път от десетиления до сега, не се проведе тържеството
„Спортист на годината“ поради случилото се със спонсора на събитието „Нове
холдинг“.
➢ УС на БСФС работи 100% на обществени начала.
➢ Финансова помощ, по сметка на БСФС, нямаха възможност да окажат и фондация
„Български спорт“ както и БОК.
12

➢ Списание „Спорт и наука“ се издава само от абонаментни такси на абонатите и до този
момент от доброволна дейност на членове на УС на БСФС и главно на г-н Г.Натов
и г-н Д.Митев.
➢ Проф.Св.Иванов и г-н Г.Натов доброволно се отказаха от предвидените финансови
средства за управление на проекта „SPIRIT” на територията на България, като
средствата бяха преотстъпени на ЕНГСО за погасяване на вече 3 годишния неплатен
членски внос на Съюза.
➢ И през този отчетен период държавния спортен орган – ММС не оказа финансова
подкрепа за дейности на съюза, включително и за подпомагане издаването на
списание „Спорт и наука“. Само за сведение на Общото събрание ще посочим, че
Европейската лотария ежегодно предоставя на ЕНГСО голям финансов ресурс, с
който се осъществяват мащабни дейности и проекти касаещи проблеми на масовия
спорт в Европа под патронажа на тази уважавана европейска неправителствена
спортна организация. ЕНГСО финансира дейността си от членски внос, който за
редовните членове е 2000 евро за година, европейски проекти под патронажа на
ЕНГСО и сериозна финансова субсидия от Европейската лотария.
➢ Поставен е и нов уникален „рекорд на Гинес“ – обществена спортна организация като
БСФС с огромен исторически принос за развитието на националната спортна система
на България, на европейското, олимпийското и световно спортни двежения в
продъжение на 30 години да не е получила нито един лев държавна субсидия. И не
само това. По абсолютно незаконен начин е отнето цялото недвижимо и движимо
имущество на Съюза, включително и служебния архив с всички финансови и преоктосметни документи за всички национални спортни обекти, построени от БСФС. През
целия този период Съюза има непрекъсната регистрация в Български съд от 1958 год.
до момента, като напълно обществена спортна организация. Този факт буди искрено
съжаление за случилото се и случващо се с БСФС вече и на Европейско равнище.
Подобен аналог няма в нито една държава. Това е плачевният резултат от
криминалния преход в обществено-политическото преустройство на държавата ни и
фалшивата „демократизация“ на спортното движение в България.
➢ През 2020 и 2021 год. БСФС издаде над 100 нови удостоверения за осигурителния и
признатия трудов стаж УП-2 и УП-3 на бивши служители на Съюза и неговите бивши
стопански структури. Установени са отлични отношения и с контролните органи на
НОИ. С успех и без санкции за Съюза преминаха и няколкото целеви проверки от НОИ
за достовеност на издадини документи за пенсиониране. 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.
➢ Към настоящия момент БСФС няма кредити към банки или други финансови
институции.
➢ Съгласно счетоводния баланс към 31.12.2020 год. актива на Съюза е в размер на
960 000 лева. От които земи 498 000 лв., згради 453 000лв., и остатък от 18 000 лв., от
предоставен дългосрочен заем на фирма „Дива+“ който се изпълнява редовно. Тази
фирма беше партньор на БСФС, когато ветроходната база на яз. Искър се
стопанисваше от Съюза.
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По време на първото правителство на ГЕРБ министър Свилен Нейков направи
необходимото и последните дълготрайни материални активи за дейност на БСФС –
ветроходната база на яз.Искър – построена законно и в голяма степен на бригадирски
начала от служители на Съюза и финалната кула на езерото „Панчарева“ и ресторанта
към нея да бъдат национализирани „законно“ от държавния спортен орган.
Необходимо е да посочим, че нито един бивш министър на спорта преди Св.Нейков не
си позволи безобразието да одържави тези имоти на БСФС, позовавайки се на много
стари съдебни решения от началото на демократичните промени в страната.
9. Организационно състояние на Съюза.
Към настоящия момент, членове на БСФС са общо 59 спортни организации. През отчетния
период нямаме нови членове, но и нямаме напуснали Съюза. Това е добра основа за възраждане
в по-големи мащаби на дейността на БСФС.
От 01.01.2019 год. влезе в сила новия закон за физическото възпитание и спорта. Това даде
началото на поредната безмислена „реформа“ в българския спорт. Треньорските кадри, спортните
клубове, спортните федерации, спортни асоциации трябваше 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. Така, всички трябваше отново да се регистрират и в ММС. Процесът продължи
дълго време и създаде трудности на всички спортни организации и най-вече на многоспортовите
федерации и асоциации. Ако целта беше да бъдат закрити или принудени по „обективни причини“
да преустановят дейността си, сигурно новия закон им помогна.
В тази връзка и за голямо наше съжаление, Българската асоциация за селски спорт, която беше
активен член на БСФС и провеждаше от десетилетия ежегодно комплекс от спортни прояви на
клубове от селища до 5000 жители преустанови своята дейност. ММС прекрати лиценза й с
безумното изискване спортните клубове да членуват само в една лицензирана спортна федерация
по вид спорт. Така под „грижите“ на ММС, детско-юношесткия спорт на клубове от малки общини по
спортовете волейбол, баскетбол, футбол, шахмат, тенис на маса, хандбал и конен спорт бяха
лишени от популярна и значима за тях комплесна спортна проява с ежегодно участие на над 800
спортисти. Също за голямо наше съжаление, председателят на БАСС г-н Стоян Караиванов почина,
неговият заместник г-н Стефан Стефанов също и двамата от COVID 19. В момента БАСС е без УС
и с прекратена дейност. Този позорен факт е показателен до къде може да стигне държавната
спортна администрация, основавайки се на абсурден закон. Подобни проблеми имаха и други
спортни организации и федерации.
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 оказват
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
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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 случаи, резултатите и политическото устройство на следващото
правителство, след предстоящите поредни трети за 2021 година извънредни парламентарни избори
ще изискват отново огромен обем работа за УС и членовете на Съюза.
Крайно необходими са ни силно лидерство и смелост активно да защитаваме интересите
на Съюза и на спорта ни като система пред политическата класа на страната. Дали ще успеем
зависи от мотивацията и практическите действия на цялата спортна общественост.
В тази обстановка за нас 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 и съвместно да намерим път за спешни и решителни реформи в Националната спортна
система на България.
През отчетния период УС нямаше възможност да заседава редовно, но всички членове на УС
поддържахме оперативни контакти. Изключителна благодарност изказваме на г-н Данчо Митев за
редовното му присъствие в офиса, независимо от ограничения достъп и пандемията за обслужване
на наши колеги, работа с документи, проверки на контролни органи и други спешни и важни
оперативни задачи.
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 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 2021 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.
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➢ 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 лобизъм за възстановяване и
укрепване дейността на Съюза.
➢ Системно участие в заседанията на ПКВДМС в 47-то Народно Събрание.
➢ 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
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