Д О К Л А Д
На Контролния съвет на Българския Съюз за физическа Култура и Спорт за
дейността на Управителния съвет на Съюза за периода 2015 – 2016 г.

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми колеги,

Пред изминалия период УС на БСФС се ръководеше от Решенията на
Общото събрание, проведено през 2015 година и Устава на Съюза. Мястото
на БСФС в националната спортна система, ако изобщо такава съществува в
България, не е на необходимото ниво, което бихме искали да заема нашия
съюз. За това има обективни причини, но не бива да не споменем, че има и
чисто субективни причини, които понякога разединяват, а не обединяват
работата на съюза.
Разбира се, УС на БСФС запази дейността на организацията, но е далеч
от мястото, което на всички нас ни се иска да заеме.
В работата на УС жизнено важна нишка трябва да бъде спазване
изискванията на Устава на Съюза.
Трябва не само да даваме оценка за работата на държавната спортна
политика върху българския спорт, а да се опитаме да бъдем непреодолимо
условие в тази дейност на държавата.
Съюза намери място в работата на ЕНГСО, като взе участие през 2015
и 2016 година в работата на Генералните асамблеи в Лисабон – Португалия и
Вилнюс – Литва. През м. октомври 2016 година бяхме домакини на 19-тия
форум на ЕНГСО, посветен на новостите в Европейското финансиране през
2017г., както и доброто управление в спорта и новата европейска конвенция
за сигурност на спортните обекти – тема, особено актуална в момента при
нестихващите терористични атаки в Европа и света.
Посочените в доклада финансови съдействия на Съюза на наши
структури е добра стъпка, но крайно недостатъчна за ефективност в тяхната
дейност.

С решение на УС на БСФС се извърши Одиторска проверка за
финансовите 2015 и 2016 години, както и отговор на писмо до Председателя
на БСФС от членове на Управителния съвет.
Одиторската проверка се извърши на базата на подписан договор
между Председателя на БСФС и Георги Хаджийски – регистриран одитор.
След извършената одиторска проверка одитора представи своя доклад
до Ръководството на Съюза, от който е видно и установено следното:
I.

ИМУЩЕСТВО

1.Сдружението притежава земи и сгради, както следва:
- Апартамент №19 в сграда в гр. Несебър
- Апартамент №24 в сграда в гр. Несебър
Те са придобити съгласно Нотариален акт за земята №50 от 11 август
2010г. Имотите са придобити с идеални части от земята, описани в
същия нотариален акт.
2. Със същия Нотариален акт сдружението придобива и урегулиран
поземлен имот в гр. София, Община „Студентска”.
3. В счетоводството на сдружението по перо „Земи” се води и друг
имот, за който няма нотариален акт. Одиторът и ние като комисия
препоръчваме да се направи необходимото за снабдяване с Нотариален
акт. Ако това не е възможно, то този имот да се отпише от регистрите
на Данъчната служба.
4. Стойността на сградите е в размер на 628 000 лв. След начисленото
изхабяване в края на 2016 г. тяхната балансова стойност е 477 280,20
лева.
5. Стойността на земите по т. 3 е в размер на 498 484 лева. Поради това,
че няма Нотариален акт, трябва да се вземат мерки от УС за
установяване на реалните активи.

II.

ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ
2015г.

БФ „Бадмингтон”

2016г.

7 800

БФ „Шейни”

7 800

11 000

11 000

БФ „Баскетбол”

1 000

1 000

БФ „Ръгби”

5 000

5 000

ОСК „Марек”

4 540

0,00

„Дива Плюс” ЕООД
Общо:

16 786,44

11 983,96

46 126,44

36 783,96

III . ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
2015г.

2016 г.

ДСК

5 623,02

5792,70

ЦКБ

5 507,76

6 815,93

ЦКБ депозит в лева

207 130,92

ЦКБ депозит в евро

105 904,35 евро

62 127,35 евро

593,39

0,00

Каса
Общо:

IV.

218 855,09

121 510,55

134 119, 18

РАЗХОДИ

За 2015 г. разходите са в размер на 125 809,15 лв.
За 2016г.- 125 152,74 лв.
Най – значимия разход са гражданските договори, които
представляват 63,6% от общия разход на БСФС.

Командировките за 2015г. са 16 870, 86 лв.
и за 2016г. са 12 869,77 лв.
Всички разходи са документално обосновани.
V ЗАДЪЛЖЕНИЯ
2015г.

2016г.

Заплати

2 613,45 лв.

3 684,81 лв.

Осигуровки

2 108, 30 лв.

1 770,19 лв.

VI ПРИХОДИ
2015г.
Приход от услуги:
Членски внос:

2016г.

7 800 лв.

1 008 лв.

180 лв.

230 лв.

Приход от други продажби: 1 487,18 лв.
Приход от лихви:

1 463,47 лв.

Общо:

11 230,65 лв.

1 496,66
436,16 лв.
3 143,82

Приходите от отдаване под наем за 2015 година са в размер на
7 800 лв. Наемът е за отдаване на място за поставяне на съоръжение от трето
лице /БТК/.
Приходи от отдаване на апартаменти няма.
За 2016г. не бяха установени приходи от отдаване под наем.
Приходите от реклама за 2016г. в размер на 1008 лв.
VII ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ
Сдружението отчита своята дейност и като стопански субект, и
като сдружение с нестопанска цел.
За 2015г. загуба от стопанска дейност е в размер на 17 227,95 и от
нестопанска дейност – 98 321,32 лв.

За 2016г. година от стопанската дейност загуба в размер на
36 093,38 лв., а от нестопанска – 86 614,97 лв.
Комисията се присъединява към мнението на Одитора, че като
цяло приходите не са достатъчни за издръжката на Сдружението, което е
видно и от съотношението разходи – приходи. Това съотношение за 2015 г. е
11 към 1, а за 2016г. е 40 към 1.
Отчитаме добрите резултати и класирания на нашите спортисти,
но същевременно и казваме, че ние нямаме пряко участие в това.
Законодателните инициативи са важен момент, но и
недостатъчен от наша страна. Трябва да се лобира, да се търси съдействие и
помощ от всички, но на първо място трябва ние като Сдружение БСФС да
намерим своето място, като издигнем неговия авторитет и име.
Не е необходимо да повтаряме това, което е посочено в Отчетния
доклад за дейността на Управителния съвет на БСФС за настоящия отчетен
период. Да, наистина, направени са някои стъпки в дейността на БСФС,
изразяващи се в международната му дейност, някои други, касаещи работата
сред учащите. Но като цяло дейността на БСФС, изразяваща се като пряко
участие в работата и управлението на българския спорт, е недостатъчна. Има
много, много резерви, нови идеи, структури и конкретни стъпки към
подобряване на нашата работа. Трябва да работим в много тясна връзка с
учебните заведения, общините, клубовете по места, федерациите, НСА и
Спортното министерство за извоюване на авторитет и място на БСФС в
нашия спорт.

21.08.2017г.

1. Явор Тодоров - Председател

София
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