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РЕШЕНИЕ 

НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА 
КУЛТУРА И СПОРТ ПРОВЕДЕНО НА 12.10.2017год. 

 
Общото събрание на Българския съюз за физическа култура и спорт, 

след като се запозна с отчетния доклад за дейността на УС на Съюза за 
периода 2015 и 2016год., доклада на Контролния съвет, доклада на независим 
Одитор, разискванията и направените предложения  

 
РЕШИ; 

 
По точка първа от дневния ред; 
 

1. Приема отчета за дейността на УС на БСФС за периода 2015 и 2016 
год., и оценява дейността, като позитивна.  

2. Работата на УС на БСФС е била в съответствие с Решенията на 
Общото отчетно-изборно събрание проведено през 03.06.2015 и 
приетите насоки за дейността на организацията за периода до         
2016 год. През отчетния период Съюзът реализира значими за всички 
свои членове цели, като: 
 

 Обективен анализ за моментното състояние на националната 
спортна система на страната. Лобизъм с депутати от 
парламентарно представените политически партии в 43-то 
Народно Събрание, за решителни реформи в Националната 
спортна политика на страната и спортното законодателство. 

 Материално-техническо и финансово подпомагане на членове 
на Съюза, съобразно обективните възможности на 
организацията. Лобизъм за инвестиции в спортна 
инфраструктура в райони, където работят спортни организации 
членове на Съюза. 

 Активно членство на БСФС в ЕНГСО. Отлично организиран и 
проведен 19-ти Форум на ЕНГСО в София през м.Октомври 2016 
год. 

 Активно взаимодействие със служебното ръководство на ММС с 
министър проф.Даниела Дашева. Подписан меморандум за 
сътрудничество между БСФС и ММС. Много добро 
сътрудничество и с ръководството на НСА „В.Левски“ . 

 Активна дейност с кметове от Общини, имащи нагласа и 
разбиране за възстановяване на традиционната организационна 
структура на общинския спорт.( сдружения на спортни клубове 
или възстановяване на Обединени спортни клубове) 
 

3. Общото събрание на БСФС изказва благодарност и признателност на 
всички членове на Съюза за дейността им по развитието на спортовете 
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и съхранение на спортните традиции, на обществените деятели и 
ръководствата на стопанските организации подпомагали дейността.  

 
4. Общото събрание, отчитайки положителното значението на 

извършената дейност, оценява, че устойчив напредък във 
взаимоотношенията между настоящото редовно ръководство на 
Министерството на младежта и спорта и Съюза, не е настъпил. Налице 
са благоприятни предпоставки за бъдеща ползотворна дейност. 
Очакваме, в предстоящото обсъждане и приемане на новия Закон за 
физическото възпитание и спорта по нов начин да се регламентират 
взаимоотношенията между Съюза и ММС в съответствие с    
общоприетите европейски практики и политически документи на 
Европейската Комисия, МОК и ЮНЕСКО.  

5. Общото събрание утвърждава като първостепенни приоритети за 
дейността през 2017 год. и следващия период до 2021 год.; 
 
 Активно участие в дискусиите в ПКВДМС при обсъждане на 

проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта.              
( Пълна синхронизация на закона с хартите за спорта на 
Европейския съюз, МОК и ЮНЕСКО; Ново място и статут на БСФС 
и Обединените спортни клубове в Националната система за 
физическо възпитание и спорт.) 

 Приложение на принципите за добро управление в спорта 
утвърдени от МОК и Европейския съюз. Значително подобряване 
на финансовото и организационно състояние на Съюза и 
ефективността в работата на Управителния Съвет. Сключване на 
договор с генерален спонсор на БСФС и засилване на 
стопанската дейност. 

 Разширяване и стабилизиране на организационната структура на 
Съюза в Общините с държавни и общински спортни училища и 
тези с позитивно отношение към сдруженията на спортните 
клубове.  

 Активното сътрудничество и взаимодействие между БСФС и 
Ръководството на Столична Община, във връзка с 
усъвършенстване на координацията на спортните дейности, 
развитие на спортната инфраструктура и домакинството на 
София, като Европейска столица на спорта през 2018 год. 

 Разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с ЕНГСО и 
ЕПАС по въпроси на европейската спортна политика и програмно 
финансиране. Пълно съдействие на БСФС на програмния екип и 
успешно приключване на проекта „ASPIRE“ в България. 

 Развитие на диалога и сътрудничеството с новото ръководство на 
Министерството на младежта и спорта и другите държавни органи 
имащи отношение по въпросите на физическото възпитание и 
спорта. 

 Продължаване на дейностите свързани с откриването и 
възстановяването на незаконно иззети активи на Съюза и на 
негови членове. 

 Активно съдействие на Прокуратурата на Р.България за връщане  
архива на БСФС и поземления имот в местността Манастирски 
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ливади в София. За разграбването на този имот, в срок до един 
месец да се сезира Министъра на младежта и спорта и Главния 
прокурор на държавата от името на Общото събрание. 

 
 
По точка втора от дневния ред; 

1. Общото събрание приема докладите на Контролния съвет и независимия 
одитор.  

 
 
   По точка трета от дневния ред; 
1. Приема Бюджета на БСФС за 2017 год. 
 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСФС  
С МАНДАТ ДО 12 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА 

  
1. Председател  проф.Светослав Иванов 

Членове 
2. г-н Борис Николов 
3. проф. Вихрен Бачев  
4. г-н Васил Божков 
5. г-н Васил Иванов – Лучано 
6. г-н Георги Попов 
7. г-н Георги Натов 
8. г-н Георги Дончев 
9. г-н Димитър Джамов  
10. г-жа Елена Динева 
11. проф.Пламен Матеев 
12. г-н Петър Магеранов 
13. г-жа Румяна Нейкова 
14. г-н Стоян Караиванов 
15. г-н Явор Тодоров 

 
 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
 
1. Председател  проф. Белчо Иванов 
    Членове 
2. г-н Василис Дамянидис 
3. г-н Красимир Желязков  
 

  
 
 
 

 


