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анализ на развитието на държавните институции в спорта в България и 
Великобритания от 50-те години на 20-век до днес. Разгледан е процесът на 
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реформа и Европейската политика - нормативната база и програмно-
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1. Въведение 

 
През последните 20 г. настъпват значителни промени в 

институционалното развитие в областта на спорта в България, като 

резултат както от външни, така и от вътрешни за страната фактори. 

След демократичните промени, настъпили през 1989 г. в България 

ясно е очертана тенденция към изграждане на устойчиви публични 

административни структури с организационно и функционално 

значение за развитието на физическата култура и спорта. 

Периода 1992-2011 г. е белязан с важни и значими събития в 

областта на спорта. Засилва се международното сътрудничество с 

Комитета за развитие на спорта (SDDS) към Съвета на Европа, 

вследствие на което се приемат за изпълнение важни програми, 

доклади и договорености между страните в Централна и Източна 

Европа. 

През периода Република България подписва и ратифицира 

международни конвенции и световни стандарти като тези в областта 

на антидопинга са Конвенция и Допълнителен протокол на Съвета на 

Европа (1992 г., 2005г.); взема участие в SPRINT (Спортни реформи, 

иновации и тренировки ) семинари, организирани съвместно със СЕ; 

развива и внедрява в своята работа много препоръки от Доклада и 

Директивите по присъединяването на България в Европейския съюз в 

областта на спорта. Приемането на България в ЕС през 2007 г. бележи 

нов етап в управлението и администрирането на спорта. 

Като страни-членки на ЕС, както Великобритания, така и 

България приемат, насоките на Бяла книга за спорта 1, един от 

основните документи на Европейската комисия, приет през юли 

2007г., в който се очертава нейното виждане за сектора. Целта на 

Бялата книга е: 

                                                 
1 Вж. Бяла книга за спорта- 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/sport/whitepaper_bg.pdf.  



 3 

— да се предостави стратегическа насока относно ролята на 

спорта в ЕС; 

— да се насърчат обсъжданията между ЕС и спортните органи по 

конкретни проблеми; 

— да се повиши съобразяването със спорта при изготвянето на 

политики на ЕС; 

— да се повиши степента на осведоменост относно потребностите 

и специфичните характеристики на този сектор; 

— да се определят подходящи по-нататъшни действия на 

равнище на ЕС. 

В подробен план за действие, известен като план „Пиер дьо 

Кубертен“ 2, в Бялата книга се предлагат и конкретни действия. Този 

план за действие се отнася до социални и икономически аспекти на 

спорта като обществено здраве, образование, социално приобщаване 

и доброволно участие, външни отношения и финанси. 

 

2.  Ролята на държавата в развитието на спорта в 

България 

 

Развитието на спорта в България не би било възможно да се 

осъществи без развитието на адекватни институционални структури, 

като Държавни агенции с ранг на министерства и Министерства на 

спорта, които да създадат и развият адекватна политика, 

хармонизирана с Европейската, и едновременно с това да отчитат 

националните особености и специфики, характерни само за страната и 

спорта. Последните са отразени в Националната стратегия за 

развитие на физическото възпитание и спорта в Република 

България 2010-2020 на Министерството на физическото 

възпитание и спорта (МФВС), приета от Министерски съвет на 

РБългария през 2009 г.(изм. 2012 г.) Тя е основополагащ документ 

                                                 
2 Вж. План „Пиер дьо Кубертен”- http://www.apesdar-
bg.org/resources_bg/Action_Plan_white_paper.pdf. 
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на МФВС и Правителството за ролята, мястото и социалните функции 

на физическото възпитание и спорта в РБ. Тя отразява необходимостта 

от качествено преустройство на системата за физическото възпитание 

и спорта, като задължителен компонент на политическите, 

икономическите и социални промени в обществото. 

Българският спорт се подпомага с държавно финансиране чрез 

програмно-проектния подход. Приоритетно МФВС разпределя 

финансиране по програмите: „Спорт за високи постижения”, 

„Олимпийска подготовка”, „Програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби”, „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, „Спорт 

за деца в свободното време”, „Научи се да плуваш”, „ Програма за 

подпомагане спортната дейност на многоспортови федерации” и др. 

Един от основните източници на финансиране на спорта в 

България е Българския спортен тотализатор (БСТ). Създаден още 

през далечната 1957 г. с ПМС 18/1957 г., БСТ подпомага българските 

спортисти при участието им на световни, европейски първенства и 

Олимпиади. БСТ е основен спонсор на МФВС и Българския Олимпийски 

Комитет (БОК) и подкрепя голям брой спортни инициативи и социални 

дейности. Ежеседмично 21% от постъпленията в игрите се превеждат 

на МФВС, за разпределение по програми. 

Финансирането на МФВС по програми за 2010 г и 2011 г. е 

показано в (Приложение 1). 

 

3. Историческо институционално развитие на 

управление на спорта в България3 

 

Институционализирането в областта на спорта започва още през 

далечната 1945 г., когато е създадена Дирекция за физическа 

култура и спорт към Министерството на народното здраве. Тя има 

окръжни, околийски физкултурни служби по места. Главната и цел е 

да постави материална основа за научното изграждане и 
                                                 
3 Данните са от Централен Държавен Архив – София. 
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демократизиране на физическата култура. Задачите, които стоят пред 

нея за разрешаване, са: 

1) да се осигури материална база на физкултурните 

организации, като се планира правилно и се създадат физкултурни 

строежи; 

2) да се осигури снабдяване и правилно разпределение на 

спортния инвентар и екипировка; 

3) да се създаде в най-близко време достатъчен научен кадър 

от ръководители; 

4) да се изработят програмите на всички физкултурни 

организации, за практическата учебно-спортна работа, като в 

основата се постави прилагане на републикански физкултурен 

комплекс; 

5) да се осигури и организира медицински надзор над всички 

физкултурници; 

6) да се създаде българска спортно-техническа и научно-

популярна книжнина; 

7) да се поощрява и подпомага разрастването и 

масовизирането на свободните физкултурни организации и на 

физкултурното движение изобщо; 

Приблизителната структура (според налични документи в 

Централния Държавен Архив) се състои от следните отдели и 

отделения: 

• Отделение организационно-кадрово; 

• Отделение за издаване помагала и пособия; 

• Отдел за физкултурни организации; 

• Отдел за подготовка на ръководители и научни изследвания 

• Отдел за медицински надзор  

• Отдел за подготовка на технически кадри - ръководи и 

спортни курсове. 

В изпълнение на задачата за медицинския надзор и 

задълженията по медицинското осигуряване на физическата култура и 
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спорта, по решение на Колегиума на Министерството на народното 

здраве, през 1952 г. е създадено първото в страната специализирано 

спортно-медицинско заведение - Софийски градски медико-

физкултурен диспансер. Той осъществява контролна дейност по 

Закона за медицинския контрол и поема цялостното решаване на 

проблемите свързани с ефективното използване на физическата 

култура, спорта и туризма в борбата за опазване здравето на народа, 

да организира системни мероприятия и диспансерни наблюдения по 

здравословното и функционално състояние на спортистите от 

националните отбори. 

През периода 1948-58 г. дейността на Дирекцията преминава в 

новосъздадена самостоятелна организация - Върховен комитет за 

физическа култура и спорт (ВКФВ), с главна цел: активно 

масовизиране на физкултурното движение, повдигане на техническото 

ниво на различните спортове за повишаване на спортното майсторство 

в страната. Към него, в сградата на ул. „Ангел Кънчев” 19, се е 

помещавал и Софийския градски медико-физкултурен диспансер, 

който по-късно, със Заповед на Министерството на народното здраве 

от 9.03.1970 г., прераства в Републикански център по спортна 

медицина. От 1957 г, до 1972 г., той се премества последователно в 

сградата на физкултурната палата на бул. „Толбухин” 18, в 

помещенията на стадион „Васил Левски” и в комплекс „Диана”, хотел 

2. 

Към ВКФС е било и управлението на спортните имоти, 

включващо: сп. комплекс „Диана”, „Автотранспорт-София, 

„Спортпалас-Варна, НСБ ”Самуил-Петрич, морската олимпийска база 

„Спартак” - Созопол и др. специализирани спортни школи. 

Паралелно с ВКФС в страната работели и други спортни 

организации на доброволчески и обществен принцип като: Народен 

физкултурен съюз - обединяващ всички спортни съюзи, Народен съюз 

за спорт и техника (НССТ), към който са били 8 комитета по различен 

вид спорт като: морско дело (гребане, ветроходство и плуване), 
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корабомоделизъм, спортна стрелба, ПВХО, въздушен спорт, авто-мото 

дело, конен спорт, радиолюбителство и фотолюбителство. НССТ е бил 

създаден с цел: да внедри техническите навици и военни познания на 

нашия народ, предимно на младежта, като с овладяване на 

дисциплините на съюза да се подготвят кадри за социалистическото 

строителство и отбрана на родината. 

Централният съвет за физическа култура и спорт, създаден 

непосредствено след 9.IX. 1944 г., утвърден от ОФ и Министъра на 

вътрешните работи е осъществявал върховно идеологическо и 

организационно ръководство на всички физкултурни и спортни 

организации, които съществуват тогава в страната. 

На 19 март 1957 г. назрява решението за обединение. 

На съвместно заседание на централните съвети на доброволните 

спортни организации: „Академик”, „Динамо”, „Локомотив”, „Миньор”, 

„Септември”, „Спартак”, „Торпедо”, „Ударник”, „Урожай”, „Червено 

знаме”, ЦСК на НА”, членове на ВКФС, представители на ЦСПС, ДСНМ 

се решава да се изгради една единствена спортна организация под 

името Български съюз за физическа култура и спорт (БСФС). 

Тя се изгражда като масова, доброволна, самодейна и 

обществена организация за физическо възпитание на трудещите се и 

младежта в НРБ, под ръководството на ЦК на БКП. В структурата му се 

включват: 

Отделите: Организационно-масов, Съвет за селото - масови 

прояви, спортно-методически, учащи, студентски спортове съвет, 

пропаганда и агитация, международни връзки, научно-методически 

съвет, Бюро „Олимпийска подготовка”, Съвет за индивидуални 

спортове: лека атлетика, плуване, ски, шахмат, кънки, хокей на лед, 

сп. гимнастика, художествена гимнастика, бокс, колоездене, борба, 

вдигане на тежести, акробатика, фехтовка, Съвет за водни и зимни 

спортове- ветроходство, гребане, кану-каяк, конен спорт, модерен 

петобой, водна топка, сп. стрелба, Съвет за спортни игри - баскетбол, 

волейбол, тенис на маса, тенис, хандбал; 
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Както и: Отдел „Финансово-счетоводен, финансов контрол, 

ревизионна комисия” и „Строителен сектор-капитално строителство”. 

На развитието на младежта и спорта се отдава все по-голямо 

внимание през годините и така през 1968 г, с ПМС и Постановление на 

ЦК на БКП на 31 януари се създава Комитет за младежта и спорта 

(КМС), с цел: „ Да се създаде необходимата координация в работата 

на държавните органи и обществени организации по въпросите на 

младежта и спорта, да се разшири материално-техническата база за 

възпитанието на младежта и се съдейства за още по-активното и 

участие в изграждането на социалистическото общество в НРБ.” 

За пръв път се създава обществено-държавен орган в 

областта на спорта, с ранг на министерство, което говори за издигане 

значимостта на въпросите, свързани с развитието на младежта и 

спорта по това време. Дават се много правомощия на Комитета, 

включително по издаване на Наредби от неговата компетенция, както 

и по разпределение на средствата по плана и бюджета, свързани с 

професионалната и техническа подготовка, бита, отдиха, физическата 

култура, спорта, туризма за нуждите на младежта, както и 

разработване на проекто-постановления и проекто-разпореждания за 

МС. Към края на 1971 г. с Постановление се разширяват функциите 

му, като към него преминава и цялата инвестиционна дейност по 

планирането, проектирането и изграждането на материално-

техническата база за нуждите на младежта, спорта, туризма и 

автомобилизма в страната, която дейност по-рано е била 

осъществявана от БТС, БСФС, ДКМС, СБА. 

Структурата на КМС е двузвенева: 

Централно ръководство 

Основни направления: по проблемите на младежта, спорта, 

планиране, проектиране и изграждане на материално-техническата 

база, изграждане на младежки и пионерски домове, такива за нуждите 

на спорта и туризма и др.; оказване на помощ на областните КМС по 
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изпълнение на задачите, отдели „Планово-икономически”, 

„Административен”, „Секретариат” и „Инспекторат”. 

Текущата работа на Управленията „Работа с младежта”, 

„Физическа култура, спорт и туризъм”, „Капитално строителство” се 

ръководят от съответни зам.председатели на КМС. Провеждат се 

Пленарни заседания на Комитета, на които се обсъждат основните 

проблеми от дейността му. Пленарният състав се състои от 67 души. В 

него са включени представители на основните обществено-масови 

организации - БСФС, БТС, СБА, министерства, ДСО и др. ведомства. 

Пленарният състав, Бюрото и Председателството се утвърждават от 

МС. 

Основните задачи, които той е решавал през периода 1972-76 г. 

се определят преди всичко от партийните конгреси (X и XI) на БКП и 

редица други правителствени документи за по-нататъшното развитие 

на младежта и спорта в НРБ. 

След съществуването си почти 10-год. период обаче с Указ на 

Държавния съвет на 19. юни 1976 г. е прекратена работата на КМС и 

неговите компетенции са преминали отново към БСФС, БТС, СБА, 

ДКМС, Министерството на леката промишленост и Комитета за наука, 

технически прогрес и висше образование. 

На 17 юни 1992 г. е създаден нов Комитет по въпросите на 

младежта и спорта, който последователно през годините е 

преобразуван в:  

Комитет за младежта и спорта 1992-1994 г., преобразуван в: 

Комитет за младежта и  

Комитет за физическото възпитание и спорта 1994 г., 

преобразуван в: Комитет за спорта, младежта и децата 1994-1995 г., 

преобразуван в: Комитет за физическото възпитание и спорта и 

Комитет за младежта и децата 1995-1997 г., преобразуван в: 

Комитет за младежта, физическото възпитание и спорта 1997-2000г., 

преобразуван в: Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) 

2000-2002 г. ликвидация 
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Министерство на младежта и спорта (ММС) 2002-200 5г. 

преобразуван в: Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) 

2005-2009 г. преобразуван в:4 Министерство на физическото 

възпитание и спорта 2009 - продължава. 

 

4. Преструктуриране на системата на спорта в контекста 

на административната реформа и Европейската политика 

 

Като част от Европейската общност страната ни е задължена да 

изпълни Копенхагенските критерии за демокрация и свободен пазар, 

участието и вземането на решения и регулативните механизми на 

Общността. Без изграждането на администрация, адекватно 

подготвена за тези задачи, това е невъзможно. 

Решенията на Европейския съвет в Мадрид от 1995 г. за първи 

път формулират т.нар. “административен критерий”.5 В тази връзка 

административният капацитет и институционалното изграждане се 

превърнаха в приоритет. 

Изискванията към административните реформи в страните от 

Централна и Източна Европа се свеждат до6: 

- засилване на демократичния контрол над държавната 

администрация, с оглед повишаване на нейната отговорност пред 

демократично избраните органи и гражданското общество; 

- разсъсредоточаване и децентрализация на съществуващия 

бюрократичен апарат с цел приближаването му до гражданите; 

- привеждане дейността на администрацията в пълно 

съответствие с разпоредбите на законите; 

- увеличаване на обществената работоспособност, ефективност и 

гъвкавост на администрацията; 

                                                 
4 Данни от Централния Държавен Архив – София. 
5 Вж. Димитрова а., Верхайн Т., Как се правят институции: институционално 
изграждане в контекста на присъединяването към ЕС, Сп. Публична администрация, 
бр.2/2002., с.15 
6 Вж. Н. Арабаджийски, „Интеграция на българската публична администрация с 
публичните администрации на страни-членки на Европейския съюз”, с.8-9. 
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- осигуряване на стабилност, надеждност и приемственост в 

административната система. Стабилността трябва да се съчетава с 

гъвкавост на администрацията, надеждността с отговорност, а 

приемствеността с приспособимост; 

- пропорционално намаляване щата на администрацията; 

- изграждане на стабилна, конкурентоспособна и отговорна 

администрация. 

Европейската комисия дефинира институционалното изграждане 

на публичната администрация като “развитие на структурите и 

системите, на човешките ресурси и управленските умения необходими 

за прилагането на европейското право”. Редовният доклад за 2002 г. 

на Европейката комисия за напредъка на България в процеса на 

присъединяване набляга на нуждата страната да притежава 

достатъчен административен капацитет за прилагане на европейското 

право - acquis communnautaire. 

От юли 2009 г., с идването на власт на Правителството на 

Граждани за Европейско Развитие на България (ГЕРБ), е създадено 

новото Министерство на физическото възпитание и спорта 

(МФВС), правоприемник на Държавната Агенция за младежта и 

спорта (ДАМС). Издигането на статута на спортната институция дава 

ясен знак за повишаване на значимостта на спорта и ролята му както 

за развитие на здрава нация, така и за издигане престижа на страната 

на международно ниво. 

Структурата на Министерство на физическото възпитание и 

спорта отразява общите тенденции, резултат от административните 

реформи, и е обособена в Обща и специализирана администрация, 

съответстващи на унифицираните структури на администрацията на 

изпълнителната власт, както и на приоритетните задачи, които стоят 

пред него за разрешаване. 

Общата администрация осигурява условията и подпомага 

дейността при изпълнението на насоките по: представителство, 

прозрачност и отговорност; законодателство; членство в Европейския 
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съюз и субсидиарност; Специализираната администрация пряко 

подпомага изпълнението на посочените насоки. 

Следвайки основните насоки е изградена следната структура на 

Министерството(Вж. Фигура 1) 

Структура на Министерството на физическото възпитание 

и спорта 

Фиг. 1 

 

 

Функционалните нормативни актове, регламентиращи 

регулирането на дейностите на МФВС и на служителите на 
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администрацията са Закона за физическото възпитание и 

спорта7 /изм. ДВ, бр. 35, 3 май 2011/, Устройствен правилник8 

/изм. ДВ, бр. 2, 7 януари 2011/ приет с ПМС и други 

функционалните закони и подзаконови актове за тяхното прилагане; 

 

4.1. Институционално изграждане на системата за допинг 

контрол и превенция в страната 

 

Системата за допинг контрол и превенция е част от системата за 

развитие на спорта, като гаранция за спазване на всички правила за 

достигане на високи спортни постижения, гаранция за спазване на 

етични правила и норми при състезания и за равни права на 

спортистите. 

Поради настъпилите значителни промени в тази област в 

световен мащаб от 1999 г. насам, със създаването на Световната 

антидопингова агенция (WADA), като световен регулаторен орган 

нарасна необходимостта от реформирането на Антидопинговата 

система в България. 

До октомври 2010 г. към Министерството на физическото 

възпитание и спорта се намираха Националната Комисия за допинг 

контрол (НКДК) и Лаборатория „Допинг контрол” като отдел към 

Дирекция „Научно и медицинско осигуряване”. Лабораторията е 

официално създадена през 1978 г. към Българския Съюз за Физическа 

култура и Спорт (БСФС), а НКДК тогава е била част от 

Републикански център по спортна медицина към 

Министерството на народното здраве. 

Към октомври 2010 г Системата за допинг контрол /СДК/ в 

България е остаряла и не може да отговори на предизвикателствата, 

които стоят пред нея за разрешаване. Тя следва да се реформира, за 

                                                 
7 http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Law/default.aspx  
8 http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Statutes/default.aspx  
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да изпълни изискванията на WADA за ефективна борба срещу допинга 

в спорта. 

Липсата на техническо, финансово и кадрово ресурсно 

обезпечаване през последните години на Системата за допинг контрол 

в страната е основната причина за незадоволителните резултати в 

тази област през последните години. Липсва ясна визия и стратегия за 

национална антидопингова политика, която да отразява глобалните 

промени настъпили в тази област в световен мащаб. 

Последиците от това са ниска информираност и образованост на 

спортистите в тази област, слаба превенция и много положителни 

допинг проби на изявени български атлети. Само за 2 години, преди 

Олимпиадата в Пекин 2008, бяха уличени в употребата на допинг 

близо 20 елитни спортисти, между които и целия национален отбор по 

вдигане на тежести /11 състезатели/, лекоатлети и др. Това безспорно 

води не само до загубата на професионални спортисти и постижения, 

а влияе негативно и на имиджа на България и на спорта като цяло. 

Неефективната антидопингова дейност в страната поражда 

проблеми от правно и морално-етично естество, които са в противовес 

с основните принципи в спорта за fair play и подлагат под съмнения 

априори достиженията на българските спортисти. 

Преодоляването на посочените проблеми налага вземането на 

комплекс от мерки и координирани действия на държавата и 

обществото за провеждане на съвременна, адекватна и действаща 

антидопингова политика, за изграждането на модерна, обективна 

Антидопингова система /АДС/ в страната, адекватна на съвременните 

тенденции в световен мащаб. Система, която да включва и изграждане 

на надеждна лаборатория за допинг контрол внедрила научния подход 

и високите технологии в своята работа, за да отговори на 

изискванията на WADA за акредитация. 

Нараства необходимостта от структурни и функционални 

промени, за пълното хармонизиране и адаптиране на Българската 

антидопингова система с тази на световната, необходимо условие за 
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участието на Български спортисти и представители на Световни и 

Европейски спортни първенства и форуми и Олимпийски игри. Това е 

едно от условията и за избирането на България за домакинства на 

големи Международни спортни прояви в бъдеще. Нещо повече, при 

неспазването на световно установените регулации и поетите от 

България ангажименти има реална опасност от стартиране на 

санкциониращи механизми от страна на световния регулаторен орган. 

Това е крайна и нежелана мярка, която WADA, си запазва правото да 

прилага. 

Предпоставки за реформиране. Създаване на 

Антидопингов център 

Международни задължения за провеждане на адекватна 

антидопингова политика в областта на спорта от страна на Република 

България, произтичащи от подписани и ратифицирани международни 

конвенции и световни стандарти в тази област като Анти-допингова 

Конвенция и Допълнителния протокол на Съвета на Европа (1992 г., 

2005 г.), Конвенцията на ЮНЕСКО и Световния Антидопингов Кодекс 

на WADA, обуславят промяната, която трябва да настъпи в 

предвижданата новоформирана политика в тази област. Пълното 

хармонизиране и съответствие с международните регулации и 

стандарти, от една страна, и отразяването на спецификите на 

националната политика от друга, са предпоставка за моделиране на 

съвременна антидопингова система. 

Задълженията на България, произтичащи от споменатите по-горе 

международни споразумения да хармонизира вътрешно-нормативната 

уредба, е по отношение не само на допинговия контрол, а и по 

отношение на превенцията. 

За да бъде ефективна антидопинговата политика в България, е 

необходимо тя да се провежда както с оглед прилагането на закона, 

така и в областта на здравеопазването и превенцията, с един по-добре 

координиран със страните–членки и подписалите Световния 

Антидопингов Кодекс подход. Определянето на елементите на една 
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ефективна политика в толкова комплексна, многостранна и 

многопластова сфера като борбата срещу допинга, е трудно, но 

безспорно съществуват няколко фактора, които са нужни, за да се 

наблюдава успешна реализация и прогрес: национална 

организационна инфраструктура; достатъчно финансови 

ресурси; административен и научно-изследователски 

капацитет; политическа подкрепа; обществена подкрепа. 

Първостепенно изискване на WADA към всяка подписала страна 

Кодекса е изграждане на адекватни административни структури 

способни да хармонизират, адаптират, изпълняват и прилагат 

световните стандарти в тази област. 

Предизвикателство в тази посока е изграждането на 

Антидопингов център в България, който да поеме ролята на 

Национална антидопингова организация /НАДО/, един от важните 

инструменти и част от вертикалната йерархия на WADA, натоварени с 

отговорности да изпълняват провежданата от нея политика на 

национално ниво. 

Структурирата на Антидопингов център(АДЦ) е представена в 

Схема 1. 

Новосъздаденият Антидопингов център е административен 

орган към Министъра на физическото възпитание и спорта, 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, е 

правоприемник на Националната Комисия за допинг контрол (НКДК) и 

Лаборатория за допингов контрол. АДЦ има юридически и автономен 

характер на национално ниво за антидопинговата дейност, която 

осъществява и е отговорен за създаването на регламенти, организация 

и провеждане на допинг контрола и превенция в България в съгласие 

със световните стандарти. Изграждането на независима, 

самостоятелна национална антидопингова организация (НАДО) 

в България е предпоставка както за спазване на световните принципи 

и регулации в тази област, така и за осъществяване на ефективен 

допинг контрол и превенция в страната. 
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Създаването на Антидопингов център в България е юридически 

факт с ПМС 232/11.10.2010 г (Обн. ДВ, бр.82 от 19 Октомври 2010 г., 

изм. ДВ, бр.35 от 3 Май 2011 г). Това безспорно е стъпка напред и 

резултат от работата на много експерти и институции, работили през 

последните години, за реализацията и професионализиране на този 

процес, както и проява на политическа воля и решимост на 

настоящото Правителство на РБ за издигане на българския спорт на 

качествено ново ниво като спорт без допинг. 

Фиг. 2 

Антидопингов център 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейността на Антидопинговия център е регламентирана с 

Правилник за устройството и дейността в сила от 03.05.2011 г. 

приет с ПМС № 105/20.04.2011 г. 

С цел изпълнението на задачите, които си е поставил 

Aнтидопинговия център, е приета от МС и Наредба за допинг 

контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Последната 

посочва като Дисциплинарен орган за определяне на санкциите за 

нарушаване на антидопинговите правила от български спортисти и 

длъжностни лица създаването на Дисциплинарна Комисия към 

Българския Олимпийски Комитет (БОК), а санкциите се налагат от 

съответните лицензирани Български спортни федерации/ организации. 
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Апелацията за български спортисти и длъжностни лица се 

осъществява от Българския Спортен Арбитраж към БОК. 

Въпреки създаването на нови структури и функционални звена в 

Българската Антидопингова система, е необходимо те да се изпълнят с 

правилното съдържание и да работят ефективно. 

Към 2012 г. липсва все още ясна антидопингова политика и 

адекватна превенция, което е предпоставка за възникване на 

допинг скандали, като например този във футболен клуб ЦСКА9 с 

използването на хранителни добавки. Т.е. от посочения пример става 

ясно, че ако имаше добра превенция от страна на новосъздадения 

преди повече от 1 година Антидопингов център в България, бърз 

достъп на информация и разяснения на такива особености и 

специфики (семинари със спортни лекари, треньори и спортисти, 

интернет база-данни и др.), информираност, обучителни програми, 

анализи и разбиране за рисковете при използване на хранителни 

добавки, а не само допинг контрол, би могло да се превентира в 

голяма степен възникването на подобни случаи. 

Необходимо е да бъде структурирана и развита цялостна 

Национална Антидопингова Програма, като резултат от 

Национална Антидопингова стратегия и политика в тази област, 

включващи и изграждане, модернизиране и акредитиране към 

Световната Антидопингова Агенция (WADA) на Българската 

лаборатория за допингов контрол, за да бъде адаптирана и в 

съгласие Българската антидопингова политика със световната в тази 

област, според формулираните изисквания от Световната 

антидопингова агенция (WADA), Съвета на Европа, Европейската 

                                                 
9 Много хранителни добавки съдържат забранената допинг субстанция 
Methylhexanamine(от Списъка на WADA), с която бяха уличени 3-мата 
футболисти и обвинен спортният лекар. Има 12 различни синонима на 
Methylhexanamine, в различните препарати. Те са: 4-Methyl-2-hexanamin(e); 4-
Methyl-2-hexylamin(e); 2-Hexanamine; 4-methyl- 2-Methyl-4-methylhexan; Floradrene; 
1,3-Dimethylamylamin(e); DMAA; 1,3-Dimethylpentylamin(e); Geranamin(e); 2-Amino-
4-methylhexan(e); Pentylamine,1, 3-dimethyl; Forthan(e). 
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комисия и Световната организация-ЮНЕСКО за обучение, наука и 

култура. 

5. Историческо институциално развитие на управление 

на спорта във Великобритания 

5.1. Ролята на държавата в развитието на спорта 

 

В Обединеното кралство Великобритания (UK) държавата не 

контролира спорта, а само го подпомага със стратегии, концепции, 

указания, препоръки и финансиране, което да помогне развитието му 

и дава подкрепа за съответни национални правителствени и 

представителни организации в спорта. 

Цялостната отговорност за развитието на спорта в UK е на 

Министъра на културата, медиите и спорта, ръководещ 

Department of culture, media and sport (DCMS) към МС на 

Великобритания. Той разполага приблизително с бюджет от около 

66,8 млн. паунда (освен финансирането от Лотарията). Всяка от 4-те 

страни в рамките на Обединеното Кралство-Англия, Шотландия, Уелс и 

Северна Ирландия, развива и администрира спорта на национално 

ниво, като развива своя политика и взема решения за свои собствени 

нива на финансиране на спорта. За да въведе тези индивидуални 

политики в обща, Правителството създава Съвет за спорта (преди), 

по-късно известен като UK Съвет за спорта, а сега - UK sport. 

Всяка от страните на Обединеното кралство има Министър на 

спорта, но никой от тях не държи т. нар. „senior position” в своята 

организация, въпреки че те идват заедно с Кабинета на спорта на 

UK. Кабинета на спорта е под председателството на Министъра на 

културата, медиите и спорта. Кабинета дава политически насоки по 

въпросите на спорта и дава възможност за колективни стратегически 

приоритети на UK sport. Всички министри на съставните на UK страни 

са равни, а Председателят няма изборен глас. 

Към DCMS има структуриран UK Спортен институт (UKSI), който 

има филиали в отделните страни на Обединеното Кралство. 
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5.2. Историческо развитие 

 

Великобритания има дълга история в управлението на спорта и 

принос за развитието му в световен мащаб. Много спортове като: 

тенис, ръгби и крикет - произхождат или са за пръв път 

популяризирани в UK. 

Преди много години възможностите за спортуване са 

съсредоточени в обслужването на въоръжените сили, в университетите 

и училищата. По-късно са се развили национални и представителни 

организации в UK и в страните на Обединеното Кралство. 

В този период възникват изведнъж около 35 държавни 

организации, което затруднява и усложнява администрирането на 

спорта в цялото кралство. 

През 1935 г. по предложение на Phyllis Colson е формиран в 

Лондон Central Counsel of Physical Recreations (CCPR), който се 

разширява по-късно и в Шотландия и Уелс, а през 1949 г. и в Северна 

Ирландия. 

През 1957 г. CCPR създава Комитет, с цел: „За да оцени 

факторите влияещи на развитието на игрите, спорта и развлеченията 

в UK и за да направи препоръки на  

CCPR за практически мерки, които трябва да въведе в тези 

дейности и за ролята и да промотира през цялото време общото 

благосъстояние на обществото”. 

Комитетът е председателстван от Sir John Wolfenden и поради 

това е известен като 

Wolfenden комитет. Той дава около 50 препоръки на CCPR, 

една от които е за обединение на многобройните организации и 

бъдещото развитие на спорта в UK. 

Въз основа на тези препоръки се създава Съвет за развитие на 

спорта, който получава финансиране от държавата и го разпределя 

по съответни направления. 
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През 1961 г. Министъра на образованието дава финансова 

подкрепа на CCPR за развитие на проекти промотиращи спорта и 

физическия активния отдих. 

През 1963 г. за пръв път Правителството на 

консерваторите избира Министър със специални отговорности 

за спорта, което безспорно повишава значимостта му и подпомага 

неговото развитие. 

1964 г. Правителството на лейбъристите решава да 

създаде Съвет за спорта, като съвещателен орган към CCPR. 

През 1972 г. с връщането на власт на консерваторите, 

Министъра на спорта обявява, че повишава статута на Съвет за 

спорта, като му дава изпълнителна власт и разширява неговите 

правомощия. Новият изпълнителен GB Съвет за спорта е 

отговорен също за Англия, за последващия Съвет за спорта в 

Шотландия, Уелс и Сев. Ирландия, финансирани от държавата. 

През 1997 г. се реформира системата на спорта във 

Великобритания, като се разделят функциите свързани с масовия 

спорт най-общо казано и спорта за високи постижения. За да бъдат 

изпълнени новите функции, GB Съвета за спорта се преструктурира 

с Кралски указ в UK Съвет за спорт (сега Агенция UK спорт), 

отговарящ за елитния спорт и в нов английски съвет за спорта 

(сега известен като Sport England). 

През годините позицията на Министъра на спорта е била в 

повечето Правителства (1964-2011 г.) Parliamentary Under 

Secretary of State level, т.е «junior minister”, но е бил и «more 

senior Minister of State level” при Министерствата през 1969-70 

г. и 1974-79 г. на Обединеното Кралство Великобритания. 

 

5.3. UK спорт днес 

 

От 1997 г и понастоящем позицията на Министърът на спорта е 

„junior minister” (Parliamentary Under Secretary of State level) на 
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Министерството на Културата, Медията и Спорта, с отговорности 

и за масовия спорт в Англия. Към него като самостоятелни 

административни структури са и Агенция UK sport и Антидопинговата 

Агенция UK Anti-doping. 

Целта на Агенция UK sport е да подкрепя: 

� Печелившите атлети; 

� Световните първенства; 

� Етиката, честния и чист спорт (спорт без допинг). 

Целта на UK sport е Великобритания да бъде сред 4-те световни 

нации през 2012 г.като постижения на спортистите от световни, 

Олимпийски и Параолимпийски игри. Той е отговорен за създаване на 

стратегия за развитие на спорта с високи постижения във 

Великобритания. 

Структурно Агенцията се състои от Управленски борд, членовете 

на който се посочват от Министъра на Културата, Медиите и Спорта, 4 

зам.председатели за другите съставни страни на обединеното 

Кралство и 11 независими членове. 

Оперативната работа се ръководи от Изпълнителен Директор и 

има 5 работни групи. 

Около 80 човека работят в 6 основни отдела: 

� Drug-free sport (спорт без допинг); 

� Международни връзки и Международни спортни 

мероприятия; 

� Performance Servises; 

� Корпоративни услуги; 

� Комуникации; 

� Инвестиции. 

UK sport разпределя финансиране от Лотарията чрез 2 

Програми: 

Световни постижения - около 25 млн. паунда/год 

Световни спортни мероприятия-1.6 млн. паунда/год. 
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Общо Агенцията разпределя около 100 млн. паунда/год., като 

50% са от лотарията и 50% от държавата (Министерство на 

финансите). Тя се отчита за своята работа и финансово пред 

Министерството на културата, медиите и спорта. 

Когато Великобритания печели домакинство на игрите в Лондон 

през 2012, държавата (чрез UK sport) увеличава финансиране за 

елитните атлети, които ще участват в Олимпиадата. То е базирано на 

стратегията на UK Sport ‘No Compromise’ водеща до безкомпромисен 

успех след прилагането й. От март 2006 г. размерът на 

допълнителното държавно финансиране е в размер на 300 млн. 

паунда, като 200 млн. от тях идват от публичния, а 100 млн. - от 

частния сектор. Това позволява на UK sport (Агенцията за елитен 

спорт) да започне да работи в посока постигане на максималната цел - 

топ 4 в таблицата на Олимпийските медалисти и втори при 

Параолимпийците. 

Създадена е официална целева програма „Теам 2012” в 

подкрепа на Британските спортисти от UK sport, в партньорство с 

Британската Олимпийска асоциация, Британската Параолимпийска 

асоциация и LOCOG (Организационния комитет на Олимпийските игри 

в Лондон). Тя обхваща 1200 спортисти, които се подготвят да бъдат 

селектирани за представителните Олимпийските и Параолимпийските 

отбори на Великобритания и Северна Ирландия на игрите в Лондон 

2012. 

Теам 2012 осигурява „третия поток” от приходи от частния и 

корпоративен сектор да допълнят финансирането от Националната 

Лотария и държавата, чрез хазната и е изискване на Правителството. 

За периода 2009-2013г. се очаква осигуряване на приходи от Теам 

2012 в размер на £20-25 млн. Те се инвестират въз основа на 

‘No Compromise’стратегията, прицелваща се в 3-то място в Лондон 

2012. 

В Приложение 2 е представена Таблица на сравнителен бюджет 

за последните 3 Олимпийски цикли за Великобритания. От таблицата 
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ясно се вижда тенденцията на инвестициите кои спортове са 

приоритетни за страната и на кои се разчита за успешно представяне 

на Олимпиада. 

 

5.4. Олимпийски игри Лондон 201210 

 

XXX летни олимпийски игри ще се проведат в Лондон, Англия 

от 27 юли до 12 август 2012 г. Това са третите олимпийски игри, които 

ще се проведат в Лондон. Другите градове кандидатирали се за 

домакинство са Париж, Мадрид, Ню Йорк и Москва. 

Три основни организации отговарят за успешната и 

своевременна подготовка на игрите: Лондонският организационен 

комитет за олимпийските игри наблюдава планирането и развитието 

на игрите (LOCOG). Този комитет се председателства от лорд Коу, 

президент на олимпийските игри в Лондон през 2012 г.; Органът за 

провеждане на олимпийските игри, който отговаря за съоръженията и 

инфраструктурата за игрите. Изпълнителният правителствен орган за 

олимпийските игри ръководи координацията на игрите и е със 

седалище в Министерството на културата, медиите и спорта. 

Построяването на олимпийските съоръжения и инфраструктура е 

финансирано основно от данъчни приходи. Изчислено е, че общите 

разходи за олимпиадата ще надхвърлят 9 милиарда британски лири. 

Самите игри са финансирани от частни спонсори и други 

приходи. В Лондон тече радикално преустройство за провеждане на 

игрите. За тази цел се използват нови, стари, исторически и временни 

сгради и комплекси. Голям Лондон е разделен на три зони: 

Олимпийска зона – Олимпийският парк ще бъде построен в 

Стратфорд, Източен Лондон, върху пуста и индустриална земя. В 

парка ще бъде разположен олимпийският стадион, центърът за 

водните спортове и олимпийското селище. Речна зона – съдържаща 

пет главни съоръжения по реката Темза, включително Арена 02 и 
                                                 
10 Вж. http://ukinbulgaria.fco.gov.uk/bg/visit-uk/about-uk/sport-bg/london-olympics-bg  
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изложбен център „ЕксСел”. Централна зона, включваща съоръжения 

като стадиона „Уембли” и Хайд парк. Извън Лондон ще се проведат 

редица състезания, като тези по гребане и плуване, които ще се 

състоят в Уеймут Дорсет по южното крайбрежие на Англия. Ще бъдат 

направени редица подобрения, за да може лондонската пътна 

инфраструктура да поеме потока от хора, които се очаква да 

наблюдават игрите. 

Официалното лого на Олимпийските игри 

Официалното лого на Олимпийските игри през 2012 г. е 

изработено от консултантската фирма в областта на търговските марки 

„Улф Олинс” и е публично оповестено през юни 2007 г. Логото, което е 

изработено в няколко различни цвята, за първи път представя както 

олимпийските, така и параолимпийските игри. То е прието от 

английската общественост много негативно и с много скандали. 

Според противниците й, то няма връзка с Лондон, не е актуално, 

графити стилът не е подходящ, а според някои, ако се погледне по 

определен начин, емблемата образува свастика и се чете думата „zion“ 

(на български: цион). 

Комисия за устойчивост на игрите 

Стартирани са планове за осигуряване на устойчивостта на 

Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Комисията за устойчиви 

олимпийски игри в Лондон през 2012 г. беше създадена през януари 

2007 г., за да подпомогне постигането на тази цел. Комисията за 

устойчиви олимпийски игри в Лондон през 2012 г. има за задача: 

свеждане до минимум на въглеродните емисии при създаването на 

Олимпийския парк и другите съоръжения; произвеждане на малко 

отпадъци по време на строителните дейности; използване на 

екологични ресурси; подобряване и утвърждаване на здравословния 

начин на живот; сътрудничество с общностите в и около новия 

олимпийски парк. 
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Спортни състезания в рамките на игрите 

В олимпийската програма са включени двадесет и шест спорта, а 

в тази на Параолимпийските игри техният брой е двадесет. 

Съвместни инициативи между България и Великобритания за 

Лондон 2012 

„Светът е Олимпиада”, казват всички в годината на 

Олимпиадата. Тя се очаква с нетърпение от малки и големи, от 

зрители и участници. 

Във връзка с това световно събитие се предвиждат съвместни 

инициативи в България и посолството на Великобритания в дните 

преди Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., като организация на 

Детска олимпиада в България, откриването на Олимпийска алея с 

дължина 2012 м в София, тематични пресконференции и прояви. 

 

5.5. UKAD – Антидопингова система в спорта 

 
Антидопинговата политика във Великобритания е неразделна 

част от развитие на спорта за високи постижения (UK sport). 

Системата за допинг контрол и превенция в страната се управлява и 

администрира от независима Антидопингова Агенция. Тя се отчита 

на Парламента чрез Министерството на Културата, Медия и Спорт. 

Работата и се ръководи от управленски борд, който заседава на всеки 

2 месеца. 

Като Национална Антидопингова Организация (НАДО), Агенцията 

се управлява според Световния Антидопингов Кодекс (WADC), с който 

е в пълно съгласие не само формално, а и в оперативната си работа. 

Агенцията въвежда най-добрите практики в областта на антидопинга, 

управлява ефективно и администрира световните стандарти на всяко 

едно оперативно ниво. Тя е акредитирана по ISO:9001:2008. Работи 

напълно прозрачно и в съответствие с нормативната база в страната, 

която е напълно хармонизирана с международното право в тази 

област. Провежда адекватна превенция за употребата на допинг, 
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образователни, обучителни и възпитателни програми сред младите и 

елитните спортисти и длъжностни лица. 

За Олимпиадата в Лондон 2012 е изградена специална Hi-

Tech Антидопингова Лаборатория в Харлоу, с размерите на 7 тенис 

корта, на около 30 км. северно от Олимпийския парк в Лондон. В нея 

ще бъдат анализирани повече от 6250 допинг проби, т.е. по 400 бр. 

проби на ден. Това ще е рекорден брой допинг проби в историята на 

Олимпиадите. 

По Олимпийската Антидопингова програма ще работят около 

1000 души, а допинг пробите ще бъдат анализирани от 150 учени, под 

ръководството на световно известния учен и водещ специалист в 

антидопинговата област проф. David Cowan, Директор на 

акредитираната от Световната Антидопингова Агенция (WADA) 

Лаборатория на Великобритания, намираща се в King’s College, 

Лондон. 

Масов спорт във Великобритания 

Целта на другата организационна структура, Sport England e да 

администрира масовия спорт в Англия. Заедно със Sport Scotland, 

Спортен съвет на Wales и Спортен съвет на Северна Ирландия, 

които са национални организации, съставляват Съвет за масов спорт 

в Обединеното Кралство. 

Членовете на Sport England се посочват от Министъра на 

Културата, Медиите и Спорта. Отчита се на Парламента чрез 

Министъра на Културата, Медиите и Спорта. Към него има Дирекции 

за: лотарията, локални организации, жени и спорт, за хора с 

увреждания, за равенство между расите и държавни инвестиции. 

За 2009/10 година е разпределил 127 млн. паунда от Лотарията 

и 135 млн. от държавата (МФ). 

 

 

 

 



 28 

Заключение 

 

Институционалното развитие в спорта, както в България, така и 

във Великобритания, е функция на провежданите политики в 

дългосрочен период. 

Преди 1990 г. подкрепата за елитния спорт във 

Великобритания е била некоординирана и разпокъсана, с малка 

подкрепа от държавата и нейните спортни институции. Този период се 

характеризира с работа в системата на непълно работно време, 

случайни и откъслечни спонсорства. В следствие на това има слаби 

резултати, малко спортисти, борещи се за спортни постижения и 

победи от високи спортни форуми, като Олимпиадите и световни 

първенства. 

Тази ситуация се променя радикално след като се 

преструктурира системата в спорта, с изграждане на адекватни и 

работещи административни структури, с промяна на модела на 

финансиране на системата, регламентирани финансови потоци от 

Националната Лотария към развитието на елитния спорт и стратегията 

„Raising the game” с акцент върху децата и младите хора, като 

потенциал за постигане на високи спортни постижения, през 1995 г. за 

дългосрочен период. Като сравнение, за олимпийския цикъл на 

Атинската олимпиада, 2001_5, 83 млн. паунда са инвестирани в 17 

олимпийски и 15 параолимпийски спортове. (National Audit Office, 

2005). Допълнително 200 млн. паунда са добавени към бюджет 2006 

за подпомагане на олимпийските спортове, което е ясна индикация за 

текущите политически решения в подкрепа на елитния спорт. (HM 

Treasury, 2006). Едновременно с това разработената и адаптирана „no 

compromise” стратегия на UK Sport за инвестиране в Олимпийския 

спорт за следващите 6 години, води до целево финансиране на тези 

атлети, с потенциал за развитие и високи постижения (UK Sport, 

2006a, p. 1). Тази стратегия е насочена към осигуряване на реални 

резултати от високи спортни постижения през 2008 и 2012г. 
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За разлика от Великобритания, преди 1990 г. в България 

имаше изградена централизирана система, която макар и 

идеологизирана, беше целенасочена, ресурсно обезпечена с 

достатъчно кадри и финансиране за постигане на значими резултати, 

измерени с постиженията на елитни спортисти на Олимпиади и 

Световни първенства. В резултат на това имаше сериозни постижения, 

много участници - спортисти на Олимпийски игри, и много олимпийски 

шампиони. Макар и помрачени от допинг скандали в някои спортове, 

България се нареждаше сред първите световни и олимпийски нации в 

много спортове. А “Мондиал 94” остави трайна следа от постиженията 

на националния ни футбол за години напред. 

Обратно, конюнктурата в България след 1990 г., белязана от 

прехода на политическите системи, хаотичното и несистематично 

развитие на спорта, без ясна визия, действащи стратегии и 

недофинансирането на системата водят до негативни резултати по 

отношение на високите спортни постижения. Намаляват участниците - 

спортисти. На Олимпиадата “Пекин 08” имаше общо 72-ма български 

състезатели с 54 квоти. Толкова е била делегацията ни и през 

далечната 1964 г. в Токио, когато обаче българите се връщат с двойно 

повече медали - 11. С всяка следваща олимпиада след Сеул (1988 г., 

когато на олимпиадата има 186 българи) броят на българските 

олимпийци се стопява средно с по 25. Броят на медалите също пада. 

Най-много отличия (ако не броим бойкотираната олимпиада в Москва 

през 1980 г.) България получава в Сеул (35 броя), където става 

седма сила по медали в света. 

На последната Олимпиада в “Пекин 08” България завоюва само 5 

медала (1 злато, 1 сребро и 3 бронзови медала) и се нарежда на 42-ро 

място в генералното класиране (Таблица 1). 
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Таблица 111 

 Златни 
медали, 
бр. 

Сребърни 
медали, 
бр. 

Бронзови 
медали, 
бр. 

Общо 
медали, 
бр. 

Общо 
класиране
, място 

Сеул, 88/ 
България 

10 12  13 35  7 

Сеул, 88/ 
Великобритания 

 5 10  9 24 12 

Пекин, 2008/ 
България 

 1  1  3  5 42 

Пекин, 2008/ 
Великобритания 

 19 13 15 47  4 

 

Това, което се случва с българския спорт на олимпиадата в 

Пекин 08, е предсказуемо, предвид на лошата спортна 

инфраструктура, слабо финансиране, липсата на дългосрочна 

стратегическа програма и целеви инвестиции за развитие на спорта, 

липса на последователна политика, както и многото допинг скандали. 

Само за 2 години преди Олимпиадата в Пекин 08 бяха уличени в 

употребата на допинг близо 20 елитни спортисти, между които и целия 

национален отбор по вдигане на тежести /11 състезатели/, лекоатлети 

и др. Това безспорно води не само до загубата на професионални 

спортисти и постижения, а влияе негативно и на имиджа на България 

и на спорта като цяло. 

Нещо повече, просто продуктът спорт не се развива така, че да 

оцелее в пазарна среда. 

Реформирането на системата за спорта през последните години в 

България, в т.ч. и на Антидопинговата система, създаването на 

Министерство на физическото възпитание и спорта, 

реорганизиране и изграждане на спортна инфраструктура, 

институционално изграждане на липсващи или твърде остарели 

звена, създаване на фундаментални стратегии е наложителният и 

жизненоважният нов подход на България за издигане на авторитета на 

                                                 
11 Вж. http://en.wikipedia.org/wiki/1988_Summer_Olympics 
 Вж. http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain_at_the_2008_Summer_Olympics  
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българския спорт на световно конкурентно ниво, при спазването на 

всички спортни и етични принципи за fair play.  

И отново «светът е Олимпиада». Лондон 2012! 

България - Великобритания, по-близко или по-далеч?! 
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Приложение 1 

Бюджет на Министерство на физическото възпитание и 

спорта за 2010 г. по програми, в рамките на утвърдените 

политики  Разходи 

Програма № 
Наименования на 
политиките и 
програмите 

Сума (лева) 

Програма 1 “Спорт за учащи” 2 549 475 

Програма 2 
“Спорт в свободното 
време” 2 270 639 

Политика в областта на спорта 
за високи постижения 25 338 945 

Програма 3 
“Олимпийска 
подготовка” 11 094 779 

Програма 4 
“Спорт за високи 
постижения” 14 244 166 
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Политика за привеждане на 
спортните обекти и съоръжения 
във вид, отговарящ на 
съвременните международни 
стандарти 1 693 605 

Програма 5 
“Спортни обекти и 
съоръжения” 1 693 605 

Политика за внедряване на 
добри практики, медийно 
осигуряване и електронни 
услуги за спорта 536 652 

Програма 6 

“Изграждане на 
високоефективен 
капацитет за 
предоставяне на 
информационни услуги 
в сферата на 
физическото 
възпитание, спорта и 
социалния туризъм ” 536 652 

Програма 7 “Администрация” 1 340 368 

ОБЩО: 33 729 684 

 

Бюджет на Министерство на физическото възпитание и 

спорта за 2011 г. по програми, в рамките на утвърдените 

политики  

Разходи 2011г. (Предолимпийска година) 

Програма № 
Наименования на 
политиките и 
програмите 

Сума (лева) 

 
Програма  
Програма 1 “Спорт за учащи” 2 445 548 

Програма 2 
“Спорт в свободното 
време” 2 270 639 

Политика в областта на спорта 
за високи постижения 25 338 945 

Програма 3 
“Олимпийска 
подготовка” 16 616 924 

Програма 4 
“Спорт за високи 
постижения” 8 722 021 

Политика за привеждане на 
спортните обекти и съоръжения 
във вид, отговарящ на 1 693 605 
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съвременните международни 
стандарти 

Програма 5 
“Спортни обекти и 
съоръжения” 1 693 605 

Политика за внедряване на 
добри международни практики 
и електронни услуги за спорта 536 652 

Програма 6 

“Изграждане на 
високоефективен 
капацитет за 
предоставяне на 
информационни и 
административни 
услуги в сферата на 
физическото 
възпитание, спорта и 
социалния туризъм ” 536 652 

Програма 7 “Администрация” 1 340 424 

ОБЩО: 33 625 813 

 

Приложение 2 

 

Финансиране - Програма „Световни постижения”. Летни 

олимпийски спортове12 

Великобритания 

The table below shows how much each sport has received from UK 

Sport’s World Class Performance Programme since funding began in May 

1997.  

Sport 
Sydney  
Olympiad* 

Athens 
Olympiad* 

Beijing  
Olympiad^ 

Archery n/a £800,000 £2,834,000  

Athletics £10,600,000 £11,400,000 £26,513,000  

Badminton n/a** n/a** £8,759,000  

Basketball n/a n/a £3,694,000  

Boxing n/a** n/a** £5,005,000  

Canoeing £4,500,000 £4,700,000 £13,622,000  

                                                 
12 http://www.uksport.gov.uk/pages/historical-funding-figures-olympic/. 
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Cycling £5,400,000 £8,600,000 £22,151,000  

Diving £900,000 £1,400,000 £5,873,000  

Equestrian £3,000,000 £4,400,000 £11,727,000  

Fencing n/a n/a £3,074,000  

Gymnastics £5,900,000 £4,100,000 £9,036,000  

Handball n/a n/a £2,986,000  

Hockey n/a** n/a** £9,882,000  

Judo £3,900,000 £4,100,000 £6,947,000  

Modern Pentathlon £1,100,000 £2,000,000 £5,920,000  

Rowing £9,600,000 £10,600,000 £26,042,000  

Sailing £5,100,000 £7,600,000 £22,292,000  

Shooting n/a £1,400,000 £5,056,000  

Swimming £6,900,000 £6,400,000 £20,659,000  

Synchronised 
Swimming 

n/a n/a £1,648,000  

Table Tennis n/a** n/a** £2,533,000  

Taekwondo £600,000 £600,000 £2,667,000  

Triathlon £1,400,000 £2,600,000 £5,113,000  

Volleyball n/a n/a £4,112,000  

Water Polo n/a n/a £3,147,000  

Weightlifting n/a  £300,000  £1,686,000  

Wrestling n/a  n/a  £2,125,000  

Total £58,900,000  £70,000,000  £ 235,103,000 

 

Figures for the Sydney and Athens Olympiads relate just to Podium 

level funding. During that time, the home nation sports councils were 

responsible for supporting Development and Talent level activities; ^ On 1 

April, 2006 UK Sport became responsible for all Performance funding from 

Talent to Podium and these figures reflect that total package. These 

figures also include the cost of sports science and medicine provision not 
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previously incorporated as part of a sport’s funding award; ** Prior to 1 

April 2006, governing bodies of sports administered on a home nation 

basis within the UK were funded by their respective home nation sports 

councils. 


