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ДО 
ДОЦ. СВИЛЕН НЕЙКОВ Д-Р 
МИНИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 
Адрес: гр. София 1040, бул. „Васил Левски” № 75 
Факс: 980-23-70 
Email: info@youthsport.bg 
 
ОТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГРАДЕВ 
УПРАВИТЕЛ НА „ГРАДЕВ СПОРТС” ЕООД 
Адрес: гр. София 1408, ул. „Бяла черква”, бл. 18, ет. 7, ап. 32 
Тел: 0878/40-70-34; Факс: 953-04-02 
Email: agency@gradev.com 
 
Относно: Чл. 17г, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 23, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДОЦ. НЕЙКОВ Д-Р, 
 

Обръщам се към Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) с 
молба за информация/уточнение. 

 
Съгласно последната поправка на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС): 
„Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Министърът 

на физическото възпитание и спорта организира създаването и води публичен 
национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях 
спортни клубове“. 

 
 Съгласно последната поправка на Правилника за прилагане на ЗФВС (ППЗФВС): 

„Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 
11.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта организира 
създаването и води публичен национален регистър на лицензираните спортни 
организации и на членуващите в тях спортни клубове“. 

 
Съгласно Устава на Български футболен съюз (БФС), последно издание 2009 г.: 
„Чл. 27. (1) ФК, който не внася дължимите членски и лицензионни вноски или не 

участва в първенствата и другите спортни дейности на БФС в продължение на една 
спортно-състезателна година, отпада като член на съюза. 

(2) Отпадането се констатира с решение на ИК, което може да бъде обжалвано 
пред конгреса. 

(3) При отпадане съответният ФК не може да упражнява правата на член на 
БФС, включително правото на глас на конгреса и правото да предлага кандидати за 
избирането им в органите на съюза“.   
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До този момент ми е известно ИК на БФС да е констатирал отпадането на само три 
ФК-членове (Ботев Пловдив, Рилски Спортист и Спартак Варна; решение на ИК на БФС от м. 
12/2010 г.) след последния конгрес на БФС (проведен на 30.01.2009 г.), на който бяха приети 
над 340 нови ФК-членове (!?) и така общият брой на ФК-членове на БФС би следвало да е 
около или да надхвърля 770 към днешна дата според данни от БФС, докато според 
публичния национален регистър публикуван на сайта на МФВС те са точно 657, които 
съответно имат право на един глас всеки на конгреса на БФС. Последната бройка се 
различава драстично от информацията изнесена от БФС! 

 
Очевидно регистърът на МФВС не съдържа коректна информация за действителните 

ФК-членове на БФС и тяхната численост, както изисква закона. Или БФС не публикува точна 
информация по този въпрос? От изключителна важност за всички нас, които работим в 
сферата на футбола, е да имаме коректна информация за числеността на ФК 
действителни/действащи членове на БФС, съобразено с повелителната норма на чл. 27 от 
Устава на БФС (виж също чл. 22 ЗЮЛНЦ), предвид организацията на следващия (предсрочен) 
изборен конгрес на БФС. Съществуването на ФК-фантоми, каквито има в изобилие в 
системата на БФС, е предпоставка за корупция при избора на нов президент на БФС! 

 
С оглед на тези факти и обстоятелства, моля да ми отговорите писмено на следния 

въпрос: Колко точно са действителните футболни клубове-членове на БФС регистрирани в 
МФВС към датата на отговора Ви, имайки предвид разпоредбите на чл. 27 от Устава на 
БФС и чл. 22 от ЗЮЛНЦ? 
 
 Благодаря Ви за вниманието и за писмения отговор. 
 
 
 
София, 18.03.2011 г.     С уважение: ………………….. 
         Георги Градев 


