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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: Нарушения на Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за 
прилагането му и Устава на Български футболен съюз 
 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДОЦ. НЕЙКОВ Д-Р, 
 
 С настоящето Ви сигнализирам за множество груби нарушения на Закона за 
физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Правилника за прилагане на ЗФВС (ППЗФВС) и 
Устава на Български футболен съюз (БФС) извършени от БФС. 

Съгласно чл. 17в, ал. 1 от ЗФВС министърът на физическото възпитание и спорта 
отнема спортната лицензия, ако констатира, че спортната организация: не спазва или 
нарушава изискванията на ЗФВС; няма приет бюджет; или нарушава устава си. 

 
В тази връзка Ви обръщам особено внимание на следното: 
 

1) Съгласно чл. 7 от Устава на БФС (изд. 30.01.2009 г.), при осъществяване дейността на БФС 
органите и длъжностните лица в системата на съюза спазват неутралитет към 
политическите партии и религиозните общности и техните публични прояви. 
Въпреки това, като член на Изпълнителния комитет (ИК) на БФС е вписан г-н Камен 
Костадинов, който е един от лидерите на Движението за права и свободи (ДПС). 
Присъствието на г-н Костадинов в ИК на БФС е нарушение на чл. 7 от Устава на БФС. 

 
2) Съгласно чл. 17 от Устава на БФС, последният приема правилници, наредби и други 

актове, с които се урежда статута на футболистите, като тези актове трябва да са в 
съответствие с българското законодателство. С оглед на повелителните правила на чл. 35, 
ал. 3 ЗФВС; и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 20, ал. 3 ППЗФВС, както и § 2. от ПЗР на ППЗФВС 
утвърждаване на съответните правилници на БФС от министъра на физическото 
възпитание и спорта е задължително и липсата му ги прави незаконосъобразни. Същото 
се отнася и до правилника на БФС за футболното съдийство (Арг: § 2. от ПЗР на ППЗФВС). 
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Сега действащите правилници за статута и трансферите и за състезателните права на 
футболистите на БФС, както и този за футболното съдийство, категорично не са 
утвърдени от министъра на физическото възпитание и спорта (за което Вие лично ме 
уведомихте писмено). Това е грубо нарушение на Устава на БФС и на ЗФВС. 

 
3) Съгласно чл. 31, ал. 1 от Устава на БФС, „президентът, членовете на ИК и 

председателите на постоянни комисии не могат да заемат щатна длъжност в 
системата на БФС”. 
Въпреки тази изрична повелителна разпоредба на Устава на БФС, президентът на БФС 
заема щатна длъжност в системата на БФС и получават солидно възнаграждение за 
това, което е още едно грубо нарушение на Устава на БФС, с което се ощетява 
финансова обществената организация - БФС. 

 
4) Съгласно чл. 77, ал. 4 от Устава на БФС: „ПФЛ осъществява организационно и кадрово 

взаимодействие с органите на БФС. ПФЛ участва със свои представители в 
постоянните комисии“. 
От разпространената в медиите кореспонденция между БФС и ПФЛ от 17.03.2011 г. 
става ясно, че БФС няма никакво намерение да допусне представители на ПФЛ до 
комисиите на БФС. Ето още едно грубо нарушение на Устава на БФС. 
 

5) Съгласно чл. 80 от Устава на БФС: „1) БФС осъществява своята дейност в 
съответствие с приетия от конгреса бюджет; 2) …; 3) финансовата година на БФС 
започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година”. В тази връзка, 
според чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), 
общото събрание е органа, който приема бюджета на сдружението. А според чл. 25, ал. 2 
от ЗЮЛНЦ, това право не може да се възлага на други органи на сдружението. 
Безспорен факт е, че БФС функционира през 2010 г. и 2011 г. и се ползва от правата 
делегирани му по силата на спортната лицензия издадена от министъра на 
физическото възпитание и спорта без да се е отчел пред своите членове-футболни 
клубове за финансовите 2009 г. и 2010 г. и без да е гласуван от общото събрание на БФС 
нов бюджет за финансовите 2010 г. и 2011 г. – последното общо събрание на съюза 
датира от 30.01.2009 г. Това е поредното и най-грубото от всички нарушения на Устава 
на БФС и законите в Република България, което дава абсолютното основание на 
министъра на физическото възпитание и спорта на отнеме спортната лицензия на БФС 
незабавно, съгласно чл. 17в, ал. 1, т. 4 от ЗФВС. 
 

 Бих искал да Ви напомня, че, в т. 7 от писмо Ваш Изх. № 26-00-13/1 от 30.03.2010 г. 
изпратено до мен, Вие лично ме уверихте, че „при доказано неспазване и нарушаване на 
действащия устав от … БФС, … МФВС своевременно е предприемало и ще предприема 
необходимите действия, съгласно изискваният на ЗФВС, ППЗФВС и Наредбата за реда и 
лицензиране на спортните организации в Република България прието с ПМС № 
237/26.09.2008 г.“ 
 



 

GRADEV SPORTS LTD. 
Byala Cherkva Str. Block 18 Apt. 32 Sofia BUL-1408 • Tel: +359 878 40 70 34 • Fax: +359 2 953 04 02 & +41 43 430 20 66 
www.GRADEV.com • agency@gradev.com • sports@mail.bg 

3 

 Най-учтиво Ви напомням също така, че, със заповед № 177 от 15.09.1998 г. на 
председателя на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта (КМФВС) за 
отнемане на спортния лиценз № 001027/06.03.1998 г. на БФС, спортната лицензия на БФС е 
била отнета за неспазване на повелителни правила на закона. 
 
 С оглед на така изложената фактическа обстановка и на приложимото право, считам, 
че съставът на чл. 17в, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 8 от ЗФВС е изпълнен. Водим от тези мотиви 
 

В И   М О Л Я: 
 
ДА ИЗВЪРШИТЕ проверка в Български футболен съюз и, след като се убедите в 
истинността на изложените в този сигнал факти и обстоятелства, 
 
ДА НАЛОЖИТЕ предвидената в чл. 17в, ал. 1 от ЗФВС санкция – отнемане на спортната 
лицензия на Български футболен съюз. 
 
 Законът е еднакъв за всички и трябва да се спазва от всички, включително то МФВС и 
БФС! Евентуален отказ от Ваша страна да приложите разпоредбата на чл. 17в, ал. 1 от ЗФВС с 
цялата й строгост ще доведе до още по-засилено чувство на недосегаемост в господата 
управляващи БФС, които и сега си мислят, че БФС е държава в държавата и има собствени 
правила, които не се подчиняват на никакви закони1. 
 
 Благодаря Ви за вниманието. 
 
 
 
София, 18.03.2011 г.     С уважение: ………………….. 
         Георги Градев 

                                                        
1 Виж изказване на вицепрезидента на БФС Й. Лечков пред в. „7 дни спорт” от 02.03.2010 г.: 

http://www.7sport.net/archive7ds/2010/03/02/fb_a_grupa/d5672_7.htm. 

http://www.7sport.net/archive7ds/2010/03/02/fb_a_grupa/d5672_7.htm

