
 

 

Предложение за промяна на условията за участие на 

Председателите на клубове и секции 

в Общото събрание на БФКС 

 

 

 

    Уважаеми колеги, в последно време се наблюдава една много неприятна и 
отрицателна тенденция от отказ от участие в управлението на нашата федерация. 

За да не губим време за какво става въпрос, давам красноречив пример – в 
последното Общо събрание участваха шест председатели на клубове, а двама 
трима бяха упълномощили присъстващите да гласуват от тяхно име. На практика 
ръководството през последната година се осъществява според вижданията на тези 
шест човека. Както знаете от три години УС се състои от трима човека ,които нямат 
право на глас по време на гласуването на ОС. Лидери на определени секции не 
вземат участие по време на заседанията на УС и на ОС. Резултатът е налице -  

  1.Състезатели от отделни клубове и секции не знаят въобще какви са проблемите 
на Федерацията, как става финансирането ,ръководството и организацията на 
спортно-състезателния процес. За тях, за всички несгоди виновно е ръководството 
на федерацията, а те дори не знаят кой участва в това ръководство.    

  2 . Липсва координация между състезателите и УС във всяко едно отношение – 
спортен календар ,съдийски наряд и домакинства на състезания. 

    Както виждате колеги бъркотията е голяма.На фона на всичко това преди три 
години ОС реши УС да се сътои само от трима човека. Както знаете нашия секретар 
се разболя тази година, а моето здравословно състояние се влоши силно в края на 
годината. При тези обстоятелства аз се съмнявам, че УС няма да може да 
изпълнява своите функции, ако не предприемем мерки. А мерките са налагане на 
заинтересуваност и мотивация на председателите на клубове и лидерите на секции. 
Търсене на начин за контакт с МС, на което трябва да се обясни, че това положение 
не може да продължава повече. Спорта ни, както и техническото възпитание на 
младежта е обречено и резултата е трагичен. 

В тази връзка са и моите предложения: 

 В ОС да присъстват задължително представители на всички клубове. Ако 
председател на клуб не може да присъства лично, то той е длъжен да изпрати 
упълномощен представител на ръководството на клуба или редовен член, 
който участва и гласува с пълномощно от председателя.  

 Упълномощаване на председател или състезател от друг клуб е недопустимо. 

 В случай че от даден клуб няма представител на Годишното ОС, то 
състезателите от клуба губят право на класиране в състезанията от 
Държавния спортен календар за съответната година . 

 Лидерите на секции присъстват задължително на ОС, или на последното 
заседание на УС, където четат лично своите доклади. Секция, чийто лидер 
или член на ръководството на секцията, не присъства нито на едно от 
посочените мероприятия, няма право на финансиране от Федерацията и 
разходите по обезпечаване на медали и дипломи за състезанията от ДСК 
остават за сметка на секцията.  



На съответната секция се препоръчва да си изберат друг лидер, който да ги 
представлява подобаващо пред ръководството на федерациятга през 
следващата година и да участва в нейния живот и ръководство. 

 На членовете на УС да се даде право на глас по време на гласуването на 
всички точки от дневния ред на годишното ОС на федерацията, наравно с 
правата на председатели на клубове. В случай на равенство на гласовете по 
някой от проблемите, тежест да има гласът на председателя на УС  

Основанието е – през състезателния период именно членовете на УС виждат 
всички проблеми във всички секции, именно те са най-запознати с финансирането, 
контактите с общински ръководства и МС и няма никакво основание точно те да 
нямат думата, още повече че от тях идват всички предложения към ръководството 
на федерацията в лицето на УС. Един председател на клуб не е длъжен да познава 
проблемите на състезателите от секция в която не членува и няма как гласът му да 
е компетентен по тези въпроси, докато членовете на УС трябва да са в течение на 
проблемите на всички секции. Аз не знам как е решен този проблем в другите 
спортни федерации, но не искам да вярвам че това е така и при тях. 

И накрая, скъпи колеги искам да бъда разбран правилно – тези мерки се налагат и 
ако не бъдат приети те или подобни които да свършат същата работа, аз не виждам 
с какво бих допринесъл до подобряване на ситуацията във нашата федерация.  

Годините на Ковид предизвикаха затваряне на много хора в собствената им среда и 
самоизключването им от обществения живот. Това е разбираемо, но ако не вземем 
мерки навреме, догодина ще е късно. Ситуацията е утежнена и от войната в 
Украйна и излизането на трите най-активни страни от възможността да участват в 
международни форуми.  

Ръководството на НАВИГА се опитва да направи нещо, но от една страна не е 
компетентно по много въпроси, тъй като Президиума е с едностранчиви интереси и 
липсват хора запознати с проблемите на отделните секции, а от друга – в 
болшинството си са млади хора без нинакъв организационен опит и 
дипломатичност. Те нямат необходимите контакти на местно ниво и не умеят да 
мотивират ръководителите на национални федерации за провеждане на големи 
форуми. 

Не ми се иска да го казвам, но войната разпали и лични негативни чувства между 
хората от запада към хората от изтока, чувства отдавна таени, прикрити и до голяма 
степен позабравени. Всичко това – липсата на международен спортен календар, аз 
бих казал дори – невъзможността да се направи такъв в огромна степен влияе на 
нашите състезатели и деятели и е още един повод сериозно да се замислим към 
коренна промяна в организационната ни работа. 

Само обединението на усилията ни в подобряване на ръководството на 
федерацията ни и решаване проблемите с финансирането, може да ни запази като 
спорт от висока класа. В противен случай се превръщаме в хоби и тогава всеки по 
пътя си... 

     

Президент на БФКС  -  

з.м.с. инж. Евгени Генов 


