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           І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на изследването 

Необходимостта от усъвършенстване финансирането на  физическото възпитание и 

спорта е обусловена от доказаното икономическо и социално значение на спорта, което 

расте непрекъснато. Това обстоятелство нала необходимостта да се установи ефективен 

механизъм на финансиране на физическата култура и спорта в България, играещи 

важна роля за възстановяване и подобряване на здравето на нацията, преодоляване на 

негативните последици от радикалното обществено преустройство, реформиране на 

икономическите и политически основи на държавата. Във връзка с това, че основните 

пълномощия в сферата на  физическото възпитание и спорта са вменени на 

Министерството на младежта и спорта, то разработването на комплексна система за 

финансиране на спортните услуги като съставна част от стратегическото развитие на 

обществено-икономическата система  е важен, много актуален научен и практически 

проблем на  съвременното развитие на българската икономика.  

Засегнатите в дисертацията проблеми в областта на спорта не обхващат целия 

комплекс от организационно-правни и финансово-икономически механизми на 

функциониране на тази сфера. Като се стъпва на съществуващите  концепции и 

възгледи  в областта на икономиката на спорта, в дисертацията се подлагат на анализ 

въпросите за възможността на финансирането на сферата на физическото възпитание и 

спорта като самостоятелен  теоретичен и практически проблем. 

Особеност на използвания подход в дисертацията е в опитът да се обвържат 

положителните практики  на ролята, функциите и задачите за  усъвършенстване на 

източниците на финансиране на  сферата на спорта в развитите страни с възможностите 

за тяхната практическа реализация в България   с оглед на закономерностите в 

българската икономическа и нормативна среда.  

Актуалността на настоящото изследване е обусловена от противоречието между 

нарастващата практическа потребност от повишаване на ефективността на 

провежданата икономическа политика в сферата на  предоставяне на спортни услуги и 

недостатъчната разработеност на финансовото осигуряване на дейностите в тази 

област. 

2. Цел  и задачи на изследването 

Цел на дисертационното изследване е да се посочат възможностите за 

финансиране в сферата  на физическото възпитание и спорта в условията на пазарната 

икономика и на тази основа да се откроят основните насоки за усъвършенстване на 

източниците на финансови ресурси за подобряване организацията и управлението на 

спорта в България.  

В съответствие с поставената цел са поставените конкретни задачи:  

-  да се направи характеристика на икономическото значение и етапите на 

финансирането на спорта;  

- да се анализират възможностите за усъвършенстване на държавното 

финансиране на спорта;   
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- да се изтъкнат особеностите на извънбюджетните източници във 

финансирането на спорта;  

- да се посочат възможностите за усъвършенстване на финансовите отношения в 

спорта чрез политиката на застраховането на спортистите, политиката на спортните 

―трансфери‖ и данъчната политика като инструменти за стимулиране на развитието на  

спорта.  

3. Предмет на изследването са икономическите особености и специфика на 

финансирането на сферата на физическото възпитание  и спорта в България в условията 

на пазарна икономика  и членство в икономическата общност на Европейския съюз.  

В качеството на  обект  на изследване са финансовите източници за развитие  на 

спорта  в страната като се използва опитът в развитите страни. 

4. Основната теза, която се защитава в дисертационния труд е, че за  

финансирането на спорта от първостепенно значение е държавното финансиране както 

за елитния, така и за развитие на масовия спорт в България. То трябва да се съчетава с 

възможностите, които имат останалите субекти в условията на пазарната икономика и 

на основата на принципите на проектното финансиране и доказване ефективността от 

отделените за спортни дейности средства, да се постигне разумен баланс между 

държавното  финансиране на спорта с бюджетни средства и финансирането за сметка 

на извънбюджетните източници. 

5. Като теоретична и методологична основа на дисертационното изследване са 

използвани трудовете на български и чуждестранни автори, материали от научни 

конференции и от периодичния печат, научни разработки в областта на съвременните 

проблеми на усъвършенстване на икономическия механизъм в сферата на  физическата 

култура и спорта в условията на пазарното стопанство, на икономиката на сферата на 

услугите, на икономиката на спорта, маркетинга и мениджмънта на спортните клубове. 

Проведените  изследвания  се опират на основните постановки в теорията на пазарната 

икономика, на икономиката на спортния сектор, на държавното регулиране на 

икономиката и пр. 

6. При провеждане на изследванията и теоретичната разработка на проблемите в 

поставената тема са използвани методите на: 

   Системния анализ  - за установяване на съществуващите проблеми във 

взаимовръзката и взаимодействието между източниците  на   финансиране на 

физическото възпитание и спорта и формулиране на решения за оптимизиране на това 

финансиране; 

 Теоретичния обзор и контент-анализ  – за проучване на литературните и 

документални източници и научните изследвания по проблемите на управлението на 

спорта, източниците на финансиране на спорта както в страната, така и по света и т.н.  

 Проучване на документални източници (вторични данни) – в качеството на 

документални източници на официални данни са използвани: регистри на ресорното 

министерство на спорта, документи на спортните федерации, бюджета на страната и на 

общините за целите на спорта, доклади на Европейската комисия и т.н.  

7. Информационната база при подготовката на дисертационния труд се опира 

на законодателните актове на РБългария,  Постановления на Министерския съвет на 



5 

 

РБългария, материали от статистическите ежегодници,  статистически  бюлетини на 

Националния статистически институт, на Евростат, на Министерството на 

образованието и науката, статистически материали на Министерството на младежта и 

спорта, а така също и резултатите от направените в дисертацията изследвания, анкети и 

проучвания по актуалните проблеми на икономиката и финансирането на спорта в 

условията на  пазарните отношения в българската икономика.  

8. Степен на разработеност на проблема. В българската икономическа 

литература съществуват редица изследвания, посветени на отделни страни и проблеми 

на усъвършенстването на регулирането на спортните дейности в условията на 

централизираната система на управление. В последните години обект на разглеждане 

са редица теоретични и практически аспекти на реформиране на икономическия 

механизъм в сферата на физическото възпитание  и спорта в преходния период. Много 

аналитични и ценни са публикациите на Йордан Калайков, Бисер Цолов, Иван Цанов и 

др., отнасящи се до проблемите на икономиката, мениджмънта и маркетинга на 

спортната дейност, на В. Гигова в областта на спецификата на статистическите 

изследвания в спорта, на В.Гиргинов,  П. Банков, Ив. Сандански, Р.Ников, Д. Карова и  

редица други, за развитието на спорта и ролята на институциите в този процес.  

 По отношение на икономиката на спорта като специфичен вид дейност, заемаща 

значително място в пазарната икономика свой принос имат такива чуждестранни 

изследователи като Антъни Кротман
1
, Владимир Андрефф

2
, Дейвид Бери

3
, Роберт 

Симънс
4
, Роджер Левърмор

5
, Стефан Шимански

6
,  Джефри Хил

7
 и много други. 

Значителните постижения при изследване на разглеждания проблем не 

намаляват неговата актуалност. От научно разработване и обосноваване се нуждаят 

специфичните финансови и нормативни въпроси на управлението на спорта, 

използването на позитивния чуждестранен опит за усъвършенстване на 

инструментариума за регулиране и стимулиране на спорта, изработването на  

приоритети в спортната политика на обществото в условията на установени пазарни 

отношения. 

Анализът на степента, в която темата е разработена позволява да се направи 

извод за недостатъчния обем на изследванията и научните трудове, в които се 

разглежда  проблемът за финансовото регулиране на сферата на физическото 

възпитание  и спорта в условията на пазарната икономика. В съвременните научни 

изследвания се решават частични задачи, но отсъства една цялостна системна 

представа за финансовото управление на сферата на  спорта.  

 

  

                                                           
1
 Професор от Университета в Чикаго, САЩ 

2
 Професор от Университета Льовен, Белгия  

3
 Професор от Калифорнийския държавен университет, САЩ 

4
 Професор от Университета в Ланкастър, Англия 

5
Професор по спротен мениджмънт в Китайския унивреситет в Хонг Конг (CUHK)  

6
 Професор от Университета в Мичиган, САЩ 

7
 Професор от Университета Монфор, Лестър, Англия 
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ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е разработен в обем от 185 страници, като съдържанието 

е структурирано съобразно поставената изследователска цел и конкретни задачи и е 

съобразено с обекта и предмета на изследване. 

 В структурно отношение трудът се състои от увод, списък на таблиците и 

фигурите (24 таблици, 11 фигури и две приложения); изложение в четири глави; 

заключение; използвана литература (общо 127 източника, от които 21 на български 

език, 86 на чужди езици - английски и руски, нормативни документи - 7, интернет 

ресурси – 19); две приложения; справка за основните приноси; справка за 

наукометричните показатели (публикациите по темата на дисертацията); декларация за 

достоверност и оригиналност.  
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Глава ІV.  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪPШЕНСТВАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА            

                   СПОРТА                                              

4.1  Застраховане на спортистите 

4.2 Модел за определяне на цената на спортистите 

4.3 Данъчната политика в спорта 

 Изводи по четвърта глава 

 З АКЛЮЧЕНИЕ 

 ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

 СПРАВКА ЗА НАУКОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Глава І. ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ И ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА 

 

1.1. Икономическите отношения в областта на физическото възпитание и  

спорта  

 Икономическата роля на физкултурата и спорта най-отчетливо се проявяват по 

няколко  основни насоки: 

Първо, физическата активност и масовият спорт съдействат за минимизиране на 

икономическите загуби практически във всички сфери на живота, те са  алтернатива на 

вредните навици, които  оказват мощно деструктивно въздействие върху 

икономическата система.  

Второ, физическата активност  е много значим фактор за увеличение на 

продължителността на живота на населението, позитивно влияе на увеличението на 

трудоспособната  възраст и на подготовката на качествени трудови ресурси и  

следователно  на факторите за осигуряване на икономически растеж. Отдавна е 

известно, че физическата активност  и спортът са най-важните фактори за увеличението 

на продължителността на живота на населението въобще и на трудоспособната възраст 

на хората в частност. От 1990 г. до 2018 г. коефициентът на естествения прираст у нас е 

отрицателен. Средната продължителност на живота общо за населението на страната, 

изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74,7 години и спрямо предходния период (2013 - 

2015 г.) се увеличава с незначителен ръст от 0.2 години. Средната продължителност на 

живота при мъжете е 71,2 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78,2 

години. Средната продължителност на живота е с 2,9 години по-висока за населението 

в градовете (75,5 години) отколкото за населението в селата (72,6 години).[1]   България 

заедно с Латвия и Литва са страните с най-ниска продължителност на живота в ЕС.  

Трето, физическата  активност, спортът и туризмът в наши дни са една 

утвърдена сфера на обширна предприемаческа дейност, която осигурява, от една 

страна, заетост на много хора в отраслите на спортната индустрия и в туристическия 

комплекс; от друга страна, споменатите отрасли на предприемаческа дейност попълват 

както републиканския, така и местните бюджети за сметка на данъчните постъпления, 

което позволява на държавата да решава в оперативен порядък  социалните проблеми 

на хората. 

 

1.2. Икономическо значение на спорта 

През последните десетилетия икономическите отношения в областта на  спорта 

и спортната индустрия в света и в частност в България претърпяха съществени 

изменения: по един радикален начин е преобразувана макроикономическата среда, 

качествено са изменени отношенията на собственост в системата на  спортните 

организации и тяхната инфраструктура, дейността на спортните клубове е поставена на 

пазарна  основа, а също така на отборите и федерациите. Процесите на коренни 

преобразувания в спорта не са още съвсем завършени така, че да се изведе индустрията 

на спорта на лидерски позиции.  
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В последните десетилетия бурно развитие получи спортната индустрия   като 

поле на    предприемаческа дейност. Може да се твърди, че спортът се превърна във 

важен отрасъл на икономиката. В него са ангажирани голям брой работещи и 

значителни финансови средства.  Създадени са множество спортни, физкултурни и 

туристически организации от всички форми на  собственост, които осъществяват 

своята дейност на пазарна основа.  

Данните в таблицата  [2] илюстрират чувствителното нарастване на доходите, 

които генерира спортната индустрия в света. 

                                                                                                              

 Доходи в  спортната индустрия в света (в млн.щ.дол.)   
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Темп на 

растеж 

Дял 

(2010) 

Продажба на билети 39 570 39 043 40 613 41 317 43 544 44 746 2,5% 32,6% 

Права за транслиране 29 225 26 945 32 141 30 062 37 801 35 247 3,8% 24,1% 

Спонсорство 34 972 35 132 39 173 40 236 45 559 45 281 5,3% 28,8% 

Мърчандайзинг 17 624 17 570 18 002 18 549 19 565 20 067 2,6% 14,5% 
Общо 121 391 118 690 129 929 130 164 146 469 145 341 3,6% 100,0% 

 

Проучванията показват, че доходите в спорта като сфера на икономическа 

дейност възлизат на около 150 млрд. долара, формирайки 0,1% от световния брутен 

вътрешен продукт.  В европейските страни и в Северна Америка делът на спорта в БВП 

достига 3%. Например, в Европа приносът на спорта в БВП е съпоставим с приноса, 

който имат селското стопанство, лесовъдството и риболова.  

 Първо, при високи икономически  доходи страните увеличават своя бюджет и 

съответно могат да отделят повече средства за развитие на физическата култура и 

спорта, а като следствие от това, расте равнището на    спортното майсторство. 

 Второ, при увеличаване на броя на  спортуващите хора, нараства  и броят на 

здравите хора и успоредно намаляват хората с асоциално поведение. Това пък води до 

намаляване набезработицата и увеличава икономическата активност, а оттук към 

нарастване на БВП. 

 Трето, съставна част на спортния бизнес е и професионалният спорт – 

професионалните клубове, лиги и федерации, самофинансиращи се и получаващи 

доходи за сметка на  рекламна, издателска дейности, продажба на права на теле- и 

радиотранслиране на национални и международни комуникационни корпорации и 

друга търговска дейност. Наред с това, съвременната спортна индустрия включва в себе 

си производството на спортни обувки, дрехи, инвентар, аксесоари. Като отделни 

компоненти на спортната индустрия можем да отделим информационно-спортния 

бизнес (специализираните спортни радио и телевизионни канали, информационните 

агенции, спортните издателства и т.н.) и бизнеса на спортните съоръжения (стадиони, 

басейни, тренировъчни зали, спортни комплекси).  

 Високо е значение на спорта в иновационните икономически процеси. За да 

могат  новите технологии, опитно-конструкторските разработки и изобретения на 

научно-техническия прогрес да се внедрят в стопанската  практика, е необходимо те да 
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преминат необходимите проверки. Такива проверки на  нови идеи, материали, 

технологии, двигатели, моторни масла и други изделия дава спортът за високи 

постижения. 

 В същото  време физическата активност, спортът и туризмът освен преките 

икономически изгоди, оценявани количествено, допринасят и други блага от 

нематериален характер, неподлежащи  на количествена оценка. Имат се предвид такива 

фактори, като разширяването на кръгозора и интелектуалното равнище на хората в 

процеса на тяхното участие в състезанията, в културно-образователните и обучаващи 

програми. Свободното си време хората прекарват много по-рационално и 

конструктивно;  физкултурата и спортът дават на всеки човек големи възможности за 

себедоказване и самоусъвършенстване. 

 

1.3. Етапи в развитието на спорта в България от гледна точка на неговото 

финансово управление 

Ако в проследяване развитието на спорта се приеме за критерий – ролята на  

държавата като регулатор и стимулатор на  неговото финансово управление, 

могат да се откроят няколко важни етапа.  

 Първият етап обхваща българския спорт до обществено-икономическите 

промени след 9.IX.1944 г.  Този период   преминава изключително под влияние на 

немския модел. През 1898 г. се създава първата национална спортна организация, 

наречена „Юнак―. Тя се учредява от 15 гимнастически дружества. „Юнак― представя 

България в МОК и ФИФА. През 1923 г. с подкрепата на Министерство на 

образованието и Министерство на отбраната се създава Българска младежка скаутска 

организация. През 1923 г. се създава Българска национална спортна федерация. Три 

години по-късно е основана Конфедерация за физическо възпитание. като държавен 

орган със самостоятелен бюджет. Неговата цел е въвеждане на единна система за 

физическо възпитание в училищата. 

През 1931 г. е приет Закон за физическото възпитание на българската младеж 

(ЗФВБМ). Той предвижда за първи път отделяне на специален бюджет за спорта. През 

1931 г. с помощта на правителството се създава Национален олимпийски комитет. 

Неговата първа проява е провеждането на Балканиада – състезания по няколко вида 

спорт между балканските държави. Комитетът изпраща български спортисти на 

Олимпийските игри в Берлин през 1936 г.. Този първи период от развитието на 

българския спорт под държавно ръководство се характеризира със силно влияние на 

немската националсоциалистическа идеология и опит. Другата особеност през него е, 

че всяко ново правителство изгражда нова централизирана структура на спорта, която 

да обслужва неговата политика. 

 Вторият етап обхваща периода 1944–1989г. – период на силен държавен 

контрол върху спорта. През 1947 г. се разпускат различните спортни структури и се 

създава единна централизирана система, наречена Върховен комитет по физическата 

култура. Държавната намеса е на всяко ниво. По този начин се ограничава 

компетентността на спортните ръководства да вземат независими решения. Тя достига 

дори до тренировъчно-състезателния процес и засяга компетенцията на треньорите и 
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инструкторите. Появява се единна държавна стратегия за цялото спортно движение. На 

спорта държавните ръководители гледат като на възможност за мобилизиране на 

масите. Териториалният принцип на развитие на спорта се заменя с професионален и 

ведомствен. Спортната активност започва да се осъществява по местата, където хората 

учат и работят. Възникват мрежи от спортни клубове в училища, висши учебни 

заведения, предприятия и институции. Тяхното финансиране се осъществява 

едновременно от самата институция или учреждение и от централния спортен 

ръководен орган. Средствата за спортната дейност се осигуряват от различните 

държавни институции (армия, милиция и др.), от профсъюзите, Спортния тотализатор, 

Комсомола. 

 Третият етап започва след прехода от държавна към пазарна икономика в 

края на 1989 г. 

 За промените, които характеризират този период в развитието на спорта у нас   

най-точна е оценката на проф.Калайков, че  «вследствие на настъпилата 

децентрализация на управлението, в т.ч. прекратяване на централизираното 

финансиране, системата на спорта у нас претърпя разруха, чиито последствия все още е 

трудно да бъдат обхванати― [3]. През 1992 г. БСФС и Дружествата за физическо 

възпитание и спорт са ликвидирани. Създава се нова структура, наречена Комитет за 

младежта и спорта (КМС). Оттогава до днес тя претърпява редица метаморфози в на-

именованието си и съответно в правния си статут. КМС е преименуван на Комитет за 

младежта, физическото възпитание и спорта. Впоследствие е трансформиран в 

Държавна агенция за младежта и спорта. В периода между 2002 и 2005 г. организацията 

е преобразувана с ранг министерство – Министерство на младежта и спорта [4]. През 

2005г. отново е превърната в Държавна агенция за младежта и спорта, която на свой 

ред е преобразувана от 2009 г. в  Министерство на физическото възпитание и спорта. 

В периода 1990–1996 г. държавата почти напълно се оттегля от спорта. През 1996 г. тя 

отново възвръща ръководната си роля, но вече в съвсем различни рамки. 

Значителна е промяната и в начина на финансиране на спортните клубове в 

периода след 1989 г. Тези от тях, които са юридически лица с нестопанска цел и 

следователно не могат да осъществяват търговска дейност, имат няколко начина на 

финансиране. По-важните от тях са: предоставяне на средства от държавата и 

общините, приходи от Спортния тотализатор, събиране на членски внос, получаване на 

приходи от трансфер на състезатели и от реклама, дарения и спонсорство.  

 Може да се обобщи: Българският спорт преминава в своето развитие през три 

основни етапа. Независимо от различията през тях, винаги държавата се е опитвала да 

поддържа строг контрол върху него, да го регулира и да направлява тенденциите в раз-

витието му. Целта на управляващите във всеки етап е да използват спортната дейност 

като средство за постигане на своите политически цели.  

В третия етап, който продължава и днес, държавната политика води до голяма 

криза във финансирането на спорта. За да се преодолее тя, са необходими комплексни 

законодателни промени. 
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Изводи по първа глава: 

-  Спортът е важна социална дейност с чувствително икономическо измерение. 

Като икономически  ресурс потенциалът от физическо здраве трябва да се 

възпроизвежда и оценява успоредно с всички останали фактори на икономиката; 

- Спортът води до преки икономически изгоди, измервани като ръст на БВП в 

икономиката на страната.  

- В същото време той допринася и други блага, като извисяване на  

интелектуалното равнище на хората в процеса на тяхното занимание със спорт и 

участие в спортни състезания, в културно-образователни програми.  Спортът е 

съществен фактор за  увеличаване на благосъстоянието и подобряване на качеството на 

живот на хората.  

- В исторически план развитието на спорта преминава през етапи, в които 

решаваща е ролята на държавата, както в организационен, така и във финансов аспект. 

 

Глава ІІ. ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТА–СЪСТОЯНИЕ   И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ 

 

1.1. Международният опит във финансирането на спорта 

В света съществуват два основни модела за финансиране на спорта — 

американски и европейски. Към европейския модел могат да се причислят много 

азиатски и латиноамерикански страни.  

      За американския модел е характерно отсъствие на пряка подкрепа на спорта от 

бюджета на държавата и наличие на големи данъчни облекчения за частния сектор, 

когато той инвестира във физкултурното и спортното движение. Важна е ролята на 

печалбата, получена при състезанията, диференциация в равнището на работната 

заплата на спортистите,  висока стойност на телеправата, система за разпределение на 

доходите от продажба на билети, ниска аренда за ползване на общинските спортни 

съоръжения, данъчни отстъпки. Посочените особености се отнасят най-вече за най- 

популярните (а значи и най-доходни) в САЩ видове спорт (баскетбол, американски 

футбол, хокей, бейзбол). В САЩ ученическият, студентският, масовият спорт изцяло са 

прерогатив на местната власт 

За европейския модел е характерно смесеното  финансиране с преобладаване на 

средствата от държавния бюджет.  

Общото за двата модела се състои в това, че масовият, детско-юношеският спорт 

в значителна степен се финансират от местните бюджети. От една страна, за 

американския модел е характерен комерсиалният, търговският елемент, докато за 

европейския модел преобладаваща е практиката на  non-business and non profit making 

sport (спортът с идеална цел). От друга страна  липсата на статистически данни и 

информация за спорта в Европа е голяма пречка за спортните икономисти, които се 

принуждават да боравят с много приблизителни данни, което не дава пълна представа 

за реалния обем на средствата, отделяни за спорт в Европа. Най-фрапиращите отличия 

между американския и европейски модел по отношение на финансирането на  спорта са 

по следните параметри:  
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 - наличие и статус на собствениците на клубовете;  

 - източниците на финансиране;  

 - принципите за  провеждане на  състезанията.  

 Сравнителна характеристика на американския, европейски и български 

модели за развитие на професионалния спорт[5] 
Характерист-

ики 

Американски модел Европейски модел Български модел 

Видове спорт  

  

Акцентът е върху тези видове 

спорт, които са най-популярни в 

Северна Америка (бейзбол, бас-

кетбол, американски футбол);  

традиционните професионалн 

видове спорт (бокс, хокей и др.)  

Развитие на тради-ционните 

професионални видове 

спорт (баскетбол, бокс, 

автомобилни състезания, 

футбол, хокей и др.)  

  

Както в  европейския 

модел 

Основен 

принцип при 
провеждане на 

състезанията  

Подчертано комерсиален. 

Акцентът е върху зрелищността 

на състеза-нията и 

икономическите ползи за  

клубовете.  

Спортно-ротационен  

  

Както в европейския 

модел 

Мениджмънт  

  

Създадени са отделно от 

любителския спорт фи-нансово 

независими про-фесионални 

спортни лиги (НБА, НХЛ, НФЛ и 

др.). Акцентирано е върху на 

социалните ценности на 

американското общество.  

Обединение на про-

фесионалния спорт в една 

федерация с любителския 

спорт. Значително влияние 

на Международните 

спортни федерации  

  

Както в европейския 

модел 

Правни 

основи  

  

Липсва специално феде-рално 

законодателство. Широко 

използване на уставните 

документи на спортните 

организации  

  

Наличие на специално 

законодателство, 

основаващо се  на правните 

национални норми  

  

Създаване и развитие 

на собствена  правна 

база за развитие на про-

фесионалния спорт, 

която включва аме-

риканския и евро-

пейския опит  

Държавна 

намеса   

Професионалният спорт влиза в 

системата на държавната 

идеология. Държавата оказва 

помощ при облагането с данъци, 

арендуването на спортни 

съоръжения и друго съдействие 

Значителна икономическа 

помощ от страна на 

държавните структури и 

общините 

Държавата оказва 

ограничена  финансова 

поддръжка чрез 

държавния и местните 

бюджети 

Финансиране  

  

От печалбата от  провеждането 

на спортни мероприятия.  

Основни зточници на 

финансиране са регионалните и 

местни власти, спронсорите и 

собствениците на клубове     
Много голяма е ролята на  

телевизията.  

Източниците са почти 

същите, като при 

американския модел. 

Спонсорството  и финан-

совата поддръжка от страна 

на организации и фондове, 

под контрола на държавата 

са разпространени. 

Спортната дейност 

почти  винаги е 

нерентабилна. Акцен-

тира се на спон-

сорството и постъп-

ленията от търговска 

дейност. Недостатъчен 

дял на  бюджетните 

средства 

Форми на 

собственост 

  

Частна и корпоративна. Главна е 

ролята на професионалните лиги.  

  

Корпоративната, като  

правило, е под формата на 

акционерни дружества, а 

частната – на организации с 

несто-панска цел.  

  

Прилагат се  форми: 

държавни, ве-

домствени, общински 

предприятия, акцио-

нерни дружества, орга-

низации с нестопанска 

цел.  

Система на 

подбор  

  

Чрез организации от ученическия 

и университетски спорт. Широко 

се използва  системата на  драфта 

[6].  

Чрез сферата на  спорта за 

високи постижения  

  

Чрез системата на 

детско-юношеските 

спортни училища и 

професионалния   спорт  

Степен на 

интернациона

лизация 

Относително затворена система. 

По най-популярните спортове 

(напр. хокей) се приемат голям 

брой спортисти от други страни, 

преди всичко от Европа и Русия 

Значително използване на 

спортисти от други страни, 

висока степен на 

интернационализация 

  

Висока степен на 

интернационализация.  
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 От сравнителната таблица между двата водещи модели за развитие на спорта в 

света – американския и европейския, с този в България следва да се направи извода, че 

в българския модел има съчетаване на елементи от двата основни модела. По 

отношение на  финансирането в България средствата от държавния бюджет макар и 

недостатъчни,  заемат относително най-голям дял в общото финансиране на спорта. Все 

повече расте ролята на спонсорството, търговската дейност на клубовете, фирменото 

финансиране. 

 

 2.2. Бюджетно финансиране на спорта в България   

2.2.1   Финансиране от държавния бюджет 

 

Финансирането на спорта в страните  с пазарна икономика предполага различни 

източници на постъпления на финансови ресурси в сферата на спорта, които могат да 

бъдат обединени в три основни групи:  

 1) бюджетно финансиране;  

 2) извънбюджетно финансиране;  

 3) смесено финансиране.  

 Държавната поддръжка на спорта се осъществява на законодателно ниво под 

формата на пряко  и косвено финансиране от бюджета за издръжка на управленския 

апарат, за научно-изследователски и опитно-конструкторски разработки, за спортно 

образование, за издръжка на   спортни отбори, за строителство на стадиони, басейни и 

спортни комплекси, за провеждане на състезания. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Фиг. 1 Основни източници за финансиране на спорта 

   

Държавен  

бюджет 

Извънбюджетни 

средства 

 

 Смесено 

финансиране 

2. Косвено: 
облекчено 

кредитиране; 

предоставяне 

на субсидии;   

данъчни 

облекчения 

или освобо-

ждаване от  

данък. 

 1. На търговска 

основа: спонсорство, 

продажба на билети, 

продажба на права за 

излъчване, тотализа-

тор, лотарии, залага-

ния.  

2. На нетърговска 

основа: благотвори-

телност, дарителство 

Публично-частно 

партньорство; 

Европейски 

фондове и 

програми 

 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТА 

1.Пряко:  

 

-републикан 

ски бюджет;  

- местни 

бюджети.  
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Само за последните пет години (от 2015 до 2019г.) средствата, които държавният 

бюджет отделя на Министерството на младежта и спорта  бележат в началото известно 

увеличение и остават почти на едно и също равнище.  Според чл. 125(1) от Закона за 

спорта в  бюджета на Министерството на младежта и спорта постъпват средства от:  

1. субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година;  

2. постъпленията от Държавно предприятие «Български спортен тотализатор» по 

чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта;  

3. национални програми, свързани с дейността на Министерството на младежта 

и спорта;  

4. международни програми, международни договори и споразумения;     

5. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни лица;  

6. глоби и имуществени санкции, налагани по този закон;  

7. други източници, определени с нормативен акт. 

 

 Съгласно законодателството у нас със средства от държавния бюджет се 

подпомагат  лицензираните спортни федерации, в които членуват не по-малко от 15 

спортни клуба; спортните клубове, които са сдружения, регистрирани за осъществяване 

на общественополезна дейност и членове на лицензирани спортни федерации; 

националните организации за спротно-туристическа дейност и за университетски 

спорт; спортно-педагогическото, материално-техническото, научно-информационното 

и медицинското осигуряване на подготовката на националните отбори и спортисти на 

Република България; дейности на Българския олимпийски комитет и на Националната 

параолимпийска организация, свързани с участието на български спортни делегации в 

олимпийски и паралимпийски игри и в олимпийски и младежки фестивали;  дейности 

на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност, свързана с: 

 

66

68

70

72

74

76

78

80

82

за	2015г	 за	2016г за	2017г за	2018г за	2019г	*	
прогноза

 

Динамика на бюджетните разходи за спорт 
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- лечението на бивши и настоящи национални състезатели,  

- прояви, популяризиращи и утвърждаващи развитието на спорта;  

- учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в държавните спортни 

училища, вкл. поддръжка и развитие на спортната база;   

- изграждане, обновяване и управление на спортни обекти, които са  държавна и 

общинска собственост.  

Размерът на средствата за финансиране на спорта от бюджета на ММС за 

последните пет години (от 2015 до 2019г.) бележат в началото известно увеличение и 

остават почти на едно и също равнище.  

Средствата за физическо възпитание и спорт се предоставят за бюджетна година 

на база одобрени проекти съгласно чл. 3 от ПМС № 129 от 2000 г. Финансирането на 

ММС по програми за 2019  г. е показано в следната таблица.   

 

Финансиране на програми от бюджета на ММС за 2019 г 

 

 

№ 

  

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма 

Сума 

(хил. лв.) 

  1 2 

 1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 17 533,6 

 2. Политика в областта на спорта за високи постижения 52 699,1 

 3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, 

отговарящ на съвременните международни стандарти 
3 507,6 

 4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни 

практики за спорта 
311,5 

 5. Политика в областта на младите хора 3 305,7 

 6. Бюджетна програма „Администрация― 2 360,5 

  Всичко: 79 718,0 

 

  

 2.2.2. Финансиране на спорта от общинските бюджети 

 2.2.2.1 Преглед на опита на развитите страни при финансиране на спорта 

на общинско ниво 

Анализът на чуждестранния опит за участието на местните органи на властта в 

управлението  на спорта, въпреки големите различия в различните страни, позволява да се 

направи изводът, че местните органи в своята дейност дават приоритет на следните направления 

на спортната дейност: училищен и студентски спорт; масов спорт за различните групи от 

населението, преди всичко жените, възрастните, хората с увреждания; строителство, 

модернизация и поддръжка на спортните съоръжения; подкрепа на спортове с високи 

постижения, на колективните видове спорт  и на висококвалифицирани спортисти; съдействие 

на спортните клубове. Направения преглед на финансирането на спорта на ниво местни 
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органи на властта в развитите западно- и централноевропейски страни, преобладава 

практиката на това равнище да се отделят приоритетно средства за развитието на 

масовия и детско-юношеския спорт, както и за строителство на спортни обекти, които 

са собственост на общините. Изключение прави Унгария и донякъде Италия и 

Португалия. 

 

Съотношение на обемите на финансиране на спорта между 

равнищата на  властта  в европейските страни[6]  

Страна 
Дял на 

правителството,% 

Дял на  

местната власт, % 

Германия 2 98 

Великобритания 5 95 

Швейцария 8 92 

Швеция 10 90 

Финландия 15 85 

Дания 16 84 

Франция 23 77 

Испания 24 76 

Италия 43 57 

Португалия 46 54 

Унгария 65 35 

 

          2.2.2.2 Финасиране на спорта от общините в България 

Редът за финансиране на спортните клубове от общините е установен в 

специалните наредби, които всяка община приема за реда и условията   на финансово 

подпомагане на спортните клубове, осъществяващи дейност на територията й. Целта е 

да се подобри качеството на работата на спортните клубове, да се създадат 

благоприятни условия за максимална изява на по-добрите състезатели, да се увеличи  

броя на активно ангажираните със спорт деца и младежи и да се популяризира масовия 

спорт. 

Прегледът на критериите, по които общините финансират спортните клубове на 

територията им показва, че това са строги изисквания, които се отнасят до:  

1.Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и 

Държавния спортен календар /ДСК/ за предходната година; 

2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Балкански, 

Европейски и Световни първенства за предходната година; 

3. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните и 

зоналните първенства за предходната година; 

4. Състезатели на спортни клубове участвали и класирани в Международни 

турнири за предходната година; 

5. Стимулиране развитието на детско - юношеския спорт - обхват на състезатели 

и отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в Държавните 

първенства през предходната година; 
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6. Организиране и провеждане на традиционни за общините  спортни прояви от 

спортните клубове; 

7. Организиране и провеждане от клубовете на спортни прояви на територията 

на общината; 

8.Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия 

спортен календар през предходната година; 

9. Наличие на собствена спортна и материална база; 

10. Обичайните разходи, свързани с тренировъчния и състезателен процес; 

11. Наличие на собствени приходоизточници. 

С преференции се ползват спортни клубове, които не ползват безплатно спортни 

бази за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност, представляващи 

държавна или общинска собственост, спортни клубове, които работят с деца и ги 

ангажират през свободното време и спортни клубове, които работят с деца и младежи в 

неравностойно положение. 

Средствата от бюджетите на общините могат да се изразходват за изграждане на 

нова и поддържане на съществуващата спортна база; за подпомагане дейността на 

спортните клубове в зависимост от тяхната категория; за финансиране на дейности, 

насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението. 

Съгласно изследването на Владимир Андреф от 2009г. относно структурата на 

източниците за финансиране на сорта в 27-те страни на ЕС на държавния бюджет се 

дължат 36.2% (от тях 11.9% от министерствата на спорта, 24.3% от местните бюджети), 

от домакинствата 49.7% и от фирмите – 14.1%.[7]  

За България тази структура изглежда по следния начин: държавно финансиране 

на спорта - 77.5% (от бюджета на ММС – 34.8%, от местните бюджети – 42.7%.; 

домакинствата участват с 19.4%, фирмите – 3,1%.  Макар и недостатъчни средствата, 

които отделя държавния бюджет и местните бюджети, те преобладават като 

относителен дял сред останалите източници за финансиране на спорта в България.  

 

Изводи по втора глава: 

 Източниците на финансиране на спорта  се подразделят на: 

- бюджетни; 

- извънбюджетни; 

- смесени. 

 Финансирането на системата за развитието на физическото възпитание и спорта 

чрез публичното финансиране се основава на програмно-проектния подход. Този 

подход дава възможност: 

 от държавния бюджет – да се финансират  строителството, поддръжката и 

модернизацията на спортната база с национално значение;  

 от ресорното министерство на младежта и спорта – за финансиране на 

програмите по физическо възпитание и спорт в училищата и системата на организиран 

спорт за всички; за подпомагане дейността на спортните клубове и федерации; за 

подготовка и участие на българските спортисти в европейски, световни първенства и 

олимпийски игри или други престижни дейности определени със закон или акт на 
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Министерския съвет; за научно-изследователска и приложна дейност и медицинския 

надзор на спортистите; за реализирането на подписаните от Република България 

международни конвенции – борба с допинга, насилието, феърплей и др.;  

 от общинските бюджети – изграждането на нова и поддържане на 

съществуващата спортната база; подпомагане дейността на спортните клубове в 

зависимост от тяхната категория; за финансиране на дейности насочени към 

подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението. 

 
Глава III. ИЗВЪНБЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА  
СПОРТА – ИЗТОЧНИЦИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

 

           3.1. Финансиране  на спорта чрез Европейските програми 

 

 Възможностите за финансиране на спорта със средства от европейските фондове 

могат най-общо да се разделят на два вида програми – централизирани европейски 

програми, които се администрират директно от ЕК и европейски програми, 

действащи на национално ниво.  

Централизираните европейски програми в областта на спорта действат за 

всички страни членки на ЕС и по тях се кандидатства директно към Европейската 

комисия в Брюксел. Финансовата помощ се отпуска за проекти в съответствие с 

приоритетите на Комисията в областта на спорта, дефинирани в стратегическата Бяла 

книга на спорта. 

 Европейските програми, действащи на национално ниво се финансират от 

структурните фондове на европейския съюз (Европейският фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд). Тези програми са 

децентрализирани и тяхното управление се осъществява от съответното министерство 

или агенция под мониторинга и контрола на ЕК. От 2007 г. като пълноправен член на 

ЕС, българските граждани, фирми и администрация могат да се възползват от 

възможностите, предоставяни от структурните фондове на ЕС по оперативните 

програми, Програмата за развитие на селските райони, както и централизираните 

програми на ЕС, които се администрират директно от Европейската комисия (ЕК) в 

Брюксел. 

Този източник е все още слабо използван за целите на спорта. Няма данни ММС 

да е бенефициент по европейските програми. Федерациите, които имат статут на 

сдружения с нестопанска цел имат дейност по проекти, които не представляват особено 

значителен източник. Лош опит беше направен по Оперативна рограма «Развитие на 

селските райони» през програмния период 2014-2020г. Водени от целта, разписана в 

програмата „За да се намалят съществуващите различия между селските и градските 

райони и съгласно идентифицираните потребности в SWOT анализа, с подпомагането 

по мярката ще се създаде, подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура в 

селските райони, включително и широколентова инфраструктура, публична 

инфраструктура за отдих и туристическа информация и подобряването и 

разширяването на основните услуги, включително за отдих и спорт.― Заложената 
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клауза, според която спортните съоръжения получават 100% финансиране от ПРСР 

доведе до одобряване на 87 проекта на стойност 285 млн. лв. за 308 спортни обекти в 

много малки населени места, в които няма условия за развитие на никакъв спорт, 

защото в много от селата няма спортен отбор, жителите им са предимно възрастни, а 

младежите под 18 години са средно между 4 и 7% от населението и в голяма част от 

малките населени няма дори училища и читалища. Този негативен опит дава основание 

да се обоснове предложението - строителството на стадиони и зали с държавни и 

европейски средства да става само след одобрението на спортното министерство. 

Общият извод е, че възможностите за финансиране на българския спорт със 

средства от европейските фондове до момента са силно подценени и затова се допълват 

от спонсорството, продажбата на билети, тотализатора и спортните залагания. 

 

 3.2. Спонсорство и привличане на спонсори 

Спонсорството и дарителството като източници за финансиране в спорта са 

регламентирани в чл.125 ал.1 т.5 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

Значението на спонсорството за спорта расте, защото по своята същност то се разбира 

като изгодно бизнес взаимоотношение, при което всички участващи в сделката страни 

са равнопоставени партньори. Компаниите, които спонсорират дейностите  в спорта 

решават  следните задачи: 

 Създават положителна предства за собствената си компания. Ако фирмата успее да 

си завоюва на пазара добро име, то тя в определена степен изменя и типологиятата на 

своето потребителско поведение, – при равни други условия (като например цена, 

качество на продукцията) купувачите  получават стоката на тази фирма, която се 

занимава със спонсорство и дарителство; 

 Запазват си бившите бизнес партньори. Това става поради следните причини: 

         -  първо, ако фирмите производители знаят, че техният партньор е и спонсор в 

същото време, то те съвсем  естествено приемат, че имат бизнес отношения с 

платежоспособно предприятие; 

         - второ, ако партньорът е и спонсор, то той се грижи не  само за своята печалба, но 

и за публичното благо; 

 Откриват и използват нови бизнес възможности - ставайки спонсор, фирмата става 

много по-известна за потенциалните нови партньори, клиенти и инвеститори, които 

дават на спонсора нови бизнес предложения; 

 Развиват  ентусиазъм и единство в самата фирма. За сметка на спонсорството във 

фирмата се устанавява много по-здрав морален климат, който съдейства да се увеличи 

производителността на труда в нея; 

 Поддържайки отделни спортисти, треньори, клубни или национални отбори, 

фирмите развиват физкултурата и спорта като  цяло. 

Направеното анкетно проучване във връзка с този източник, проведено между 30 

фирми-спонсори [8] класира най-важните критерии за тяхната благотворителна дейност 

в спорта. Най-важни мотиви за  оказването на материална и финансова помощ са 

например, подобряване имиджа на организацията, чувството за социална отговорност и 

съчувствие към ближния. Докато религиозните чувства и чувството на укрепване на 
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собствената значимост са далече по-назад. Проведеното маркетингово проучване 

показва, че най-добра форма на обръщение към евентуалния спонсор е писменото 

обръщение, последвано от лични контакти. Обръщението чрез средствата за масова 

осведомяване и  чрез приятели и познати има по-малък ефект, но също се оказва 

полезно. Получените данни свидетелстват за решението на спонсорите да заделят такъв 

обем средства за финансиране на спорта, след внимателна преценка на финансовото 

състояние на фирмата им. Следва да се отбележи и съществуващата у нас и в чужбина 

практика за  избиране на длъжностите - председател на спортна федерация, 

ръководител на спортен клуб и/или на физкултурна организация – обикновено такива 

са известни предприемачи, политици и бизнесмени, които разполагат с широки делови 

връзки и с необходимия капитал. Това се прави поради една очевидна причина: на 

известните и влиятелни хора е значително по-лесно да намерят спонсори и дарители за 

спортните организации, коите те оглавяват. 

 За интереса на фирмите спонсори да финансират спортни прояви свидетелстват 

данните от финансовите пазари. На световния шампионат по футбол в Русия през 

лятото на 2018 г.  седем партньори на FIFA са  Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai/ Kia, 

Wanda, Gazprom и Qatar Airways. Ролята на официални спонсори на първенството в 

Русия приеха други две популярни компании - Budweiser и McDonald's. Компанията 

Visa е партньор на FIFA от 2007 година, което й даде права да се превърне в официален 

спонсор през 2010 година, заменяйки основния й конкурент - MasterCard.  Visa е 

официален партньор  и на световния шампионат по футбол в Русия през 2018 г. и ще 

бъде спонсор и на следващия през 2022 г. Тези факти безспорно са причина да се 

повишават акциите на Visa с много повече от широкия щатски индекс, откакто 

компанията става спонсор. Аналогичен е резултатът за фирмата - най-голям 

производител на спортни стоки в Германия – Adidas, чиито акции  стабилно повишават 

цената си след световното първенство по футбол през 2014-та година и досега. 

В днешно време е немислимо съществуването на голям и проспериращ спортен 

клуб или голямо спортно мероприятие без средства, идващи от спонсорство и 

дарителство. 

 

3.3. Продажбата на билети (Ticketting) като източник на   финансиране на 

спорта 

Един от основните инструменти за привличане на финансови ресурси от 

спортните клубове или от другите спортни бизнес структури е продажбата  на билети за 

предлаганите от тях услуги. Предоставяните от  спортните организации услуги 

представляват краен продукт от вътрешните процеси, които имат междинен характер. 

Такива са например подготовката за създаването им, тренировките, транспортирането, 

рекламата, маркетинговите проучвания, комуналните и други разходи. През последните 

години спортните клубове и операторите, работещи в билетния бизнес, започнаха 

активно да използват Интернет. При него има идеална схема, по която почитателите на 

дадения вид спорт могат на сайта на клуба да си поръчат и запазят билет за желаното 

място, да се разплатят по електронен път и да си разпечатат на своя  принтер входния 

си билет. По данни на сравнителния отчет на УЕФА за  2017г. [9]. «Ландшафт на 

https://admiralmarkets.bg/start-trading/contract-specifications#tile-stocks-table
https://admiralmarkets.bg/start-trading/contract-specifications/instrument/ko
https://admiralmarkets.bg/start-trading/contract-specifications/instrument/v
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европейския клубен футбол» доходите от продажба на билети са се увеличили с 5% в 

местна валута (в сравнение с ръста от  7%  през 2016.). Доходите от продажба на билети 

в голяма степен зависи от самата игра на терена, защото слабата игра означава по-

малко участие в клубните състезания и по-малък среден брой зрители, особено в 

клубовете, които имат по-нисък процент притежатели на сезонни абонаменти. През 

2017 г.  53%  футболни клуба са отбелязали  увеличение в  продажбата на билети, а 

47% са отчели намаление на приходите.  

В България приходите от продажба на билети за клубовете са далеч по-скромни. 

ФК„Левски― за 2017 г. има повишение на приходите от продажба на билети - от 930 

хил. лв. (2016г.) на 1,263 млн. лева [10]. 

 

3.4. Покупко-продажба на правата за излъчване  (Broadcasting)  

Друг важен начин за реализация на доходи от  услугите в професионалния спорт 

е продажбата на права за излъчване от местата на провеждане на състезанията и 

спортните събития. Процедурата по продажбата на права за  всички видове излъчвания 

(broadcasting – транслиране), изисква първо да се определи – кой е собственик на 

продукта. Не по-маловажен е въпросът за това, колко струва спортният продукт в 

парично изражение и по какъв начин се формира неговата цена? Отговорът на този 

въпрос зависи от технологията на провеждане на телевизионния и друг вид масмедиен 

бизнес. Работата на теле- и радиокомпаниите се структурира по такъв начин, че да 

предизвика максимален интерес във възможно най-голям брой зрители. Ако интересът 

към състезанието е малък, зрителската аудитория се свива и обратното, интересните 

програми събират пред радио и телевизионните приемници голям брой зрители от 

различни професионални и възрастови групи. 

 

Приходи от продажба на права за излъчване на последните шест олимпиади за 

периода 2013-2016 г[11] 
Source(in USD 

millions) 

1993-

1996 

1997-

2000 

2001-

2004 

2005-

2008 

2009-

2012 

2013- 

2016 

Broadcast 1,251 1,845 2,232 2,570 3,850 4 ,157 

 

TOP 

Programme 

   279   579   663    866   950 1,003 

 

Total 1,530 2,424 2,895 3,436 4,800  5,16 0 
  

 На българският медиен пазар се наблюдават признаци, които го приближават 

към световната тенденция мобилните оператори и големите онлайн компании да се 

стремят да купуват все по-активно спортни телевизионни права. Това съвсем не е 

случайно и е пряко свързано с потребителите, които освен качествена сервизна услуга 

от оператора вече искат в пакета им да влиза и качествено съдържание. Непрекъснато 

покачващите се цени на лицензионните такси на различни спортни състезания 

представляват все по-голямо предизвикателство за телевизионните компании да ги 

запазят в портфолиото си. 
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        3.5. Финансиране на спорта за сметка на спортния тотализатор, лотариите и 

спортните  залагания   (bookmaking) 

 

Спортно-лотарийният бизнес е доста обширен и разнообразен и количеството на 

всевъзможни игри и техните разновидности, влизащи в него, е  голямо. Сред големите 

източници на финансиране на спорта в България е Българският спортен тотализатор 

(БСТ). БСТ е основен спонсор на МСС и Българския Олимпийски комитет (БОК), на 

Министерството на младежта и спорта и Българския Олимпийски комитет (БОК. 

Ежеседмично 21% от постъпленията в игрите се превеждат на ММС за разпределение 

по програми. 

 

 

Приходи, разходи, печалби/загуби на Българския спортен тотализатор[12]                 

                                                                                                               (в млн.лв)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2013 2014 2015 2016 

Приходи 166.4 178.4 167.5 151.2 

Разходи (без данъци) 118.4 128.6 118.4 109.2 

Вноски 26.9 29.4 27.3 - 

Печалба/загуба -3.3 -3.6 -2.8 -7.8 
     

Връзката между лотарията и спорта има опосредстван характер. Лотарията носи 

взаимна изгода за любителите на спорта, за спортните клубове, спортните комплекси и 

организаторите на бизнеса със спортни игри.         

Друга важна област, в която се генерират източници за финансирне на спорта е 

букмейкърството 

 

Приходи от облагане на игрални съоръжения, лотария и онлайн залагания                      

                                                      в България [13]                                    (в млн.лв) 

 2014 2015 2016 2017 

Игрални съоръжения   52,16 55,99    59,36    64,08 

Лотария и залози 49,2 82,12 102,7 101,9 

Онлайн залагания    1,40   5,30   14,1   28,1 

   

В Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта хазартните игри, 

организирани онлайн, се облагат с двукомпонентна държавна такса (20 на сто върху 

разликата между направените залози и изплатените печалби) и корпоративен данък, а 

същите игри, организирани по традиционен начин, се облагат с държавна такса в 

размер 15% върху направените залози и са освободени от облагане с корпоративен 

данък. В абсолютна стойност това са приходи от 102 млн лв.за 2017г. Приходите от 

облагане на залози върху спортни събития бележат спад, а за сметка на това има 

увеличение на постъпленията от тото игри. Проучване на букмейкърските анализатори 

показва, че хазартните компании в България са натрупали близо 1,5 милиарда евро 

оборот за 2017 г., по данни на Moody`s в България са регистрирани 1327 компании, 

които се занимават със залагания и хазарт.[14]   В България режимът на облагане с 



23 

 

данък върху хазартната дейност  е регламентиран в чл.219-247 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане. Би било целесъобразно хазартните оператори в 

България – организатори на залагания и лотарийни игри, да започнат да плащат 

отчисления от печалбата си за подкрепа на спорта, също както го прави Българският 

спортен тотализатор. Важно е и разпределението на тези средства. Те би трябвало 

приоритетно да се насочат както за подкрепа на професионални спортисти, така и 

за развитието на детския спорт. В момента съотношението между елитния и масовия 

спорт е 69% за високи спортни постижения, а за спорт за учащи и спорт в свободното 

време се отделят 19% (останалите средства са за други мерки). 

 

 Изводи по трета глава: 

 Извънбюджетните източници за финансиране на спорта заемат все по-голям 

относителен дял в условията на комерсиализацията на спорта по света.    

 В условията на членство на България в Европейския съюз се разширяват 

възможностите за финансиране на спорта по европейски програми, но този източник е 

силно подценен;  

 от бизнес  сектора – чрез реклама и спонсорство за подпомагане на 

националните и местните спортни организации. Тази активност на частните субекти се 

насърчава от държавата чрез създаване на необходимите нормативни условия и 

предпоставки;  

 от собствени приходи на сдруженията и клубовете – доброволните вноски 

на членовете, приходите от продажба на билети за спортни състезания, трансфера на 

спортисти, продажбата на телевизионни права и други разрешени от закона дейности.  

 въвеждане на отчисления от всички видове хазарт и националните лотарии за 

финансиране на спортното строителство, за проекти за спортна дейност и борба с 

хазартната зависимост сред младите хора. 

 Само чрез едно активно партньорство между всички държавни, обществени, 

частни и спортни организации може да се постигне реално финансово осигуряване на 

системата за физическо възпитание и спорт.  

 

Глава IV.  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪPШЕНСТВАНЕ 

ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СПОРТА 

 

            4.1. Застраховане на спортисти  

 Във всички развити икономики е установена система за предоставяне на 

социални гаранции, т.е.   система за социално осигуряване или социална защита, която 

държавата оситурява на гражданите. По наше мнение социалната защита в сферата на 

спорта е такава комплексна система, която включва в себе си: 

 Съвкупност от правни гаранции на спортистите в частта за социалното 

осигуряване; 

 Мероприятия  по обслужването на възрастните и нетрудоспособни спортисти; 
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 Контрол по спазването на правата на спротистите в сферата на социалното 

осигуряване. 

 Все повече застрахователни компании в България започват на разнообразяват и 

разширяват застрахователните продукти, предназначени за спортисти. Изводите, които 

могат да се направят от прегледа на продуктите, предлагани от застрахователните 

компании на българския пазар се отнасят до следните:   

 - наложително е да се конкретизират застрахователните продукти  за получени 

от спортистите  травми в периода на  тренировъчния процес и състезанията; 

 - да се разработят условия за   лично застраховане срещу нещастни случаи на 

членовете на националните отбори; 

 - да се определят пътищата за увеличаване на държавното задължително 

медицинско застраховане на елитните спортисти; 

 - да се създаде специален орган, който да контролира качеството на  оказваните 

здравни услуги на спортистите, в който да се включат представители на 

Министерството на младежта и спорта, ръководители на спортни федерации, 

представляващите на най-големите застрахователи, известни спортни медици, 

представители на застрахователната наука. 

 

4.2. Модел за определяне на цената на спортистите 

Анализът на  състоянието на теорията, практиката и организацията на финансовите 

отношения в спорта у нас позволява да се насочи вниманието към  съществуването на  

редица  проблеми, пречещи на  динамичното развитие на тази сфера от предприемачеството. 

Към тези проблеми се отнасят: 

♦ нерегулираните имуществени и икономически взаимоотношения между 

собствениците на спортните клубове, играчите и треньорите; 

♦ липсата на ясна правно-икономическа идентификация на правата на собственост 

на играчите от страна на стопаните на клубовете, спортните федерации и държавата; 

♦ липса на точна методики за отчитане на разходите за  подготовка на майсторите на 

спорта с най-висока квалификация, като се започне с държавните (или частни) детско-

юношески школи и се приключи с професионалните клубове; 

♦ липса на методика за оценка на текущата стойност (цената) на играчите от 

отборите и клубовете. 

Една от негативните последици от нерешаването на посочените проблеми са 

продажбите в частни ръце на цели отбори. Частните лица стават собственици на активите на 

спортните отбори по занижена цена, тъй като в техния състав не се отчита стойността на 

играчите, които в действителност придават пазарната стойност на своите клубове. Когато 

самите играчи бъдат продадени и клубовете получат за тях високи  доходи, често пъти във 

валута, (понякога  и без да оставя следа в държавния бюджет), се проявява проблемът - как в 

балансите на спортните клубове да се отрази стойността на спортиста. 

У нас все още  няма методика за изчисляване на  цената на спортния договор 

или трансфер от материална (икономическа) гледна точка. Но според изложеното по-

горе, може да се допусне, че в цената се включват: 
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 - разходи за подготовката на спортиста, т.е. тези загуби, които е понесла 

школата  или друго учебно заведение по време на обучението на спортиста. За 

ориентир може да се ползва Постановлението на Министерството на младежта и спорта  

за финансовите разходни норми за храна за  учащите се в специализираните спортни 

школи и средни спортни училища; за разходните  норми за провеждане на спортни 

мероприятия, материалното осигуряване на участниците и  съдиите [15]; 

 - заплащания на  треньора и други специалисти, участващи в подготовката на 

спортиста; 

 - цената на оборудването, съоръженията, екипировката и други спортни 

принадлежности, използвани при  подготовката на спортиста; 

 - цената на лиценза на спортиста; 

 - размер на заплатените от спортния клуб данъци и други плащания за 

спортиста; 

 - разходите за медицински прегледи и застраховки на спортиста; 

 - цената за преминаването на  спортиста; 

 - стойността на социалния  пакет (командировки, пътни разноски за пътувания 

до местата за почивка, мобилен телефон, семейни обезщетения, плащания за 

повишаване на образованието и т.н.); 

 - рейтинговата стойност на спортиста; 

 - трансферната стойност, платена на предишния клуб (по отношение на 

преминаващия спортист); 

 - разходите за придобиване на нов спортист, вместо преминаващия; 

 - загуби; 

 - други разходи. 

В резултат на проучванията на редица автори за методиката на определяне 

трансферната стойност на спортистите в изследването е направен един адаптиран 

теоретичен модел за определяне на стойността на професионалния спортист и отчитане 

на най-важните фактори, оказващи влияние върху сумата на трансфера при сключване 

на договор с даден професионален клуб. Моделът, който се предлага е приложим за 

трансферната политика на специфичния пазар на професионалния спорт (футбола). 

Избран е футболният пазар на трансфери, поради факта, че футболът е най-

популярният вид спорт, ежегодно се сключват голям брой трансферни договори и 

информацията за тези трансфери е сравнително пълна и актуална.  

 

МОДЕЛ 

за определяне на трансферната стойност на футболист 

Стойността на играча от много изследователи се използва като прокси 

индикатор[16] за измерване на възнаграждението на играча. Основните 

характеристики, които определят стойността на играча, са: 

- skills  (степен на  майсторство); 

- experience  (опит и продължителност на професионалния играч); 

- nationality (националност); 
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- reciprocal   ponderal index, body mass index (индекси за физическа готовност на 

футболиста); 

- puypos (място, играно от отбора в лигата през предходния сезон). 

Всеки модел, разгледан в рамките на инвестиционния анализ, има за цел максимално 

точно да оцени привлекателността на проекта за инвеститора.  

 За целите на настоящото проучване, когато се оценява успехът на даден проект, 

се приема показателят NPV като достатъчно условие, при оценяване на избрани 

проекти на практика..  

По този начин данните за трансфера за тестване на хипотези включват данни за 

трансфер, които отговарят на следните критерии: 

- в модела за избрани  трансфери на европейския футболен пазар (трансферни 

периоди на европейските лиги от „голямата петорка―: Великобритания, Германия, 

Франция, Италия и Испания- (2011-2018). 

- изчислението не включва амортизация при трансфера и не взема предвид 

играча, който получава бонуси в съответствие с победите на отбора през настоящия 

сезон (което може да доведе до обратната причинно-следствена връзка). 

 - взети са предвид големи трансфери, на стойност над 10 милиона евро, поради 

големия обем налична информация. 

Данните за приблизителната цена на трансферите на 50-те най-скъпи играчи, от 

ТОП 5 на европейските лиги, по време на всеки трансферен прозорец са от портала на 

CIES [17] Годишен преглед на футболистите (www.football-observatory.com). Изборът 

на данни се допълва и коригира с информация за трансфери от порталите 

Transfermarkt.de (www.transfermarkt.co.uk), Kicker Sportmagazin и други. 

На практика моделът има две страни, които са взаимно свързани помежду си. 

Първата страна се отнася до преценката от гледна точка на приемащия клуб за 

инвестиционното решение да купи играчи. Втората – за определяне  на трансферната 

цена на даден играч. 

Считаме, че подходящ показател за вземане на решение от страна на даден клуб 

за закупуване (инвестиране) на определен играч може да бъде   NPV [18]:  

                                  IC
r

CF
NPV

T

t t

t 


 1 )1(
 

където:  NPV
1
 – нетната сегашна стойност на паричните средства за целия срок 

на изпълнение на инвестиционния проект; CF - (очаквани) парични потоци; CFt – 

годишни парични постъпления в течение на n – брой години; IC - първоначални 

инвестиции; t – година на получаване на дохода; r – дисконтов процент  (доходност по 

проекта с отчитане на риска); T - период на проекта. 

Теоретичният модел, който се използва в рамките на настоящото изследване, е 

разгледан в трудовете на J. Tirol [19] и представлява поведенчески модел на 

отношенията между предприемач и инвеститор. Моделът разглежда три периода: m = 

T0, Т1, T2. T0 - период, когато играчът не е сключил договор (нов договор); Т1 - играчът 

има договор; T2 - договорът е изтекъл. 
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 През първия период първоначалната инвестиция е заложена в проекта - I0 и 

размерът на средствата, които вече са изразходвани за проекта е А. Така в проекта се 

въвеждат променливите: 

 I0 - първоначална инвестиция, 

 I - инвестиции (продажба на права на футболист на клуб), 

 A -  сумата на инвестираните средства. 

 Ако основните параметри на модела съвпадат, приемаме, че извършената работа 

ще позволи цялостно адаптиране на модела и ще бъде приложима за разглеждания 

пазар.  

 Втората страна е да се направи възможно най-точна оценка за трансферната 

цена на дадения играч. Използваме подхода, разработен от Футболната обсерватория 

CIES, за да се оцени на научна основа „справедливата― трансферна стойност на 

професионалните футболисти. 

Най-голямата трудност се състои в способността да се предвиди нивото на 

инфлация на направените за трансферите разходи. На практика инфлацията, която през 

изследвания период (2011-2018 г.) е много ниска в Европа, то прогнозираните 

стойности са малко по-ниски от действително платените цени. 

За да се направи оценката на трансферната стойност на професионалните 

футболисти като такива, се използва множествената линейна регресия. Отчитат се като 

водещи показателите: 

 

 

Фиг. 11 Корелационна зависимост между прогнозираните и действителните 

стойности на трансферите 
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- продължителност на договора; 

- година на прехвърляне; 

- балансова стойност; 

- статут на играча; 

- оценка на купуващия клуб (приблизително). 

На ниво на постъпилите първи трансфери в отборите от „Голямата петорка― през 

2013 г., корелацията между изчислените стойности и платените такси постоянно е над 

75%. Полученият модел е много значим. Прогнозните стойности показват силна 

корелация с действителните суми на трансферите. Коригираният коефициент на 

определяне достига 76%.  

Методологията ни позволява да класираме играчите според прогнозната 

стойност на техния трансфер. Така през януари 2018 г. Неймар е начело на таблицата с 

прогнозна стойност от 213 милиона евро (Приложение №2 в дисертацията). На близка 

позиция след него е по-младият играч и негов съотборник Килиан Мбапе (четвърти със 

192 милиона евро). По-голямата част от футболистите с най-висока трансферна 

стойност имат дългосрочен договор и са на възраст под 27 години. През януари 2018 г. 

само осем играчи, навършили 30 години са сред 100-те най-скъпи играчи. Този резултат 

се обяснява с факта, че клубовете са готови да заплатят по-високи трансфери за 

футболисти, чиято кариера се очаква да е по-дълга.  

Повечето футболисти с най-високи трансферни стойности играят на атакуващи 

позиции. За този пост на играча клубовете са готови да платят най-високите трансфери. 

Този факт може да се обясни с атрактивността на играта в атака за зрителите,  

отколкото на играчите, които играят в защита, което може да накара клубовете да 

платят повече за тях, за да си осигурят играчи за всички позиции в отбора. 

Друг извод е оценяването на английските играчи във Висшата лига сред тези с 

най-високи трансферни стойности: 13 в топ 20 класация, 27 в топ 50 и 47 в топ 100 от 

януари 2018 г. Този резултат е отражение на финансовите възможности на английските 

клубове, които им позволяват да привличат многобройни таланти от чужбина всяка 

година.  

Моделът, за оценката на трансферните стойности на футболните състезатели 

има значение в няколко аспекта. 

При преговорите за трансфер. При определяне на  преговорната цена е много 

полезно да се основаваме на обективна стойност, с която да се определи началната 

цена, както и на  договарянето на добавките към трансфера. 

Договоряне на възнагражденията. Благодарение на разработения алгоритъм е 

възможно да се предвидят вероятни сценарии за бъдещите трансферни стойности на 

играчите. Този подход е особено полезен при определяне на нивото на заплата, 

предлагана на даден играч, без да включва прекомерен риск или при определяне на 

оптималната продължителност на нов договор. 

При съдебни спорове. Разработеният алгоритъм е подходящ за ситуации на 

съдебни спорове, отнасящи се трансферни суми. Например при определяне на такса за 

обезщетение в случай на едностранно нарушение на договора от страна на играча или 

когато бившите клубове имат право на процентна такса за разменяните играчи. 
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При договаряне на кредити. Обективната и независима оценка на трансферните 

стойности се оказва полезна и при договаряне на кредити. Всъщност трансферната 

стойност на отбора представлява надежден показател за способността на клуба да 

погасява задълженията си. Това не е задължително, когато кредитните задължения се 

основават на балансовата стойност на играчите. 

Сключване на застраховка. С увеличаването на трансферните стойности става 

все по-лесно да се сключват застрахователни полици, покриващи евентуални разходи 

от получени травми.  

Благодарение на предложения алгоритъм може да следят текущите и бъдещите 

стойности на играчите,   договорите за трансфер да стават  по- прозрачни и обективни, 

дава се възможност на клубовете и спортните организации да преценяват валидността 

на сделките на здрава и достоверна научна основа.   

 

  4.3. Данъчната политика в спорта 

Данъчните плащания, които са задължителни по своя характер и отиват в приход 

на бюджета от всичките му равнища, както в страната, така и в чужбина, безусловно 

представляват разход за спортната организация. По същия начин, както и за всички 

останали видове разходи, така и за данъчните плащания се търсят възможности за 

тяхното съкращаване. На пръв поглед това изглежда невъзможно, като се има предвид 

факта, че  размерът на всеки данък, определен със закон,  има задължителен и 

безвъзмезден характер. 

Българското законодателство предвижда данъчни облекчения в случай на 

дарения от страна на физически и юридически лица към юридическите лица с 

нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Дарителите, 

юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат 

да отчетат направените дарения като разходи. [20] Ако даренията са в размер до 10% от 

положителния финансов резултат, с тях пряко се намалява финансовия резултат. 

Физическите лица,  при подаване на данъчна декларация, могат да си намаляват 

данъчната основа, за да им се възстанови данъка, ако са по трудови правоотношения 

или да си намалят данъка, ако са самоосигуряващи се лица. [21] Очевидно решение за 

дарителство е свързано с много условия, което го прави неефективно. 

Данъчното третиране на разходите за спонсорство се опира единствено на 

регламентираните хипотези в Закона за корпоративното подоходно облагане. Когато 

срещу предоставената сума или средства се предоставя например еквивалентна  

рекламна услуга, то тогава стойността на тази  услуга се отнaся като счетоводен разход 

за реклама. 

 Немаловажно значение имат също така и облекченията в частта за подоходното 

облагане. Много от спортистите, които сключват договори с чуждестранни спортни 

клубове, получават  значителни суми като възнаграждение и премии, а така също и 

ценни награди (например, под формата на скъпи автомобили).  Отивайки на работа 

извън границите на страната си, спортистите и треньорите са длъжни да заплащат 
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данъци в тези страни, в които са получили своите доходи. По същество, това е въпросът 

за двойното данъчно облагане. 

Съществуват два основни начина за разрешаване на проблема с двойното 

данъчно облагане: 

 Първият начин предполага пълно освобождение на спористите или спортната 

организация от данъци, които вече са били заплатени в една от държавите участнички в  

договора  за избягване на двойното данъчно облагане.  

Вторият начин за решаване на проблема с двойното данъчно облагане се състои 

в това, че ако спортистът или спортната организация е заплатили данъка в чужбина,  

той се приспада от сумата на дължимите в своята страна данъци. По този начин, ако зад 

граница спортистът е заплатил данъка върху получените доходи и сумата на платения 

данък превишава сумата на дължимия данък в своята страна, тогава той изцяло се 

освобождава от плащането на данък. Обратното, ако плащанията в чужбина са по-

малки от тези, които дължи в страната си, то в своята страна спортистът трябва да 

доплати полагащата се разлика. Тази система е известна под  названието данъчен 

кредит и се практикува в редица държави, както и в България, която има сключени 

споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с 64 държави.[22] 

Считаме за силно въздействаща мярка въвеждането на данъчни облекчения за: 

- физическите лица: намаляване на облагаемия доход с размера на направените 

разходи за спорт (напр. покупка на абонаментни карти за спортни занимания, разходи 

за участие в спортни състезания и др.); 

- за спортните организации: освобождаване от данък върху печалбата, при 

условие, че тя е получени от спортна дейност, за която организацията е лицензирана.  

 

Изводи по четвърта глава: 

 1. При застраховането на спортистите е наложително : 

-  да се конкретизират застрахователните продукти  за получени от спортистите  

травми в периода на  тренировъчния процес и състезанията; 

 - да се разработят условия за   лично застраховане срещу нещастни случаи на 

членовете на националните отбори; 

 - да се определят пътищата за увеличаване на държавното задължително 

медицинско застраховане на елитните спортисти; 

 - да се създаде специален орган, който да контролира качеството на  оказваните 

здравни услуги на спортистите, в който да се включат представители на 

Министерството на младежта и спорта, ръководители на спортни федерации, 

представляващите на най-големите застрахователи, известни спортни медици, 

представители на застрахователната наука. 

2. При определяне трансферната цена на спортистите е необходимо да се 

установи трансферна система, в която да се отчитат прогнозните и пазарни стойности 

на трансферите с оглед инвестиционния интерес и минимизиране на риска за 

инвестиращия клуб и трансферните стойности на състезателите. 

3. Възможно е да се въведат данъчни облекчения за: 
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- физическите лица: намаляване на облагаемия доход с размера на направените 

разходи за спорт (напр. покупка на абонаментни карти за спортни занимания, разходи 

за участие в спортни състезания и др.); 

          - за спортните организации: освобождаване от данък върху печалбата, при 

условие, че тя е получени от спортна дейност, за която организацията е лицензирана. 

-  за всички юридически и физически лица, даряващи средства на спорта, трябва 

да се предвидят данъчни облекчения, които да ги насърчават. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изследователските задачи в настоящото изследване са  :  

-  да се направи характеристика на икономическото значение и етапите на 

финансирането на спорта;  

- да се анализират възможностите за усъвършенстване на държавното 

финансиране на спорта;   

- да се изтъкнат характера и особеностите на извънбюджетните източници във 

финансирането на спорта;  

- да се посочат възможностите за усъвършенстване на финансовите отношения в 

спорта чрез политиката на застраховането на спортистите, политиката на спортните 

―трансфери‖ и данъчната политика като инструменти за стимулиране на финансирането 

на  спорта.  

Първата изследователска задача е изследвана в първата глава на дисертацията. 

Доказано е нарастващото значение на спорта за благосъстоянието на хората. 

Приведените данни са доказателство за нарастващия дял на средствата, които се 

генерират в спортната индустрия и увеличават дела на БВП. Недостатъчно ясно може 

да се открои приносът на спорта за икономическото развитие на страната, тъй като 

официалната статистика не предоставя данни отделно за приноса и потенциала на 

спорта като стимул за икономическия растеж на страната. Проследено е развитието на 

спорта в исторически план през отделни етапи, в които решаваща е ролята на 

държавата, както в организационен, така и във финансов аспект. 

Втората изследователска задача е да се очертаят източниците на 

финансирането на спорта, приносът на всеки от тях и възможностите за оптимизиране. 

Изхожда се от постановката, че финансирането на спорта се осъществява със средства 

от бюджета и извънбюджетни средства. Застъпено е виждането, че държаният и 

общинските бюджети следва да подпомагат основно масовия спорт, докато 

професионалният спорт е основно в обхвата на спортните клубове и федерации.  

Третата изследователска задача е представена в трета глава, където е 

разгледан въпросът за спецификата на финансирането са сметка на извънбюджетните 

средства. Сферата  на спорта е силно комерсиализирана. На спортните организации е 

дадено право да реализират собствени източници от дейности, които са регламентирани 

законово. Сред извънбюджетните източници на средства за спортните организации най-

важно значение имат: спонсорството; продажбата на билети; продажбата на права за 

излъчване на спортни събития; спортният тотализатор и спортните залагания и др.  
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Четвъртата изследователска задача се отнася до усъвършенстване на 

финансовите отношения в спорта, които се отнасят до: 

а)  социалната защита на спортистите чрез политиката на застраховането им; 

б) определянето на модел за определяне на ―трансферната цена‖ на спортистите; 

в) данъчната политика като инструмент за стимулиране на финансирането на 

спорта   

Застрахователните компании предлагат ограничени възможности за 

застрахователни продукти за спортистите. Най-често това са случаите на трудови 

злополуки. В Закона за физическото възпитание спорта е предвидено (чл.28 ал.т.7) 

спортната федерация да определя правилата „за задължително застраховане на 

спортистите аматьори и професионалните спортисти съобразно вида спорт―.  Считаме, 

че необходимостта да се следи здравето на спортистите от страна на самите 

застраховани и от техните клубове изискват провеждането на контрол върху дейността 

на застрахователя от страна на  големите спортни организации. Този контрол може да 

се осъществява от страна на специално създаден орган – съвет и комисия, в 

компетенциите на която могат да се включат въпросите на  контрола и качеството на  

оказваните здравни услуги.  

На примера на футболния пазар е разгледан модел за „ценообразуването― на 

спортистите на трансферния пазар. В предложения модел се отчитат от една страна, 

инвестиционният интерес на клуба, който инвестира в дадения състезател и оценката на 

трансферната стойност на спортиста. Възприема се постановката, че клубът, подобно 

на всяко едно предприятие в пазарната икономика влага средства за придобиването на 

правата на даден играч и затова следва да изхожда от общата формула за настояща 

стойност на бъдещ актив (NPV). От друга страна, трансферната стойност на 

преминаващия в клуба играч трябва да отразява множество критерии, които да 

задържат състезателя в клуба и да не носят риск за последния. Предложеният в тази 

част на дисертацията модел има значение при преговорите за трансфер, когато стъпва 

на обективна стойност, с която да се определи началната цена, както и на  договарянето 

на добавките към трансфера; при договаряне на възнагражденията; при евентуални 

съдебни спорове, отнасящи се трансферни суми, при договаряне на кредити; при 

сключване на застраховки за покриване на евентуални разходи от получени травми и 

пр. Благодарение на предложения алгоритъм може да следят текущите и бъдещите 

стойности на играчите,   договорите за трансфер да стават  по-прозрачни и обективни, 

дава се възможност на клубовете и спортните организации да преценяват валидността 

на сделките на здрава и достоверна научна основа.             

 Очертани са  някои насоки за усъвършенстване на данъчната политика, 

стимулираща финансирането на  спорта. Въпреки съществуващите възможности, които 

дава действащото законодателство, голям стимулиращ ефект върху ръста на 

финансовите източници за нуждите на спорта би имало въвеждането, по примера на 

редица страни, на данъчни облекчения за: 

- физическите лица: намаляване на облагаемия доход с размера на направените 

разходи за спорт (напр. покупка на абонаментни карти за спортни занимания, разходи 

за участие в спортни състезания и др.); 
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- за спортните организации: освобождаване от данък върху печалбата, при 

условие, че тя е получени от спортна дейност, за която организацията е лицензирана.  
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

 

 

1. Направен и аналитичен преглед на ролята на спорта като съществен фактор за 

ръста на доходите, увеличаване на благосъстоянието и подобряване на качеството 

на живот на хората  с проследяване на историческите етапи, през които се е развило 

държавното регулиране на спорта в България. 

2. Обосновани са източниците за финансиране на конкретните дейности в спорта:  

 от държавния бюджет – за строителство, поддръжка и модернизация на 

спортната база с национално значение;  

 от Министерството на младежта и спорта – за финансиране на програмите 

по физическо възпитание и спорт в училищата и системата на организиран спорт за 

всички; за учебно-тренировъчна дейност в държавните спортни училища; за 

подпомагане дейността на спортните клубове и федерации; за подготовка и участие 

на българските спортисти в европейски, световни първенства и олимпийски игри 

или други престижни дейности определени със закон или акт на Министерския 

съвет; за научно-изследователска и приложна дейност и медицинския надзор на 

спортистите; за реализирането на подписаните от Република България 

международни конвенции – борба с допинга, насилието, феърплей и др.;  

 от общинските бюджети – за изграждане на нова и поддържане на 

съществуващата спортната база; за подпомагане дейността на спортните клубове в 

зависимост от тяхната категория; за финансиране на дейности насочени към 

подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението;  

 от бизнес  сектора – чрез реклама и спонсорство за подпомагане на 

националните и местните спортни организации. Тази активност на частните 

субекти се насърчава от държавата чрез създаване на необходимите нормативни 

условия и предпоставки;  

 от собствени приходи на сдруженията и клубовете – доброволните вноски 

на членовете, приходите от спортни състезания, трансфера на спортисти, спортни 

услуги, телевизионни права и други разрешени от закона дейности за допълнително 

финансиране на спортните организации.  
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3. Обосновано е въвеждането на отчисления от всички видове хазарт и националните 

лотарии за финансиране на спортното строителство, за проекти за спортна дейност 

и борба с хазартната зависимост сред младите хора. 

4. Предложен е модел за оценяване стойността на трансферната договорна цена на 

състезатели, както от гледна точка инвестиционния интерес на инвестиращия клуб, 

така и стимулиращия ефект на състезателя в трансферния договор. 
 

5. На основата на добрите практики в редица страни се обосновава необходимостта от 

промени в законодателството с оглед приемане на данъчни облекчения за:  

- физическите лица: намаляване на облагаемия доход с размера на направените 

разходи за спорт (напр. покупка на абонаментни карти за спортни занимания, 

разходи за участие в спортни състезания и др.); 

- за спортните организации: освобождаване от данък върху печалбата, при 

условие, че тя е получена от спортна дейност, за която организацията е 

лицензирана.  
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