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Предложение за финансови компенсации на 
състезатели 

 
 

 

Част от предложенията изискват политическа воля и желание отвъд БФС и клубовете. В 
точка 4 са посочени конкретни предложения за промени по текущия подход.  
 
1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ФАКТОРИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ 

1.1.  Според нас отправната точка е финансирането на школите. Сегашният модел е на практика 
смесен – почти всички клубове използват събиране на членски внос като начин да осигурят 
голяма част от финансирането, но от своя страна пък той честно не достига, защото 
пазарната цена на „услугата“ (ако я разглеждаме така) би била непосилна от гледна точка 
на масовостта. Във всеки случай, въпросът от гледна точка на родители е – „защо 
клубовете говорят за компенсации, ако ние ги финансираме“? 
Свободното движение на състезатели под 18 години не следва да бъде ограничавано, тъй 
като има много извънфутболни фактори, които трябва да се вземат под внимание – 
естествени миграционни процеси, смяна на градове от страна на семействата; 

1.2. Въвеждане на директни и незабавни компенсационни механизми в ранна детска възраст 
(под 12 години) е непрактично решение доколкото няма как да се определи коректно 
размер на финансова компенсация доколкото към този момент отсрещният клуб не е 
реализирал никаква полза (финансова, спортно-техническа и т.н.), а и е трудно да говорим 
за потенциал и перспективи на този етап; 

1.3. Налице сериозен проблем с извънредна концентрация на конкурентни състезатели в 
малък кръг клубове, което в крайна сметка понижава качеството на първенствата в две 
направления: 
- Ако много състезатели са концентрирани в малко на брой клубове, те няма как да получат 
достатъчно игрово време; 
- Ако конкурентните клубове са по-малко, ще се играят по-малко стойностни срещи и оттам 
ще страдат дори и клубовете, където се концентрират  

1.4.  Клубовете, които реално са „запалили“ детето за футбола в сегашната система остават 
недооценени и техният принос пренебрегван.  
 

2. МЕТОДИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 
2.1.  Изработването на методика за финансиране на детско-юношеския футбол следва да се 

направи в сътрудничество между клубовете, БФС, Министерство на спорта, Министерство 
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на финансите и Сдружението на общините в България. Основни цели са обезпечаване на 
школите като организации, действащи в обществена полза и със социална мисия и 
ограничаване на приноса на членския внос (таксите) към бюджетите на клубовете по 
причини, които се подразбират и имат директно негативно отношение към 
взаимоотношенията между клубове, треньори, състезатели и техните родители. 

2.2. Методиката на финансиране има следните основни стълба: 
> Категоризацията на клубовете, но ние предлагаме това да се случва на проектен принцип 
– малко повече за него по-долу в текста; 
> Изработването на единни разходни стандарти за това какво струва на една школа да 
поддържа един състезател (разходи за екипи, треньори, терени, транспорт и логистика, 
съдийски такси, където такива са приложими и други, консумативи). 
> Създаването на единен фонд, който да се финансира от следните източници: 
   - Директна държавна субсидия; 
   - Общинска субсидия; 
   - Отчисления от програма „Солидарност“ на УЕФА; 
   - Отчисления от специален данък върху трансферите на състезателите; 
   - Отчисления от ДДС и осигуровките, които спортните организации внасят в държавата; 
    

2.3.  Създаването на орган, който да оценява проектните предложения и отпуска 
финансирането на спортните организации на база обективни критерии, както и да 
извършва проверки за изпълнението им. 
 

3. ПРОЕКТЕН ПРИНЦИП НА ФИНАНСИРАНЕ 
 

3.1.  Проектното финансиране на практика означава всеки клуб преди началото на сезона да 
отговори на следните основни въпроси и критерии: 
-  В какви възрастови групи ще има състезатели и колко са те на брой?; 
-  Колко треньори и с каква квалификация ще работят в школата? 
- На каква база и с каква категория и условия ще тренират тези деца? 
- Има ли дефинирана и разписана методология? 
- Какви мерки за безопасност на тренировъчната дейност се предприети – медицинско 

обслужване, дозиране на натоварванията, възстановяване, тренировъчни планове и 
т.н. 

- В какви първенства и турнири ще участват – регионални, национални, какви са 
дестинациите и пътуванията, има ли нужда от хотелско настаняване? 

- Колко деца са обхванати в тренировъчна дейност на клуба? 
- Какви цели ще се изпълняват? 

На база на тези критерии по предварително зададените разходни стандарти ще се отпуска 
финансиране и ще се определя лимит за членски внос / такси за дофинансиране, ако такива 
въобще са позволени за съответния проект. 

Проектният принцип на отпускане на финансиране ще принуди клубовете да влагат повече 
мисъл в планирането на своята дейност и най-вече да се ориентират към покриване на 
определени критерии и постигане на определени резултати. В същото време идеята е това 
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финансиране да бъде в такъв размер, че да бъде достатъчен за дейността на клуба и да 
намали до минимум необходимостта от плащане на членски внос за покриване на дейността. 
 
Проектният принцип на финансиране би намалил още и т.н. „клубове-фантоми“ без реална 
дейност. 
 
4. ДВИЖЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
4.1. Запазва се сегашното положение състезателите да могат да преминават свободно между 
клубовете доколкото говорим за състезатели-аматьори и няма нито юридическа основа, нито 
логическа такава да се въвеждат ограничения. 

4.2. Предлагаме промяна към сегашния правилник – всеки клуб на състезателя между 12 и 18 
годишна възраст да получи право да сключи първи или втори  професионален договор без да 
дължи компенсация на другите по веригата. Условието за това да се случи е състезателят да е 
бил минимум 2 последователни и пълни сезона в дадения клуб или общо 3 ако не са 
последователни.  

4.3. За всеки футболист, регистриран в Първа и Втора лига (независимо дали е със статут на 
професионалист или не и независимо на колко години е) да се начислява всеки месец такса 
„солидарност“ с фиксирана сума – например 100 лева. Тази такса се разпределя между всички 
клубове на състезателя до навършване на пълнолетие, където е бил регистриран даденият 
футболист. Отново условието е да е бил поне 2 последователни сезона или общо 3 ако не са 
последователни, но без долна възрастова граница от 12 години.  
Таксите трябва да се заплащат към БФС и след това веднъж в годината да се изплащат към 
клубовете, като се добави функция към профила в електронното управление на всеки клуб, в 
който да се вижда моментното му салдо по тази програма. 
 
 По този начин ще се стимулират клубовете, залагащи на свои кадри или тези, произвеждащи 
кадри за българския футбол, включително и тези, които са активни само в детско-юношеския 
футбол. 
 

4.4. Освен ако клубовете не са се споразумели за друго, 10% от всеки изходящ от български 
отбор трансфер на състезател, изграден и трениран в България следва да се задели и 
разпределени между отборите, в които е бил до 18 годишна възраст, като отново важи идеята 
за 2-те последователни години или общо 3.    
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Сърдечни поздрави, 
Деян Йорданов 

/Главен мениджър ФК Дунав Русе/ 


