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Данаил Кисов*

Резюме: Етичните норми са важен регула-
тор на спортната дейност и фон на красота-
та на пораждащата се там интрига. Целта 
на статията е разпознаване на основни форми 
на безнравственост в спорта и на функциони-
ращи, адекватни на тях, регулаторни връзки с 
цел тяхното намаляване и елиминиране.

Обект на статията е българският спорт, 
предмет са неговите нравствени пропуски в 
контекста на техните форми на проявление 
и на регулациите им. Възприет е подход, при 
който – чрез показване на елементите на 
неетичност в българския спорт, се търсят 
мерки за тяхното преодоляване.

Анализът е извършен: а) на основата на 
предварително изведени тези, чиято емпи-
рична релевантност се разпознава в прояви 
на неморално спортно поведение; б) определя-
що на основата футболната дейност, като 
представителна в дефицитите на етика в 
спорта. Доказва се недостатъчността на 
превенцията на моралните пропуски в спор-
та, разширяващите се форми на неетично 
отношение и основните елементи на дегра-

дация на съвременния  спортен  морал.

Ключови думи: етични стандарти, ре-

гулаторни мерки, български спорт, неетич-

ни действия.
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Встъпителни бележки

Спортът винаги се е славил като 

значима за обществото дейност, 

в която се продуцират редица ценности 

като екипен дух, солидарност, сила, кра-

сота, толерантност, честна игра и др. 

Те, като способстват за личностно раз-

витие, социализиране, насърчаване на ак-

тивна гражданска позиция и др., в същото 

време предполагат неизбежното  спазва-

не на редица етични норми. 

Спортът се изправя пред новите запла-

хи и предизвикателства на съвременния 

свят – "черно тото" и други форми на ко-

рупция и измама, търговски натиск, неза-

читане на интересите (особено на млади 

състезатели), допингово присъствие, ра-

сизъм, хулиганство, насилие и др. Ако към 

това се прибави и прякото участие на ня-

кой медии в манипулирането на спортна 

информация и създаване на преднамерени 

негативни нагласи, картината на деформа-

циите   придобива публично организиран ха-

рактер и агресивно разгражда моралните 

устои на спорта. А той, наред с високото 

спортно майсторство и здравословния на-

чин на живот, трябва да възпитава добро-
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желателност, справедливост, воля, точ-

ност, коректност и състезателност. Това 

е част от етичната панорама на спорта, 

чийто социални типажи са собственици, 

състезатели, треньори, ръководители, съ-

дии и зрители.
Целта на настоящата статия е чрез 

анализа на състоянието на определени 
нравствени страни на съвременния българ-
ски спорт да се разпознаят някой основни 
форми на възпроизводство в него на морал-
ни дефицити и да се обобщят препоръки 
за тяхното възможно намаляване и предо-
твратяване.

Ограничително условие на разработ-

ката е нейното фокусиране определящо 
върху футболната дейност, тъй като в нея 
неморалният (и деморализиращ!) елемент е 
най-ясно проявен.

Основните тези на разработката са:

1. Функциониращите инструменти за под-
държане на спортна етика  у нас са с 
формално задължителен характер, но 
не са достатъчна бариера за активна 
превенция на неморалните форми на об-
щуване между собственици на спортни 
клубове, състезатели, спортисти, тре-
ньори, фенове, съдии, масова публика и др.

2. Разнообразните дейности в спорта (ико-
номически, спортно-технически, арби-
тражни, трасферни, спортно-културни  
и др.)  са  "удобно" поле за безнравстве-
ност, което налага тяхното регламен-
тиране и в насока преодоляването на 
възникващите етични противоречия.

3. Особено чувствителни по отношение на 
спортния морал са използването на до-
пинг, корупцията, дискриминационните 
практики и други, които трябва да бъ-
дат пресичани и обществено осъждани 
още в своя зародиш.
Посочените моменти са пряк предмет 

на настоящето изследване. 

Етични агрегации с футболен 

произход 

Многобройни са етичните агрегации 

(съединения с позитивен или негативен 

аспект) в българския спорт, експлицира-

ни от футболната дейност, където са 

налице редица обобщаващи и заслужава-

щи вниманието ни примери на неморално 

спортно поведение. 

а) За да се спазват етичните прави-

ла, някои родни футболни клубове въведоха 

специален етикет на поведение за свои-

те състезатели, който е заимстван от 

Великобритания и включва следните пос-

тулати: играйте по правилата; никога не 

спорете със съдията; обиди по адрес на 

официалните лица на състезанието не се 

позволяват в никой спорт; работете ед-

накво усърдно за себе си и за своя отбор; 

ако отборът ви има полза и вие ще имате; 

бъдете спортсмен; след победа, загуба или 

равен показвайте спортсменско поведение 

и поздравявайте с ръкостискане против-

никовите играчи, треньорите и длъжност-

ните лица; работете екипно с треньора, 

съотборниците и опонентите си – без тях 

няма да има състезание; забавлявайте се 

на терена, за да доставите удоволствие 

на публиката; старайте се с поведението 

извън терена да не злепоставяте репута-

цията на клуба. 

б) Друго етично агрегатно състояние 

е свързано с равнището на  възнаграж-

дение на професионалния български фут-

болист. Въпросите в етичен акцент са 

безброй: след като футболният продукт у 

нас е неконвертируем (празните стадиони 

са потвърждение за това!), струва ли си 

да се заплаща на част от футболистите 

(на елитните отбори) петцифрено месеч-

но възнаграждение, а морално ли е лекарите 
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да получават в много пъти по-ниски възна-

граждения от тях, нима отказът на те-

левизиите да излъчват футболните родни 

първенства не е показателен, че футболни-

ят "продукт" не е на уважение? Къде е мо-

ралното съзнание на българския футболист 

да получава незаслужено висока заплата ? 

(не българин, а чужденец – испанският халф 

на "Славия" Уго Лопес, е първият футболист 

у нас, който е поискал да му бъде намалена 

заплатата с 30 %, защото не е пълноценен, 

клубът му го лекува и той не заслужавал 

своето възнаграждение)?

в) За спазването на етичните норми 

в спорта (респективно футбола) е  огро-

мна ролята – на първо място, на треньо-

ра с неговото поведение в съблекалнята 

преди мача, по време на мача в техниче-

ската зона и след мача на пресконферен-

цията. Той влияе изключително силно върху 

цялостното поведението на играчите по 

време на игра, върху публиката и пресата. 

Това влияние е двупосочно – позитивно и 

негативно. И за двете насоки е необходи-

мо да напомним мисълта на Аристотел за 

Голямата етика, че наистина напълно не-

възможно е да се действа в обществения 

живот без човек да притежава определе-

ни етически качества, без да е човек на 

достойнството, т.е. да е добродетелен. 

Треньорите трябва да са истински апос-

толи на простото правило, че това, което 

е важно в спорта, е важно и в живота и 

то се нарича  нравственост. Болестното 

състояние на футболния свят се дължи на 

недостатъчна спортна култура. У нас има 

тенденция да не се назначават треньори, 

които са възпитатели, а такива, които са 

удобни за всичко друго, но не и за развиване 

на спорта  и на културата  на спортуване. 

г) Безспорната е и ролята на футбол-

ния арбитър за поддържане на феърплея и  

етиката на футболното поле. Влиянието 

на съдията се свързва най-вече с прилага-

нето на правилата съобразно техния за-

мисъл, естествен смисъл и дух, което, от 

своя страна, ражда честната игра. Тогава 

играчи, треньори, ръководители и зрители 

чувстват неговото активно присъствие 

в развитието на красивото, емоционално-

то във футбола. И обратно – неспазване-

то на правилата на футболната игра води 

до грозното, отблъскващото и порочното 

в нея. Съдийската дейност е морална, ко-

гато се върши почтено и само с чувство 

за дълг и отговорност. Дългът е чистото 

уважение към моралния закон, който всеки 

човек открива у себе си. 

Всичко това предпоставя  поведението 

на футболните рефери да се подчинява 

на следните етични норми: да спазват 

правилата и разпоредбите; да окуражават 

и поздравяват всички участници в състеза-

нието; да бъдат последователни, обектив-

ни и вежливи, когато вземат решение; да 

осъждат неспортсменското поведение и да 

спомагат да има уважение между опонен-

тите; да фокусират вниманието си едно-

временно и върху духа на играта, и върху ге-

нерираните грешки в нейния ход; да бъдат 

спортсмени; да бъдат в крак с последните 

тенденции при съдийството и да са наясно 

с израстването и развитието на децата в 

спорта; да служат за етичен пример и др. 

Прави впечатление фактът, че в Бъл-

гария се прекалява с атаките срещу ре-

ферите от страна на клубове и медии и 

това пречи на тяхната нормална работа. 

В същото време специалистите са на мне-

ние, че в последните няколко години умиш-

лените съдийски грешки у нас частично на-

маляха. В тази връзка от началото на сезон 

2012-2013 г. в нормативните документи са 

залегнали конкретни санкции за служебни 



120 Икономически и социални алтернативи, брой 1, 2013

Нравствени пропуски Äèñêóñèÿ

лица в професионалните клубове, които из-

ползват обиди по адрес на ръководители и 

членове на комисии на Българския футболен 

съюз (БФС), както и за ръководството на 

Професионалната футболна лига, и засягат 

тяхното човешко достойнство, етиката, 

морално-етичните изисквания и др. (Дисци-

плинарен правилник на БФС, чл. 37, ал. 17, 

букви "а" и "б", както и ал. 2, букви "а", "б", 

"в" и "г"). По вътрешния правилник на БФС 

задължение на отдел "Връзки с общест-

веността и медии" е да следи за нанесени 

обиди само и единствено в средствата 

за масова информация – печатни, телеви-

зионни или електронни медии. Отделът има 

задачата само да извади въпросните изя-

вления – обиди, и да ги предостави на Дис-

циплинарната комисия. А решението дали 

авторът на цитатите да бъде наказан и 

как, е в прерогативите единствено на чле-

новете на тази комисия.

Отделно Съдийската комисия към БФС 

забрани през декември 2012 г. със специал-

на разпоредба на всички съдии от профе-

сионалния футбол приемането на покани за 

срещи под какъвто и да е предлог с пред-

ставители на футболните клубове преди и 

след ръководените от тях футболни срещи. 

д) С етичен потенциал са юридиче-

ските неразбории около трансферите на 

играчи в и от наши клубове, които едва ли 

ще приключат скоро. Поне формално разпо-

редбите на УЕФА и ФИФА са категорич-

ни: клуб, който има парични задължения към 

бивши свои треньори или състезатели, не 

може да получи лиценз. Но в българския фут-

бол ситуацията може да се опише с думи-

те на популярния телевизионен герой Алф: 

"Законите са, за да се нарушават.". При-

мерът с драмата около ЦСКА и дузина 

родни тимове  е  откровен компромис с 

правилата, който се повтаря почти всяко 

лято. Малцина у нас знаят, че преди години 

"Локомотив"-София дължеше 160 000 лв. на 

бившия защитник Добромир Митов, за кое-

то имаше влязло в сила съдебно решение 

и издаден изпълнителен лист, но въпреки 

това "железничарите" бяха допуснати до 

участие в първенството. "Вратички" обик-

новено се намират в устава на БФС, който 

не е променян от 2005 година. Според някои 

юристи той е в разрез с разпоредбата на 

ФИФА, че нормативните документи на на-

ционалните централи трябва да се преци-

зират всяка година.

Целият този правен хаос кара недо-

волните клубове, играчи и треньори да се 

обръщат директно към Спортния арбитра-

жен съд в Лозана (КАС). Сред отборите, 

които най-често са призовавани за "трето 

полувреме" в съдебната зала, като че ли е 

ЦСКА. През последните години армейците 

така и не съумяха да се разделят с пороч-

ната си практика: да правят трансферите, 

така да плащат заплатите и премиите, че 

вечно да има недоволни, ощетени или из-

лъгани. В повечето от случаите става въ-

прос за сделки с чужди клубове и футболи-

сти. За да бъдат избегнати част от скъпо 

струващите дела, беше сформиран незави-

сим Арбитражен съд към БФС, каквото е и 

изискването на ФИФА. Там, както впрочем 

и във всеки друг съд, има три задължителни 

фази – по юрисдикцията, по основанието и 

по размера на санкцията. Тоест, дали спо-

рът е подсъден (в юрисдикцията) на съот-

ветния съд, доколко искът е обоснован и 

евентуално какво обезщетение да получи 

изправната страна. 

е) Когато говорим за нарушаване на 

етичните норми в спорта на първо място 

поставяме проблема с нарастващата ко-

рупция и истинския бум на манипулиране 

на резултати и незаконни залагания на 
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спортни срещи. Става дума за феноменa 

"черно тото", чиито етични дисонанси 

имат две форми на проявление. Първа-

та е свързана  с незаконни залагания на 

спортни срещи, а втората – с манипули-

рането на техните резултати. Практика-

та на уговорените мачове представлява 

една от най-сериозните заплахи за съвре-

менния спорт и подрива такива фундамен-

тални ценности като етичност, справед-

ливост, честна игра и уважение един към 

друг. Според Европейската комисия оборо-

тът от уредени мачове и нелегални зало-

зи в общността е достигнал 50 милиарда 

евро за миналата година.

Съмнения обгръщат мачове от све-

товни финали по футбол, клубни първен-

ства, дори приятелски мачове и двубои 

от юношеските групи. Какво ли друго 

остава за българската "А" и "Б" футболна 

група, където половината отбори се чудят 

откъде да намерят средства, за да завър-

шат нормално първенството? И не слу-

чайно България попадна в първата десятка 

на класацията на швейцарската агенция 

"СпортРадар" за най-много уговорени мачо-

ве. Проучването е много детайлно – анали-

зират се стотици двубои от Стария кон-

тинент. То е проведено в над 400 различни 

онлайн букмейкъри във всички европейски 

държави в периода 27.07.2009 - 22.11.2012 

година. През тези три и половина години, 

по този начин и чрез други различни източ-

ници, в агенцията са постъпили сигнали за 

35 съмнителни двубоя у нас. Част от тях 

са контролите на България с Естония (2:2) 

и с ЮАР (1:1, преди Мондиал 2010), както и 

мачът на младежите ни със Зимбабве през 

2009-та. Преди нас в нелицеприятната кла-

сация са следните държави: 1.Албания (97 

съмнителни мача), 2. Италия (70), 3. Мол-

дова (66), 4. Естония (46), 5. Гърция (45), 6. 

Русия (42), 7. Македония (37). 

Прави впечатление, че едва ли само на 

етичност може да се разчита при залага-

нията от футболисти у нас. Дори в правил-

ниците на БФС няма забрана футболисти, 

треньори или официални лица да залагат на 

мачове. ФИФА препоръчва, но не задължава 

националните асоциации да включат по-

добно изискване в своите документи.

От държавното обвинение се оказаха 

максимално затруднени да се справят с ка-

зуса "черно тото", тъй като в голямата си 

част нелегалните залагания не се правят 

чрез единствения лицензиран букмейкър у 

нас (Еврофутбол), а чрез интернет в чужби-

на. В мрежата има около 15 000 фирми, които 

предлагат възможности за залагания, като 

голяма част от тези предприятия се упра-

вляват от мафиотски организации и в пове-

чето случаи служат за пране на пари. 

По неофициална информация около 8 % 

от българите редовно си пробват късмета, 

като използват собствената си кредитна 

карта, домашния си компютър или личния 

смартфон. Основните предимства на он-

лайн хазарта са по-високите коефициенти 

при спортни залагания, лесният достъп до 

системата и огромното разнообразие на 

услуги, най-вече при залозите на живо. Нор-

мата им на печалба е около 8–10 % от раз-

мера на постъпленията. Сървърите им се 

намират най-вече във Великобритания или 

в офшорни зони като Гибралтар и Малта.

Странно защо толкова години държава-

та нехаеше за проблема в този вид дейност 

и си затваряше очите за нормативния ва-

куум, в който работят онлайн букмейкър-

ските къщи. Първоначалното обяснение за 

забавянето на поправките бе, че се изчаква 

разработването на общо хазартно законо-

дателство в ЕС и хармонизирана дефини-

ция за уреждане на мачове в наказателното 
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право. Подобно предложение бе лансирано 

от Европейската комисия. Една от причи-

ните да не се реализира подобен единен за-

кон на ЕС до сега е, че всяка държава има 

различни данъчни ставки за различни дей-

ности и хазартът не може да е изключение.

Това принуди Министерството на фи-

нансите да предложи нов Закона за хазарта, 

който беше приет от Народното събрание. 

Трудно е да се отговори какви ще са резул-

татите от този закон, който гласи, че ще 

имат право да упражняват у нас дейност 

само получилите лиценз онлайн букмейкъри, 

като правилото влиза в сила от 31 март 

2013 г. От Министерството на финансите 

смятат, че 80 милиона лева годишно ще по-

стъпват в републиканския бюджет от 15  % 

данък върху хазартните онлайн залагания. 

Налице са и нови текстове в Наказател-

ния кодекс, с които се   криминализира по-

добна нелицензирана дейност. Хазартните 

спецове обаче са убедени, че в Комисията по 

хазарта молби за лиценз от чуждестранни-

те оператори при подобна данъчна ставка 

ще липсват. И без това някои букмейкъри 

твърдят, че са на минус от българския па-

зар. Други твърдят, че част от букмейкъри-

те няма да спрат, ако от ЕС не ги ограни-

чат директно с нещо. Трети се надяват пък 

точно от Европа "да дойде" някакво центра-

лизирано решение за целия онлайн пазар.

Депутати, представители на интер-

нет доставчиците и на хазартния бранш 

дълго време спореха как да стане ограни-

чаването на нелицензираните сайтове – с 

филтриране или с блокиране на залозите, 

които се извършват по банков път. В край-

на сметка се взе решение това да стане 

чрез филтриране от страна операторите, 

което да влезе в сила от март 2013 година. 

Един от най-либералните примери е как е 

структуриран онлайн хазартът  в Малта. 

Според законодателство на тази страна 

регистрираните там хазартни компании 

отделят едва 0,5 % от оборота и 10 % от 

печалбата. И не случайно там са базирани 

над 600 букмейкърски къщи, а работните 

места само в този сектор на икономиката 

са над 20 000. 

В Англия на букмейкърите са им дали 

пълна свобода, като част от тях са спон-

сори на футболни отбори, рекламират в 

различни области като култура и медии. 

Не случайно на Острова само "Манчестър 

Сити" няма спонсорски контракт с букмей-

кърска къща и то от страх от Корана, ка-

къвто явно изпитват арабските собстве-

ници на клуба. Всъщност ето един етичен 

постулат - бизнес за стотици милиони до-

лари се крие във взаимоотношенията меж-

ду клубове и букмейкъри.

ж) В някои страни футболът се е пре-

върнал в истински социален феномен. На 

стадионите на тези икономически напред-

нали държави  мачът е институционализи-

ран като културно мероприятие. Спорт-

ните съоръжения приличат на космически 

кораби - с молове, кина, барове, стотици 

стюарди, бдящи за поведението на пуб-

ликата. В нашата част от континента 

футболът продължава да е единствено 

социален отдушник. Прочутата реплика 

на Бисмарк, че следващата война в Евро-

па ще произлезе от нещо глупаво на Бал-

каните, дава поредното си потвърждение 

– спортните запалянковци са лесно афек-

тируеми, провокативни и агресивни до 

степен на фанатизъм. Всъщност едва 5 

% от хората по стадионите са футболни 

хулигани, но те пречат на останалите 95 

% – обикновените фенове, които са там за-

ради красотата на играта. 

Ето защо в Народното събрание от две 

години се търси решение за промени в За-
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кона за опазване на обществения ред при 

провеждането на спортни мероприятия, 

който мина на второ четене. Депутатите 

гласуваха глобата за футболните хулигани 

да се увеличи четири пъти. Така за ругатни, 

плакати със смъртни заплахи или нахлуване 

на терена ще се санкционира с  от 1000 лв. 

до 2000 лв. В сега действащите разпоред-

би максималната глоба е 500 лв. Според по-

правките за по-тежки нарушения като сби-

ване, хвърляне на бомбички, нападение на 

полицаи хулиганите ще се превъзпитават 

и с обществено полезен труд от 80 до 320 

часа. Ако побойникът се прояви повторно, 

глобата става още по-голяма – от 3000 до 

5000 лв., като "часовете за боядисване на 

пейки в парка или чистене на обществени 

сгради" пък ще бъдат от 160 до 480. 

Освен това на ултрасите ще се забра-

нява да посещават мачове в страната и 

чужбина за срок от три до пет години и 

ще трябва да ходят на регулярни отчети 

в районните управления на МВР. Това нака-

зание е най-тежко за тези лица, защото ги 

изваждат от средата им. Въвеждането на 

наказанието безвъзмезден труд се налага, 

защото събираемостта на глобите за от-

клонения по Закона за опазване на общест-

вения ред при провеждането на спортни 

мероприятия (ЗООРПСМ) е неефективна. 

Така вече липсата на доходи или собстве-

ност няма да бъде основание футболният 

хулиган да се измъкне от наказание.

Увеличават се значително санкциите 

на спортните клубове, от които се изис-

ква да са стриктни собственици. Те ще 

бъдат задължени да поставят камери за 

видеонаблюдение, с които лесно ще се 

разпознават хората, които нарушават 

обществения ред. Записите от камери-

те пък ще трябва да се пазят най-малко 

три месеца, като ще служат и за доказа-

телство в съда. Интересен факт е, че в 

България в тези спортни съоръжения има 

едва по  10-15 камери, а в чужбина техни-

ят брой  е по  300-400.

Въвежда се и по-строг контрол за до-

пускането на малолетни на мачовете. 

Деца до 14 години няма да присъстват на 

срещите, които завършват след 20.00 часа. 

За лицата от 14 до 18 години пък вечерният 

час ще бъде 22.00 ч., след който ще влизат 

на стадиона само с придружител. Законът 

се отнася не само за футболни мачове, а 

изобщо за всяко спортно мероприятие. 

Според организациите на феновете с едно 

такова решение се пречи на малчуганите 

да развият интерес към спорта, а и подоб-

на клауза нарушава Закона за закрила на 

детето Чл.8 (ал.3 и 4), който повелява, че 

само ако лицето е под 14 години и общест-

вената проява започва след 20.00 часа е не-

обходим придружител, и ако лицето е между 

14 и 18 години, само ако проявата започва 

от 22.00 часа, е необходим придружител. 

От сдружението на феновете, поискаха 

децата до 14 години да могат да посеща-

ват мачове до 20:00 часа самостоятелно, 

както ходят сами на училище, на уроци, 

на танци, на гости при баба си, както е 

позволено в Закона за закрила на детето. 

Тяхното искане е да отпадне напълно огра-

ничението малолетни деца да посещават 

спортни мероприятия, тъй като то се ба-

зира на грешната преценка, че въпросните 

мероприятия са опасни за тяхното здраве, 

възпитание и т.н. Те защитават тезата, 

че децата всячески трябва да бъдат сти-

мулирани да спортуват и да посещават 

спортни мероприятия вместо барове, дис-

котеки или да скитат по улиците, където 

са големите опасности и изкушения. Това 

ограничение е въведено през 2004 г., а се-

гашните промени, предложени от Агенция 
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за закрила на детето правят тези посе-
щения още по-силно затруднени, което е 
недопустимо като политика на държавата, 
която трябва да поощрява възпитанието 
на деца чрез спорт.

Поправките в ЗООРПСМ предвиждат 

футболните клубове да наемат и стюар-

ди, които да помагат на полицаите при 

опазване на реда по трибуните. Така ро-
лята на униформените полицаи намалява за 
сметка на стюардите и частните охрани-
телни фирми, наети от клубовете.

Въвежда се и по-строг пропускателен 

режим на стадионите, с което да бъде из-
бегнато внасянето на оръжия, фойерверки 
и димки. Законът посочва, че се забранява 
издигане на знамена и транспаранти, съ-
държащи обидни или подбуждащи към омра-
за, насилие или смърт текстове, символи и 
абревиатури. Това по същество предста-
влява тежка цензура на всякакви патри-
отични и социални послания на зрители-
те на спортни мероприятия и особено на 
футболните фенове, базирано на грешната 
преценка, че футболният стадион трябва 
да бъде неутрална и стерилна среда. 

Друг спорен казус е свързан с предсе-
дателите на фенклубовете, които вече ще 
трябва да предоставят на полицията ин-
формация за лица, склонни към извършване 
на хулигански прояви. От сдружението на 
феновете са категорични, че ще искат, ако 
законът бъде приет, омбудсманът да го да 
даде на Конституционния съд. Те твърдят, 
че това е рестриктивен закон в духа на ан-
глийските правила, които са неприложими в 
България.

От чисто етична гледна точка при-
вържениците на футбола основателно  за-
щитават тезата, че ограниченията в съ-
временния футбол вече станаха прекалено 
много и пречат на удоволствието и заба-
влението на самите тях. Те настояват за 
връщане на добрите стари правостоящи 

трибуни, за легализиране на пиротехника-
та, за повече човечност, добронамереност, 
вежливост и уважение към феновете и сре-
щу тежките репресивни мерки от всякакъв 
характер. Те се противопоставят и срещу 
непрекъснато увеличаващата се комерсиа-
лизация във футбола – високи цени на биле-
тите, неудобни дни и часове на двубоите, 
които затрудняват живото гледане на мач, 
срещу фаворизирането на телевизиите и 
рекламодателите за сметка на зрителите 
и особено за ултрасите.

В този контекст психолози констати-
раха, че за намаляване на нивото на агре-

сия и насилие по стадионите ще помог-

нат не толкова драконовските мерки, а 

грижите за безопасността на феновете 

и човешкото отношение към тях. Поради 
тази причина редица клубовете се ориен-
тираха към инвестиции в собствените си 
стадиони. Всички места стават седящи, 
комфортът за феновете е най-важното, 
предоставят се храна и напитки, направи-
ха се хигиенични тоалетни. В резултат на 
това се изградиха чисто семейни сектори 
на всеки стадион, където хората могат 
да отидат спокойно със семейството си – 
включително и с малките си деца. На нови-
те стадиони се увеличава вместимостта 
на ВИП-ложите, където са най-платежоспо-
собните клиенти, които харчат не само за 
билети, но и за фланелки и други сувенири.

Така стигаме до заключението, че безо-

пасност, комфорт и зрелищност са три-

те главни фактора, които способстват 

за посещаемост на стадионите. Отива-
нето на мач от опасно мероприятие, в кое-
то са въвлечени предимно маргинали, тър-
сещи екстремни изживявания, се превърна 
в приятен, престижен и донякъде модерен 
начин за прекарване на времето. А потре-

бителската концепция за стадионите до 

голяма степен води и до победа в битка-

та с футболните хулигани. 
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Допингът и дискриминацията – 
абсолютна спортна 
несъвместимост

Налице са и редица фрапиращи форми 

на граничеща с престъпление етична не-

брежност  в редица други спортове.

а) Използването на допинг от страна на 
спортистите е в противоречие с  правилата 
на спортната етика. Основните положения 
в Наредбата за допингов контрол при тре-
нировъчна и състезателна дейност се при-
емат на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за 
физическото възпитание и спорта. С нея се 
уреждат организацията на контрола за пре-
дотвратяване употребата на допинг-веще-
ства и методи от спортисти и спортно-тех-
нически лица, установяването на допинг-на-
рушенията и налаганите санкции. Допингът 
в спорта по същността си е нарушаване на 
антидопинговите правила, установени в чл. 
61, ал. 2 от Наредбата. Допинговият контрол 
е процес, включващ планирано провеждане на 
тестове, вземане на проби, съхранението им, 
лабораторен анализ, следтестови процедури, 
изслушване, вземане на решения и обжалване. 
Дейността по допинговия контрол в Републи-
ка България се осъществява от Национална-
та комисия за допингов контрол със седали-
ще София. Тази комисия е специализиран кон-
тролен орган по смисъла на чл. 66, ал. 1 от 
Закона за физическото възпитание и спорта. 
В очакване сме през настоящата година да 
отвори врати Националният антидопингов 
център в столичния кв. "Дианабад", чието из-
граждане струва близо 9 млн. лева. 

В България от допинг афери са раз-
търсвани почти всички спортове, в които 
традиционно печелим медали. През 2003 г. 
Гълъбин Боевски, Георги Марков и Златан 
Ванев бяха лишени от участие на Светов-
ното първенство във Ванкувър (Канада), 
защото се оказа, че някой "по трасето" е 
подменил пробите им. Боевски твърдеше, 

че е невинен и потърси правата си в Ар-
битражния съд в Лозана. Това бе първият 
български спортист, който се обръща към 
този съд. Макар да загуби делото, той пре-
дизвика революция в процедурата по взема-
нето на тестове – бе променен начинът на 
запечатването на пробите. Интересен мо-
мент е, че в спортното правораздаване, 

за разлика от наказателното, не дейст-

ва презумпцията невинен до доказване 

на противното. Там е въведен т.нар. 

принцип на стриктната отговорност. 
Тежестта на доказване е обърната – обви-
неният трябва да докаже, че е невинен, а не 
обратното. Това е така, защото за спорта 
един от големите бичове е допингът, като 
именно заради това са обърнали презумпци-
ята и са безкомпромисни. 

Презумпцията за виновност в Лозана в из-
вестна степен изпада в противоречие с Кон-
венцията за защита на правата на човека. 
Това е така, защото защитата на човешки-
те права не допуска подобен тип вмешател-
ство – някой да ти взема проби, да те тест-
ва и т.н. Но, от друга страна, всички тези 
спортисти са професионалисти, подписали 
са договори, знаят какво правят и са поели 
ангажименти да не правят определени неща. 
И тук вече вземането на проба за допинг не е 
нарушаване на човешките права и неприкос-
новеност, а част от изпълнение на договор-
ните  задължения.

До съдебен процес у нас се стигна и след 
Олимпиадата в Сидни през 2000 г., когато 

трима български щангисти бяха уличени в 
употреба на забраненото вещество "фурозе-
мид". Ден след като МОК отне сребърното 
отличие на Иван Иванов, още в двама негови 
съотборници бе намерен диуретикът – олим-
пийската ни шампионка при жените Изабела 
Рифатова и бронзовият медалист Севдалин 
Минчев, а Пламен Желязков и Георги Гърдев 
"предвидливо" бяха спрени от участие. Раз-
следването доказа, че забранената субстан-
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ция е попаднала в организма на състезатели-
те след употребата на медикамента "Ороце-
там", който не е в списъка на забранените. 
Това подтикна Българския олимпийски коми-
тет, Федерацията по вдигане на тежести 
и наказаните спортисти да заведат дело 
срещу "Софарма". Искът им бе отхвърлен от 
съда. Магистратите се аргументираха с 
това, че при производството фармацевтич-
ната компания е спазила правилата и не биха 
могли да настъпят вреди при употребата. 
Освен това ищците не можаха да докажат 
по безспорен начин, че са купували "Ороце-
там", който се продава само срещу рецепта. 

Преди пет години четири представител-
ки на родната леката атлетика – Даниела 
Йорданова, Теодора Коларова, Венелина Ве-
нева и Ваня Стамболова, също бяха "споле-
тени" от допинг афери, за което получиха 
солидни наказания. Скачачката Венева и 
спринтьорката Стамболова заведоха дела в 
Арбитражния съд в Лозана, но без позитивен 
резултат. Така се затвърждава мнението 
на мнозина юристи у нас, че на практика е 
невъзможно да се спечели дело пред Спорт-
ния арбитраж в Лозана, щом има доказан до-
пинг, независимо от причините. Разбира се, 
като всяко правило, и това си има изключе-
ние. Сегашният президент на федерацията 
ни по бобслей Стефан Василев е единстве-
ният българин, доказал в Лозана своята не-
винност. През 2004 г. Ст. Василев, тогава 
все още състезател, е опериран спешно в 
чужбина и е лекуван с медикаменти, които 
съдържат забранени вещества. После е за-
ловен с допинг. Следва двегодишна дисквали-
фикация, но през юли 2006 г. Арбитражният 
съд отмени санкцията. Всички тези примери 
показват, че по-добре би било ръководители 
и състезатели да проумеят, че при липсата 
на пари за нови изследвания и технологии на 
спортната активност и капацитет, труд-
но бихме заблудили допинг-полицаите. А след 
като сме със скромни финансови възможнос-

ти, поне да сме етични и с чиста съвест. 

б) Темата за расизма и дискриминаци-

ята също е много актуална и дискусионна. 
Открит е въпросът – дали тя е първо про-
блем на обществото и после на спорта, 
или  обратното. Спортът е външната, пуб-
личната и видимата им проява, при това и 
най-отразяваната, тъй като той е арена на 
страсти, агресия и насилие. Нарастващите 
антиемигрантски настроения и ислямо-

фобията в спорта през последните години 
достигнаха застрашителни размери. Най-по-
пулярният спорт – футболът, се тресе от 
расизъм, като най-често "мишени" стават 
цветнокожи футболисти. У нас футболисти 
на водещите тимове и в момента са обект 
на расистки обиди и подигравки от страна 
на треньори, състезатели и фенове. В съвре-
менния свят времето на расизма, на омраза-
та към хора с различна сексуална ориентация 
се наказва доста строго от закона. В днешни 
дни се говори за необходимост от промяна на 
вялата правна рамка, както и за нейното по-
детайлно познаване от страна на мениджъ-
ри, треньори и спортисти. За да се избегнат 
подобни крайно неприятни тенденции и кон-
кретни случаи, необходимо е да се налагат 

сурови наказания за нанасяне на расистки 

обиди, както и солидни финансови глоби.
Прокрадва се идея за създаване на нов 

професионален лексикон на хората от спор-
та, включително и с въвеждане на новите по-
нятия за противопоставяне срещу расизма в 
различните му проявления у нас и по света. 
Наложително е федерации и клубове да бъ-
дат убедени, че има нужда спазването на 

етичните норми и това да бъде вписано в 

трудовите договори на занимаващите се 

със спорт като неотменна част от тях. 
Констатира се също, че е необходимо и обу-
чение на управленско ниво, за да бъдат про-
светени все повече мениджъри и треньори в 
проблемите на расизма и многообразието на 
дискриминационните процеси.
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Независимо от всички заплахи и предиз-
викателства съвременният спорт може 
да се разглежда като уникално средство в 
процеса за по-нататъшно обединяване на 
Европа и на хората по света. Именно пора-
ди това Съветът на Европа отдавна е оце-
нил големия потенциал на спортната дей-
ност и в последните години последовател-
но работи за създаването на единни евро-

пейски стандарти в областта на спорта. 
Европейската спортна харта, приета от 
Съвета на Европа, има за цел да даде въз-
можност на всеки човек да спортува в си-

гурна и здравословна среда. Европейският 
кодекс на спортната етика пък повелява 
необходимостта от честност в спорта и 
има за цел изчистването му от явления 

като корупция, допинг, расизъм, ксено-

фобия, нетолерантност, неравноправие, 

сексуално малтретиране и насилие. 
Голямата цел е спортната дейност да 

стане основно средство за социална ин-

теграция. Той може да помогне на марги-
нализирани и движещи се на ръба на закона 
малолетни лица да намерят своя път обра-
тно към обществото. 

Спортът може да предложи интересни 
алтернативи и на безработните. 

Необходимо е етично отношение от 

страна на федерациите и клубовете към 

контузени и заболели спортисти; завишен 

медицински контрол на спортуващите орга-

низирано; задължително застраховане на със-

тезателите; улесняване на достъпа до стади-

оните, залите и други спортни обекти на хора 

с увреждания; изкореняване на тенденцията 

при досегашната държавна политика да се 

подценяват спортуващите девойки, защото е 

недопустимо толкова много момичетата от 

малки да ненавиждат часовете по физкултура. 

Нужни са комплекс от мерки за пресичане 

на порочната практика към пренебрегване 

на спортната работа с децата от най-ши-
роката социална прослойка  – тази на хора-
та със скромни материални възможности. 
Докато тренировките не станат достъп-
ни и за най-бедното дете, спортът ни ще 
е далеч от представата за цивилизационна 
система. 

Необходимо е Министерството на спор-
та, БФС и другите спортни федерации да 
връчват специално отличие за "Етика в 

спорта", както и да има възнаграждения за 
хората, имали доблест и морал да доприне-
сат за това спортът да се превърне в една 
голяма житейска школа. 

Задължително е при разработването на 
каквато и да е регулация на спорта  тя 
да бъде съобразена непременно с регла-

ментите за превенция на неморалното 

спортно поведение.

Обществото трябва да създаде ат-
мосфера за абсолютна непоносимост 

към рушителите на морала в спорта, 

като за решаване на тази задача включи 
всички възможни институции и инстру-
менти. Крайно време е да се разработи 
Национална програма (а защо не и док-
трина!) за спортна етика, чието неизпъл-
нение да се санкционира с всички възмож-
ни средства и с цялата тежест на пред-
виденото наказание.

Медиите следва да използват собст-

веното си поле не толкова за създаване 
на своя публичност (въз основа тиражира-
нето на неетичните постулати в спорта 
– понякога дори много преувеличени, с цел 
печелене на публика), а за превантивен и 

възпитателен ефект.

В същото време съществуващите 
етични правила се нуждаят от нов, 

модерен прочит, съобразен с актуал-
ните икономически условия, спортната 
конюнктура, съществуващите морални 
ценности и основните характеристики 
на спортната дейност.


