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Abstract 
The paper deals with the  influence of sport to the overall economic growth  in the 
economy. The main factor that reflects on the economic growth  is the productivity 
of  labor. On the other side,  labor productivity depends very muchon the quality of 
the  labor  power, which  is  a  combination  of  physical  and  intellectual  capacity  of 
employees, their vital activity and creative initiative. This is highly appreciate by the 
government  that  is why  so many  initiatives  are  undertaken  such  as  –  increasing 
budget financing for sport, constant  increase the amount of sport facilities build or 
reconstructed (stadiums, playgrounds, sports for disabled people, modernization of 
sports ‐ recreation facilities, recreational areas, eco tourist sites etc. 

 
УВОД 
Както  e  известно  от  икономическата  теория, 
повишаването  на  благосъстоянието  на  гражданите 
на  всяка  страна  е  възможно  само  за  сметка  на 
неотклонния икономически растеж. За осигуряване 
на  стабилен  икономически  растеж  правителството 
може да  избира между два  основни  пътя–  или  да 
разчита  на  използването  на  повече  фактори  на 
производството  /труд,  земя  и  капитал/,  което  е 
екстензивен  икономически  растеж,  или  да 
използва  по‐съвършени  техники  и  технологии,  да 
внедрява  в  производството  най‐новите  научни 
открития,  да  повишава  качественото  равнище  на 
работната сила и производителността на труда (при 
което ударението е върху интензивния растеж). 
Очевидно  е,  че  от  гледна  точка  на  ограничеността 
на  ресурсите  най‐целесъобразно  е  да  се  избере 
вариантът  в  посока  на  интензивния  икономически 
растеж. В същото време е желателно да се познават 
конкретните  количествени  критерии, 
характеризиращи дела на всеки един от факторите 

на  производство  в  икономическия  растеж  в 
контекста нa приноса на тези компоненти, които са 
свързани с използването на трудовите ресурси.  
Все  по‐осезаемо  се  проявява  необходимостта  от 
решаването на проблемите, свързани с повишаване 
на  квалификацията  на  работната  сила  и  нейната 
способност  тя  да  бъде  на  равнището  на 
изискванията  на  съвременния  научно‐технически 
прогрес.  А  изискванията  към  качествата  на 
съвременната  работната  сила  са  сред 
приоритетните цели на стратегията «Европа 2020» ‐ 
науката, изследванията, образованието. 
Това  не  е  случайно.  Високо  квалифицираната 
работна сила е тази, която може да си служи с най‐
новите  постижения  на  техниката  и  технологиите  и 
да  ги  привежда  в  движение.  Но  само  физически 
здравите  хора  могат  да  поемат  натоварвания  от 
умствен  и  физически  характер.  Тази  статия  е 
посветена на значението на спорта за физически и 
интелектуално  развита  работна  сила,  която  може 
да  доведе  до  реално  увеличаване  на 
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произвеждания  брутен  вътрешен  продукт  и  на 
националния доход. 
 
1. Производителността на труда и икономическият 
растеж 
Икономическите  изследвания,  проведени  в  тази 
област1,  дават  следните  резултати,  които  показват 
именно  дела  на  отделните  фактори,  оказващи 
осезаемо  влияние  върху  икономическия  растеж 
(Таблица1). 
Данните от таблицата показват, че повишаването на 
производителността  на  труда  е  най‐важният 
фактор, който осигурява ръст на реалния продукт и 
на  дохода.  Увеличаването  на  разходите  за  труд 
дава  1/3  от  прираста  на  реалния  доход  за  този 
период,  а  2/3  от  прираста  се  дължи  на 
повишаването  на  производителността  на  труда. 
Последният факт се обяснява с научно‐техническия 
прогрес,  което  значи  –  дължи  се  на  интензивните 
фактори.  В  другите  страни  с  развита  пазарна 
икономика  резултатите  са  почти  сходни  с 
приведените в таблицата. 
На свой ред производителността на труда зависи от 
качеството  на  работната  сила  –  от  физическите  и 
интелектуалните  възможности  на  работниците  и 
служителите,  от  тяхната  жизнена  активност  и 
творческа инициатива. Като осигуряват хармонично 
физическо  развитие,  физкултурата  и  спортът 
съдействат  за  укрепване  на  естествените  защитни 
сили  на  организма,  за  повишаване  на  неговата 
съпротива  на  повечето  болести.  По  такъв  начин,  в 
резултат  на  редовни  занимания  с  физически 
движения и спорт, в икономическата система ще се 
намали  общият  брой  на  неприсъствие  на  работа 
поради  заболяване,  което  оказва  несъмнено 
позитивно  влияние  върху  растежа  на  БВП  и 
благосъстоянието на обществото. 
Системните  занимания  с  физически  упражнения, 
спорт,  туризъм и  други  видове физическа  култура, 
съществено  повишават  физическата  работо‐
способност на хората. Това на свой ред се отразява 
благоприятно  и  на  умствената  дейност.  По 
мнението на редица експерти, в много случаи това 
е  свързано  с  широкия,  неспецифичен  спектър  на 
влиянието,  което  има физическата  деяйност  върху 
човешкия организъм. Именно спортът съдейства за 
развитието на общата издръжливост на организма, 
за укрепването на здравето,  за усъвършенстването 
на волевите и моралните качества,  за  създаването 
на положителен емоционален фон.  Всичко  това  са 
качества,  които,  при  равни  други  условия, 

                                                            
1http://www.iki.bas.bg.  Икономически  институт  на  БАН 
фондация  “ФридрихЕберт”.  Икономиката  на  България  и 
Европейският съюзстратегия за догонващо икономическо 
развитие до 2020 година. София, ноември 2003 г. 

съдействат  на  успешната  трудова  дейност,  в  това 
число и при умствения труд2. 
Многобройните  експериментални  и  емпирически 
данни  свидетелстват  за  това,  че  физкултурата  и 
спортът  значително  продължават  трудоспособната 
възраст  на  хората,  увеличават  продължителността 
на  живота  им.  В  съвременните  условия,  когато 
населението  на  много  страни  неотклонно 
застарява,  а  броят  на  новородените  показва 
устойчива  тенденция  към  спадане,  проблемите  на 
удължаване  на  трудоспособната  възраст,  които  са 
пряко  свъзани  с  проблемите  на  пенсионното 
осигуряване  на  гражданите,  получават 
първостепенно значение. 
Типът  на  икономическия  растеж,  неговата 
устойчивост  и  динамика  в  много  силна  степен 
зависят и от  конкурентоспособността на работната 
сила – нейната дисциплинираност, изпълнителност, 
целеустременост  и  работоспособност.  Всички  тези 
характеристики  представляват  много  съществени 
конкурентни  предимства  за  трудещите  се  във 
всички  сфери  на  икономиката  ‐  промишлеността, 
транспорта,строителството,  селското  стопанство  и 
другите  отрасли  на  стопанската  дейност.  И 
обратното,  неорганизираността,  недобро‐
съвестността  и  безотговорността  в  трудовата 
дейност  и  в  ежедневието  са  големи  недостатъци, 
които  в  максимална  степен  трябва  да  се 
отстраняват.  Това  може  да  се  постигне  само  в 
процеса на възпитание на личността, на формиране 
на съответната производствена и битова култура. В 
рамките  на  разрешаването  на  тази  изключително 
важна  икономическа  задача  физическото 
възпитание и спортът играят незаменима роля. 
 
2. Развитието на условията за физическа култура и 
спорт  –  залог  за  по‐висока  физическа  и 
интелектуална активност на работната сила 
Посредством  физическата  активност  и  спорта 
ученици, студенти и работници от всички сфери на 
стопанския  живот  усвояват  и  развиват  в  себе  си 
такива  качества,  като  самодисциплина  и 
целеустременост, самоконтрол и самонаблюдение, 
учат се да потискат в себе си мързела и душевната 
слабост, тренират волята и физиката си. 
Ролята  на  физическото  възпитание  и  спорта  за 
здрава  нация  е  общопризната.  Задачата  за 
развитието  на  спорта  и  неговата  инфраструктура 
винаги  е  била  посочвана  като  приоритетна  за 
държавата.  Признанието  за  това,  как  държавата 
оценява  значението  на  спорта  за  обществото,  се 
изразява  в  разширяването  на  финансирането  за 
тази  сфера,  в  постоянното  увеличение  на 
количеството спортни съоръжения (Таблица 2). 

                                                            
2  Проблемы  умственного  труда:  Умственный  труд  и 
физическая  культура.  М.  Издателство  на  Московския 
университет, 1973 ‐ с.3. 
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В  същото  време  не  може  да  не  се  отбележи  и 
обстоятелството,  че  количеството  на  спортните 
съоръжения  в  нашата  страна  в  последните  години 
не  расте,  а  в  някои  райони  дори  се  рушат  и 
намаляват.  Финансовите  трудности  на  преходния 
период  наложиха  един  негативен  отпечатък  на 
цялата система на спорта в България. Спадането на 
ефективността  от  физкултурно‐оздравителния 
комплекс на страната ни, недостатъчните средства, 
отпускани  за  масовия  спорт,  неминуемо  се 
отразиха  на  такива  основополагащи  критерии  на 
цялата  социално‐икономическа  система,  като 
продължителността  на  живота,  влошаването  на 
основните параметри по отношение на здравето на 
нацията, преките и косвените загуби в икономиката 
и обществото. 
В  Националната  стратегия  се  прави  констатацията, 
че  през  последните  20  години  у  нас  има 
«лавинообразно  увеличаване  броя  на  спортните 
клубове и  на  българските  спортни федерации,  без 
това  да  води  до  увеличаване  броя  на 
занимаващите се със спорт3.  
По  данни  от  изследване  /направено  по  поръчка 
на Министерството  на  физическото  възпитание  и 
спорта на национално ниво сред 1 200 граждани на 
възраст  между  18  и  65  години/  55 %  от 
трудоспособното  население  в  България  не 
спортува. Редовно не спортуват и 1/3 от младежите 
на  възраст  от  18  до  25  години. С  нарастване  на 
годините  намалява  и  процентът  на  спортуващите 
изобщо. Така 48 % от хората на възраст между 26 и 
35  години  и  приблизително  57 %  от  хората  на 
възраст  между  36  и  45  години също  не  спортуват. 
Едва  1/3 от  българите на  възраст над  46  години 
отделят време за спортна активност и едва 20 % са 
тези на възраст над 55 години. 
В  развитите  страни  този  показател  е  далеч  по‐
висок.  Така  например,  в  ЕС  през  2005  г. 
125 млн.европейци  практикуват  спорт  (1  на  всеки 
4),  като  изразходват  2 %  от  семейния  бюджет  за 
спорт4.  Редовно  се  занимават  със  спорт  и 
физически  упражнения  (бягане,  посещаване  на 
фитнес  клубове  и  т.н.)  40 %  от  населението,  а  в 
Германия  броят  на  занимаващите  се  със  спорт  е 
още по‐висок – 60 процента. Такова положение на 
нещата  предизвиква  тревога  в  органите  на 
държавната  власт,  спортния  бизнес  и 
обществеността  у  нас.  Това  налага  приемането  на 
национални  програми  и  обща  стратегия  за 
развитието  на  спорта,  в  които  се  предвижда 
решаването  на  редица  задачи  в  посока  на 
усъвършенстване на отношенията във физкултурно‐
спортната сфера, на модернизация на системата на 
физическото възпитание и спорта. 

                                                            
3НАЦИОНАЛНА  СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА 
ФИЗИЧЕСКОТО  ВЪЗПИТАНИЕ  И  СПОРТА  В  РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 2012 – 2022 
4Калайков, Й. Спортът в Европа, НСА, стр.3 

Положителното  въздействие  на  физическото 
възпитание и спорта върху икономическата система 
на всяка държава не се изчерпва с посочените по‐
горе фактори. Необходимо е да се подчертае и това 
обстоятелство,  че  в последните десетилетия бурно 
развитие  получи  спортната  индустрия  като 
значителен  отрасъл  на  предприемаческата 
дейност.  В  страната  и  в  чужбина  се  създават 
множество  спортни,  физкултурни  и  туристически 
организации, различни по формата на собственост, 
които осъществяват своята дейност с цел извличане 
на  печалба.  Към  тези  организации  могат  да  се 
причислят  физкултурните  и  оздравителните 
клубове и асоциации – фитнес и шейпинг клубове, 
масажни салони, секции за бодибилдинг, за бойни 
изкуства и други.  
Друга  съставна  част  на  спортния  бизнес  е 
професионалният  спорт  –  професионалните 
клубове,  лигите  и  федерациите,  действащи  на 
основата  на  самофинансирането  и  получаващи 
доходи  за  сметка  на  рекламната,  издателската 
дейност,  от  продажбата  на  права  за  теле‐  и 
радиоразпространение  на  национални  и 
международни  комуникационни  корпорации  и 
друга търговска дейност. Освен това, съвременната 
спортна  индустрия  включва  сферата  на 
производството  на  спортно  облекло,  обувки, 
инвентар,  тренажори  и  аксесоари.  Като  отделни 
компоненти на спортната индустрия могат да бъдат 
посочени:  информационно‐спортният  бизнес 
(специализираните спортни радио‐ и телевизионни 
канали,  информационните  агентства,  спортните 
издателства  и  т.н.)  и  бизнесът  на  спортни 
съоръжения  (стадиони,  басейни,  тренажорнизали, 
спортни комплекси). 
По  своята  същност  този  вид  бизнес  твърде  много 
прилича  на  спорта:  в  основата  на  предприема‐
ческата дейност също така лежи съревнованието и 
конкуренцията,  съперничеството  на  индивидите  и 
колективите.  Мотив  за  дейностите  както  в  спорта, 
така и в бизнеса е желанието на участниците в тази 
конкурентна борба да победят, да докажат на себе 
си и на обществото своята значимост, да завоюват 
уважението  на  околните  и  колегите.  Спортът  и 
бизнесът  са  тясно  свързани  помежду  си,  имат 
аналогични мотивация и движещи сили. 
Спортният  бизнес  удовлетворява  такива  жизнено 
важни  потребности  на  хората  като  стремеж  към 
физическа  активност  и  дълголетие,  здраве  и 
общуване, развлечения и осмисля използването на 
свободното  време.  За  разлика  от  другите  видове 
предприемаческа  дейност,  спортният  бизнес 
изпълнява много  важна,  социално  значима роля – 
противопоставя  се  на  прекомерната  употреба  на 
алкохол и на тютюнопушенето, на вредните навици 
и застоялия начин на живот. 
Сферата на спортния бизнес въвлича в орбитата си 
милиони  хора,  които  възстановяват  своя  трудов  и 
емоционален  потенциал,  дава  им  възможност 
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активно  да  почиват  и  да  преминават  към  други 
дейности, да придобиват нови знания и умения по 
отношение  на  физическата  активност,  на 
балансирания  режим  на  хранене,  на  поддържане 
на  здравословен  начин  на  живот.  В  този  аспект 
спортният  бизнес  е  най‐важният  елемент  на 
възпроизводството на качествена работна сила,  на 
развитие и укрепване на човешките ресурси. 
Като  изпълнява  функциите  на  рехабилитация  и 
възстановяване  на  потенциала  на  работната  сила, 
спортният  бизнес  частично  освобождава 
финансовите  и  материалните  ресурси  на 
държавата. По този начин правителството получава 
наведъж  поне  няколо  полезни  ефекта.  Те  биха 
могли да се формулират така: 
 намаляване  на  държавното  финансиране  на 
разнообразни  физкултурно‐спортни  програми  на 
национално и регионално ниво; 
 развитие  на  социално  значимата  сфера  на 
предприемаческа  дейност,  каквато  е  сферата 
наспорта  и  физическата  култура,  в  тази  сфера,  в 
която  се  укрепва  здравето  на  населениетои  се 
създават нови работни места и нов брутен продукт; 
 намалява  се  потреблението  на  алкохол  и 
цигари, спада общото равнище на престъпността; 
 за  сметка  на  спортния  бизнес  се  увеличават  и 
данъчните постъпления в бюджетите ‐ централен и 
местни. 
Туризмът е самостоятелна сфера в икономиката на 
спорта  и  на  зрелищно‐масовите  меропирятия.  В 
световната  икономика  ролята  на  туризма 
постоянно  нараства.  Като  един  от  най‐големите, 
високодоходни  и  най‐динамично  развиващи  се 
отрасли  в  стопанството  /вероятно  отстъпващ  по 
доходоност  само  на  добива  и  преработката  на 
нефт/  туризмът  осигурява  10 %  от  оборота  на 
индустрията на услугите в света. Само през 2008  г. 
са  осъществени  над  920  милиона  туристически 
посещения,  реализирани  са  приходи  в  размер  на 
944  млрд.,  което  съставяла  в  8 %  от  обема  на 
международния  износ.  Заедно  с  вътрешното 
туристическо потребление това осигурява повече от 
240  млн.  работни  места  и  над  14 %  от  брутния 
световен  продукт5.  Тези  цифри  характеризират 
прекия  икономически  ефект  от  индустрията  на 
туризма.  
Въпреки  обстоятелството,  че  туризмът  е 
самостоятелен  отрасъл  на  икономиката,  той  е 
свързан  по  най‐тесен  и  непорсредствен  начин  със 
спортната  индустрия.  Тази  връзка  се  оформя  все 
по‐ярко в последно време и това показват данните 
в  страните  от  Западна  Европа.  Така  например, 
делът на спортния и събитиен туризъм по зимните 
видове спорт е нараснал през последнитегодини с 
20 %, а по летните спротове – с 80 процента.  

                                                            
5  Ракаджийска,  Св.  И  М.  Нешков.  Кризи  в  туризма  и 
възможности за противодействие. стр.67. т.І, ИУ, Варна 

Все  повече  се  увеличава  значението  на  спорта  в 
иновационните икономически процеси. За да могат 
новите  технологии,  опитно‐конструкторските 
разработки  и  други  страни  на  научно‐техническия 
прогрес  да  се  внедрят  в  стопанската  практика,  са 
необходими  сериозни  и  постоянни  опити.  Такива 
разнообразни  опити  на  нови  идеи,  материали, 
технологии,  двигатели,  моторни  масла,  шини  и 
други  изделия  дават  на  спорта  възможност  за 
високи  постижения.  Именно  в  спортните 
съревнования в екстремални условия се проявяват 
най‐добрите  качества  на  новите  разработки, 
тяхната  икономичност  и  редица  други 
експлоатационни  характеристики.  В  същото  време 
в  условията  на  пълно  натоварване  се  проявяват  и 
слабите страни на материалите и конструкцията на 
спортните  съоръжения.  Повечето  нови  моторни  и 
трансмисионни  масла,  двигатели  и  шини  са 
преминали  своята  проверка  в  състезанията  на 
"Формула  1",  в  мотоциклетните  гонки,  в  ралито 
"Париж  –  Дакар"  и  в  други  аналогични 
съревнования.  
Високите изисквания към спортистите довеждат до 
създаване  на  свръхлеки  състезателни  велосипеди 
от  композитни  материали,  до  нови  технологии  на 
създаване  на  спортни  обувки,  тъкани,  защитни 
очила, шлемове, кънки, ски и много други изделия. 
Трябва  да  подчертаем,  че  физическата  активност, 
спортът  и  туризмът,  освен  преките  икономически 
изгоди,  оценявани  като  количество,  донасят  и 
други ползи от нематериален характер, които не се 
поддават  на  пряка  количествена  оценка.  Имат  се 
предвид  преди  всичко  такива  фактори,  като 
разширение  на  кръгозора  и  на  интелектуалното 
ниво  на  хората  в  процеса  на  техното  участие  в 
съревнованията,  в  културно‐познавателните  и 
обучаващите  програми.  Свободното  си  време 
хората  прекарват  по‐рационално  и  конструктивно; 
физкултурата  и  спортът  дават  на  всеки  човек 
колосални възможности за самоусъвършенстване и 
себеутвърждаване.  Физическата  култура  и  спортът 
се  проявяват  като  съществен  фактор  на  ръста  на 
благосъстоянието  на  обществото  и  повишаването 
на качеството на живота на хората. 
Представата  за  икономиката  на  физическата 
култура  и  спорта  би  била  непълна  без  анализ  на 
категориите  "потребност"  и  "икономически 
интерес".  Потребността  може  да  се  определи 
като нуждата на индивида или обществото от нещо. 
Очевидно,  потребностите  са  движещата  сила  и 
подбудителен мотив за постигането на определена 
цел.  Осъзнатите  потребности  се  трансформират  в 
интереси,  в  реални  причини  за  социалните  и 
икономическите  действия.  Взаимовръзката  между 
индивидуалните  и  обществените  потребности  с 
физическата  култура  и  спорта  е  представена  чрез 
фиг.1. 
Потребностите  на  хората  се  преобразуват  в 
търсене.  Това  е желанието и  възможностите да  се 
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купи  определно  количество  стоки  и  услуги. 
Търсенето  на  спортни  стоки  и  услуги  в  пазарната 
система  поражда  ответна  реакция  от  страна  на 
производителите  на  дадена  продукция  –  те 
доставят на пазара все по‐качествени и съвършени 
стоки със спортно предназначение, стараят се най‐
пълно  да  удовлетворяват  новите  потребности  на 
обществото. 
Като  удовлетворяват  търсенето,  производителите 
на  спортните  стоки  и  услуги  създават  предлагане. 
Това е количеството продукция,  което те са  готови 
да  продадат  на  потребителите  при  установената 
пазарна  цена.  Обемите  на  търсенето  и 
предлагането  на  стоки  на  пазара  се  определят  в 
съответствие със законите на търсене и предлагане, 
а така също и с тяхното взаимодействие. 
На  фиг.1  търсенето  на  спортни  стоки  и  услуги  на 
микроравнище  се  осъществява  от  отделните 
индивиди  –  професионалните  спортисти,  физкул‐
турници,  любители  на  активната  почивка  и 
спортния  туризъм.  За  преобладаващата  част  от 
хората основен ценностен ориентир е здравето. За 
цялата  история  на  човечеството  е  установено,  че 
най‐добър  начин  да  се  запази  или  възстанови 
здравето  е  упражняването на физическа  култура и 

спорт,  при  цялата  условност  на  това  заключение. 
Нещо  повече,  постоянните  занятия  с  физкултура  и 
спорт позволяват не само да се запази здравето, но 
и  значително  да  се  продължи  трудоспособната 
възраст, хората да станат по‐активни в обществения 
живот и в производството. По този начин здравето 
на  отделния  човек  и  на  обществото  като  цяло  е 
колкото  медицинска  категория,  в  не  по‐малка 
степен е и икономическо понятие. 
Немаловажно  място  в  йерархията  на  ценностните 
ориентири  заема  потребността  от  спортни 
постижения.  Спортът  помага  на  много  хора  да 
реализират тази потребност, дава възможност да се 
постигнат  върхови  постижения  от  спортните 
таланти  след  упорит  труд  и  тренировка.  Ако 
спортът  в  някоя  страна  е  недостаточно развит  или 
недостъпен  за  повечето  граждани,  то  хората, 
склонни  към  спортуване,  са  принудени  да  се 
занимават с други видове дейност, в това число и с 
такива  с  криминален  характер.  В  този  случай 
техните  таланти  ще  отидат  не  в  полза  на 
обществото,  а  ще  се  насочат  в  едно  деструктивно 
русло, нанасяйки материални и морални загуби на 
икономиката и на обществото. 
 

 
Таблица 1. Структури на източниците на икономическия растеж (в %) 

 

Класификации и показатели  2000 2010  2020

Първа класификация:   

1. Използване на труда ‐ заетост  90 65  35 

2. Производителност на труда ‐ БВП на заето лице 10 35  65 

 Общо  100 100  100

Втора класификация:   

1. Труд ‐ заети лица  90 65  35 

2. Наличност на физически капитал  .. 17  20 

3. Обща факторна производителност  .. 18  45 

Общо  100 100  100

 
Таблица 2. Динамика на количеството спортни съоръжения6 

 

Показател  2011 2012  2013

1. Реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения, 
предоставени за управление на ММС (кв. м. площ) 

6 300 8 000  9 500

2. Места  в  спортни  обекти  и  съоръжения  за  хора  с  увреждания,
съгласно  изискванията  на  международни  стандарти  и  нормативи, 
създаване  на  условия  за  достъп  до  тях  в  ремонтирани  обекти 
(бройки) 

60 70  80

3. Изградени и ремонтирани открити спортни площадки (бройки) 27 70  80

4. Реконструкция и основен ремонт на спортни зали
(бройки) 

21 28  30

5. Модернизация  на  спортно–туристическата  база,  зони  за  отдих  и 
здраве, екопътеки на високопланински туристически обекти (бройки) 

60 70  80

 

                                                            
6По данни от„Програмен формат набюджет на Министерство на физическото  възпитание и  спорта  за 2011  г.,  стр. 17, 
18,19 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.1. Взаимовръзка между индивидуалните и обществените потребности и физкултурата и спорта 

 
Разсъждавайки  за  потребностите  на  хората,  не 
може да не се спрем и на такава важна страна като 
потребността  от  почивка  и  развлечения.  Под 
почивка  в  дадения  контекст  се  разбира  не 
пасивното състояние и обездвижването, а дейност, 
която  сваля  умората  и  съдейства  за 
възстановяването  на  трудоспособността.  В 
икономически аспект потребността от почивка и от 
развлечения  следва  да  се  разглежда  поне  в  три 
аспекта: 

 Първо, като провежда свободното си време на 
спортната  площадка  и  на  стадиона,  човек  активно 
почива  от  ежедневието,  най‐пълно  възстановява 
своите физически и интелектуални ресурси; 

 Второ,  активната  почивка  с  елементи  на 
физическа  култура  и  спорт  е  алтернатива  на 
пасивната, слабо подвижната почивка, по време на 
която  се  приема  голямо  количество  храна  и 
алкохол; 

 Трето,  провеждайки  свободното  си  време  на 
стадионите и на спортните комплекси като зрители, 
хората  получават  необходимия  заряд  от  емоции и 
преживявания,  преживяват  своеобразен  релакс. 
Освен  това,  посещавайки  спортно‐масовите 
мероприятия,  зрителите  изразходват  за  тях 
парични  средства,  съдействайки  по  този  начин  за 
нарастване  на  доходите  и  за  създаване  на  нови 
работни места в сфератана физкултурата и спорта. 
На  макроравнище  търсенето  на  спортни  услуги  от 
страна  на  дадения  индивид  се  преобразува  в 
съвкупно  търсене.  В  тези  процеси  на  потребление 

на специфичните услуги в областта на физическата 
култура  и  спорта  се  включва  и  държавата. 
Държавата  е  непосредствено  заинтересована  тези 
отношения  да  се  развият.  Тя  стимулира  търсенето 
на  пазарите  на  спортна  продукция  и  спортна 
информация  и  съдейства  за  разширяването  на 
предлагането.  Държавната  подкрепа  на  спорта  се 
изразява  в  оказването  на  помощ  на  спортната 
индустрия и на  предприемачеството  в областта  на 
спортните  отношения  както  под  формата  на 
данъчни  и  други  отстъпки,  така  и  под  формата  на 
пряко  финансиране  от  бюджета.  Дългосрочна  цел 
на българското правителство /така както е записана 
в  Националната  стратегия  за  развитието  на 
физическото  възпитание  и  спорта  в  РБългария  до 
2022  г./  е  публичните  разходи  за  физическо 
възпитание и спорт да бъдат увеличавани системно 
до достигане на 0,5 % от БВП7. 
Икономическите  отношения  в  областта  на 
физическата  култура  и  спорта  са  разностранни  и 
многостранни.  Те  включват  цялата  съвкупност  от 
стопански  отношения  по  повод  на  производството 
и покупко‐продажбата на спортни стоки и услуги от 
производителите и потребителите, икономическите 
взаимоотношения  между  спортните  клубове, 
федерации, спортни сдружения, отделни спортисти 
и  треньори помежду  си и  във  взаимодействие  със 
запалянковците. Важен отрасъл на икономическите 

                                                            
7  Национала  стратегия  за  развитието  на  физическото 
възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 
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отношения са спортните пазари и пазарите на труда 
и  финансовите  инвестиции,  системите  на 
заплащане на труда и премиране на спортистите и 
треньорите,  тяхното  социално  и  пенсионно 
осигуряване. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  съвременната  българска  практика  на 
икономическите  отношения  във  физическата 
култура и спорта на пазарна основа има още какво 
да  се  желае  ‐  спортната  индустрия,  спортното 
предприемачество  и  тяхната  инфраструктура  се 
намират в  твърде неразвит  стадий. Наистина,  през 
последните  години  започнаха  да  се  появяват 
спортни  професионални  съюзи  и  организации,  да 
се разработват и унифицират схеми за застраховане 
на спортистите за различнирискове и травми, да се 
изработват  цивилизовани  форми  за  трансфери  на 
спортистите в чуждестранни и национални спортни 
клубове.  В  областта  на  спортната  инфраструктура 
по  същия  начин  се  набелязват  значими  позитивни 
действия:  в  течение  на  последните  години  се 
създаде цял отрасъл на производството, основаващ 
се  на  спортно‐масовите мероприятия. Може  да  се 
каже,  че  възникна  комплексна  система  от  фирми, 
специализирана за: 
 Търсене  на  национални  и  чуждестранни 
спонсори за отделни спортисти, клубове и отбори; 
 Предоставяне  на  спортистите  и  треньорите  на 
услуги при участия в чуждестранни турнири; 
 Пенсионно  осигуряване  на  спортистите  в  по 
индивидуални схеми; 
 Застраховане на спортистите; 
 Правово обслужване на спортисти и треньори; 
 Намиране на работа на спортисти и треньори. 
При  изграждането  на  новата  спортна  индустрия  и 
формирането  на  пазари  на  спортни  услуги  в 
България не всичко протича гладко и бързо. Много 
често несъвършената законодателна база се оказва 
пречка  за  развитието  на  спонсорството  и 
дарителството  в  спорта,  за  формирането  на 

ефективна система за правна и социална защита на 
спортистите  и  треньорите.  Твърде  далеч  от 
съвършенството са схемите за данъчно облагане на 
производителите  на  спортни  стоки  и  услуги, 
принципите  на  финансиране  на  спортното 
образование.  
И  въпреки  това,  забелязващите  се  в  последно 
време  позитивни  промени  в  тази  толкова  важна 
сфера  на  икономическите  отношения,  както  и 
първите  положителни  резултати  от  реформите  в 
областта  на  спорта  и  физическата  култура, 
позволяват  да  се  очакват  бъдещи  благоприятни 
перспективи  за  българската  спортна  индустрия  и 
нейната  инфраструктура,  а  с  това  и  за  по‐осезаем 
принос в увеличаването на икономическия растеж. 
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