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Скъпи приятели,

Българският олимпийски комитет навършва 90 години. Юби-
леите са време за равносметка и тя категорично показва, 
че можем да се гордеем с историята и постигнатото през 
десетилетията. 

Горди сме, че България е една от тези 14 държави, които 
през 1896 година възстановиха с участието си в Атина древ-
ната традиция и поставиха началото на един от най-значи-
мите феномени на днешно време – олимпийските игри. 

Dear friends,

The Bulgarian Olympic Committee is celebrating its 90th anniversary. 
Anniversaries are a time of taking stock of what we have achieved 
and, in reflection, we can state that what has been accomplished 
for all these decades is a good reason to be proud. 

We are proud that Bulgaria is one of the 14 nations, which in 1896 
revived an ancient tradition by participating in the Athens games 
and thus laid the foundations for one of the most outstanding 
phenomena of modern times, the Olympic Games.
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Горди сме с всички тези, които донесоха много слава и отли-
чия за България, с хората допринесли да спечелим 52 титли 
и общо 220 медала. Нашата страна роди герои и събития, за-
писани със златни букви в историята на световното олим-
пийско движение. Зад успехите стои къртовски труд на де-
сетки, стотици хиляди наши сънародници.

Горди сме, че в момента Българският олимпийски комитет 
е уважавана институция със стабилни позиции и автори-
тет в международното олимпийско семейство. Преживял 
много повратни събития през десетилетията, днес БОК 
респектира и се ползва с доверие сред спортните и държав-
ни структури в страната. 

Следва да благодарим и да отдадем почит на тези, които 
през годините са работили и сътрудничили всеотдайно за 
просперитета на олимпизма в България. Сред тях има велики 
българи, личности с ярка следа не само в спортната история 
на страната, съхранили и запазили за поколенията вечните 
ценности на олимпийските идеи.

 
 

Честит юбилей! Честит празник, български олимпийци!

Стефка Костадинова

Председател на БОК

We are proud of all those who brought glory and numerous awards 
for Bulgaria, those whose selfless efforts were rewarded with 
52 Olympic titles and a total of 220 medals. Our country is the 
Motherland of Olympic heroes and the hostess of events, whose 
lasting legacy will forever be kept as most memorable moments in 
the history of the world Olympic movement. Behind this success 
was the arduous work of hundreds of thousands of our fellow 
citizens. 

We are proud that today the Bulgarian Olympic Committee is 
a respected institution with a solid standing and prestige in the 
international Olympic family. Having overcome a number of 
obstacles and turning points through the decades, presently the 
BOC is an esteemed organisation that enjoys a good reputation and 
the trust of sports and state authorities in the country.

It is now time to thank and honour those who have dedicated 
themselves to the growth and success of Olympism in Bulgaria. 
Amongst them there are great Bulgarians, larger-than-life figures 
who have left an indelible mark in the sports history of our country 
and thus have handed down to the new generations the timeless 
values of the Olympic ideal.

Happy anniversary! Rejoice, Bulgarian Olympians!

Stefka Kostadinova

President of the BOC



Приветствам Българския олимпийски 
комитет с неговия 90-годишен юбилей!
Всички велики моменти и герои от историята на олимпий-
ското и спортно движение на България са прекрасно разказа-
ни и илюстрирани в тази книга.

От учредяването си, БОК е допринесъл изключително много 
за развитието на спорта и разпространението на фунда-
менталните му ценности. България бе една от 14-те нации, 
участвали в Първите олимпийски игри през 1896 г. в Атина, 
а също така е била домакин на важни събития за МОК като 
Х Олимпийски конгрес във Варна през 1973 г. под надслов 
„Спортът за един мирен свят – Олимпийското движение и 
неговото бъдеще”.

Congratulations to the National Olympic Committee 
of Bulgaria on its 90th anniversary! 
All the great moments and protagonists of the history of the 
Olympic and sports movement in Bulgaria are wonderfully recalled 
and illustrated in this book. 

Since its foundation, the BOC has largely contributed to 
developing sport and promoting its fundamental values. Bulgaria 
was one of the 14 nations that took part in the first modern 
Olympic Games in 1896 in Athens and hosted important IOC 
meetings such as the X Olympic Congress in Varna in 1973 on 
the theme “Sport for a world of peace – the Olympic Movement 
and its future.“
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Днес БОК е активен участник в Олимпийското движение и 
надежден партньор не само за МОК, който го признава го-
дина след учредяването му, но и за цялото Олимпийско се-
мейство. Постоянството, проявено във всички участия на 
български олимпийски отбори през годините както в Летни, 
така и в Зимни олимпийски игри, е още едно доказателство 
за това каква важна роля играе спортът в тази страна и 
приоритетното място, което заема на всички нива.

Спортът би бил нищо без тези, които пишат най-красивите 
страници от неговата история и понякога със своето пред-
ставяне, радост, а също и тъга, се превръщат в неизчерпаем 
източник на вдъхновение за поколения напред – спортистите. 

През последните 90 години България има велики шампиони с 
невероятни постижения и титли. Ако трябва сред тях да 
избера един, то несъмнено това ще е настоящият Прези-
дент на Българския олимпийски комитет, Стефка Костади-
нова. С два олимпийски медала (златен и сребърен) и свето-
вен рекорд във високия скок, който е ненадминат от 1987 г.,  
тя успешно направи прехода от спортната площадка към 
полето на живота, където пое функции в правителството 
и националното спортно движение. Не бива да забравяме 
също, че спортът нямаше да е това, което е днес, без всич-
ки онези, които дават от времето и енергията си, често на 
доброволни начала, за да развиват и поощряват физическата 
и спортна активност и нейните ценности за всички хора, 
особено за младите.

Бих желал да изразя благодарност на целия екип на БОК, 
да отправя благодарност към Президента и всички пред-
шественици за това, че са превърнали спорта в неотменна 
част от българското общество. Чрез тази книга история-
та на българското олимпийско и спортно движение не само 
ще бъде запазена, но и предадена на тези, които са нашето 
бъдеще – младото поколение.

В заключение бих искал да пожелая много успехи на Българ-
ския олимпийски комитет във всички бъдещи начинания. 

Честит 90-годишен юбилей!

Томас Бах

Президент на Международния олимпийски комитет

Today, the BOC is more than ever an active member of the 
Olympic Movement and a reliable partner not only for the lOC, 
which recognised it one year after its creation, but also for the 
whole Olympic family. Similarly, its consistent participation in the 
Summer and Winter Olympic Games is a perfect illustration of the 
important role of sport in the country and of the priority given to 
sport at all levels. 

Sport would be nothing without those who write the most 
beautiful chapters of its history and who sometimes, through 
their performances, joy and also sorrow, become real sources ol 
inspiration for generations to come – the athletes. 

Over the last 90 years, Bulgaria has had great champions, with 
extraordinary performances and titles. lf I had to pick just one, it 
would be, without any doubt, the current President of the NOC, 
Stefka Kostadinova. With two Olympic medals (one gold and 
one silver) and a world high jump record, which she has held 
since 1987, she has successfully managed the transition from 
the sports field to the field of life, assuming functions within 
the government and the national sports movement. And sport 
would not be what it is today without all those who give their 
time and energy, often on a voluntary basis, to developing and 
promoting physical and sports activity and its values to many 
people, especially young people. 

I would like to thank the whole BOC team, its president and 
all their predecessors for having made sport an integral part of 
Bulgarian society. Through this book, the history of the Bulgarian 
Olympic and sports movement will be not only preserved, but 
also disseminated to those who constitute its future: the young 
generation. 

ln conclusion, I wish the NOC of Bulgaria every success for the 
future.

And once again, happy 90th anniversary!

Thomas Bach

President  of the lnternational Olympic Committee



ОЛИМПИЙСКА ХАРТА
Международен олимпийски комитет

Основни принципи на олимпизма

1.  Олимпизмът е философия на живота, възхваляваща и комбини-
раща в едно балансирано цяло качествата на тялото, волята и 
ума. Съчетавайки спорта с културата и образованието, олимпи-
змът търси да създаде начин на живот, основаващ се на радост-
та от усилието, образователната стойност на добрия пример, 
социалната отговорност и уважението към универсалните 
фундаментални етически принципи. 

2.  Целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармонично-
то развитие на човечеството с оглед на насърчаване на мира в 
обществото при зачитане на човешкото достойнство. 

3.  Олимпийското движение е съгласувано, организирано, универсал-
но и постоянно действие, провеждано под върховната власт на 
МОК, на всички физически и юридически лица, които са вдъхно-
вени от ценностите на олимпизма. То покрива петте конти-
нента. То достига своя връх, събирайки заедно спортистите по 
света на големия спортен фестивал – олимпийските игри. Техен 
символ са пет преплетени кръга. 

4.  Практикуването на спорт е човешко право. Всеки човек трябва 
да има възможност да практикува спорт, без никакъв вид дискри-
минация и в олимпийския дух, което изисква взаимно разбирател-
ство в дух на приятелство, солидарност и честна игра. 

5.  Признавайки, че спортът възниква в рамките на обществото, 
спортните организации в олимпийското движение имат права-
та и задълженията да бъдат автономни, което включва свобод-
но създаване и контролиране на правилата в спорта, определяне 
на структура и управление на техните организации, упражня-
ване на правото на свободни избори без външно влияние и отго-
ворността да се гарантира, че се прилагат принципите на добро 
управление. 

6.  Всяка форма на дискриминация спрямо страна или човек на осно-
вата на раса, религия, политика, пол или друг признак е несъвмес-
тима с принадлежността към олимпийското движение. 

7.  Принадлежността към олимпийското движение изисква спазване 
на Олимпийската харта и признаване от страна на МОК.

OLYMPIC CHARTER
International Olympic Committee

Fundamental Principles of Olympism

1.  Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced 
whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture 
and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy 
of effort, the educational value of good example, social responsibility 
and respect for universal fundamental ethical principles.

2.  The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious 
development of humankind, with a view to promoting a peaceful society 
concerned with the preservation of human dignity.

3.  The Olympic Movement is the concerted, organised, universal and 
permanent action, carried out under the supreme authority of the 
IOC, of all individuals and entities who are inspired by the values of 
Olympism. It covers the five continents. It reaches its peak with the 
bringing together of the world’s athletes at the great sports festival, the 
Olympic Games. Its symbol is five interlaced rings.

4.  The practice of sport is a human right. Every individual must have the 
possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in 
the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of 
friendship, solidarity and fair play.

5.  Recognising that sport occurs within the framework of society, sports 
organisations within the Olympic Movement shall have the rights 
and obligations of autonomy, which include freely establishing and 
controlling the rules of sport, determining the structure and governance 
of their organisations, enjoying the right of elections free from any 
outside influence and the responsibility for ensuring that principles of 
good governance be applied.

6.  Any form of discrimination with regard to a country or a person on 
grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible 
with belonging to the Olympic Movement.

7.  Belonging to the Olympic Movement requires compliance with the 
Olympic Charter and recognition by the IOC.
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Национални олимпийски комитети (НОК)
Чл. 27. Мисия и роля на НОК 

1.  Мисията на НОК е да развиват, насърчават и защитават олим-
пийското движение в своите страни в съответствие с Олим-
пийската харта. 

2. Ролята на НОК е: 

2.1.  да популяризират фундаменталните принципи и ценности на 
Олимпизма на национално ниво, по-конкретно в сферите на 
спорта и образованието чрез насърчаване на програмите за 
олимпийско образование на всички нива в училищата, школите 
за спорт и физическо възпитание и в университетите, както 
и чрез насърчаване създаването на институции, посветени на 
олимпийското образование, например Национални олимпийски 
академии, Олимпийски музеи и други програми, включително 
културни, свързани с олимпийското движение; 

2.2.  да осигуряват спазването на Олимпийската харта в своите 
страни; 

2.3.  да поощряват развитието на високото спортно майстор-
ство, както и спорта за всички; 

2.4.  да оказват помощ в обучението на спортни администрато-
ри чрез организиране на курсове, като гарантират, че тези 
курсове допринасят за разпространението на фундамен-
талните принципи на Олимпизма. 

2.5.  да предприемат действия срещу всякаква форма на дискри-
минация и насилие в спорта; 

2.6.  да приемат и изпълняват Световния антидопингов кодекс.

2.7.  да насърчават и поддържат мерки, свързани с медицинската 
грижа и здравето на спортистите. 

3.  НОК имат изключителни правомощия за представянето на свои-
те страни на олимпийските игри и на регионални, континен-
тални или световни многоспортови състезания, организирани 
под патронажа на МОК. В допълнение всеки НОК се задължава 
да участва в игрите на Олимпиадата, като изпраща спортисти. 

4.  НОК имат изключителното право да избират и определят гра-
да, който може да кандидатства за организиране на олимпийски 
игри в техните страни. 

The National Olympic Committees (NOCs)
Article 27. Mission and Role of the NOCs

1.  The mission of the NOCs is to develop, promote and protect the 
Olympic Movement in their respective countries, in accordance with 
the Olympic Charter.

2. The NOCs’ role is:

2.1  to promote the fundamental principles and values of Olympism in 
their countries, in particular, in the fields of sport and education, 
by promoting Olympic educational programmes in all levels of 
schools, sports and physical education institutions and universities, 
as well as by encouraging the creation of institutions dedicated to 
Olympic education, such as National Olympic Academies, Olympic 
Museums and other programmes, including cultural, related to the 
Olympic Movement;

2.2  to ensure the observance of the Olympic Charter in their countries;

2.3  to encourage the development of high performance sport as well 
as sport for all;

2.4  to help in the training of sports administrators by organising courses 
and ensure that such courses contribute to the propagation of the 
fundamental principles of Olympism;

2.5  to take action against any form of discrimination and violence in 
sport;

2.6  to adopt and implement the World Anti-Doping Code;

2.7  to encourage and support measures relating to the medical care and 
health of athletes.

3.  The NOCs have the exclusive authority for the representation of 
their respective countries at the Olympic Games and at the regional, 
continental or world multi-sports competitions patronised by the IOC. 
In addition, each NOC is obliged to participate in the Games of the 
Olympiad by sending athletes.

4.  The NOCs have the exclusive authority to select and designate the 
city which may apply to organise Olympic Games in their respective 
countries.



5.  За да изпълнят мисията си, НОК могат да си сътрудничат с 
правителствени органи, с които да постигат хармонични от-
ношения. Те обаче не трябва да се свързват с дейности, които 
биха били в противовес с Олимпийската харта. НОК могат да си 
съдействат и с неправителствени органи. 

6.  НОК трябва да запазят своята автономност и да се противо-
поставят на всякакъв натиск от каквото и да е естество вклю-
чително но не само от политически, законов, религиозен или ико-
номически характер, който може да им попречи да съблюдават 
Олимпийската харта. 

7.  НОК имат правото: 

7.1.    да се идентифицират, титулуват или назовават като“На-
ционални олимпийски комитети” (НОК), чието обозначение 
или идентификация включват или се назовават към тяхно-
то име; 

7.2.    да изпращат състезатели, ръководители на отбори и друг 
отборен персонал на олимпийски игри в съответствие с 
Олимпийската харта; 

7.3.    да се възползват от подпомагането на Олимпийската со-
лидарност; 

7.4.    да използват някои от олимпийските собствености, съ-
гласно разрешението на МОК в съответствие с прави-
ла7-14 и РП7-14; 

7.5.    да взимат участие в дейности, ръководени или под патро-
нажа на МОК, включително и регионалните игри; 

7.6.    да принадлежат към асоциациите на НОК, признати от МОК; 

7.7.    да формулират предложения до МОК, свързани с Олимпий-
ската харта и олимпийското движение, включително орга-
низацията на олимпийските игри; 

7.8.    да дават своето мнение за кандидатурите за организиране 
на олимпийски игри; 

7.9.    да участват, по искане на МОК, в дейности на комисиите 
на МОК; 

7.10.  да си сътрудничат в подготовката на олимпийските кон-
греси; 

7.11.  да упражняват други права, дадени им от Олимпийската 
харта и МОК. 

5.  In order to fulfil their mission, the NOCs may cooperate with governmental 
bodies, with which they shall achieve harmonious relations. However, 
they shall not associate themselves with any activity which would be in 
contradiction with the Olympic Charter. The NOCs may also cooperate 
with non-governmental bodies.

6.  The NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any 
kind, including but not limited to political, legal, religious or economic 
pressures which may prevent them from complying with the Olympic 
Charter.

7. NOCs have the right to:

7.1   designate, identify or refer to themselves as “National Olympic 
Committees” (“NOCs”), which designation or identification shall 
be included or referred to in their name;

7.2   send competitors, team officials and other team personnel to the 
Olympic Games in compliance with the Olympic Charter;

7.3   benefit from the assistance of Olympic Solidarity;

7.4   use certain Olympic properties as authorised by the IOC and in 
compliance with Rules 7-14 and BLR 7-14;

7.5   take part in activities led or patronised by the IOC, including regional 
Games;

7.6   belong to associations of NOCs recognised by the IOC;

7.7   formulate proposals to the IOC concerning the Olympic Charter and 
the Olympic Movement, including the organisation of the Olympic 
Games;

7.8   give their opinions concerning the candidatures for the organisation 
of the Olympic Games;

7.9   participate, on request from the IOC, in the activities of the IOC 
commissions;

7.10  collaborate in the preparation of Olympic Congresses;

7.11  exercise other rights as granted to them by the Olympic Charter 
or by the IOC.
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8.  МОК помага на НОК да изпълняват своята мисия чрез различни-
те си отдели и Олимпийската солидарност. 

9.  Освен мерките и санкциите, предвидени в случай на нарушение 
на Олимпийската харта, Изпълнителното бюро на МОК може 
да вземе съответните решения за защита на олимпийското 
движение в страната на даден НОК, включително прекратяване 
или отнемане признаването за този НОК, ако конституцията, 
законът или другите нормативни актове, действащи в тази 
страна, или с актове на правителствени или други органи, въз-
препятстват дейността на НОК или изразяването на неговата 
воля и взимането на неговите решения. Изпълнителното бюро 
на МОК дава възможност на този НОК да бъде изслушан преди 
взимането на такова решение

8.  The IOC helps the NOCs fulfil their mission through its various 
departments and Olympic Solidarity.

9.  Apart from the measures and sanctions provided in the case of 
infringement of the Olympic Charter, the IOC Executive Board may take 
any appropriate decisions for the protection of the Olympic Movement 
in the country of an NOC, including suspension of or withdrawal of 
recognition from such NOC if the constitution, law or other regulations 
in force in the country concerned, or any act by any governmental or 
other body causes the activity of the NOC or the making or expression 
of its will to be hampered. The IOC Executive Board shall offer such 
NOC an opportunity to be heard before any such decision is taken.





МИСИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ 
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OLYMPIC MOVEMENT’S MISSION 
AND THE BULGARIAN OLYMPIC COMMITTEE
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Olympic Movement’s Mission 
and the Bulgarian Olympic Committee
The origins of modern sport can be traced back thousands of years in the 
history of mankind. Today’s sport is the modern transfiguration of ancient 
rituals and traditions associated with competition, physical training, and 
personal development. Known under numerous names and forms of 
expression in the different ages of human civilization, sport remains a 
universal phenomenon with a permanent social function and role in the 
evolution of nations and individuals. This is the reason why competitions 
and sports existed in every society in all historical periods; depending 
on their scope and nature, they often expressed many of the cultural 
characteristics of a nation.

Мисията на съвременното  
Олимпийско движение и мястото на БОК
Съвременният спорт произхожда от хилядолетните традиции 
и обичаи на народите, свързани със състезанията и системното 
двигателно обучение, подчинени на идеята за усъвършенстване на 
личността. Известен под най-различни наименования и форми на 
проявление през различните епохи, спортът остава универсален 
феномен, притежаващ неизменни социални функции и роля в разви-
тието на хората и обществата. Благодарение на това, състеза-
нията и спортът присъстват във всяко общество и във всички ис-
торически епохи. Чрез тях се изразяват културните особености 
на отделните народи.

1.  Стадионът в Олимпия  /  The stadium at Olympia

2.  Надгробна плоча на Анаксандър от Созопол VI в.пр.н.е.*  /  The Stela of Anaxander from Sozopol, 6th century BCE*
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3.   Кужу – Игра с топка в Китай  
VI в.пр.н.е.  /  Cuju – a ball game in 
China, 6th century BCE

4.  Конни надбягвания у траките, 
фрагмент от Казанлъшката 
гробница III в.пр.н.е.  /  Thracian horse 
races, the Kazanlak Thracian Tomb, 3rd 
century BCE

5.  Зуркане – система за атлетическо 
обучение в Персия, II в.пр.н.е.  /  
Zurkhaneh, a system of athletic training 
in Persia, 2nd century BCE

6.  Традиционни състезания на народите 
от Изтока, описани в поемата 
Шахнаме Х в.  /  Traditional competitions 
of peoples from the East, described in 
the Shahnameh, 10th century

7.  Детски народни игри от Северна 
Европа, илюстрация от „Гимнастика 
за младежта” на Йохан Кристоф 
Гутс Мутс, ХVIII в.  /  Traditional 
children’s games in Northern Europe, an 
illustration from Gymnastics for Youth by 
Johann Christoph Friedrich GutsMuths, 
18th century

8.  Жо дьо пом – предшественикът на 
тениса, Франция, XVII в.  /  Jeu de 
paume, a predecessor of modern day 
tennis, France, 17th century

*  фотоархив на НАИМ при БАН, снимки: 
Красимир Георгиев   /  Photo archives 
of NIAM at the Bulgarian Academy of 
Sciences, photographer Krasimir Georgiev
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Индустриалното общество постави разви-
тието на спорта пред нови предизвикател-
ства, които гo превърнаха в световно кул-
турно явление. Развитието на спорта през 
ХIХ век, довело до нарастване на разнообра-
зието от спортни изяви, породи необходи-
мостта от изграждане на идейно-философ-
ски основи и организационни механизми за 
неговото ръководство, чрез които той да 
запази своя облик и оправдани социално-кул-
турни функции. 

Това са обективните предпоставки, които 
бяха осмислени от значими личности през 
онази епоха като Томас Арнолд и Пиер дьо Ку-
бертен. Именно на тяхната мисия се дължи 
изграждането на олимпизма и олимпийското 
движение като съществена характеристи-
ка на спортната култура през съвременна-
та епоха.

Industrial society put new challenges before this 
universal cultural phenomenon. The development 
of sport in the nineteenth century led to an 
increase in the variety of sporting events, which 
brought about the need for building ideological 
and philosophical foundations and organizational 
arrangements for its management so that its 
shape and solid social and cultural functions be 
preserved and further enhanced.

These were the prerequisites that were in place 
and were recognised by outstanding figures 
such as Thomas Arnold and Pierre de Coubertin 
in the late 1800s. Theirs was the most notable 
contribution in forging Olympism and the Olympic 
Movement as a specific characteristic feature of 
the sports culture in modern times.
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1.  Томас Арнолд – директор на колежа в гр. Ръгби (1828-1841 г.), основоположник на съвременната спортна култура  /  Thomas Arnold, director of Rugby School from 1828 to 1841, founder of contemporary 
sports culture

2. Обучение на колежаните в Ръгби, нач. на ХIХ в.  /  Training of students at Rugby, beginning of 19th century

3. Пиер дьо Кубертен, създателят на модерния олимпизъм и междунородното олимпийско движение  /  Pierre de Coubertin, founder of contemporary Olympism and the international Olympic Movement

The roots of the modern Olympic movement lie in the spirit and culture 
of Classical antiquity, which inspired Baron Pierre de Coubertin to adopt 
not only the form but also the main values of the ancient religion – the 
sacred reverence for sports effort and competition and the understanding 
that they are a powerful tool in the strive for nobleness, a harmonious 
personality, and the attainment of perfection. This philosophy is expressed 
in the comprehension of the essence of athleticism, which is based on the 
Olympic idea.

Numerous instances of turbulence in the dawn of the Olympic movement 
led to the establishment of the International Olympic Committee in 1894. 
That was the beginning of the modern Olympic movement. In order to 
survive, it needed not only the international sports federations, but also 
effective national structures to bring together and guide the development 
of sports in the spirit of the humanistic ideas of Olympism. Since its very 
creation, the international Olympic movement has acknowledged and 
respected each nation, willing to join it. It has given every member the 
opportunity to take its rightful place and through the nation’s specific 
features and capabilities to participate on an equal basis in a tolerant way 
in this global process, whose most vivid peak are undoubtedly the Olympic 
Games.

The mission of the National Olympic Committees in a history spanning 
more than 100 years has proved its significance for the promotion and 
enhancement of global sport as well as of national sport activities. 
Therefore, the role of the NOCs will be as crucial in the future, too, for 
the further development of the complex process of sports movement at 
the international and national level. In this regard, one example of such 
a social mission is the Bulgarian Olympic Committee. For 90 years, this 
organization, which enjoys the reputation of a key contributor to the 
development of sports culture in Bulgaria, has played a significant role in 
the advancement of the international Olympic movement.

Произходът и развитието на съвременното олимпийско движение 
се основава на духа и културата на Античността, която е вдъхно-
вила барон Пиер дьо Кубертен да приеме не само формата, но и 
основната ценност на античната религия – свещеното значение 
на спортното усилие и състезание като могъщо средство за об-
лагородяване на личността, хармонично развитие и достигане на 
съвършенство. Тази философия е изразена в разбирането за същ-
ността на атлетизма, на която се основава олимпийската идея.

Сложните изпитания, пред които бе поставено това движение, 
за да се утвърди в света, наложи необходимостта от създаване 
на Международния олимпийски комитет през 1894 г. С това се по-
стави началото на съвременното олимпийско движение. Но за да 
може да просъществува, то се нуждаеше не само от международ-
ните спортни федерации, но и от ефективни национални струк-
тури, които да обединят усилията и да направляват развитието 
на спорта в дадено общество в духа на хуманните идеи на олимпи-
зма. Още от своето създаване международното олимпийско дви-
жение даде значимото място и уважение на всеки един народ със 
своите особености и възможности равноправно и толерантно да 
участва в този световен процес на развитие, чийто най-ярък връх 
са несъмнено олимпийските игри.

Мисията на националните олимпийски комитети за повече от 100 
години доказа своята ползотворност и значение както за светов-
ния спорт, така и за развитието на спорта в отделните държави. 
Ето защо тяхната роля ще е от ключово значение в бъдещето за 
осъществяване на сложния процес на развитие в спортното дви-
жение на международно и национално равнище. В тази насока един 
от примерите за такава обществена мисия е Българският олим-
пийски комитет. За 90 години таза организация с безспорен авто-
ритет е дала своя принос в изграждането на спортната култура в 
България и същевременно е изиграла достойна роля в развитието 
на международното олимпийско движение.





2
ИСТОРИЯ НА ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

HISTORY OF THE OLYMPIC MOVEMENT IN BULGARIA



Athletic traditions in Classical Antiquity 

Lands that today are within the territory of Bulgaria in Classical Antiquity 
were part of the mysterious Thracians’ homeland. It was here, in the heart 
of the Balkans, where the interrelations among different nations (of which 
the Thracians and the Greeks played а leading role in the emergence 
of ancient agonistics) created a wealth of culture in terms of religion, 
education, military training, and thus athleticism and agonistics – a system 
of sacred events in honour of the gods.

One of the special features of the ancient athletic competitions that inspired 
Coubertin and gave rise to the modern Olympic movement was related to 
the religious values  that have survived till today thanks to the Hellenistic 
culture, which combined the traditions and mysteries of Egypt, Persia, 
Thrace and Ancient Greece. The most striking example and expression 
of this culture was the sanctuary at Olympia, where the ancient Olympic 
Games were held. They were only a small part of the agonistic tradition in 
Classical Antiquity.

Competitive games that adhered to the sacred spirit of kalokagathia 
were widespread both in the ancient Greek poleis and throughout the 
Thracian settlements. Those games had great religious significance and 
many of them, including the ones held at Olympia, were dedicated to 
Apollo – the god who protected athletes. As Herodotus wrote, the cult 
of Apollo originated in the lands north of the Greek territories – the lands 
of the Hyperboreans. This explains the ubiquitous cult of Apollo among 
the Thracians who in line with traditional religious beliefs celebrated it by 
agonistic competitions such as the ancient Olympic games.
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Атлетическото наследство по българските 
земи през Античността 
Българските земи през Античността са част от родината на 
тайнствените траки. Именно тук, в сърцето на Балканите, вза-
имните влияния на източните народи, между които водещо зна-
чение за възникването на античната агонистика имат траки и 
елини, изграждат завидна култура в областта на религията, об-
разованието, военното дело, а от там и в атлетизма и агонисти-
ката – система от свещени състезания, посветени на боговете. 

Една от особеностите на състезанията в Античността, която 
вдъхновява Кубертен да изгради модерното олимпийско движение, 
е свързана с религиозните ценности, достигнали до нас благодаре-
ние на Елинистическата култура, обединила в себе си тайнствата 
и традициите на Египет, Персия, Тракия и Елада. Най-ярък пример 
и израз на тази култура е светилището в Олимпия, където се про-
веждат древните олимпийски игри. Те са само част от големия 
свят на античната агонистика. 

Състезателните игри, които носят свещения дух на калокагати-
ята, са широко разпространени както в гръцките полиси, така и 
сред поселенията на траките. Тези игри имат ярко религиозно 
значение и голяма част от тях, включително и в Олимпия, са пос-
ветени предимно на бога закрилник на атлетите – Аполон. Както 
Херодот посочва, култът към Аполон идва от земите на север от 
гръцките земи – земите на Хипербореите. Това обяснява защо кул-
тът към Аполон сред траките е повсеместен и, съобразно вярва-
нията, се е чествал чрез агонистични състезания като олимпий-
ските игри. 

1.  Оброчна плочка с култ към Героя (Херос) Конник, 
и деал на траките от Античната епоха I-III в.   /   
Votive tablet with Heros, the Thracian Horseman, 
ancient Thracian ideal, circa 1st-3rd century

2.  Изображение на тракийски воин  /   
Depiction of a Thracian warrior

3.  Керамичен съд от Созопол, изобразяващ  
атлетически упражнения със съпровод на 
флейта  /  A clay jug from Sozopol with depictions of 
athletic exercises accompanied by flute music
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4.  Светилището в Перперикон, Родопите, религиозен 
център отпреди 8000 г.  /  Perperikon, the Thracian 
sanctuary in the Rhodope Mountains, a religions center 
from 8,000 years ago

5.  Светилището в Олимпия  /  The Sanctuary of Olympia

6.  Античният идеал за калокагатия – бог Аполон от 
Августа Траяна (Стара Загора), римско копие от I в.  /   
The ancient ideal – kalokagathia – Apollo from Augusta 
Traiana (present day Stara Zagora), a Roman copy from 1st 
century CE*

7.  Карта на местоположението на тракийските 
племена през Античността  /  A map of Thracian tribes’ 
territories in Antiquity 

*   фотоархив на НАИМ при БАН, снимки: Красимир 
Георгиев  /  Photo archives of NIAM at the Bulgarian 
Academy of Sciences, photographer Krasimir Georgiev
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1.  Тракийски накит с изображение 
на състезание с колесници  /  
Thracian jewellery with a depiction 
of chariot races

2.  Севт III, владетелят на 
Одриското царство, IV в.пр.е.  /  
Seuthes III, a king of the Odrysian 
kingdom, 4th century BCE

3.  Антична фиала с агонистични 
сцени, V в.пр.е., съкровището 
от Дуванлии  /  Ancient phiale 
with agonistic scenes, 5th century 
BCE, the Duvanlii treasure

Херодот описва, макар и бегло, атлетическите изяви на траки-
те: „...насипват могила и уреждат състезания от всякакъв вид, 
в които най-големите награди се присъждат съответно за едино-
борство. Така се извършват погребенията у траките.” Подобна е 
и една от легендите за произхода на Олимпийските игри, където 
Зевс организира погребални игри до могилата на баща си Хронос.

Телесната култура при траките е обвързана изключително много 
с техните религиозни обичаи и чествания. Затова вкусът на тра-
ките към хармония и усъвършенстване, изящност и висок морален 
дух са отразени в многобройните култови предмети, герои и бо-
жества – Тракийския конник (Херос), Орфей, Арес, Аполон, Залмок-
сис, Дионис и мн. др. Въз основа на това, може да се направи пред-
положение, че те също са имали относително високи представи 
за хармонично развитие, които биха могли да се отъждествят с 
античното разбиране на гръцкия идеал – калокагатията. Основа-
ния за това ни дава тяхната представа за божественото съвър-
шенство, припокриваща се с гръцкия олимпийски пантеон, и мно-
гобройните намерени погребални предмети, изразяващи идеала на 
древните траки. 

Религиозни състезателни обичаи и игри

Явно, състезанията на гърците и траките имат общ религиоз-
но-културен произход, защото и при двата народа те са част от 
погребалните обичаи и честването на боговете. Тези обреди са 
свързани с бойно-приложни изпитания със състезателен характер, 
като при траките те са изключително ярко подчертани. 

Herodotus described, albeit not in much detail, athletic events organised 
by the Thracians: “They would make a burial mound and gather for 
contests of all kinds, in which the biggest prizes are awarded to the single 
combat winners. Such is the way the Thracians bury their dead.” One of 
the legends telling the story how the ancient Olympic games began is very 
similar – Zeus organised funeral games in front of his father‘s, Cronus’, 
burial mound.

Thracians’ body culture is closely linked to their religious traditions 
and rituals. That is the reason why their admiration and aspirations 
to harmony and perfection, elegance and high moral standards are 
reflected in numerous religious objects, characters and deities, i.e. the 
Thracian Horseman (referred to as ‘Heros’), Orpheus, Ares, Apollo, 
Zalmoxis, Dionysus and many others. Based on that, it can be assumed 
that the Thracians also had relatively high standards for harmonious 
development, which could be viewed as comparable to the ancient Greek 
understanding of kalokagathia. We find grounds for such an assumption 
in the Thracians’ idea of the divine perfection, which overlaps with that 
of the Greek Olympic pantheon, and in the numerous artifacts left by the 
ancient Thracians.

Competitive games and religious rituals

Apparently, ancient Greek and Thracian athletic competitions had a 
common religious and cultural background as the two nations included 
them in the funeral rites and the celebrations in honour of their gods. 
These rituals included martial arts contests, which were widely held in 
Thracian territories.
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Ксенофонт в своето произведение „Анабазис” описва прочутите 
погребални игри, по време на гостуването му при Севт II, които ни 
разкриват смелостта и войнския фанатизъм на траките. 

Разпространението на агонистични игри сред траките виждаме и 
по свидетелства на Тукидид, който описва провеждането на игри 
в чест на хероса на град Амфиполис: „След това съюзниците [тра-
ките] извършили официалното тържествено погребение на Бра-
зидас, в което те всички участвали с оръжие и което станало на 
държавни разноски; те го погребали в града, на входа на сегашната 
агора. От този ден насетне [...] гражданите на Амфиполис му при-
насят жертва като на херос. Освен това всяка година амфипол-
ците организират в негова чест състезателни игри и ежегодни 
жертвоприношения.” 

Тракийските състезания имат универсален характер, те подла-
гат на изпитание боеца в различни дисциплини. Тракийците са били 
особено добри в ездата, боя с мечове, борбата и надбягването 
с колесници. Телесната култура и възпитание у траките е била 
предназначена предимно за мъжкото население. Макар тракийката 
да е описвана от гръцките автори като красива, сръчна и гъвкава, 
няма сведения, които да сочат, че тя се е занимавала с телесни 
упражнения, с изключение на танците.

Телесната култура по време на гръцката колонизация

От VII в. пр.н.е. по нашите земи започва гръцката колонизация – 
главно по черноморското крайбрежие, а с разширяването на ма-
кедонската държава от IV в. пр.н.е. голяма част от тракийските 
племена попадат под силно гръцко културно влияние. Този процес 
засяга и телесната култура.

С изграждането на гръцките градове: Аполония (Созопол), Ме-
семврия (Несебър), Анхиало (Поморие), Одесос (Варна), Дионисопол 
(Балчик) и Филипополис (Пловдив) по нашите земи започва да се 
разпространява и гръцки тип образование, свързано с АНТИЧНАТА 
ГИМНАСТИКА, а също така и с разпространението на АГОНИСТИ-
ЧЕСКИТЕ ИГРИ с гръцки олбик.

Както навсякъде, където се разпространява древногръцката циви-
лизация, и по нашите земи всеки един полис провежда собствени 
атлетически игри. Данни за такива състезания са останали у нас 
за три града: Одесос, Месемврия и Аполония. 

Най-ранни сведения за провеждане на атлетически състезания от 
гръцки тип имаме от Аполония, VI в. пр.н.е. Тези състезания са про-
веждани в чест на бог Аполон – закрилника на града. 

In his most famous work Anabasis, Xenophon described the great funeral 
games he witnessed during his visit at Seuthes’ II court, which reveal the 
Thracians’ courage and bellicose fanaticism.

Thucydides also provides evidence for the spread of agonistic competitions 
among the Thracians in his description of the funeral games in the city of 
Amphipolis: “Then the allies [the Thracians] completed the solemn burial 
of Brasidas in which they all participated with their weapons and it was 
all funded by the state. They buried him in the city, at the entrance to 
the current agora. From that day on [...] the citizens of Amphipolis began 
offering sacrifices to Brasidas as they would to a heros. Furthermore, each 
year the Amphipolitans organized games to honour him in annual offering 
ceremonies.”

Thracian competitions put contestants to various tests. The Thracians 
were especially good at horse riding, swordsmanship, wrestling and 
chariot racing. Physical culture and education among the Thracians was 
primarily intended for the male population. Thracian women are described 
by Greek authors as beautiful, skillful and supple; however, there is no 
evidence to suggest that they did any physical exercises, except dancing.

Physical culture during the Greek colonization

From the seventh century BCE the Greek colonization of today’s Bulgarian 
territories began primarily along the Black Sea coast. During the expansion 
of the Macedonian state from the fourth century BCE on, many of the 
Thracian tribes came under strong Greek cultural influence. This process 
impacted physical culture as well.

With the establishment of the Greek cities of Apollonia (Sozopol), 
Messembria (Nessebar), Anchialo (Pomorie), Odessos (Varna), 
Dionysopolis (Balchik), and Philippopolis (Plovdiv) began to spread of a 
Greek-type education related to the ANCIENT GYMNASTICS as well as 
the spread of Greek AGONISTIC games.

As in all territories under Greek influence, every city had its own athletic 
competitions. Evidence for such events in Bulgaria has survived for three 
sites, i.e. Odessos, Messembria, and Apollonia.

The oldest preserved historical sources mentioning Greek-type athletic 
games are from the town of Apollonia, dating back to the sixth century 
BCE when competitions were held in honor of Apollo, the protector of 
the city.



1.  Надпис от Несебър  
IV в. пр. н.е., свидетелстващ 
за антични състезания в 
града  /  A stone inscription 
from Nessebar, 4th century 
BCE, informing of athletic 
competitions held in the town

2.  Античният стадион във 
Филипопол – днес в центъра 
на Пловдив  /  The Roman 
stadium of Philippopolis, today 
in the heart of Plovdiv
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До нас са стигнали данни за провеждане на атлетически игри ДАР-
ЗАЛЕИ в Одесос, посветени на тракийския бог Дарзалас.

В Месемврия е открит надпис върху камък от IV в. пр.н.е., който 
известява, че след като местният тракийски вожд спасил града 
от нападение на варварите, градският съвет го удостоява с ари-
стократическа титла – архонт. Освен това се разрешава на него-
вите синове да се състезават с гърците на местните атлетиче-
ски игри, а той да има почетно място на стадиона в града.

Интересно е да се отбележи, че гръцките полиси по западното 
крайбрежие на Черно море учредяват свои игри, наречени ХЕКСА-
ПОЛИИ (игри на шестте града – от гр. Византион до гр.Томи, вкл. 
Одесос, Аполония, Месемврия, Дионисопол).

От особено значение за нашата история са атлетическите 
игри, които се провеждат във Филипопол. Те са и най-известните 
игри, провеждани по нашите земи, не само в областта Тракия, но 
и в античния древногръцки и древноримски свят. За това говори 
строителството на стадиона в града с неговите внушителни за 
епохата размери от 250 м дължина и 74 м ширина. Стадионът е по-
строен от Филип II Македонски – бащата на Александър Велики, и с 
течение на времето е бил благоустрояван, за да достигне през III 
в. от н.е. капацитет от 30 000 зрители. Игрите са посветени на 
Аполон и затова се наричат Питийски игри. В тях са се провеждали 
състезания по борба, надбягване, хвърляне на диск и надбягване с 
колесници. 

Evidence has also been uncovered indicating that games, the DARZALEIA, 
dedicated to the Thracian god Darzalas were held in Odessos.

A stone inscription from the fourth century BCE, found in Messembria, 
reads that after the Thracian chief saved the city from the barbarian 
attacks, the city council awarded him the title of Archon. Furthermore, his 
sons were allowed to compete alongside the Greeks in the local athletic 
games, and he would have a reserved seat at the city stadium.

It is peculiarly interesting that the Greek poleis on the western Black Sea 
coast organised their own games, called HEXAPOLEIS (games of the 
six cities) – from Byzantium to the town of Tomis, including Odessos, 
Apollonia, Messembria, and Dionysopolis).

The games held at Philippopolis are of the greatest significance to 
Bulgarian history. They are the most famous games held on our lands, not 
only in Thrace, but in the ancient Greek and Roman worlds as a whole. 
A proof for that is the construction of the stadium of an imposing size 
with dimensions such as 250 m in length and 74 m in width. The stadium 
was built by Philip II of Macedonia, the father of Alexander the Great, 
and over the following centuries it underwent numerous reconstructions 
until in the third century CE it could seat 30,000 spectators. Games held 
there were dedicated to Apollo, that is why they were called Pythian 
games. They included wrestling contests, running, discus throwing, and 
chariot racing.
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Особена известност имат атлетическите игри във Филипопол 
по-късно, когато римските императори са използвали това попу-
лярно състезание за разпространение на своето влияние. Това е 
довело до промяна на религиозния култ, като игрите са имали за 
цел да обожествят императорите Елагабъл и Каракала. 

От Лукиан научаваме, че на игрите във Филипопол са се избирали 
атлетите, които имали право да участват в Олимпийските игри. 
Сведения за игрите във Филипопол има до III в. от н.е., и вероятно 
по-късно през IV в. те са били забранени от император Теодосий II, 
както всички останали езически зрелища.

Известно е, че траките участват в гръцките агонистически 
прояви по нашите земи. Освен това има исторически сведения за 
участия на траки и в други гръцки състезания, каквито са Питий-
ските игри, Панатинейските игри и Олимпийските игри. Такъв е 
примерът с романизирания тракиец Аврелий Фронтон. В негова 
чест в Августа Траяна (Стара Загора) се издига статуя с надпис: 

„На добър час! По решение на свещения съвет и на най-знаменития 
народ, Аврелий Менандър, който е и Котис, със собствени сред-
ства издига паметник на атлета и приятеля Аврелий Фронтон, 
син на Диофан, олимпийски победител в Ейон и забележителен бе-
гач, единствен и пръв от всички сънародници. Честито!”.*

В тези игри са участвали предимно представителите на тракий-
ската аристокрация. Особено добри тракийците са били в надбяг-
ването с коне и колесници. Доказателства за това има в много 
археологически открития. В редица могили като част от инвента-
ра на знатните тракийци са намирани специални награди от гръц-
ките състезания или приспособления за участие в състезания и 
атлетическа подготовка. 

Всички тези исторически сведения доказват широко разпростра-
нения агонистичен дух сред траките, който напълно е съответ-
ствал на високите ценности на атлетическата култура в Ан-
тичния свят. Независимо от превратностите на историческата 
съдба, културното наследство, както и генетическата връзка с 
нашите предшественици от тази епоха, са фактори, които кос-
вено имат значение за възраждането на спортно-атлетическия 
дух сред българите през новото време.

*  Бърдарева, Райна. Олимпизъм и олимпийско движение. София, 2007.

The Philippopolis athletic games were particularly popular when the 
Roman emperors used them for the purpose of spreading their influence. 
This led to a change in the religious cult as those events were meant to 
celebrate and worship the Emperors Caracalla and Elagabalus. 

Lucian wrote that at the games held in Philippopolis the athletes to 
participate in the Olympic games were chosen. Sources provide information 
about the games in Philippopolis until the third century CE and later, in the 
fourth century, they were probably banned by Emperor Theodosius II, as 
he did with all other pagan spectacles.

It is known that the Thracians participated in the Greek agonistic events 
in Bulgarian lands. Furthermore, there is historical evidence for the 
participation of Thracians in other Greek events such as the Pythian games, 
the Panathenaic games and the Olympic games. An example for that is the 
Romanized Thracian Aurelius Fronto. In Augusta Traiana (present-day Stara 
Zagora) stands a statue dedicated to him with the following inscription: 

“Good luck to you! By decision of the holy council and the most famous 
people, Aurelius Menander, who is also Kotis, sponsored this monument 
with his own funds to celebrate the athlete and friend Aurelius Fronto, son 
of Diophan, an Olympic winner at Eion and a remarkable runner, the only 
one and the first one of all fellow countrymen. Congratulations!”*

It was predominantly members of Thracian aristocracy that took part in 
these games. Thracians were particularly good at horse riding and chariot 
racing. Evidence for that can be seen in numerous archaeological finds. 
In many mounds, as part of the grave goods noble Thracians were buried 
with, special awards from Greek competitions have been found as well as 
chariot racing accessories and athletic training tools.

All this historical data shows the scope of the agonistic spirit that had 
spread among the Thracians. It was not merely aspiring to the high 
values of the athletic culture in Classical Antiquity but directly comparable 
to it. Notwithstanding the vicissitudes of historical destiny, the cultural 
heritage and the genetic relationship with our ancestors from that age are 
factors that indirectly played a role in the revival of an athletic spirit among 
Bulgarians in modern times.



1.  Състезателен фрагмент 
от стенопис в църквата 
„Рождество Христово”, 
 с. Арбанаси  /  Depiction of a 
wrestling contest in a fresco 
from the Nativity Church in the 
village of Arbanasi, 16th-17th 
century

2.  Паметникът на 
Възрожденската просвета 
пред Априловската 
гимназия, Габрово  /   
The monument to the Bulgarian 
Revival Education in front of the 
Aprilov High School in Gabrovo

Възраждане на античния атлетизъм  
и изграждане на съвременно спортно движение  
в България
В края на IV в. от н.е. император Теодосий Велики (392 г.) забранява 
езическите публични прояви, включително и атлетическите, гла-
диаторските битки, цирковите зрелища и др., които под влияние 
на разпада на старите религии са придобили опасни за морала и чо-
вечността очертания. 

Тази забрана слага началото на период, в който олимпийските игри 
постепенно потъват в забвение и биват напълно забравени през 
Средновековие. На мястото на античната агонистика по нашите 
земи под влияние на християнството се утвърждава нов тип със-
тезателни прояви в рамките на народните обичаи и традиции. 

Господството на исляма на Балканите от края на ХIV до ХIХ в. 
сближава завладените християнски народи и поради водещото 
значение на Гръцката патриаршия именно сред гърците най-на-
пред започва процесът на Балканското възраждане. Търсейки 
своите корени в Античността, гръцката интелигенция от ХIХ 
в. преоткрива древните Олимпийски игри. Водени от интелек-
туалеца Панайотис Сутсос (1833 г.), създават благоприятна 
обществена нагласа за възраждане на олимпийските игри като 
гръцки национален символ. 

Ancient athletism revival  
and the early development of contemporary sports 
movement in Bulgaria
In the end of the 4th century CE emperor Theodosius the Great (392) 
banned all pagan celebrations including athletic competitions, gladiator 
fights, circus performances, etc., which were becoming inhumane and 
immoral due to the decline of the old religions.

That ban was the beginning of a period in which the Olympic Games 
gradually were all but forgotten and later consigned to oblivion during 
the Middle Ages. On the territory of Bulgaria the ancient agonistics 
was replaced by a new type of competitive events within the frames of 
traditional rituals, influenced by the newly adopted Christianity. 

The rule of Islam, which governed the Balkans from the end of the 
14th century until the 19th century, was the reason why the conquered 
Christian nations developed stronger links and connections. Under the 
leadership of the Ecumenical Patriarchate, it was no surprise that among 
the Greeks appeared the first harbingers of the Balkan Revival. Searching 
for their origins in Antiquity, the Greek intelligentsia of the 19th century 
rediscovered the Ancient Olympic Games. The prominent intellectual 
Panagiotis Soutsos (1833) was one of the most fervent supporters of the 
idea to revive the Olympic Games as a Greek national symbol, for which a 
favourable public attitude had already been nurtured.
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Influenced by the atmosphere fostering ideas for the reviving of 
harmonious development and education of Antiquity, the first generation 
of Bulgarian educators of the Bulgarian National Revival period adopted 
and applied such teaching techniques in their work in Bulgaria. Alumni 
from the spiritual and academic centers of Greece, i.e. Ivan Seliminski, 
Georgi Rakovski, Ilarion Makariopolski and many others undoubtedly 
brought the spirit of the Hellenistic culture to Bulgaria, including the idea 
of harmonious development and physical education. An example of this is 
the mention of a teacher by the name of Nikola who in 1848 – 1850 taught 
the subject “gymnastics and olympic games” in the village of Arabadjievo 
(Stara Zagora region). What those “olympic games” were in fact was 
physical education lessons based on competitions among the students in 
running, throwing, wrestling, jumping and other.*

This fact was recorded as well as the spread of ideas and knowledge for 
the combining of bodily and spiritual education among the educators from 
the period of the Bulgarian National Revival way before the establishing of 
the contemporary education system, and it indicates how open and well-
predisposed the Bulgarian people was to embrace the spirit of competition 
and harmonious development.

Strengthening of Greek patriotic feelings forged the way to reviving 
the Olympic Games as a national Greek movement. This mission was 
first undertaken by Evangelos Zappas – a distinguished political figure, 
prominent Greek businessman and philanthropist who secured the 
funding for the All Greek Olympic Games in the period 1859 – 1875. 
Those games included the following disciplines: running, javelin 
throwing, jumping, discus throw, and wrestling. The programme of the 
games also featured various cultural events; however, no modern sports 
were included due to the fact that they had not spread in Greece by 
that time. The first Greek Games of 1859 were a great success and 
the general public was tremendously enthused by them. The following 
year, 1860, at the annual literature contest organised by the University of 
Athens, the first place and the laurel wreath were awarded to the poem 
entitled O  Armatolos, written by a prominent Bulgarian intellectual, 
Grigor Parlichev. The author presented a copy of his work to Evangelos 
Zappas with the following special dedication to him:

“O Armatolos, a poem by Grigoros Stavridis [Grigor Parlichev’s Greek-
style name] from Ohrid; awarded the laurel wreath at the literary contest 
in 1860 in Athens […] I dedicate this first fruit of my poetic labours to the 
most sapient and wisest Mr. Evangelis Zappas, the friend of Ancient glory 
and the founder of the new Olympic competitions.”

Намирайки се под благотворно гръцко влияние, първото поколение 
български просветни дейци, завършили гръцки училища, възприемат 
идеята за хармоничното възпитание по подобие на античността и 
я прилагат в нашите училища. Завършилите в духовните центрове 
на Гърция Иван Селимински, Георги Раковски, Иларион Макариопол-
ски и мн. др. несъмнено са заимствали много от духа на елинска-
та култура, включително и идеята за хармоничното възпитание. 
Пример за това духовно влияние е и сведението за учителя Никола 
от с. Арабаджиево (Старозагорско), преподавал през 1848 – 1850 г. 
„гимнастика и олимпийски игри”. Всъщност „олимпийските игри” 
представлява педагогическо обучение по физическо възпитание, 
основано на състезания по няколко изпитания между учениците – 
традиционни състезания в бягане, хвърляне, борба, скачане и др.*

Този факт, както и разпространението на идеите и знанията за 
съчетанието на телесното и духовното възпитание сред Възрож-
денските просветители, далеч преди създаването на съвременна-
та образователна система разкриват колко много е предразполо-
жен нашият народ към духа на състезателността и хармоничното 
развитие. 

Нарастването на гръцкия патриотизъм утвърждава все по-ясно 
идеята за възстановяване на Олимпийските игри като общогръц-
ко движение. Тази мисия се осъществява от Евангелос Запас – 
гръцки общественик, политик и търговец, който осигурява фи-
нансиране за провеждане на Общогръцки олимпийски игри в периода 
1859 – 1875 г. Тези игри включват античните дисциплини: бягане, 
хвърляне на копие, скок на дължина, хвърляне на диск и борба. В про-
грамата са предвидени и различни културни прояви, но няма модер-
ни спортове, поради това че в Гърция те не са познати. Първите 
гръцки олимпийски игри през 1859 г. имат небивал успех и оказват 
голямо влияние върху обществените среди. През следващата 
1860 г. на ежегодния литературен конкурс, организиран от Атин-
ския университет, първо място получава поемата „Войводата” 
(„Арматолос”), написана от известния български възрожденец Гри-
гор Пърличев. Той подарява копие от поемата си на Евангелос За-
пас със следното посвещение: 

„Войводата”, поема от Григорос Ставридис [погърченото име на 
Григор Пърличев] от Охрид; увенчана на поетическото състезание 
в 1860 г., Атина [...]. На велемъдрия господин господин Евангелис 
Запа, приятел на древната слава и основател на новите олимпий-
ски състезания, първия плод на моите трудове посвещавам.”

* Кънчев, Поп Минчо. Видрица. София, 1985.



After the Liberation most favourable influence for the creation of the 
needed conditions for development of sports in the spirit of the universal 
humanistic values in Bulgaria was exuded by a group of Swiss teachers 
who arrived in Bulgaria in 1894. They were specially invited by Mr. Todor 
Yonchev and the then Minister of Public Education, Mr. Georgi Zhivkov. 

The Swiss teachers played a crucial role in establishing the organizational 
foundations of contemporary sports in Bulgaria through their indispensable 
efforts in the formation of the Junak Gymnastics Societies and later on by 
the launching of the first universal competitions in 1900 in the form of 
gymnastics tournaments throughout Bulgaria.

Since their arrival in Bulgaria, the ten teachers from Switzerland out of 
whom the most prominent were Louis Ailler, Daniel Blanchou, Charles 
Champaud, Alois Bünter, and Jacques Fardel, were instrumental in 
laying the philosophical and ethical foundations of the physical culture 
and development of sports in out country. On the one hand, they were 
greatly influenced by the best European schools of thought in the field, 

След Освобождението особено благоприятно влияние за създава-
не на условия за пълноценно развитие на спорта в духа на универ-
салните хуманни ценности в България има пристигането на гру-
па швейцарски учители в България през 1894 г. по покана на Тодор 
Йончев и министъра на народното просвещение Георги Живков. 

Те изиграват решаваща роля за изграждането на организационни-
те основи на съвременния спорт у нас, съдействайки за учредя-
ването и развитието на гимнастическите дружества „Юнак”, за 
създаването на първите универсални състезания от 1900 г. с орга-
низиране на общобългарски гимнастически събори. 

Още със своето идване в страната десетте учители от Швей-
цария, от които особено важна роля имат Луи Айер, Даниел Блан-
шу, Шарл Шампо, Алоис Бюнтер и Жак Фардел, обръщат специално 
внимание на изграждането на философско-етичните основи на те-
лесното възпитание и спорта в България. От една страна те са 
повлияни от най-добрите европейски школи, познавайки из основи 

1.  Евангелос Запас, възобновителят на гръцките олимпийски игри  /  Evangelos Zappas, the person who revived the Greek Olympic Games

2.  Григор Пърличев, автор на поемата „Войводата”, посветена на Запас  /  Grigor Parlichev, author of O Armatolos, a poem dedicated to Zappas

3.  „Видрица”, спомени на поп Минчо Кънчев   /   Vidritsa, memoirs of priest Mincho Kanchev 

4.  Швейцарските учители по гимнастика, пристигнали в България през 1894 г.  /  The Swiss teachers of gymnastics who arrived in Bulgaria in 1894 
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ценностите на аматьоризма на Томас Арнолд, на естествената 
метода на Ебер, на социално ориентираните системи в Германия 
и Чехия, под влиянието на Фридрих Ян и Мирослав Тирш. Швейцар-
ските учители разкриват особеностите на националния характер 
на българския народ и дълголетно запазвания състезателен дух, 
върху които те успешно надграждат тези ценности, които Пиер 
дьо Кубертен налага в европейската и световна спортна култура 
по същото време. Ето защо поканата за участие на България в I 
олимпийски игри – в зората на модерното олимпийско движение – 
е съвсем логична стъпка, а не исторически парадокс. Всъщност, 
още от своя зародиш нашето гимнастическо (по-късно, спортно) 
движение е основано върху нравствените ценности на атлетиче-
ската философия – основата на модерния олимпизъм на Кубертен. 
Именно тези предпоставки, в които е създадена телесната кул-
тура в България определят нейната естествена обвързаност с 
олимпийското движение през следващите периоди.

having absorbed the values of amateurism of Dr. Thomas Arnold, Georges 
Hébert’s natural method, the social-oriented German and Czech education 
systems impacted by the works of Friedrich Ludwig Jahn and Miroslav 
Tyrš. The Swiss teachers were able to comprehend the specific features 
of the Bulgarian national psychology and the inherent competitive spirit, 
which was the basis for the work that built upon it those values that Pierre 
de Coubertin was spreading in the European and world sports culture at 
the time. This is way the invitation to Bulgaria to participate in the First 
Olympic Games was no paradox but a logical historical culmination of 
developments. In its very beginnings the Bulgarian sports movement was 
based on the values and the athletic philosophy – the core of Coubertin’s 
modern Olympism. Those were the conditions in which the Bulgarian 
sports and physical culture originated and hence its natural integration in 
the Olympic movement during the following periods.

5.  Тодор Йончев (вляво) – основател на Юнашката организация в 
България, 1898 г.  /  Todor Yonchev (left), the founder of the Junak 
organisation in Bulgaria, 1898

6.  Първото списание за телесна култура „Здраве и сила”, орган 
на СБГД „Юнак”  /  The first magazine of physical culture, Health and 
Power, issued by the Bulgarian Gymnastics Societies Union

7.  Софийско колоездачно дружество, 1902 г.  /  The Sofia Cycling 
Society, 1902

8.  Гимнастически дружества от Габрово и Велико Търново, 1897 г.  /  
Gymnastic societies in Gabrovo and Veliko Tarnovo, 1897
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1.  I гимнастическо дружество в София, представило България на Олимпийските игри в Атина 1896 г.  /  
I Gymnastics Society in Sofia, which represented Bulgaria at the Olympic Games in Athens in 1896

2.  Общ гимнастически събор в Пловдив, 1902 г.  /  A gymnastics tournament in Plovdiv, 1902

3.  Устав на I гимнастическо дружество, София  /  The By-Laws of I Gymnastics Society, Sofia

4.  в-к „Спортен лист“, 1921 г.  /  Sporten List newspaper, 1921

5.  Тригодишен курс за подготовка на учители по гимнастика и главатари на дружества, 1912-15 г.  /   
A class of gymnastics teachers and leaders of gymnastic unions who have completed a three-year training 
course
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6.  Спортен клуб „Раковски” София, 1919 г.  /  Rakovski Sports Club, Sofia, 1919

7.  III конгрес на Съюза „Юнак“, 1905 г.  /  III Congress of the Junak Union, 1905

8.  Ръководителите на славянските гимнастически съюзи в София, 1910 г., по време на 
международния Юнашко-Соколски събор  /  The leaders of Slavic Gymnastics Unions in Sofia, 
1910, during the international Junak-Sokol gathering

9.  Ангел Джамбазов, извършил колоездачен пробег София – Лондон   /  Angel Djambazov who 
completed a cycling tour from Sofia to London
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България на I олимпийски игри през 1896
Първата държава подкрепила официално 
Игрите
Поради особеното значение на нашето участие в I олимпийски игри 
през 1896 г., с което България влиза в Олимпийското движение, е 
необходимо да се изяснят малко по-обстойно всички исторически 
факти, които подчертават особения статут на българската де-
легация – все още недостатъчно добре познат сред широката об-
щественост. 

В историческите проучвания, свързани с I олимпийски игри, отдавна 
е утвърдена тезата за участието на България в I олимпийски игри. 
Най-задълбочено това са проучили българските историци Васил 
Цонков, Наталия Петрова, Райна Бърдарева и Лозан Митев, поради 
обстоятелството че те имат възможността да работят най-из-
черпателно с оригиналните документи. Но особено значение по 
този въпрос имат становищата на авторитетни учени-специали-
сти по история на олимпийското движение като проф. Ханс Лемер, 
проф. Карл Ленарц, проф. Йоахим Рююл, проф. Волфганг Декер, проф. 
Карл Дийм и др., които са изследователите на I олимпийски игри.

За да може да се изясни нашето участие в игрите е необходимо 
най-напред да се представят някои основни принципи, свързани с 
участието в I олимпийски игри и критичната обстановка, пред 
която се изправя барон Пиер дьо Кубертен няколко месеца преди 
провеждане на игрите. 

След решението за учредяването на I олимпийски игри, с което е 
натоварен специален организационен комитет под председател-
ството на г-н Филемон в сътрудничество с тогавашния председа-
тел на МОК Деметриос Викелас, първоначално се приема участи-
ето в I олимпийски игри да се осигури чрез официално национално 
представителство. Такъв е характерът на писмата, изпратени 
от Организационния комитет с покана да се осигурят представи-
тели в игрите. След първоначалната незаинтересованост и пър-
вите неуспехи с тази мисия се заема Кубертен като опитен ди-
пломат. Какво е и неговото разочарование, когато се установява, 
че представители от правителствата на Стара Европа, включи-
телно от родната му Франция, отказват официална подкрепа за I 
олимпийски игри. Нещо повече, въпреки че гръцкото правителство 
дава съгласието си за провеждане на Олимпийските игри, няколко 
месеца преди откриването им настъпва финансова криза в стра-
ната и държавата отказва да поеме финансовите задължения. И 
само благородната намеса на Георги Авероф, голям фабрикант и 
филантроп, спасява първите олимпийски игри от пълен провал.

Bulgaria at the First Olympic Games of 1896
The first state officially supporting  
the Games
Bulgaria’s participation in the First Olympics of 1896, with which the state 
actually joined the Olympic movement, needs additional clarification in 
terms of historical background and detailed facts surrounding that event. 
The general public is still not well aware of the significance and the special 
status of the first Bulgarian Olympic delegation.

Historical research on the topic of the First modern Olympics has long 
proved the fact that Bulgaria took part in the Olympic Games of 1896. 
The most thorough studies have been conducted by Bulgarian historians 
Vasil Tsonkov, Natalia Petrova, Rayna Bardareva, and Lozan Mitev as they 
have had ample opportunities to work with source materials and original 
documents. The opinion of distinguished world-acclaimed experts in the 
Olympic movement history is of particular interest regarding this issue, 
namely that of prof. Hans Lemmer, prof. Karl Lennartz, prof. Joachim Ruul, 
prof. Wolfgang Decker, prof. Carl Diem and others who have researched 
the First Olympic Games.

In order to shed more light on Bulgaria’s participation in the 1896 games 
it is necessary first of all to outline a few basic principles related to the 
First Olympics and consider the critical situation which Baron Pierre dе 
Coubertin was facing only several months before the games.

After the decision for organising the First Modern Olympics was made, 
a special organising committee was set up, chaired by Mr. Philemon. 
The committee was to cooperate with the then IOC President Demetrius 
Vikelas and it was decided that participation in the First Olympics was 
to be done through official national representation. Therefore, special 
invitation letters were drafted and sent by the Organising Committee with 
a request for representation at the Games from the invited countries. After 
the initial lack of enthusiasm and outright failures, Coubertin himself took 
the initiative to complete that mission, being an experienced diplomat. 
However, he was bitterly disappointed to find out that statesmen from 
governments of Old Europe, even in his native France, were neglecting 
the proposal and refusing to support the First Olympic Games. What is 
more, despite the fact that the Greek government had approved of the 
event being held and had made certain financial commitment, several 
months prior to the Games the state underwent a fiscal crisis and refused 
to keep its financial obligations regarding the Olympics. It was only the 
noble and generous donation of the great philanthropist George Averoff 
that saved the First Olympics from turning into a complete failure.
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За да преодолее създадалата се криза, в хода на подготовката за 
провеждане на игрите барон Пиер дьо Кубертен възприема като 
водещ признак за национално представителство в игрите нали-
чието на спортна/гимнастическа организация от дадена държава. 
По този начин са включени немските участници, французите, аме-
риканците. Например американските атлети са членове на атле-
тическия клуб на Принстънския университет, където Кубертен 
открива голям съратник и застъпник за своите идеи в лицето на 
Уилиям Слоун, професор по история, който със своята подкрепа 
поддържа не само олимпийското движение, но и поема официално-
то представяне на американската нация.*

Именно тези обстоятелства дават яснота защо в първите олим-
пийски игри въпросът с националното представителство официал-
но и документално не е бил легитимиран преди игрите и след това 
има редица несполучливи тълкувания и интерпретации от неспе-
циалисти историци. Типичен пример за такова некоректно тълку-
ване, поради липсата на познания, е твърдението на Бил Малон и 
Елио Трифари за участието на атлети от Смирна, Кипър и Египет 
като национални представители, което е фактически невъзможно, 
защото тези спортисти не биха могли да представляват държави, 
които или не съществуват, или са създадени по-късно.**

Вземайки под внимание тези подробности, може да се представят 
историческите факти, свързани с участието на I Българско гим-
настическо дружество „Юнак” в I олимпийски игри през 1896 г.

Известно е, че в Министерството на народното просвещение, 
чрез легацията ни в Атина, е получено официално писмо-покана от 
г-н Тимолеон Филемон, генерален секретар на I олимпийски игри, 
в което се канят представители на България в тържествата 
по възобновяването на древните олимпийски игри. Може да се 
предполага, че не е без значение обстоятелството, че писмото е 
изпратено до министъра на народното просвещение, защото през 
това време министър е Константин Величков. През периода 1880-
1882 г. той следва в Сорбоната и става член на местната масон-
ска ложа, с която поддържа оживени контакти до края на живота 
си. Имайки предвид, че Сорбоната е духовното гнездо на модерния 
олимпизъм, може да се предположи, че първите дейци на МОК са 
отправили поканата към България именно благодарение на познан-
ството си с Константин Величков. 

* Солаков, Ангел. Духовното наследство на Пиер дьо Кубертен, София: Медицина 
и физкултура, 1983.

**Става дума за участие на етнически гърци от различни краища на тогавашната 
Отоманска империя, вдъхновени от националната идея за обединение чрез олим-
пийски игри.

In order to overcome the critical situation that had been created during 
the initial preparation stage of the Games, Baron Pierre de Coubertin 
made the following decision: national representation at the Games would 
be the existence of a sport/gymnastics organisation from a given state. 
That was the procedure with the German representatives, the French, 
and the Americans. The latter, for example, were members of the athletic 
club at the Princeton University, where Coubertin’s ideas found a great 
supporter and a kindred spirit in William Sloane, a professor of history. He 
not only supported the Olympic movement, but also undertook the official 
representation of the American nation.*

The above details show that the national representation at the First 
Olympics was not spelled out in strict rules and regulations which later lead 
to a number of inaccurate interpretations by non-specialists in the field. A 
typical example of such erroneous analysis due to lack of knowledge are 
the opinions of Bill Mallon and Elio Trifari regarding the participation of 
athletes from Smyrna, Cyprus and Egypt as national representatives, which 
is simply wrong as those athletes could not have possibly represented 
states that had either ceased to exist by that time or were only formed 
later.**

In view of the above, here are the historical facts and events that took 
place in relation to the participation of the First Bulgarian Gymnastics 
Society, Junak, at the First Olympic Games of 1896.

It is known that the Ministry of Education through the Bulgarian 
legation in Athens received an official invitation letter by Mr. Timoleon 
Philemon, Secretary of the Games, in which an invitation was extended 
to representatives of Bulgaria for the celebration of the revived ancient 
Olympic Games. The fact that the invitation was addressed to the Ministry 
of Education should not be neglected as it was Mr. Konstantin Velitchkov 
who was Minister of Public Education at the time. During 1880 – 1882 he 
studied at the Sorbonne and became a free mason at the local lodge, with 
which he maintained close contacts throughout his lifetime. Considering 
the historic fact that the Sorbonne was the cradle of modern Olympism it 
is very likely that the IOC forerunners sent an invitation to Bulgaria namely 
because they had known Mr. Velitchkov.

Authentic documentation from that period shows that Konstantin 
Velitchkov prepared a special report that he presented before the Council 
of Ministers, in which he stated his arguments for the need of OFFICIAL 

**Reference is made to the participation of ethnic Greeks at the time residing on the territory 
of the Ottoman Empire, inspired by the patriotic idea of unification through Olympic games.
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ПРОТОКОЛ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЙ СЪВЕТ
От 18-ий Март 1896 година

№ 14

(печат на Централния държавен исторически ахрив)

Заседанието се отвори в 4 часът подир пладне.

Присъствуваха: 
Г-н Ив. Ев. Гешов – Председателствующий Министерский Съвет и 
Министър на Финансите, г-н К. Величков – Министър на Народното 
Просвещение, г-н М. Ив. Маджаров – Министър на Обществените 
Сгради, Пътищата и Съобщенията и г-н Т. Тодоров – Министър на 

Правосъдието.

При горний състав Министерский Съвет в качеството си на 
Княжески Наместник, назначен за такъв с Прокламацията на 

Негово Царско Височество Князът от 14-ий Март т.г., слуша 
следующите височайщи доклади:

[…]

XXIV. Доклад на Същото Министерство (Министерството на 
Народното Просвещение) от 15-ий Март 1896 год. под № 3046:

Постанови:

Разрешава се да се командироват в Гърция петима души членове 
от Българското Гимнастическо Дружество „Юнак”, за да 

представляват това първо българско дружество в тържеството 
по случай отпразнуванието хилядагодишнината от първата 
олимпияда и подновяванието на олимпийските игри, като на 

командированите за тая цел лица се отпуснат дневни пари по 
20 лева златни и пътни според представената от тех...

[…]

Постанови:

Постановление XXIV на Министерский Съвет от 18-ий 
Март т.г., протокол № 14 се изменява тъй: Разрешава се на 

Министерството на Народното Просвещение да командирова 
в Атина по случай хилядагодишнината от първата олимпияда 
и подновяванието на олимпийските игри Т. Йончев и Шампо, 

учители от Държавната мъжка гимназия в София, Д. Илиев и 
Белев, учители при Софийските основни училища, и Ив. Пенчов 

студент от Висшето Училище, да присъствуват в качеството 
на правителствени делегати при тържествата в Атина, 

като им се отпуснат дневни по 20 лева златни и пътни според 
представената от тех сметка по IIий клас билет. Нужната за 

тая цел сума да се вземе от Гл. II §5 по тазгодишния бюджет на 
Същото Министерство.

MINUTES OF THE COUNCIL OF MINISTERS MEETING
held on the eighteenth day of March, 1896

№ 14

(seal of the Central State Archives)

The meeting was opened at 4 o’clock in the afternoon.

Present: 
Mr. Iv. Ev. Geshov, Chairman of the Council of Ministers and Minister 

of Finance; Mr. Velichkov, Minister of Public Education; Mr. Madzharov, 
Minister of Public Buildings, Roads, and Communications; 

 and Mr. Todorov, Minister of Justice.

With the above members of the Ministerial Council present and in its 
capacity of Representative of the Knyaz, empowered for this purpose by 
His Majesty at His discretion in Proclamation dated March 14th, 1896,  

the following reports were heard:

[…]

XXIV. Report by the same Ministry (Ministry of Public Education) dated 
March 15th, 1896, № 3046:

Resolution:

An approval is granted for sending five members of the Junak Gymnastics 
Society to Greece in order to represent this first Bulgarian athletic 

association at the millennium celebration of the first Olympic games 
and on the occasion of the revived Olympic games. For this purpose, 

the appointed people shall receive 20 golden coins per diem and travel 
allowance upon receipt of their…

[…]

Resolution:

Resolution XXIV of the Council of Ministers from March 18th of this year, 
Meeting Minutes № 14, is amended as follows: the Ministry of Public 
Education is granted an approval to send to Athens representatives to 

participate in the millennium celebration of the first Olympic games and 
on the occasion of the revived Olympic games T. Yonchev and Champaud, 

teachers at the State High School for Boys in Sofia, D. Iliev and Belev, 
teachers from Sofia secondary schools, and Iv. Penchov, a student at the 

Higher School, to represent the Bulgarian government as delegates at 
the celebrations in Athens. For that reason, the appointees shall receive 
20 golden coins per diem and travel allowance to reimburse expenses as 
per presented receipts for secondclass tickets. The needed sum shall be 

taken from Section II, § 5 of this year’s budget of the same Ministry.



Това което е известно от документите, показва, че въз основа 
на поканата за участие в игрите, Константин Величков изготвя 
доклад, с който аргументира необходимостта от участието на 
ОФИЦИАЛНИ български представители и определя за това члено-
ве на I гимнастическо дружество „Юнак”.

Правителството разглежда на свое заседание от 15 март 1896 г. 
доклада на министъра на просветата Константин Величков и взи-
ма следното решение с протокол № 3046: 

„Разрешава се да се командироват в Гърция петима души членове 
от Българското гимнастическо дружество „Юнак” за да предста-
вляват това първо българско дружество в тържеството по слу-
чай отпразнуванието хилядагодишнината от първата олимпиада и 
подновяванието на олимпийските игри, като на командированите 
за тая цел лица се отпуснат 20 лева златни и пътни според пред-
ставената от тех сметка по II клас билети.”

На 5 април 1896 г. се добавя важно изменение към постановление-
то на Министерския съвет от 18 март 1896 г., протокол № 14. 
То гласи: 

„Разрешава се на Министерството на Народното Просвещение 
да командирова в Атина по случай хилядагодишнината от първа-
та олимпиада и подновяванието на олимпийските игри Т. Йончев и 
Шампо, учители от държвната мъжка гимназия в София, Д. Илиев и 
Белев, учители при Софийските основни училища, и Ив. Пенчов сту-
дент от Висшето Училище, да присъствуват, в качеството на пра-
вителствени делегати при тържествата в Атина, като им се от-
пуснат дневни по 20 лева златни и пътни според представената от 
тех сметка по II клас билет. Нужната за тая цел сума да се вземе 
от Гл. II, § 5 по тазгодишния бюджет на Същото Министерство.” 

Всъщност това е първият известен досега държавен документ, 
в който правителството на една държава определя свои официал-
ни представители на I олимпийски игри, с което заявява своето 
официално сътрудничество със съвременното олимпийско движе-
ние и МОК. Вторият важен момент е определяне пълномощията 
България да бъде представлявана от I гимнастическо дружество 
„Юнак”. Тази важна подробност ни посочва, че в оригиналната пока-
на именно това е било изискването за представителност на една 
нация – официално одобрено дружество, което да има легитимни-
те пълномощия. И третото, което е от особено значение, в доку-
мента недвусмислено се определят кои са българските предста-
вители и че те са изпратени от правителството чрез поемане на 
техните разходи. Всичко това определя изключително отговорно-
то и принципно отношение на българското правителство, което 

Bulgarian representatives and suggested that members of the First 
Gymnastics Society Junak were sent to Athens. 

At a meeting held on 15 March 1896 the government was presented the 
report drafted by Minister Konstantin Velitchkov under entry № 3046 and 
approved the following resolution: 

“An approval is granted for sending five members of the Bulgarian Junak 
Gymnastics Society to Greece in order to represent this first Bulgarian 
athletic association at the millennium celebration of the first Olympic 
games and the revived Olympic games. For this purpose, the appointed 
people shall receive 20 gold coins per diem and travel allowance to 
reimburse expenses made for second-class tickets upon receipt of said 
tickets.”

On 5 April 1896 an important amendment was made to this resolution and 
it was addend in appendix to the meeting minutes № 14 from 18 March 
1896. It reads as follows:

“The Ministry of Public Education is granted an approval to send to Athens 
representatives on the special occasion of participating in the millennium 
celebration of the first Olympic games and the revived Olympic games 
T. Yonchev and Champaud, teachers at the State High School for Boys 
in Sofia, D. Iliev and Gelev, teachers from Sofia junior schools, and Iv. 
Penchov, a student at the Higher School, they are to participate in their 
capacity as government representatives at the celebrations in Athens, 
for which reason they shall receive 20 golden coins per diem and travel 
allowance to reimburse expenses as per submitted receipts for second-
class tickets. The needed sum shall be taken from Section II, § 5 of this 
year’s budget of the same Ministry.”

In fact, this is the first known authentic state document to date, which 
states that the government of a country appoints official representatives 
for the First Olympic Games thus expressing its official support and 
willingness to cooperate in the modern Olympic movement and work with 
the IOC. The second important aspect is the assigning of representative 
authority to Junak Gymnastics Society. This significant detail indicates that 
in the original invitation this was a requirement for national representation – 
an officially recognised association, which has legitimate powers. And 
thirdly, which is of utmost importance, this state document indisputably 
points out who the Bulgarian representatives are and that they have been 
assigned so by the government, which covers their travel expenses. All 
this shows the solemn significance the Bulgarian government attached to 
its participation as well as its sound attitude, it being the only government 
apart from the Greek government, which officially supported the 
International Olympic Committee that had been created two years earlier. 
It is also no coincidence that Minister Konstantin Velitchkov personally 
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с изключение на домакина Гърция е единственото, което официал-
но подкрепя създадения две години по-рано Международен олимпий-
ски комитет. Показателен е и фактът, че министър Константин 
Величков лично е известил председателя на Организационния коми-
тет за нашата делегация.

Всички тези обстоятелства дават напълно ясна представа за 
статута на българската делегация, включително и на Шарл Шам-
по*, като представител на I гимнастическо дружество, съответ-
но на България, който единствен от делегатите участва в състе-
занията на I олимпийски игри. 

Българската делегация е съставена от ярки личности: Тодор Йон-
чев – основателят на юнашкото движение, справедливо наричан 
Патриарх на телесната култура в България; Шарл Шампо – най-из-
явеният в спортно-техническо отношение швейцарски учител, 
създал първото поколение български гимнастически дейци; Пана-
йот Белев – учител в Габрово и София, една пламенна личност, ав-
тор на много книги, деен преподавател в главатарските курсове 
за подготовка на специалисти. Другите двама наши участници – 
Димитър Илиев и Иван Пенчов – са млади гимнастици, които дълги 
години сътрудничат на юнашката организация.

Не е известно кога и как делегацията пътува за Атина. Знае се, че 
пристига със закъснение на 3 ден от игрите. Нашата делегация е 
посрещната много ласкаво от полковник Фокианос, заместник пред-
седател на Организационния комитет на игрите**. Настанява се в 
хотел „Германия”. Интересно е да се отбележи, че голяма помощ на 
нашата делегация в Атина оказва един богат българин – Наум Рука. 

За участие в състезанията се записва единствено Шарл Шампо. В 
официалните протоколи на игрите той се е записал Шарл Шампов, 
което подчертава неговото лично убеждение и намерение да се със-
тезава за България. Шампо взима участие в състезанията по гим-
настика – индивидуални изпитания на прескок на кон, кон с гривни и 
успоредка. Тези сведения не са потвърдени, защото протоколите 
от тогава не са запазени, а данни се черпят от официалния доклад 

*     По липса на достатъчно сведения и добро познаване на условията и регламенти-
те за провеждането на I олимпийски игри, някои публицисти разпространяваха 
мнението, че Шарл Шампо, като швейцарец, трябва да се счита, че участва от 
името на Швейцария. Наред с посочените тук данни, това дълбоко погрешно 
мнение се оборва и от обстоятелството, че в продължение вече 118 години 
Швейцария приема, че участва само с трима състезатели от името на Швей-
царския гимнастически съюз. Шарл Шампо по това време е не само член, но и гла-
ватар на I гимнастическо дружество „Юнак”. Освен това той е командираван в 
качеството си на български представител и според морала и регламентите от 
края на ХIХ в. е невъзможно да участва от името на две различни организации.

** Белев, Панайот. Бягането в Маратон. – В: Здраве и сила. 1906, бр. 1 и 2, с. 3-4

informed the Secretary of the Games about the state act of appointing the 
Bulgarian delegation.

All these circumstances are enough evidence for the status of the Bulgarian 
delegation as well as the status of Charles Champaud* as a representative 
of the First Gymnastics Society, representative of Bulgaria. Champaud 
was the only one from the Bulgarian delegates who participated in an 
event at the First Olympic Games.

The members of the Bulgarian delegation were exceptional individuals: 
Todor Yonchev, the founder of the Junak movement, justly named the 
Patriarch of physical culture in Bulgaria; Charles Champaud, the most 
distinguished of the Swiss teachers in terms of sports techniques and 
achievements, the one who educated and created the first generation 
of Bulgarian gymnastics activists; Panayot Belev, a teacher who taught 
in Gabrovo and Sofia, a fiery personality full of enthusiasm, author of a 
number of books and active participant in the training of sports specialists. 
The other two Bulgarian participants – Dimiter Iliev and Ivan Penchov – 
were young gymnasts who spent many years supporting the Junak 
organisation. 

No information has been discovered yet as to how and when the delegation 
travelled to Athens. It is known that it arrived on the third day of the Games. 
Our delegation was met very cordially by Colonel Fokianos, Deputy Chair 
of the Organising Committee** The delegates stayed at Germania Hotel. 
It should also be noted that in Athens they were aided by Naum Rukov 
(Ruka), a well-to-do Bulgarian. 

Charles Champaud was the only one who registered as a participant in 
competitions. In the official protocols of the Games he spelt his name 
Charles Champoff, which explicitly states his personal conviction and 
willingness to participate as a Bulgarian representative. Champaud took 
part in the individual gymnastics competitions – vault, pommel horse and 
parallel bars. This information cannot be confirmed with original protocols 
as they have not survived; however, details about the competitions can 
be found in the official report prepared by Mr. Philemon, in which the fact 
of the Bulgarian delegation’s arrival is also mentioned. Champaud took 

*    Due to the lack of surviving evidence and good knowledge about the terms and conditions 
as well as the regulations set for the I Olympic Games, some authors used to write that 
Charles Champaud, Switzerland being his country of origin, had to be considered a Swiss 
participant. Along with the above-stated, this entirely incorrect view is undermined by the 
very fact that for over 118 years Switzerland has accepted that it participated with only three 
competitors from the Swiss Gymnastics Union. Charles Champaud at that time was not a 
member of the said union; which is more, he was the then leader of the I Gymnastics Society 
Junak in Bulgaria. In addition to that, he was sent to Athens in his capacity as a Bulgarian 
representative, and in line with the morale and the regulations from the end of the 19th 
century, he could not have possibly participated on behalf of two different organisations.



1.  Олимпийските игри в Атина (1896)  /  The Olympic Games in Athens, 1896

2.  Съобщение във в-к „Льо Месажер д’Атен“ за пристигане на българската делегация в 
Атина, „ръководена от учителя Йончев”  /  Information in the Le Messager d’Athènes about 
the arrival of the Bulgarian delegation, which was led by “the teacher, Mr. Yonchev”

3.  Възпоменателен медал от I олимпийски игри, връчен на българската делегация – Музей 
на спорта, София  /  Honorary Medals from the First Olympics awarded to the Bulgarian 
delegation – Museum of Sports, Sofia

4.  Копие от протоколите от I олимпийски игри, с текст, определящ участието на Шампо 
като представител на българската делегация  /  Copies of the protocols from the First 
Olympic Games, stating that Champaud participated as member of the Bulgarian delegation
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fifth place in vault. Panayot Belev in his memoirs shared rather openly 
and sincerely that our delegation did not have the necessary skills and 
qualities to participate alongside the athletes from other countries, but 
what they were able to see and experience was invaluable for the future 
development of the gymnastics movement in Bulgaria. 

On the day following the closing ceremony of the Olympic Games the 
foreign delegations were invited to the royal palace for breakfast, which 
the Bulgarian delegation also attended. 

The participation of an official Bulgarian delegation at the First Olympic 
Games is an event of utmost significance in our sports culture and history as 
it has a very symbolic meaning, along with the Games of 1896 themselves, 
as a strong support of the Olympic idea. Bulgaria’s participation shows the 
level of importance the first sports activists attributed to it as well as their 
integrity and high morals. Those were the reasons why later on Baron 
Pierre de Coubertin invited prominent Bulgarians as members of the IOC 
and even prior to the Balkan wars worked with them for the establishment 
of a Bulgarian Olympic Committee. 

The success of the First Olympic Games in Athens was of utmost 
significance for the promotion of the Olympic Movement. This was a great 
victory for Pierre de Coubertin. He advocated the idea of establishment of 
National Olympic Committees. 

Thus, in 1906, acting on the initiative of Coubertin, the distinguished 
diplomat Dimitar Tzokov was accepted as an IOC member for Bulgaria. 
He had completed his higher education in Paris and was on diplomatic 
missions in Constantinople, London and St. Petersburg. In 1912, resigned 
from his diplomatic work and left the IOC. In 1913, the second Bulgarian 
member of the IOC was accepted, Dimitar Stanchov (from 1913 to 1929). 
He had graduated from the Theresian Academy in Vienna and completed 
his studies of law at the University of Vienna.  He was a diplomat, Foreign 
Minister, and for a short period Prime Minister of Bulgaria. 

At the very beginning of his engagement with the IOC Dimitar Stanchov 
accepted the mission of establishing an Olympic committee in Bulgaria. In 
a letter dated 14 May 1914 from Paris he addressed the President of the 
Junak Society with a proposal to found a BOC and made recommendations 
as to the persons to be its members. Stanchov suggested that the 
BOC President should be the Knyaz himself, Boris, and members of 
the committee could be the Ambassador to Paris, the President of the 
Junak Union and one more member of the Union, as well as the military 
attaché who served in Paris at time. In this letter Stanchov insisted that 
a committee be constituted as soon as possible so that he could inform 
Coubertin about the fact.

на Филемон, който също така споменава и информация за пристига-
нето на българската делегация. Шампо се класира пети на прескок 
на кон. Панайот Белев в своите спомени откровено споделя, че на-
шата делегация не е имала качествата да се състезава равностой-
но с другите атлети, но видяното и наученото е било от голяма 
полза за бъдещото ни гимнастическо движение.

На следващия ден, след закриването на олимпийските игри чуждес-
транните делегации са били поканени на закуска в двореца на гръц-
кия крал, на която присъства и българската делегация.

Участието на Българска официална делегация в I олимпийски игри е 
изключително важно събитие в нашата спортна култура и исто-
рия, защото то, както и игрите през 1896 г., имат преди всичко 
високо символично значение на един морален акт в подкрепа на олим-
пийската идея. То идва да покаже високото духовно равнище на пър-
вите ни спортни деятели. Тези са причините по-късно барон Пиер 
дьо Кубертен да покани достойни български представители за чле-
нове на МОК и още преди Балканските войни да работи съвместно с 
тях за създаване на Български олимпийски комитет.

Успехът на I олимпийски игри в Атина има огромно значение за ут-
върждаване на олимпийското движение. Това е голяма победа за Пиер 
дьо Кубертен. Tой насърчава политиката за създаване на национални 
олимпийски комитети.  

Така, през 1906 г., по инициатива на Кубертен, като член на МОК 
за България е приет  известният дипломат Димитър Цоков. Той 
завършва висшето си образование в Париж и прави дипломатическа 
кариерата в Цариград, Лондон и Петербург. През 1912 г. подава ос-
тавка от дипломатическата си работа и напуска МОК. 

През следващата, 1913 г., е приет вторият член на МОК за Бълга-
рия – Димитър Станчов (от 1913 до 1929 г.). Той е възпитаник на 
Терезианската академия във Виена и завършва право във Виенския 
университет. Бил е дипломат, външен министър, а и за кратко ми-
нистър-председател на България. 

Още в началото на своята дейност в МОК Димитър Станчов при-
ема мисията за основаване на олимпийски комитет в България. В 
писмо от 14 май 1914 г. от Париж се обръща към председателя на 
съюза „Юнак” с предложение да се изгради БОК и дава препоръки за 
персоналния му състав. Станчов предлага за председател на БОК 
княз Борис, а за членове – посланика в Париж, председателя на съ-
юза Юнак, военния аташе в Париж и още един представител на 
„Юнак”. В това писмо Станчов настоява по възможно най-бързия 
начин да се конституира комитет, за да може да осведоми Кубер-
тен за инициативата.



1.  Покана до ръководителя на българската олимпийска делегация от гръцкия крал за официалния 
прием по случай закриване на I олимпийски игри, 12 април 1896 г.  /  Official invitation from the Greek 
King to the leader of the Bulgarian Olympic delegation to take part in the special reception for the closing 
of the First Olympic Games, 12 April, 1896

2.  Шарл Шампо  /  Charles Champaud

3.  Тодор Йончев  /  Todor Yonchev

4. Шарл Шампо на състезание в София, 1896 г.  /  Charles Champaud at a competition in Sofia, 1986

5. Панайот Белев  /  Panayot Belev

6. Димитър Цоков, член на МОК за България  /  Dimitar Tsokov, IOC member from Bulgaria
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Изграждане на спортното движение в България 
след I световна война
Големите сътресения в България вследствие на поредицата Бал-
кански и Първата световна война са причина за преустановява-
не на естествения културен подем в областта на физическото 
възпитание и спорта. След края на Първата световна война у нас 
настъпва стихиен процес на разпространение на спортното дви-
жение, предимно сред младежите, чрез създаване на многобройни 
спортни клубчета – процес, който бе започнал още от 1907-1908 
г. Към него особен интерес проявяват различни политически и во-
енни формирования, виждайки в това възможност за въздействие 
върху обществените нагласи. Започва организационно развитие и 
обединяване на това спонтанно движение, което се оглавява пре-
димно от офицери от Военния съюз.

В същото време срещу съюза „Юнак” се отправят обвинения за 
съпричастност към войните и той бива заплашен от забрана за 
дейността му под давление на Съюзническата контролна комисия, 
която има значителни правомощия в управлението на страна-
та след края на Първата световна война. Натискът върху съюза 
„Юнак” постепенно довежда до отстраняването му от позиция-
та на водеща организация за телесната култура в България.

При тези обстоятелства изключително важна роля за опазване и 
развитие на телесната култура като градивно социално-културно 
явление изиграва офицерството, което, останало извън войска-
та, приема спорта като алтернатива на социалните си изяви. Не 
случайно именно военните създават и оглавяват всички спортни 
клубове и са инициатори за изграждане на национална спортна ор-
ганизационна структура. Военните поставят началото на редица 
спортни организации като АС 23, Българския народен морски сго-
вор, Софийска спортна лига, Варненска спортна лига, Жокей клуб, 
Ски клубовете и съюза, Българския народен спортен съюз и много 
други. Популяризирането на спортната идея се осъществява от 
вестник „Спортен преглед” (1922 г.).

Инициативата на Димитър Станчов за създаване на БОК

Всички тези обстоятелства очертават сложната и противоречи-
ва обстановка в развитието на телесната култура преди създава-
нето на Българския олимпийски комитет. От една страна, значи-
телните традиции и култура на юнашкото движение и модата за 
създаването на спортни клубове и състезания; от друга страна, 
разпокъсаността и противоречията между отделните органи-
зации, материалната бедност и външните влияния са фактори, 

Sports Movement Development in Bulgaria after 
World War I
Major disturbances and calamities in Bulgaria following the series of 
Balkan wars and the Great War were the reason why the progress made in 
the field of physical education and sports was hindered during that period. 
After the end of World War I a process of random diffusion of the sports 
movement mostly among young people took place and numerous small 
sports clubs were created throughout the country – a process that had 
begun as early as 1907-1908. A particular interest in this development 
was shown by various political and military formations seeing it as an 
opportunity to influence public opinion. An integration and organisational 
growth of this spontaneous movement began and it was headed mainly 
by officers from the Military Union.

At the same time the Junak Society was being accused of possible 
involvement and support for the wars and for that reason it was threatened 
to be banned under pressure from the Allied Control Commission, which 
had major authority and competences in Bulgaria after World War I. The 
pressure put on Junak and its branches resulted in gradual ousting of 
the organisation from its leading position in the development of physical 
culture in Bulgaria. 

Under these circumstances a crucial role for the preservation and expansion 
of physical culture as a socio-cultural phenomenon was played by the 
officer corps, which after the enforced shrinking of the army, embraced 
sports as an alternative to their pre-war social events. Naturally, it was 
people from the military who founded and headed all sports clubs and 
upheld the idea of a national sport organizational structure. The military 
created a number of sports organisations such as the Athletic Slava 23, 
the Bulgarian National Marine Agreement, the Sofia Sports League, the 
Varna Sports League, the Jockey Club, the Ski Club and the Ski Union, 
the Bulgarian National Sports Union and many others. Promotion of sports 
ideas was disseminated by the Sports Review newspaper (1922).

Dimitar Stanchov’s Initiative for Establishing a Bulgarian 
Olympic Committee

All these circumstances highlight the complex and often contradicting 
conditions in which the development of physical culture in Bulgaria evolved 
before the establishment of the Bulgarian Olympic Committee. The 
traditions and allure of the Junak movement as well as the then fashion 
for establishing sports clubs and organising competitions, on the one 



които обуславят нуждата, но и неспособността да се създаде 
национална организация за развитие на телесната култура. Това 
би бил един труден и продължителен обществен процес, който в 
сложните условия у нас би отнел десетилетия.

Именно в този момент голямата идея на барон Пиер дьо Кубер-
тен за създаване на национални обединения на спорта в отдел-
ните страни, приемащи идеите на олимпизма, и разбирането за 
необходимостта от всеобщо развитие на спортовете намира 
своето място и значение за изграждане на спортното движение в 
България. Верен на своята идея и мисия, барон Пиер дьо Кубертен 
преодолява политическата дискриминация срещу нашата страна 
след Първата световна война и чрез Димитър Станчов решава да 
я приобщи отново към олимпийското движение. В периодичния пе-
чат на няколко пъти се появяват сведения за подготовката на VIII 
олимпийски игри в Париж, в които се обсъжда въпроса и за участи-
ето на България.

След разговори с членове на МОК Димитър Станчов по диплома-
тически път прави опити да въздейства върху правителствени-
те среди да подкрепят усилията на спортни дейци от Българския 
народен спортен съюз и съюза „Юнак” за създаване на Български 
олимпийски комитет. Явно Станчов е водил паралелна кореспон-
денция с „Юнак” и със свои доверени лица по подготовката на 
инициативата за създаване на БОК. Косвено доказателство за 
това е бързината, с която се реагира на дипломатическата ко-
респонденция от Станчов до МВнР и събитията, свързани със 
създаване на БОК.

На 28 март 1923 г. граф Жустиниан Клари, председател на Органи-
зационния комитет на VIII олимпийски игри, отправя писмо-покана 
до посланика на България в Лондон – Димитър Станчов, за участие 
на българска делегация в игрите с молба той да предаде писмото 
на Българския олимпийски комитет. В свое писмо до Външно ми-
нистерство Димитър Станчов обяснява важността на това у нас 
да се изгради такъв комитет и настоява за положителен отговор 
на поканата заради особената значимост на темата и отноше-
нието към нея от страна на меродавните фактори.

Недвусмислено от текста на писмото на Димитър Станчов се 
разбира, че разглеждането на един чисто спортен въпрос за съз-
даването на БОК е свързан с много по-значими политически въ-
проси, засягащи външнополитическите интереси на страната. С 
това той оказва косвен натиск върху правителството за поло-
жително отношение и съдействие на вече подготвения процес 
за създаване на БОК.

hand, and the fragmentation and inconsistencies between the different 
organisations, the poverty and external influences, on the other hand, 
were factors that determined the need for and explained the inability to 
create a national organisation for the future development of bodily culture 
in Bulgaria. That was going to be a difficult and lengthy public process in 
particularly complex conditions that was to take decades.

It was then that Baron Pierre de Coubertin’s great idea to create national 
associations of sports in every country that would embrace the ideas of 
Olympism and understand the need for universal development of sports 
found its place and was welcomed in Bulgaria and more precisely by 
its sports movement. True to his vision and mission, Baron Pierre de 
Coubertin overcame the political discrimination against our country after 
World War I and through Dimitar Stanchov decided to bring Bulgaria back 
to the Olympic Movement. During that period the press mentioned several 
times preparations taking place for VIII Olympics in Paris and the issue of 
Bulgaria’s participation in the games.

After talks with IOC members, through diplomatic channels Dimitar 
Stanchov attempted to influence government circles to support sports 
figures from the Bulgarian National Sports Union and the Junak Society 
in their efforts to create a Bulgarian Olympic Committee. Apparently 
Stanchov exchanged letters simultaneously with Junak and certain 
people he could trust regarding the preparation of the initiative to 
create the BOC. Indirect evidence for this is the promptness of the 
reaction in reference with Stanchov’s diplomatic correspondence with 
the Ministry of Foreign Affairs and the consequent events related to 
the creation of the BOC.

On 28 March 1923, Count Justinien de Clary, President of the Organising 
Committee for the VIII Olympic Games, sent a letter to the Ambassador 
of Bulgaria in London, Dimitar Stanchov, inviting a Bulgarian delegation to 
participate in the Games, asking him to forward the letter to the Bulgarian 
Olympic Committee. In a separate letter to the Bulgarian Ministry of Foreign 
Affairs Dimitar Stanchov explained the importance of establishing such a 
committee and insisted on a positive response to the invitation because 
of the particular significance of the matter and the attitude towards it by 
the authoritative factors.

It becomes more than clear from the content of Dimitar Stanchov’s letter 
that a purely sports question such as the establishing of a Bulgarian 
Olympic Committee was associated with much more significant foreign 
policy issues seriously affecting the foreign policy interests of our country. 
Thus Mr. Stanchov indirectly exerted pressure on the government for a 
positive attitude and support to the already paved way for the creation 
of the BOC.
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Учредяване на Българския олимпийски комитет
Поканата на граф Клари, отправена на 28 март 1923 г. до БОК, е 
изпратена по официален дипломатически път, за да може МОК 
да ангажира българското правителство в отстояване интереси-
те на МОК у нас. Димитър Станчов, упълномощен лично от Ку-
бертен, съпровожда документа с изложение до правителството, 
изпратено на 30 март 1923 г. за необходимостта от подкрепа и 
бърз положителен отговор, защото „меродавните среди са мно-
го чувствителни по този въпрос”. Обстановката за създаването 
на Комитета е подготвена от Станчов, което се доказва и от 
сведението, че предварително е поискано съгласието на Минис-
терството на народното просвещение да подкрепи и легитимира 
създаването на такъв комитет.

Несъмнено Димитър Станчов е търсил съдействие от всички ле-
гитимни спортни организации в България, но най-активни и ефек-
тивни се оказват ръководителите на Българския народен спортен 
съюз – полковник Карагьозов и други военни и спортни дейци, кои-
то предприемат практически действия за създаване на БОК. Ето 
защо съвсем не е изненадващо, че само два дни след официалната 
покана от граф Клари в София се учредява Българският олимпийски 
комитет. Официално това става на 30 март 1923 г. по време на 
заседание на Управителния съвет на Българския народен спортен 
съюз (БНСС), на което се взема решение БНСС да учреди Български 
олимпийски комитет. Заседанието се ръководи от полк. Никола Ка-
рагьозов; присъстват кап. Кусев, Чокойев, ротм. Златоустов, Т. 
Новаков, арх. Г. Папазов, Ст. Петков, Г. Исаев. В мотивите за уч-
редяване на Комитета присъстващите изтъкват няколко важни 
основания:

„За да бъде представена спортна България на олимпийските със-
тезания в Париж [...], както и бъдещи такива, който факт ще е от 
големо културно значение, намира, че основаването на БОК в Бъл-
гария, по подобие на тези във всички държави, е крайно необходи-
мо и належащо. Господин министърът на народното просвещение, 
като уважи молбата на БНСС, го упълномощи и му възложи учредя-
ването на БОК и даде своето покровителство за преуспеване на 
това културно начинание.”

Явно делегатите на това събрание са били предварително осведо-
мени, че за да се участва в VIII олимпийски игри, МОК е поставил 
изискването за основаване на национален олимпийски комитет. 
Именно тези обстоятелства доказват, че процесът по създава-
не на БОК е бил предимно инициатива на Димитър Станчов, коя-
то той успява да изпълни в сътрудничество не с „Юнак”, а със 

Establishing of the Bulgarian Olympic Committee
The invitation letter from Count de Clary, dated 28 March 1923, to the 
BOC was sent through official diplomatic channels so that the IOC could 
engage the Bulgarian government in defending the IOC interests in the 
country. Dimitar Stanchov, authorized personally by Pierre de Coubertin, 
sent an explanatory note along with the invitation on 30 March 1930 
elaborating on the need for support and a prompt positive response 
because „authoritative circles are very sensitive on this issue.“ Favourable 
conditions for the establishment of the Committee had been prepared by 
Mr. Stanchov, which is also evidenced by the fact that he had secured the 
prior consent of the Ministry of Education for upholding and legitimising 
the creation of the Bulgarian Olympic Committee.

Undoubtedly, Dimitar Stanchov sought cooperation from all legitimate 
sports organisations in Bulgaria, but the most active and effective were 
the leaders of the Bulgarian National Sports Union, i.e. Colonel Karagiozov 
and other military and sports officials who undertook actual steps for the 
creation of the BOC. This is why, not surprisingly, only two days after the 
official invitation from Count de Clary, the Bulgarian Olympic Committee 
was established in Sofia. Officially, the event took place on March 30, 1923 
during a meeting of the Managing Board of the Bulgarian National Sports 
Union (BNSU), at which a decision was made that the BNSU established 
the Bulgarian Olympic Committee. The meeting was chaired by Col. Nikola 
Karagiozov; the other participants were Capt. Kusev, Chokoyev, Rittmeister 
Zlatoustov, T. Novakov, Arch. G. Papazov St. Petkov, G. Isaev. The following 
reasons were mentioned in the rationale for establishing the Committee:

“For the purpose of representing Bulgaria at the Olympic competitions 
in Paris […] as well as in order to take part in further such events, which 
shall be of immense cultural importance, it is hereby declared that it is 
of utmost significance to establish a Bulgarian Olympic Committee in 
Bulgaria similar to such committees in other countries. The minister of the 
National Education Ministry, taking into consideration the request by the 
BNSU, has authorised the latter and assigned this task to it so that a BOC 
be established. He approved and offered his personal support and wishes 
for the future success of this cultural endeavour.”

Apparently, the attendees of this founding meeting had been previously 
informed that in order for Bulgaria to participate in the VIII Olympic Games, 
the IOC had set a requirement for the establishment of a National Olympic 
Committee. This is why it can be concluded that the process of creating 
the BOC was primarily Dimitar Stanchov’s initiative, which he succeeded 
in accomplishing in cooperation with the Junak Society and with the 
support from adherents at the newly established sports organisations as 



съмишленици от новосъздадените спортни организации и чрез ан-
гажиране на няколко държавни институции, по-специално МВнР и 
Министерството на народното просвещение.

Учредителите определят и първия ръководен състав на БОК с 
мандат от 2 години, като предвиждат 6 представители на БНСС, 
по един на всички спортни съюзи, и един представител на МНП, а 
председател на организацията да бъде излъчен от БНСС.

БНСС изготвя и устава на БОК, който се предвижда да влезе в сила 
след признаването му от МНП. Наред с това се приема, че БОК ще 
се изгражда като институция, която няма да е обвързана с нито 
една спортна организация и ще действа самостоятелно. Непо-
средствено след учредяването на БОК политическата обстановка 
в страната се усложнява, но след държавния преврат на 9-ти юни 
властта се поема от лица, приближени до дейци на БНСС, което 
довежда до активизиране на спортните среди в страната.

Известно е, че МВнР изпраща писмо с дата 18 май 1923 г. до граф 
Клари в уверение на това, че правителството подкрепя участи-
ето на България в VIII олимпийски игри. Няма сведения това ре-
шение да е било съгласувано с новоучредения БОК, чиято дейност 
най-напред е свързана с устройството на неговото управление. По 
инициатива на БНСС, учредителите на Комитета се събират на 
24 юни 1923 г., когато се провежда първото работно заседание на 
БОК. На него се избира председател в лицето на Ефтим Китанчев 
и оперативен състав: Никола Василев – секретар, членове: Златоу-
стов, Кусев, Петков и Карагьозов. Заседанието не приема работна 
програма и не упълномощава БОК с конкретни инициaтиви, което 
показва липсата на яснота в действието на организацията.

„Юнак”, подтикнат от обстоятелствата и това че поддържа 
връзки с МОК, предприема инициатива за ново учредяване на БОК, 
като изпраща покана до всички спортни организации за свикване 
на учредително събрание на 20 януари 1924 г. Със съдействието 
на правителствени представители, които са ангажирани с тази 
идея, се стига до споразумение, довело до ново заседание на ръ-
ководството на БОК от 18 януари 1924 г. в сградата на съюза 
„Юнак”. Това заседание има качеството на ново конституционно 
събрание, тъй като на него вече е осигурено представителството 
на всички организации за телесно възпитание и спорт в България. 
Събранието решава да се запази приемствеността и потвържда-
ва основаването на БОК да се счита 30 март 1923 г. 

well as through the involvement of several state institutions, the Ministry 
of Foreign Affairs and the Ministry of Education in particular.

The founders appointed the first leaders of the BOC who had a two-year 
mandate. The decision was to include 6 representatives from the BNSU, 
one representative from each union, and one representative from the 
Ministry of Education; a President of the organisation was to be proposed 
by the BSNU.

The BNSU also prepared the BOC statutes, which were scheduled to enter 
into force after the Committee’s recognition by the Ministry of Education. 
Moreover, it was envisioned that the BOC would be an institution not associated 
with any sports organisation and it would act independently. Shortly after the 
establishment of the BOC the political situation in Bulgaria was aggravated by 
the June 9th coup. However, the power was taken by people with whom the 
BNSU officials were in good relations and consequently the sports circles in 
the country were stirred and an increased activity began.

It is known that the Ministry of Foreign Affairs sent a letter dated May 
18, 1923, to Count de Clary stating that the government supported the 
participation of Bulgaria in the VIII Olympic Games. There is no evidence 
that this decision had been agreed with the newly founded BOC whose 
first task was to determine the structure of its management. At the 
initiative of the BNSU the founders of the Committee met on 24 June 
1923, when the first meeting of the BOC was held. The agenda included 
election of a president, i.e. Eftim Kitanchev, and operational staff who 
were Nikola Vasilev, Secretary, and members Zlatoustov, Kusev, Petkov, 
and Karagiozov. The meeting did not adopt a work program, neither did it 
authorise or assign particular tasks or initiatives to BOC, which indicates a 
lack of clear view for the organisation’s activities.

Forced by the circumstances and due to the fact that it maintained 
relations with the IOC, the Junak Society took a new initiative of 
establishing a BOC. It sent invitation to all sports organisations for a 
Constituent Assembly to be held on 20 January 1924. With the support 
of government officials who were committed to this idea, an agreement 
was achieved that led to another meeting of the BOC management on 
18 January 1924 in the building of the Junak Union. That meeting was 
in fact a new founding meeting. Representatives of all organisations for 
physical education and sport in Bulgaria attended. A decision was made, 
in order to maintain continuity, to consider 30 March 1923 as the date of 
establishment of the BOC.
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Развитие и дейност на БОК 1924 – 1944

Първите изпитания на олимпийското движение в 
България 1924 – 1929

С разрешаване на трудностите по учредяването на БОК се слага 
началото на неговата дейност, която се осъществява в твърде 
сложна и противоречива обстановка. От една страна, неблаго-
приятно влияние за нормалното разпространение и развитие на 
спорта като социално явление оказват катастрофалните социал-
но-икономически последици от Ньойския договор, обрекъл на мизе-
рия за дълги години значителна част от българското общество. 
Острите социални сблъсъци, породени от външен политически 
и идеологически натиск, довеждат до насилия с пагубно влияние 
върху общественото съзнание и ценности. От друга страна, съз-
даването на спортно движение се насърчава отвън чрез умело 
пропагандирания англо-френски модел, който се превръща в модно 
явление и става съществена част от живота на младежта. Съще-
временно, разпространението на спорта се основава на отрицание 
и конфронтация с укрепналото и добре развито гимнастическо 
движение у нас, което има вече утвърдени връзки с МОК и е участ-
вало в Първите олимпийски игри. 

Стихийно създадените от ученици спортни клубчета с безко-
ристната идея за развлекателна игрална дейност и относително 
по-добре организираните офицерски спортни клубове, служещи 
за легитимиране дейността на Военния съюз в неговия конспира-
тивен период на развитие, нямат нужните методически знания 
и възможности за пълноценно развитие на спортната дейност. 
Затова първите спортни прояви страдат от липса на ясни прави-
ла, недостатъчна организационна и техническа подготовка. Ето 
защо създаването на Българската национална спортна федерация, 
осъществено на 16 декември 1923 г., не решава автоматично про-
блема с развитието на спортния живот в страната. Трябва да се 
подчертае, че до Олимпийските игри в Париж в България все още 
няма национални първенства по видове спортове, а спортната 
дейност се основава на несистемни двустранни и градски прояви. 

Сложен е и проблемът със специалистите в спортните организа-
ции. По това време у нас има методически подготвени специали-
сти, но те са привърженици на гимнастицизма като система за 
цялостно и универсално телесно възпитание и вследствие нала-
ганото отрицателно отношение към гимнастическото движение 
и опита да се разтури гимнастически съюз „Юнак” от страна 
на съюзната контролна комисия, се осуетяват възможните кон-

Activities of the BOC 1923 – 1944

First challenges the Olympic Movement faced in Bulgaria 
during 1924 – 1929

Having overcome the difficulties surrounding its establishment, the BOC 
began working under very complex adversary conditions. On the one 
hand, the economic and social catastrophe in Bulgaria caused by the 
Treaty of Neuilly-sur-Seine gravely undermined the normal development 
of sports as a social phenomenon due to the fact that masses of poverty-
stricken Bulgarians suffered the consequences of war reparations for 
years. Severe social conflicts infused by external political and ideological 
pressure led to violence that devastated public consciousness and moral 
values. On the other hand, the creation of a sports movement was 
encouraged by foreign sources through skillfully promoting the Anglo-
French model, which was gradually becoming very fashionable and had 
turned into an essential part of young people’s lives. At the same time, 
the spread of sports was based on rejection and confrontation with the 
already strong and well-developed gymnastics movement in our country, 
which had built a good relationship with the IOC and had participated in 
the first Olympic Games.

The numerous small sports clubs that had sprung spontaneously 
throughout the country, created mainly by students with the only aim 
of entertainment and relaxation, and the relatively well-organised sports 
clubs, set by military officers and meant to serve as legitimate activities 
venues for the Military Union during its undercover operations period, 
were not properly equipped in terms of methodology, knowledge and 
skills for a comprehensive development of sports. That was the reason 
why the first sport events lacked clear sets of rules, were inefficiently 
organised, and needed better technical preparation. The Bulgarian National 
Sports Federation, established on 16 December 1923, did not succeed 
in solving those issues immediately. The development of sports culture 
in Bulgaria needed a lot of work. It should be pointed out that until the 
Olympic Games in Paris, there had been no national sports championships 
organised in Bulgaria and the overall sports activities were simply sporadic 
bilateral city events.

A key issue in the sports organisations was the lack of sports experts. 
At that time there were well-trained specialists in Bulgaria, however, 
those were professionals keen on the so-called gymnasticism as a 
system for comprehensive and universal physical education. Due to 
the imposed negative attitude towards the gymnastics movement and 
the attempts by the Allied Control Commission to disband the Junak 
Society, all efforts for cooperation and contacts between the sports 
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такти и сътрудничество между спортните и гимнастическите 
организации. Този антагонизъм между спортните организации и 
юнашкото движение се пренася за дълги години и в работата на 
БОК. Вследствие на това спортното движение в методическо от-
ношение дълги години е напълно недоразвито – без тренировъчен 
процес, без методики, без треньори и специалисти по места. По 
този начин се прекъсва приемствеността и спортно-състезател-
ния опит на съюза „Юнак” от края на ХIХ и началото на ХХ в., кой-
то  поставя началото на състезания по лека атлетика, фехтовка, 
вдигане на тежести, гимнастика, гребане и др. 

Съществен въпрос, който спъва възможността за бързото раз-
витие на спорта и неговата международна изява в рамките на 
олимпийското движение, е липсата на нормална спортна инфра-
структура в страната – съоръжения и уреди, с които спортно-
то обучение и изяви да се провеждат съобразно международните 
стандарти и правила. 

Не на последно място трябва да се изтъкне, че в този момент 
спортното движение се развива у нас единствено чрез самофинан-
сиране от самите състезатели – членове на спортните организа-
ции. А по-голямата част са от тях са от бедните социални слоеве. 
От друга страна, това поражда традицията спортните ръково-
дители и дейци да осъществяват своята дейност безкористно 
и дори да правят лични пожертвувания за осигуряването на еле-
ментарни условия и възможности за провеждане на състезания и 
тренировки. Примери в това отношение е имало във всеки клуб, но 
по-изтъкнати дарители в спорта са Ефтим Китанчев, Лазар По-
пов, Димитър Иванов, Стефан Чапрашиков, Тодор Зъбов и мн. др.

При тези обстоятелства ръководителите на БОК в далечната 
1924 г. си поставят задачата, въпреки сложните условия, наши-
те спортисти да вземат участие на VIII олимпийски игри в Париж. 
Нещо повече, с утвърждаването на БОК, търсенето на идеи и 
стратегии за решаването на тези общи за спорта проблеми, пре-
връщат Комитета постепенно в обединителна национална спорт-
на институция.

Въпреки обективно недостатъчните възможности на спортното 
движение в България за изява на международно ниво, БОК се заема 
най-напред с непосредствената цел на своето създаване – органи-
зиране участието на страната ни в VIII олимпийски игри в Париж. 
Второто участие на България в олимпийски игри през 1924 г. се 
дължи преди всичко на външно политически и културни фактори. 
На първо място трябва да се подчертае стремежа на Кубертен 
да превърне олимпийското движение във фактор на международ-
ния мир и културно сътрудничество между държавите. Днес тези 

organisations were hindered. This antagonism between the sports 
organisations and the Junak movement was transferred for a long period 
in the work of the BOC. As a result of this, the sports movement for 
many years remained underdeveloped in terms of sports methodology 
and it lacked coaches and specialists throughout the country. Thus the 
continuity in the sports movement and athletic competitions from the 
end of the 19th and the beginning of the 20th century was disrupted 
and the first track-and-field tournaments, fencing competitions and 
similar organised contests in weightlifting, gymnastics, rowing, etc. 
were all but forgotten. 

A major factor that prevented a possible rapid development in sports in 
Bulgaria and was the reason for no international achievements within 
the Olympic movement was the lack of normal sports infrastructure 
in the country, i.e. facilities and equipment which could be used for 
practising and as events’ venues in line with international standards 
and regulations.

Last but not least, it must be pointed out that in those years the sports 
movement in Bulgaria was only functioning on the basis of self-financing 
on the part of competitors themselves, who were members of different 
sports organisations. The majority of them came from very humble 
backgrounds. However, at the same time this established the tradition of 
sports leaders and activists devoting their time and efforts to the cause 
of sports selflessly, making personal donations to secure the basics for 
competitions and training process. Examples for this could be found in 
every club, but the most prominent donors were Eftim Kitanchev, Lazar 
Popov, Dimitar Ivanov, Stefan Tchaprachikov, Todor Zabov and many 
others.

Under these circumstances, back in 1924, the leaders of the BOC set the 
ambitious goal for our athletes to participate in the VIII Olympic Games 
in Paris in spite of all hardships. Moreover, with the establishment of the 
BOC, while searching for ideas and strategies how to solve the common 
problems of the sports movement, the Committee gradually became a 
unifying national sport institution.

Sports circles in Bulgaria were well aware of the actual state of affairs 
and our prospects for any success at an international level; however, the 
BOC wasted no time and started working on the immediate reason for 
its creation, namely the organisation of the country‘s participation in the 
VIII Olympic Games in Paris. Bulgaria’s second participation in Olympic 
Games was possible largely due to external political and cultural factors. 
First, it should be emphasized that Baron de Coubertin aimed at making 
the Olympic Movement a tool for working towards world peace and 
cultural cooperation among countries. Today, these words probably do 
not resonate as strongly as they did in the years after the end of the 
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думи не резонират така силно, както по време на следвоенната 
психоза на всеобща омраза, отмъщение и унижения между отдел-
ните народи и държави, но тогава тази идея е била трудна за въз-
приемане и още повече за осъществяване . Кубертен е трябвало 
да преодолява политическото влияние върху МОК, довело до от-
страняването от олимпийското движение на страните от Цен-
тралния съюз, между които е и България, по време на Олимпий-
ските игри 1920 г., а и с намерението те да не бъдат допуснати и 
през 1924 г. Наред с това, трябва да се подчертае и личната обвър-
заност и ангажимент на Кубертен към България, в лицето на Ди-
митър Станчов, като член на МОК, чрез който е поставен въпроса 
за привличане на България в международното олимпийско движение 
още от 1914 г. и създаване на национален олимпийски комитет.  

Разбира се, у нас участието на България в VIII олимпийски игри се  
разглежда в една съвсем друга светлина. Държавата, в лицето на 
Министерството на външните работи, вижда в този чисто спор-
тен въпрос важен инструмент за преодоляване на културната и 
политическа изолация на страната и демонстрация на своята по-
литическа обвързаност с новите международни фактори – Фран-
ция и Англия. Ето защо МВнРИ е заинтересовано от участието 
ни и следи отблизо събитията по създаването на БОК, както и 
в дискусията дали да участваме в игрите или не. Не случайно то 
отпуска, въпреки огромните материални трудности, сумата от 
600000 лв. за осигуряване участието на нашата делегация на игри-
те. Това е първата стъпка от страна на държавата за политизи-
ране на спортното движение у нас в началото на ХХ в.  

Участието на България в VIII олимпийски игри се дължи и на енту-
сиазма на спортните деятели от онази епоха – предимно военни, 
които от силни патриотични подбуди и воинско достойноство иде-
алистично виждат в игрите една възможност за достойно предста-
вяне на българската младеж на международната спортната арена 
като компенсация за накърнената национална чест след войните от 
началото на века. Именно тези подбуди довеждат и до преодоляване 
на противоречията между организациите членуващи в БОК, които 
съобразно своите възможности изграждат собствени програми за 
подготовка на свои състезатели, от които да се излъчи представи-
телната олимпийска спортна делегация за игрите.

Най-пълноценно такава програма се представя в специалната бро-
шура на съюза „Юнак” – „VIII Олимпияда” през 1924 г. Тази брошура 
има важно историческо значение, защото в нея за първи път у нас 
се разпространяват идеите на Пиер дьо Кубертен.

„Всека високосна година чрез Олимпияда тържествено се напомня 
на народите в света философията на физическото възпитание и 

World War I when hatred, revenge and humiliating whole nations were 
typical tactic in international affairs. Back then, the notion of world peace 
and harmony was more than difficult to comprehend and even more so 
to implement. Pierre de Coubertin had to withstand political pressure 
exerted on the IOC, which led to the removal of the Central Powers from 
the Olympic Movement and the Games in 1920, Bulgaria being one of 
them, and again support the idea for their return in 1924. Furthermore, 
Coubertin underscored his personal commitment to Bulgaria through 
Dimitar Stanchov’s election as an IOC member. Bulgaria had been in fact 
involved in the international Olympic movement since 1914 through their 
acquaintance and the Bulgarian Olympic Committee was established as a 
result of that.

Of course, Bulgaria’s participation in the VIII Olympic Games was 
perceived in an entirely different light in the country. The Ministry of 
Foreign Affairs saw this purely sporting event as an important opportunity 
to overcome the cultural and political isolation of Bulgaria and demonstrate 
its commitment to the new great powers – France and Britain. That was 
the reason why the Ministry of Foreign Affairs was very much interested 
in the matter and was following closely the developments surrounding 
the establishment of the BOC and the deliberations about our possible 
participation in the Games. Therefore, it is no surprise that the government, 
despite all the hardships it was facing, allocated some 600,000 levs for 
Bulgaria’s olympic delegation’s needs. That was the first attempt on the 
part of the government to involve politics in the sports movement in the 
early twentieth century.

Bulgaria‘s participation in the VIII Olympic Games was by far the result 
of great efforts and enthusiasm on the part of sports figures from that 
era – mainly military personnel whose strong patriotic feelings and 
national dignity were the reason for their idealistic view that this was 
an opportunity for the younger generation in Bulgaria to somewhat 
compensate for the humiliation suffered after the wars in the beginning 
of the century. That motivation eventually led to all the member 
organisations of the BOC uniting in support for the Olympic cause 
and, as per their capabilities, working out programmes for preparation 
of their athletes among whom the representatives for the Olympic 
delegation would be selected. 

The most thorough preparation programme was presented in the Junak 
Society booklet VIII Олимпияда in 1924. This printed material is of utmost 
significance as it was in it that Pierre de Coubertin’s ideas were quoted 
and thus disseminated for the first time in Bulgaria: 

“Every leap year through the Olympic Games all nations of the world are 
solemnly reminded of the physical education philosophy and sports, of the 
ideas which humanity can draw from them, i.e. pure strength and steady 



спорта, понятието за онова, което човечеството може да под-
черпи от тях: чиста сила и здравословна сигурност. Моралът и из-
куството съпътстват с гимнастиката и спорта в Олимпиядата. 
В интервалите на Олимпиядите, последните продължават да уп-
ражняват едно решително влияние върху гимнастиката и спорт-
ната дейност в света.
Почерпаните уроци от станалата олимпияда и лилените надеж-
ди за идната овладяват вниманието на младежта и я подтикват 
към редовно и упорито усилие, единственото чрез което могат 
да се получат Олимпийските лаври. Безплодните разпри и укорни-
те съперничества между лица и дружества се неутрализират от 
необходимостта да се подготви колективния успех и защити на-
ционалната чест. Събирани чрез тържествените дни на олимпия-
дите, поколенията ще имат периодически случай да се опознаят 
и обикнат. А по този начин и мъдростта добива най-вече шанс да 
закрепи своето политическо господство.”* 

В нея също така се дават сведения за състава на МОК, подроб-
но представяне програмата на VIII олимпийски игри, определяне на 
нормативи за състезателите, въз основа на които да се допуснат 
за участие в игрите по всички спортове, както и се представят 
мотивите за участието на спортна България в този световен 
форум. В макар и кратко съобщение тази брошура ни дава важни 
исторически сведения за ролята и мястото на съюза „Юнак” в 
процеса на създаване на БОК:

„По инициатива на Управителния съвет на юнашкия съюз биде със-
тавен Български Олимпийски Комитет, в който има представи-
тели на всички видове спорт у нас. Олимпийският комитет държи 
заседанията си в юнашкия дом в София, ул. „Добруджа” № 7.
Броят на състезаторите за олимпиядата е строго ограничен.
Нека Юнаци и спортисти, готвещи се да участват в Олимпияда-
та, знаят, че в ръцете на избраните измежду тях чрез специално 
жури ще се повери знамето на България. И в грандиозното велико-
лепно шедствие на много хиляди младежи, откършени от върхове-
те на народите от целото земно кълбо, под блесъка на техните 
развети национални знамена и в присъствието на милиони зрите-
ли, знамето на България не бъде последно!
На работа, юнаци и спортисти, на работа! За българското име и 
честта на България. Здравей!

Постоянно присъствие на техническата комисия:
Председател Даниел Бланшу, 
членове Панчо Фотинов, Йосиф Буреш, 
Председател на съюза Христо Атанасов“

* VIII Олимпияда, издание на СБГД „Юнак”. София, 1924, с. 1

health. High moral values and art go hand in hand with gymnastics and 
sports during the Olympics. During the intervals between the Games the 
latter are still influencing tremendously gymnastics and sports activities 
throughout the world.

The lessons learnt at the Olympics that have just ended and the renewed 
hopes for the coveted Olympic success in the next ones conquer the 
minds of the youth so that they tirelessly and regularly put all their efforts 
into preparation, which is the only way to attain Olympic glory. Pointless 
bickering and futile competition between persons and organisations are 
overcome by the common goal and need to prepare well and defend our 
national dignity. Brought together during the days of the Olympics the 
new generations will have the opportunity to get to know each other 
and love each other. And in this way wisdom has a chance to prevail in 
today’s world.”* 

The booklet provided information about the IOC members, a description of 
the forthcoming competitions during the VIII Olympic Games, mandatory 
requirements for athletes’ selection to compete at the Games; the 
publication also included Bulgaria’s motives for participation in this major 
world event. Albeit in a very short note, from a historian’s point of view 
this booklet offers significant details about the role the Junak Society had 
in the process of establishing of the BOC:

“The Managing Board of the Junak Society initiated the establishment of 
a Bulgarian Olympic Committee that has representatives from every type 
of sports in our country. The Olympic Committee holds its meetings in the 
Junak’s office at 7, Dobrudzha street in Sofia.
The number of competitors in the Olympic Games is strictly limited. 
The strongmen and athletes preparing to compete at the Games should 
know that those selected by a special jury shall have the honour to carry 
the Bulgarian national flag. And may this flag of Bulgaria not be the last 
one in the magnificent procession of thousands of enthused young people 
from all over the world who will be marching proudly with their national 
flags in front of millions of spectators. 
Let us work hard now, strongmen and athletes! Let us work diligently 
and not give up! For the name of Bulgaria and its honour! Good luck and 
success to all of you!

Technical Commission permanent members: 
Daniel Blanchoud, Chairman
Members: Pancho Fotinov, Josef Bureš
Hristo Atanasov, Union’s Chairman”
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За да постави началото на олимпийската деятелност у нас, БОК 
свиква на 20 април 1924 г. свое заседание, на което трябва да се 
обсъдят:

1. Задачите на БОК и средствата за тяхното постигане,
2. Организиране пропагандата на Комитета;
3.  Учредяване на Олимпийски комитети – секции на БОК – из про-

винцията;
4. Свикване тържествено заседание на БОК*

Заседанието на БОК дава своите резултати и макар да няма сведе-
ния за решенията, ясно се очертава поемането на чисто спортно 
техническите въпроси за подготовката на състезатели и нацио-
нални олимпийски отбори в рамките на родовите спортни орга-
низации и съюзи (СБГД „Юнак”, БНСФ, Колоездачния съюз, Фехто-
валния клуб, Жокей клуб). На заседанието се решава Комитетът 
да поеме организационните въпроси, свързани с определяне на кри-
терии и изисквания за изграждане на национални олимпийски от-
бори, подбор на спортове и уреждане на национални състезания и 
организация на пътуването и участието в игрите, решаване на 
административни въпроси. Тази задача се възлага на учредената 
спортно-техническа комисия, която е излъчена от достойни пред-
ставители на отделните спортни организации.

Още в първите си начинания БОК развива идеята за създаване на 
местни олимпийски комитети – обединяващи местните спортни 
организации. Първоначалната идея е тези комитети да издирват 
талантливи състезатели, да организират тяхната подготовка и 
да събират средства за участието на България в олимпийските 
игри. Макар и неосъществена дълги години, по-късно се превръща в 
единствената алтернатива за съгласуваното организационно раз-
витие на спортните организации по места. 

Съюзът „Юнак”, Колездачният съюз и БНСФ, поради добрите си 
организационни и материални възможности, организират първите 
национални шампионати за излъчване на олимпийски състезатели. 
„Юнак” свиква своя извънреден VI национален събор, в който се про-
веждат състезания „за шампионат”, БНСФ провежда Великденски 
атлетически и футболни състезания, а по същото време БКС про-
вежда колездачни състезания в Разград, на които се излъчват канди-
дати за олимпийските ни отбори. С тези прояви се слага началото 
на организирането на национални първенства, които прерастват в 
държавни първенства по видове спорт. По останалите спортове, 
по които не може да се проведат национални шампионати, БОК про-
вежда отделни проверовъчни състезания (фехтовка и конна езда).

* Окръжно писмо на БОК, № 62, 10 април 1924, ИА НСА, Йосиф Буреш, албум 6, 
DSC 8969

The start of the BOC activities was on 20 April 1924 when a meeting was 
held with the following agenda: 

1. BOC’s tasks and means for their accomplishment;
2. Organising the Committee’s propaganda;
3.  Establishment of branches of the Olympic Committee outside the 

capital;
4. Convening a special BOC meeting*.

That BOC meeting resulted in certain steps being made, although no 
written record of such decisions has been discovered. However, all the 
technical issues related to the preparation of athletes and the national 
Olympic teams within the different sports organisations and unions (the 
Junak Gymnastics Society, the BNSF, the Cycling Union, the Fencing club, 
the Jockey Club) obviously became a priority. At the meeting, a decision 
was voted that the Committee handle all organisational issues regarding 
the criteria and requirements for creating national Olympic teams, i.e. 
selection of sports disciplines, arrangement of national competitions and 
organising participants’ travel to the Games’ venues, solving miscellaneous 
administrative questions. This task was assigned to the newly-established 
technical commission, which was formed by distinguished representatives 
from all the sports organisations.

The BOC’s first efforts were devoted to the idea of creating local 
Olympic committees (branches), which would bring together the local 
sports organisations. The original idea for these branches was to search 
out talented athletes and organise their training and to raise funds for 
Bulgaria‘s participation in the Olympics. Although not very successful 
for many years, later it became the only possible strategy for a coherent 
organised development of sports activities throughout the country.

Junak, the Cycling Union, and the BNSF, due to their good organisational 
and financial standing, managed to hold the first national championship 
at which Olympic competitors were selected. The Junak Society 
convened an extraordinary VI national convention during which 
competitions ‘for champions’ were held, the BNSF had its Easter 
Athletics and Football Competitions; at the same time the Bulgarian 
Cycling Union organised competitions in the town of Razgrad, at which 
candidates for our Olympic teams were selected. These events marked 
the beginning of the organisation of national championships, which 
later became regular state championships in those sports. In the other 
sports for which no national championships could be organised, the 
BOC tested the future Olympic competitors in special contests (fencing 
and equestrian sports).

* Letter of instructions from the BOC to its members, № 62 from 10 April 1924, Archives of 
the National Sports Academy, Josef Bures, album 6, DSC 8969



БОК взима решение за участие в олимпийските игри да се опре-
делят спортовете футбол, лека атлетика, колоездене и конен 
спорт. От анализа на подбора става ясно, че нашият олимпийски 
отбор е подбран от организации, в които влияние имат военните, 
но не са включени представители на съюза „Юнак”, въпреки че той 
участва активно в подготовката за игрите.

За осигуряване на връзките с МОК и нашата олимпийска делегация 
за олимпийски представител (олимпийско аташе) е определен Сава 
Киров, секретар на Българската легация в Париж и един от най-ак-
тивните разпространители на спорта у нас, учредител на Фут-
бол клуб 1913 г. Комитетът също така предвижда изпращане на 
спортния журналист Александър Дякович в Париж, за да отразява 
олимпийските игри.

Въпреки големия ентусиазъм завръщането на България в олимпий-
ските игри през 1924 г. не оставя значими спортни постижения. 
Именно в спортните резултати на нашите участници се очерта-
ва истинската картина за състоянието и развитието на спорта 
у нас. В състезанията по лека атлетика взимат участие Кирил 
Петрунов, Любен Карастоянов, Александър Цветков и Васил Вен-
ков. Най-добрите постижения са на Цветков и Венков в бягането 
на 5000 м, съответно 12 и 13 място. В другите спортове нашите 
състезатели нямат изявени резултати. 

Българският олимпийски футболен отбор е съставен изключител-
но от състезатели от София – „Левски” и „Славия”: Петър Ива-
нов, Александър Христов, Симеон Янков, Иван Радоев, Боян Боянов, 
Гено Матеев, Кирил Йовович, Константин Мазников, Тодор Влади-
миров, Никола Мутафчиев и Димитър Мутафчиев, с треньор Ле-
ополд Нич от Виена. Футболният отбор пръв заминава за Париж и 
участва само в една среща – с отбора на Ирландия, която губи с 1:0 
и отпада от борбата.  

Първите олимпийски колоездачи за България са Борис Димчев, Про-
дан Георгиев, Васил Стоянов, Георги Абаджиев, Атанас Атанасов, 
Марин Георгиев и Милко Клайнер. Те участват в състезания на пис-
та и по шосе. Най-доброто им постижение е на Георги Абаджиев и 
Милко Клайнер в изпитанието на 188 км по шосе от 72 участници, 
съответно 53 и 58 място.

В конния спорт участват само Владимир Стойчев и Крум Лекарски 
в обездка и всестранно изпитание. В обездката Владимир Стойчев 
заема 17 място от 25 участници, а във всестранното изпитание 
Стойчев заема 31 място, а Лекарски отпада.

Макар и без призови места, нашето участие в олимпийските игри 
в Париж е от символично значение, защото то допринася за раз-

The BOC decided to send participants in the following Olympic sports: 
football, athletics, cycling and equestrian sports. Having analysed the 
selected competitors, it became clear that our Olympic team comprised 
representatives from organisations that were influenced by the military 
and did not include any members of the Junak clubs, although they actively 
participated in the preparations for the Games.

Bulgaria’s Olympic attaché for the purpose of working in close liaison with 
the IOC and the Bulgarian Olympic delegation was Mr. Sava Kirov. He was 
secretary of the Bulgarian legation in Paris and was one of the fervent 
activists devoted to the idea of promoting sports in Bulgaria, one of the 
founders of FC 1913. The Committee also appointed a sports journalist, 
Alexander Dyakovitch, who would travel to Paris in order to cover the 
Olympic Games. 

Despite the great enthusiasm and efforts invested the return of Bulgaria in 
the Olympic Games in 1924 did not result in any major sport achievements. 
The rankings showed the actual state in which sports in Bulgaria were 
at the time. Kiril Petrunov, Liuben Karastoyanov Alexander Tsvetkov and 
Vasil Venkov took part in the track and field events. The best achievements 
were those of Tsvetkov Venkov who ran the 5000 m distance and took 
12th and 13th place, respectively. In the other sports our athletes did not 
achieve any noteworthy results. 

The Bulgarian Olympic football team was composed exclusively of players 
from Sofia, namely from the Levski and Slavia teams: Peter Ivanov, 
Alexander Hristov, Simeon Yankov, Ivan Radoev, Boyan Boyanov, Geno 
Mateev, Kiril Jovovic, Constantine Maznikov, Todor Vladimirov, Nicola 
Mutafchiev and Dimitar Mutafchiev, with coach Leopold Nich from Vienna. 
The football team was the first to go to Paris and only participated in one 
game; our footballers played against the team of Ireland and lost 0:1 and 
did not continue in the next stage.

The first Olympic cyclists for Bulgaria were Boris Dimchev, Prodan 
Georgiev, Vasil Stoyanov, Georgi Abadzhiev, Atanas Atanasov, Marin 
Georgiev and Milko Kleiner. They all competed on both track and road. 
The best achievement was George Abadzhiev and Milko Kleiner’s 53th 
and 58th place, respectively, in the 188 km road distance in which 72 
participants took part.

In equestrian sports only Vladimir Stoytchev and Krum Lekarski participated 
in the dressage and the comprehensive test events. In dressage Vladimir 
Stoytchev ranked 17th out of 25 participants, and in the comprehensive 
test Stoytchev was 31st while Lekarski did not qualify.

Even though our participation in the Olympic Games in Paris did not achieve 
any significant success in the competitions proper, it was of utmost 
significance as it contributed immensely to the expansion and influence of 
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ширяване влиянието и авторитета на олимпийското движение в 
момент на нови реформи, осъществени от Пиер дьо Кубертен. 
Тези игри имат важно значение за нормализиране на международ-
ния спортен обмен,възражданайки обединения спортен дух, рав-
нопоставеност и уважение към спортистите от цял свят чрез 
зачитане на националното им достойнство.

С тази своя първа обществена мисия БОК поставя началото на 
една концепция в развитието на нашето спортно движение, коя-
то запазва своите устои и до днес – утвърждаването на пред-
ставителния спорт като нова водеща стратегия за развитие на 
телесната култура в България. Оттогава спортът в България 
насочва своето развитие към международни изяви като критерий 
за социалната му мисия и функции в обществото. Кампанията по 
участието ни в VIII олимпийски игри през 1924 г. определя и ми-
сията на БОК да бъде основен обединителен организационен фак-
тор, чрез който разпокъсаното спортно движение у нас да прео-
риентира своите социални функции от младежкото забавление и 
занимания през свободното време в една все по-социално значима 
социално-културна и политическа мисия на национално и държавно 
равнище. Тази мисия обаче е подложена на изпитания във всички 
периоди от съществуването на БОК и остава главното предизви-
кателство в развитието на Комитета и до днес.

С отшумяването на кампанията около игрите в Париж дейността 
на БОК постепенно замира. Причините за това са много. От една 
страна, БОК няма редовни и ефективни връзки с МОК, в които да 
се определи неговия статут и функции като част от междуна-
родното олимпийско движение. Липсват сведения за действено съ-
трудничество между Димитър Станчов (член на МОК за България) 
с БОК, което би било от изключително значение за укрепване на 
неговото положение между спортните организации в България. 
Кореспонденцията между БОК и МОК до 1929 г. се води единстве-
но по въпроса за участието на България в олимпиийските игри.

Наред с това, председателят на Комитета, Ефтим Китанчев, е 
на дипломатическа мисия в Атина и там остава до края на живота 
си (1925 г.). След смъртта му БОК остава без ръководител и със 
силни центробежни сили, породени от противопоставянето между 
спортните организации. Така БОК води няколко години формално съ-
ществувание, без да провежда никаква дейност. Осуетява се наме-
рението на БОК от 1925 г. за провеждане на „Българска олимпиада” 
(комплексни спортни игри в олимпийски дух на национална равнище). 
Дълги години идеята за провеждане на „Балканска олимпиада” ос-
тава без начинания за нейното осъществяване. От друга страна, 
международните спортни връзки вместо от БОК, през този период 

the Olympic Movement in Bulgaria at a time of new reforms enacted by 
Pierre de Coubertin. Those Games were important for the normalization 
of international sports exchange, reviving spor tsmanship and the spirit of 
equality and respect for athletes from around the world by honouring their 
national dignity.

With this first public mission the BOC launched a concept in the 
development of our sport movement which it still maintains today, namely 
that representative sport should be a flagship strategy for the physical 
culture in Bulgaria. Since then sports in Bulgaria have been focused on 
preparation for international events as a criterion for its social mission 
and functions in society. The campaign for Bulgaria’s participation in the 
VIII Olympic Games in 1924 also determined the mission of the BOC to 
be a major unifying institution with the help of which the fragmented 
sports movement in the country could be reorganised from simply a 
youth entertainment and leisure activities to a more socially significant 
socio-cultural and political mission of national and state level. This 
mission, however, has endured hardships throughout the existence of 
the BOC and remains the main challenge in the development of the 
Committee today.

The Games in Paris campaign almost forgotten, the BOC’s activities 
gradually stopped. There were numerous reasons for that. On the one 
hand, the BOC had no regular and efficient communication links with 
the IOC through which to affirm its status and functions as part of the 
international Olympic movement. There is no evidence that Dimitar 
Stanchov (IOC member for Bulgaria) cooperated actively with the BOC, 
which at the time was crucial for the strengthening of its position among 
the other sports organisations in Bulgaria. Correspondence between the 
BOC and the IOC until 1929 was only on the issue of the participation of 
Bulgaria in the Olympic Games. 

Moreover, the President of the Committee, Eftim Kitanchev, was on 
a diplomatic mission in Athens where he remained until the end of 
his life (1925). After his death, the BOC was left with no permanent 
leader and, undermined by the strong centrifugal forces caused by 
confrontation between the sports organisations, for several years 
the BOC existed but did not have any activities. In 1925 its efforts to 
organise and hold “a Bulgarian Olympics” (a number of sports events 
in the Olympic spirit at national level) came to no fruition. For many 
years the idea of “ a Balkan Olympics” found no supporters and no 
steps for its realisation were made. On the other hand, in this period 
communication with foreign sports entities at international level instead 
of through the BOC was maintained primarily by the different sports 
unions and clubs in Bulgaria. The Committee did not have any property 
or financial resources, it did not perform specific actions pursuant to 



7.    Александър Дякович – първият олимпийски журналист  /  Alexander Dyakovich, the first Bulgarian 
Olympic journalist

8.    Дефилиране на българската делегация по време на отриването на Олимпийските игри в 
Париж, 1924 г.   /  The Bulgarian delegation marching at the opening ceremony of the Olympic Games 
in Paris, 1924

9.   Олимпийският отбор по лека атлетика  /  The Olympic track and field team

10.  Бягане на Цветков и Венков в серията  /  Tsvetkov and Venkov during the qualification series

11. Васил Венков   /  Vasil Venkov

12.  Олимпийският отбор по футбол – Париж, 1924 г.   /  The Olympic football team, Paris, 1924

13.  Грамота на Гено Матеев за участие във футболния турнир  /  Geno Mateev’s certificate of 
participation in the football tournament

14. Крум Лекарски  /   Krum Lekarski

1. , 2.  „VIII олимпияда Париж 1924 г.”, издание на СБГД „Юнак”, в което за първи път в България се 
публикуват идеите за олимпизма на Кубертен  /  VIII Olympics in Paris 1924, a publication of the 
Junak Society, in which Coubertin’s ideas about Olympism were disseminated in Bulgaria for the first 
time.

3.        Писмо на БОК за свикване на организационно заседание по повод подготовката за 
Олимпиийските игри 1924 г.  /  A letter from the BOC convening an organisational meeting 
regarding the preparation for the Olympic Games in 1924.

4.        Георги Абаджиев от Разград, участник в Олимпийските игри, 1924 г.  /  Georgi Abadjiev from 
Razgrad, a participant in the Olympic Games in 1924.

5.        Национално първенство по лека атлетика, 1929 г.  /  The national track and field championship, 
1929

6.        Олимпийски подборни състезания, 1924 г.  /  Olympic team selection tournaments, 1929 
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преимуществено се осъществят от отделните съюзи. Комите-
тът няма своя собственост и финансови източници, не развива 
специфични дейности, съобразно устава, не провежда оживена меж-
дународна дейност. Всички тези слабости и проблеми не дават въз-
можност БОК да се утвърди като обединяваща върховна спортна 
институция до края на 20-те години на ХХ в. 

Това състояние се променя едва в края на 1927 г., след като в преса-
та се предупреждава, че БОК не е направил нищо за подготовката 
ни за олимпийските игри в Амстердам през 1928 г., и е възможно 
да се повторят слабостите при изпращането на олимпийските 
ни отбори през 1924 г. В статиите се посочва, че  необходимост-
та от участие в Олимпийските игри през 1928 г. в Амстердам е 
довела до създаване на специални двегодишни програми от нацио-
налните олимпийски комитети в Европа за подготовка на своите 
отбори. Критиките към Комитета довеждат до свикване на общо 
събрание на БОК за избор на нов председател и предприемане на 
организационни дейности за гарантиране участието в игрите. На 
това събрание се избира за председател на Комитета Димитър 
Станчов, с очакването, че неговият авторитет ще преодолее 
разрасналите се конфликти между спортните организации, а, от 
друга страна, ще повлияе за привличане на държавни средства за 
гарантиране подготовката и участието на наша олимпийска де-
легация. Делегатите избират отново техническа комисия, която 
да провевежда подборните състезания съобразно критериите и да 
определи олимпийските отбори. Нейната мисия обаче се осъщест-
вява в един твърде кратък срок. Тя е в състав: Никола Гладнишки, 
Александър Дякович, М. Димитров, полк. Христов и д-р Димов и ро-
тмистър Владимир Стойчев.

За да придаде общонационален характер на подготовката, БОК е 
включен, вероятно с посредничеството на Димитър Станчов, в про-
веждането на общонационални спортни тържества, посветени на 
1000-годишнината на цар Симеон и 50-годишнината от освобожде-
нието на България, предвидени за 24 май 1928 г. На тези състезания 
БОК поема задачата да проведе национални шампионати и да опре-
дели окончателно участниците на Олимпийските игри в Амстер-
дам. Предвижда се участие в 7 вида спорт: футбол, лека атлетика, 
фехтовка, гимнастика, колоездене, плуване, конен спорт.

Финансовата комисия към БОК си поставя за задача да събере 
1700000 лв., за да се подготви и изпрати една по-внушителна 
спортна делегация. Комисията развива активна дейност за съби-
ране на тези средства чрез организиране на сказки, състезания, 
лотарии. Въведена е инициативата спортните организации да 
отделят свои средства за олимпийския фонд, издават се първите 
спортни марки, приходите от които влизат във фонда.

its statute, did not maintain any active international relations. All these 
weaknesses and difficulties encountered by the BOC did not allow it to 
become the unifying highest sports institution in the end of the second 
decade of the twentieth century.

The situation described above changed only towards the end of 1927 
when the press accused the BOC of not doing anything as preparation for 
the Olympic Games in Amsterdam 1928 and warned that the difficulties 
the Olympic team experienced in 1924 could occur again. A number of 
articles in the press pointed out that in view of the Olympic Games of 
1928 in Amsterdam special two-year programmes had been created by 
national Olympic committees in Europe so that the Olympic teams could 
undergo proper preparation. Criticism of the Committee’s work led to the 
BOC convening a General Assembly meeting and the election of a new 
President as well as reorganizing of its activities to ensure participation 
in the games. Dimitar Stanchov was elected President of the Committee 
at that meeting, with the expectation that his authority would overcome 
the widespread conflicts between sport organisations and, on the other 
hand, would attract government funding for the preparation of our 
Olympic delegation and its participation in the Games. The delegates at 
the meeting elected a technical commission that would conduct selection 
competitions according to the set criteria and decide on the members 
of the Olympic team. Its mission had to be completed in a very short 
time. Members of the Commission were Nikola Gladnishki, Alexander 
Dyakovich, M. Dimitrov, Col. Hristov, doctor Dimov, and cavalry captain 
Vladimir Stoytchev.

The BOC was included in some major national events in order to make 
the Olympic preparation a nation-wide effort, most probably with 
the assistance of Dimitar Stanchov. It took part in the conducting of 
national sports activities dedicated to the celebration of the 1000th 
anniversary of King Simeon’s birth and the 50th anniversary of the 
Liberation of Bulgaria, scheduled for May 24, 1928. These events were 
used by the BOC to organise national championships and determine 
the final lists of participants in the Olympic Games in Amsterdam. A 
decision was made that Bulgarian athletes would compete in seven 
sports: football, athletics, fencing, gymnastics, cycling, swimming, and 
equestrian sports.

The Finance Commission of the BOC set a goal for itself to raise 
1,700,000 levs so that a more impressive Olympic delegation be prepared 
and sent to Amsterdam. The Commission worked very hard to achieve 
this goal by organising lectures, contests, sweepstakes, etc. All sports 
organisations were invited to participate in an initiative by allocating some 
of their financial resources to the Olympic Fund; the first stamps with 
sports subject were issued and the revenue collected from them was 
also included in the said fund.
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1.  Грамота на Йосиф Буреш за организиране на 1000-годишнината на цар Симеон, 1919 г., когато 
за първи път се осъществява идеята за пренасяне на факелен огън от атлети на големи 
разстояния  /  Award Certificate presented to Joseph Bureš for organising the celebrations of King 
Simeon’s 1000th anniversary in 1919, when for the first time a torch relay carried a symbolic flame at long 
distances

2.  Българският олимпийски отбор със знаменосец ротмистър Владимир Стойчев на Олимпийските 
игри в Амстердам 1928 г.  /  The Bulgarian Olympic team with flag bearer Rittmeister Vladimir Stoytchev 
at the Olympic Games in Amsterdam 1928
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3.  Асен Лекарски  /  Asen Lekarski

4.  Членовете на Жокей клуб, между които Крум Лекарски, Владимир Стойчев, Семов, 
Дограмаджиев и др.  /  Members of the Jockey Club including Krum Lekarski, Vladimir Stoytchev, 
Semov, Dogramadjiev and others

5.  Крум Лекарски, Владимир Стойчев и Стефан Чапрашиков на световно известния турнир по 
конен спорт в Аахен, 1929 г.  /  Krum Lekarski, Vladimir Stoytchev and Stefan Tchaprachikov at the 
world famous equestrian festival in Aachen, 1929.



През април 1928 г. в България (Чирпан) става тежко земетресение, 
което оставя десетки хиляди души без всякакъв подслон и сред-
ства за препитание. В хуманитарната дейност за подпомагане на 
пострадалите се включва БОК, като дарява всичките събрани сред-
ства за участие в олимпийските игри на фонда за пострадалите. 
Научавайки за това, МОК изказва своето признание и уважение към 
моралния жест на БОК и отправя молба България да изпрати поне 
една малка делегация, която да вземе участие в тържествата по 
откриване на игрите в Амстердам. С помощта на държавата БОК 
изпраща 6-членна делегация по конен спорт – Владимир Стойчев, 
Тодор Семов и Крум Лекарски, фехтовка – Димитър Василев, Асен 
Лекарски и треньор Владимир Андреев – всичките военни.

Резултатите от участието на нашите състезатели са скромни, 
въпреки стремежа им за достойно представяне. Тежките условия 
за пътуване и липсата на предварителна специална подготовка 
оказват своето неблагоприятно влияние, като поставят нашите 
състезатели в неравностойни условия в сравнение с другите ат-
лети. Възможност за добро представяне имат конниците в три-
дневното изпитание, но нещастният случай с Крум Лекарски, пад-
нал от коня с тежка травма, не дава възможност на нашия отбор 
да завърши състезанието.

С олимпийските игри в Амстердам е свързан и случаят с първия 
български световен рекордьор – Любен Бозев от Пловдив. Като 
член на съюза „Юнак” и състезател по вдигане на тежести, през 
декември 1927 г. той взима участие в националното първенство 
на Франция по вдигане на тежести и побеждава френския шампион 
Вибер с постижение 107 кг., в бавно повдигане в категория 82.5 кг. 
Съдиите не признават опита и след два дни на 27 декември 1927 г. 
се провежда ново състезание, на което Любен Бозев става побе-
дител като повдига 109 кг., което е нов световен рекорд в кате-
гория до 82.5 кг. Това известие предизвиква сензация в България и 
съюзът „Юнак” прави постъпки пред Международната федерация 
по вдигане на тежести да стане неин член, за да бъде признат 
рекорда на Бозев. На 19 май 1928 г., МФВТ приема съюза „Юнак” за 
свой член и признава рекорда на Бозев*.

Любен Бозев получава покана да участва от името на Франция в 
Олимпийските игри през 1928 г., но отказва с достойнство.

„Не един път на Бозев му е предлагано да стане французки поданик 
и да участва от името на Франция, като му е обещано да му се съз-
даде добро положение и пр., но Бозев винаги е заявявал:„Българин 

* Табаков, Петър, кореспондент. – В Спорт , бр. 205, 29 май 1928.

In April 1928 a severe earthquake rattled the town of Chirpan in Bulgaria 
leaving thousands of people without shelter and livelihood. The BOC 
took part in the humanitarian aid offered to the victims by donating all the 
money collected for the participation in the forthcoming Olympic Games. 
Having learnt about this, the IOC expressed its appreciation and respect 
for the moral gesture of the BOC and asked that Bulgaria send at least a 
small delegation to participate in the celebrations for the opening of the 
Games in Amsterdam. Supported by the state, the BOC was able to send 
a 6-member delegation comprising mainly equestrian sports members: 
Vladimir Stoytchev, Todor Semov, and Krum Lekarski; Dimitar Vasilev 
and Asen Lekarski (fencing) and coach Vladimir Andreev, all members of 
the military.

Our participants’ results were modest despite their enthusiasm and hope 
for a good performance. The rigors of travel and lack of prior special training 
had their adverse effect, placing the Bulgarian competitors in unequal 
conditions as compared to the other athletes. The participants in the three-
day equestrian contest had some hope for better ranking; however, the 
unfortunate accident with Krum Lekarski who fell off his horse and was 
severely injured was the reason why the Bulgarian team did not complete 
the competition.

Nevertheless, it is the Olympic Games in Amsterdam that are 
remembered for the first Bulgarian world record, namely that of Luben 
Bozev from Plovdiv. As a member of the Junak Society and competitor 
in weightlifting, in December 1927 he took part in the national 
championship of France in weightlifting and defeated the French 
champion Vibère with a successful attempt at 107 kg in slow lifting in 
the 82.5 kg category. The judges recognized the attempt and two days 
later, on 27 December 1927 a new competition was held, which Luben 
Bozev won again, lifting 109 kg. That was a new world record in the 
82.5 kg category. This piece of news caused a sensation in Bulgaria 
and the Junak Society tried to communicate with the International 
Weightlifting Federation (IWF) and become its member so that Bozev’s 
record be recognised. On 19 May 1928 the IWF accepted Junak as a 
member and recognised the record*.

Liuben Bozev received an invitation to participate in the 1928 Olympic 
Games in the French team but proudly declined such an offer.

Bozev was offered French citizenship more than once and to participate 
on behalf of France with the promise of receiving prominent status 
and all. However, Bozev has always stated “I am Bulgarian and I shall 

* Tabakov, Peter. Sports Newspaper, issue 205, dated 29 May 1928                                                              
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1.   Любен Бозев  /  Lyuben Bozev

2.  Тежкоатлетическата школа „Юнак” в Пловдив, средата на 20-те години на ХХ в.  / The Strongmen School of the Junak Society in Plovdiv, mid-20s of the 20th century.
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съм, ще си остана такъв и от името на България ще се състеза-
вам на Олимпиядата в Амстердам.”*

Пред кореспондента на в. „Спорт” той дава изявление по този 
повод и казва, че очаква да бъде включен в българската олимпийска 
делегация от Париж. Но поради отпадането на юнашката група за 
участие в игрите заради липсата на средства, по-нататък БОК 
не поема организацията по включването на Бозев в олимпийската 
делегация. Неговото име е заявено за участие в Амстердам, но на 
дъската по-късно е записано „отказал се”.

Въпреки слабото участие на България в Олимпийските игри в Ам-
стердам, поради неблагоприятно стеклите се обстоятелства, 
става ясно, че българското спортно движение набира сила. Това 
личи не само от емблематичния първи световен рекорд, поставен 
от Любен Бозев, но най-вече от все по-ярко очертаващите се та-
лантливи спортисти по различни спортове, което дава възмож-
ност на БОК да предвиди участието по 7 вида спорт. Принос за 
това има подобряването на организационното състояние на клу-
бовете и съюзите, обогатяването на състезателния живот в 
страната по видове спортове и все по-активното международно 
участие на нашите състезатели.

* Спорт, бр 196, 18 март 1928.

remain Bulgarian and compete in the Olympic Games in Amsterdam for 
Bulgaria.”*

In an interview for the Sports Newspaper he gave a statement on 
the occasion and said that he expected to join the Bulgarian Olympic 
delegation from Paris. But because of the Junak’s group not participating 
in the games due to the lack of funds, the BOC did not consider Bozev’s 
inclusion in the Olympic delegation. His name was submitted for 
participation in Amsterdam, however, later on the board it was written 
“withdrawn.”

Despite the unsatisfactory performance of Bulgaria in the Olympic Games 
in Amsterdam due to the unfortunate events and circumstances, it became 
obvious that the Bulgarian sports movement was gaining momentum. 
This was evidenced not only by the iconic first world record set by Luben 
Bozev but more so by the emerging bright talents in different sports, which 
allowed the BOC to consider participation in 7 different sports. A major 
contribution for that development was the improvement of the clubs’ 
organisation and the larger number of competitions held in the country in 
all sports and the more active participation of Bulgarian representatives in 
international competitions.

* Sports Newspaper, issue 196, dated 18 March 1928



Изграждане на БОК като обединителна национална 
спортна институция 1929 – 1940

Всички тези проблеми и слабости ясно очертават необходимостта 
не само от промяна на ръководството, но и на значителни рефор-
ми в развитието на спортното движение в България, включител-
но за мястото и функциите на Българския олимпийски комитет. 
Тези реформи се осъществяват като обхващат не само дейност-
та на БОК, но и дейността на спортните организации чрез въвеж-
дане на спортно законодателство. В БОК реформите се свързват 
на първо място с избора на ген. Велизар Лазаров за председател на 
БОК и Стефан Чапрашиков за член на Международния олимпийски 
комитет и почетен председател на Комитета. Тяхната дейност 
в продължение на повече от 10 години изиграва ключово значение 
за утвърждаването не само на БОК, но и на цялостното развитие 
на спортното движение и равнището на телесната култура в 
България. За жалост, и до днес те не са получили необходимото 
признание, като незаслужено са заличени от историческото съз-
нание и култура на спорта. За успешната дейност на Комитета 
допринасят и членовете на управителния съвет: подпредседате-
ли Димитър Иванов, Димитър Лазов, председател на техническия 
съвет Иван Сокачев, главен секретар Тодор Зъбов, касиер Христо 
Енев, домакин Александър Колушки.

Особено важен фактор, изиграл роля за утвърждаването на БОК 
като обединителна национална спортна институция, е промяната 
на държавната политика към спорта с приемането през 1931 г. на 
уникален за нашите условия Закон за физическото възпитание на 
българската младеж. Той е плод на усилията предимно на членовете 
на БОК, БНСФ и „Юнак”, които прокарват концепцията за обвърз-
ване на спорта с училището, въвеждане на политика и нормативи 
за изграждане от държавата и общините на спортна инфраструк-
тура, засилване влиянието на спортните организации, въвеждане 
на държавна програма за телесно възпитание и изграждането на 
самостоятелни фондове за финансиране на училищното телесно 
възпитание, както и фонд „Български олимпийски комитет” за 
осигуряване на международните изяви на българския спорт.

Ключово значение за утвърждаване мястото на БОК в спортното 
движение и неговото обществено признание у нас има провежда-
нето през 1931 г. на едно значимо международно спортно събитие 
с широк политически отклик у нас – Балкански олимпийски игри, 
официално наречени „Балканиада”. С решението на МОК да прове-
де Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1932 г. се създават 
непреодолими пречки за участието на български спортисти на иг-
рите. Разноските за всеки един участник възлизат на 140 000 лв., 

The BOC growing into a unifying national sports institution 
1929 – 1940

All of the issues described in the previous chapter clearly outline the 
need not only for a change in the BOC leadership, but also for significant 
reforms in the development of the sports movement in Bulgaria, including 
redefining the functions and role of the Bulgarian Olympic Committee. 
Such reforms were carried out by adopting legislation covering not only 
the BOC activities, but the activities of all sports organisations as well. The 
reforms in the BOC began with the appointment of Gen. Velizar Lazarov 
as President of the Committee and Stefan Tchaprachikov being elected 
member of the International Olympic Committee and Honorary President 
of the BOC. For more than 10 years their efforts had been crucial for the 
establishment of the BOC and the overall development of the sports 
movement and physical culture in Bulgaria. Unfortunately, to this day 
their work and lifelong commitment has not been fully recognised and 
these great figures have been undeservedly deleted from our historical 
consciousness and the culture of sport. The Committee’s successful work 
was largely due to the dedication of its Board Members: Dimitar Ivanov and 
Dimitar Lazov (Vice-President), Ivan Sokachev (President of the Technical 
Council), Todor Zabov (Secretary General), Hristo Enev (treasurer), and 
Alexander Kolushki (administrator).

A very important factor that gave a tremendous impetus for the 
reinforcement of the BOC as a unifying national sports institution was 
the change in the government policy to sports, which led to the adoption 
of a unique for those times and circumstances Physical Education Act. 
It came into force in 1931. This piece of legislation was the result of the 
combined efforts of the BOC, the BNSF and the Junak Union who had 
succeeded in promoting the idea of linking sport and school education, 
the introduction of regulations for the construction of state-sponsored 
athletic infrastructure in all municipalities, strengthening the influence of 
sports organisations, the enforcement of mandatory state program for 
physical education and the creation of special funds for school physical 
education as well as the Bulgarian Olympic Committee Fund, which was 
to guarantee the financing of participation in events abroad and other such 
international relations activities of the Bulgarian sport.

A key event that contributed majorly to strengthening the BOC’s role in the 
sports movement and added to its public recognition was the1931 large 
international sporting event with a broad political resonance in the country, 
namely the Balkan Olympic Games, officially called Balkaniada. Soon 
after the IOC decided to hold the 1932 Olympic Games in Los Angeles 
it became clear that for the potential Bulgarian Olympic competitors 
there were insurmountable obstacles. The cost of travel and preparation 
for each participant amounted to 140,000 levs, which far exceeded the 
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които са непосилни за нашето спортно движение. Същевременно, 
с нарастването на постиженията на нашите спортисти, ръковод-
ните фактори в спорта все по-настойчиво работят за интерна-
ционализирането на спортния живот, чрез което да се отговори 
на увеличаващата се пропагандна и политическа стойност на спор-
та като манифестация на националния авторитет и престиж 
на държавите. А за България такъв ефект е от голямо значение 
именно в рамките на Балканите.  

Макар и като алтернатива на нашето участие в Олимпийски-
те игри през 1932 г. провеждането на това важно международно 
спортно събитие в България има много по-голямо значение за раз-
пространението на олимпизма и спорта, отколкото предишните 
участия в олимпийски игри.

БОК представя идеята за организиране на Балканска олимпиада 
още през 1926 г. като един значим и по силите ни международен 
форум, който да служи за възраждане на националния дух сред мла-
дежта. В Гърция тази идея се осъществява частично, като от 
1929 г. в Атина се провеждат Балкански игри по лека атлетика и 
тенис.  По време на първите Балкански игри през 1929 г. се про-
вежда Балканска конференция на спортните ръководители, на коя-
то БОК прави предложение за провеждане на комплексни спортни 
игри в олимпийски дух. Но на това заседание не се стига да реше-
ние на въпроса за създаване на Балкански спортни игри поради не-
доверие и резервираност към нашата страна. Това дава основания 
на БОК да направи своето предложение-програма за провеждане на 
Балканска олимпиада в МОК, като изпраща своя проект и молба за 
подкрепа от страна на организацията. МОК подкрепя предложе-
нието на БОК, като единствено препоръчва форумът да се нари-
ча Балкански игри. Така БОК на 30 ноември 1930 г. обявява своето 
решение  да организира първия международен олимпийски спортен 
форум през 1931 г. 

След сложни перипетии по изясняване статута на игрите в поре-
дица от преговори с Гърция, Югославия, Турция и Румъния, нашите 
спортни дейци преодоляват противоречията, които възникват 
с организираните от Гърция Балкански игри по лека атлетика и 
тенис, чрез компромиси и добронамереност. Представителите на 
БОК получават признанието на другите балкански държави, че в 
действителност само България е в състояние да организира ком-
плексни игри и страната е естествен център и в близост до всич-
ки страни. Така се осигурява съгласието на представителите на 
спортните организации на Балканите, с изключение на Албания.

Идеята за Балкански игри или Балканиада намира много значи-
ма подкрепа от страна на българското правителство, като то 

financial limits of the Bulgarian sports movement. At the same time, 
with every new and greater sports achievement by Bulgarian athletes, 
the sports officials and leading figures began working towards the 
internationalisation of sports life through which they sought to respond to 
the increasing propaganda and political value of sport as a manifestation of 
national authority and prestige. For Bulgaria such an effort was especially 
significant on the Balkans where its impact would be most appreciated 
and needed. 

The Balkaniada, or the Balkan Olympic Games, was a substitute for the real 
1932 Olympics for our athletes and that major international sporting event 
held in Bulgaria greatly influenced the sports movement in the country 
and the spread of Olympism in general, much more than any previous 
participation of Bulgarian athletes in Olympic Games.

The BOC presented the idea of organising Balkan Olympic Games as early 
as 1926, emphasizing that it would be a significant event that our country 
could afford and it would be a grand opportunity for the revival the national 
morale especially among the younger generation. In Greece, a similar idea 
was partially realized in 1929, when Balkan Games were held with track 
and field competitions and tennis tournaments. During these first Balkan 
Games a conference was also held, attended by sports leaders from most 
Balkan states, at which the BOC proposed that comprehensive games 
inspired by the spirit of Olympism be organised. At this conference, 
however, no decision was taken regarding possible organising of such 
games due to the mistrust and negative attitude towards our country. 
That was the reason why the BOC made its proposal accompanied with a 
detailed programme to the IOC by sending a project, requesting support 
on the part of the international organisation. The IOC fully supported the 
project with the only requirement being that the competitions be called 
‘Balkan Games’. And on 30 November 1930 the BOC announced its 
decision to organise this first Olympic event in Bulgarian in 1931. 

After numerous vicissitudes and difficulties in the process of clarifying 
the status of the Games through a series of negotiations with Greece, 
Yugoslavia, Turkey and Romania, Bulgarian sports leaders were able to 
overcome the contradictions that had arisen with Greece and the Greek 
Balkan Games in athletics and tennis. Those obstacles were alleviated 
through compromise and goodwill. Representatives of the BOC received 
praise and acknowledgment from other Balkan states that in fact only 
Bulgaria was capable of organising such games and, moreover, the country 
was a natural geographic center, which made it a close destination for all 
other countries. Thus the consent of sports organisations from all Balkans 
states was secured, with the exception of Albania.

The idea of Balkan Games, or Balkaniada, received considerable 
support from the Bulgarian government. It participated in all stages 
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съучаства на всички етапи по подготовката и провеждането на 
игрите – мащабно строителство на съоръжения, транспорт, раз-
решаване на визови проблеми, настаняване, уреждане на служеб-
ното положение на спортисти и организатори, финансиране и др. 
Благодарение на тази помощ БОК успява блестящо да организира 
и подготви Балканиадата през 1931 г. в София, която по същество 
представлява умален вид на олимпийските игри. 

Балканиадата се провежда от 26 септември до 4 октомври 1931 г. В 
нея участват Гърция, Турция, Югославия и България. Състезанията 
се провеждат по футбол, колоездене, плуване и скокове във вода, 
мотоциклетизъм, фехтовка и конна езда. В тях се очертава над-
мощието на българския спорт на Балканите, като в повечето със-
тезания в личното и отборно класиране нашата страна е на първо 
място.  Отзвукът сред обществото и в политическите среди е го-
лям и това служи като важно основание държавата да се ангажира с 
развитието на телесната култура. Тези резултати утвърждават 
авторитета на БОК и доказват необходимостта от една общо-
национална спортна институция, която да има компетенциите за 
координиране на всички организации и да съгласува действията им 
съвместно с държавните институции и международните фактори 
в спорта. Впоследствие тези заслуги на БОК са признати както от 
държавата, така и от спортните деятели у нас.

Бързото разрастване на спортното движение от началото на 30-
те години на ХХ в. и разширяването на международните контакти 
обективно довеждат до необходимостта от институционално 
съгласуване и единство в живота на спортните организации под 
авторитета на обединителна институция каквато е БОК. Чрез 
Балканиадата БОК успява да утвърди тези свои функции в спорт-
ното движение у нас. Но трябва да се отдаде заслуженото и на 
качествата на ръководителите на БОК в този период – ген. Вели-
зар Лазаров, който със своя личен авторитет и ръководен талант 
успява да преодолее конфликтите между спортните организации 
и да превърне БОК в общонационална институция, защищаваща не 
котерийни, а национални интереси в областта на спорта, от кои-
то имат полза всички организации. Не малко значение за това има 
изключителната прозрачност, честност и пожертвователност 
на всички ръководни дейци в БОК, които през този период рабо-
тят напълно безкористно и всеотдайно за издигане равнището на 
спортното движение в страната.

Комитетът полага усилия да привлече всички спортни организа-
ции за колективни членове, за да може да обедини изцяло спортно-
то движение.

of the preparation and hosting of the Games, i.e. a huge construction 
projects were realised, transportation facilities were built, visa problems 
and other such issues solved, accommodation, status of athletes and 
officials taken care of, financing, etc. Thanks majorly to this support, 
the BOC was able to set impeccable organisation and prepare for 
the Balkaniada in 1931, which was held in Sofia and in fact became a 
miniature Olympics.

The Balkaniada took place from September 26 to October 4, 1931. 
Participants from Greece, Turkey, Yugoslavia and Bulgaria took part in 
it. Competitions in the following disciplines were held: football, cycling, 
swimming and diving, motorcycling, fencing and equestrian sports. In 
almost all of them Bulgarian athletes dominated over their opponents from 
the other Balkan states; most races in individual and team tournaments 
were won by our country. The impact this event had on the general public 
and in political circles was immense and the Games results became an 
important argument for the state to engage further in the development 
of physical culture in Bulgaria. These achievements affirmed the prestige 
and status of the BOC and demonstrated the need for a nationwide 
sports agency that was empowered to coordinate all actions and work 
together with government institutions and international factors in sport. 
Subsequently, the BOC’s success was recognized by the state as well as 
by the sports figures in the country.

Rapid expansion of the sports movement in the early 30s of the twentieth 
century and further improvement in international relations required smooth 
institutional coordination and unity in the life of sports organisations under 
the authority of a unifying institution such as the BOC. Having successfully 
organised the Balkan Games (the Balkaniada), the BOC was able to solidify 
these competences and functions in the Bulgarian sports movement. It 
should be acknowledged though that to a large extent this success was 
the result of hard work and efforts on the part of the then leadership of the 
Committee, namely that of Gen. Velizar Lazarov, whose personal authority 
and managerial talent alleviated the conflicts between the existing 
Bulgarian sports organisations and made the BOC a nationwide institution 
defending not some specific group interests, but national ambitions and 
aspirations in sport, which benefited all organisations. No less important 
was also the exceptional transparency, honesty, and devotedness of all 
leading figures in the BOC who during that period were totally committed 
and dedicated themselves to raising the level and achievements of the 
sports movement in the country.

The Bulgarian Olympic Committee succeeded in attracting all sports 
organisations as collective members in order to unify the whole sports 
movement in Bulgaria.
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Организации членове на БОК през 1936

Организаци клубове членове

Съюз на Българските гимнастически  
дружества „Юнак” 256 16833

Ловна организация „Сокол” 134 40604

Български колоездачен съюз 210 17412

Български народен морски сговор  22  2055

Българска национална спортна федерация  166  19672

Организация на Българските младежи-разузнавачи  26  2302

Български тенис съюз  6  770

Български ски съюз  18  1236

Български жокей клуб  19  618

Български аероклуб  15  800

Български мотоциклетен спорт съюз  1  220

Български автомобилен и туринг клуб  9  1251

Български бокс клуб  1  30

Български кънки клуб  1  150

Български клуб на борците аматьори  1  34

Автомобилношофьорски съюз  8  1467 

Всичко 894 дружества със 105498 членове

Наред със законодателната подкрепа на БОК, за издигане на него-
вия авторитет допринася и признаването му като върховна ор-
ганизация от страна на българските спортни съюзи. В самия БОК 
протича интензивен процес на организационни реформи. На първо 
място се извършват промени в устава, които налагат лоялно по-
ведение от страна на организациите членове, на второ място се 
изтъква важното задължение на БОК да организира общонационал-
ните състезания всяка година под формата на Български спортни 
дни. В устава се препотвърждава водещата роля на БОК в между-
народното представителство на България, което се обезпечава 
от изключително активната дейност не само на Стефан Чапра-
шиков, но и на всички членове на Комитета. Със създаването на 
Фонд „Български олимпийски комитет” и възможността БОК да 
организира дейности за увеличаване на приходите за спортното 
движение нарастващите финансови възможности се превръщат 
във важен фактор за развитието на спортното движение. 

Member Organisations of the BOC in 1936

Organisations Clubs  Members

Union of the Bulgarian Gymnastic  
Societies Junak  256 16,833

Sokol Hunters’ Organisation  134 40,604

Bulgarian Cycling Union 210 17,412

Bulgarian National Maritime Union 22  2,055

Bulgarian National Sports Federation 166 19,672

Bulgarian Scout Organisation 26 2,302

Bulgarian Tennis Union 6  770

Bulgarian Ski Union 18 1,236

Bulgarian Jockey Club 19 618

Bulgarian National AeroClub 15 800

Bulgarian Motorcycle Sports Union 1  220

Bulgarian Automobile and Touring Club 9 1,251

Bulgarian Boxing Club 1 30

Bulgarian Rollers Club 1 150

Bulgarian Amateur Wrestling Club 1 34

Automobile Drivers’ Club 8 1,467 

Total number of clubs 894 with 105,498 members.

Along with the legislative support for the BOC, its supreme authority 
was recognised by all the Bulgarian sports unions and clubs. In the 
Committee itself an intensive process of organisational reforms was 
going on. First, changes were made to the statutes that enforced loyalty 
on the part of the member organisations; secondly, the important duty 
of the BOC was added, namely, the organisation of annual nationwide 
competitions called Bulgarian Sports Days. The statutes reaffirmed the 
leading role of the BOC in the representation of Bulgaria abroad, which 
was carried out very actively not only by Stefan Tchaprachikov but also 
by all members of the Committee. With the creation of the Bulgarian 
Olympic Committee Fund and the possibility for the BOC to organise 
fund-raising activities to support the sports movement, its financial 
standing improved significantly, which was an important factor for its 
further development. 



5.  Стефан Чапрашиков, член на МОК за България, почетен председател на БОК  /  Stefan 
Tchaprachikov, IOC member, Honorary President of the BOC

6.  Проф. Карл Дийм  /  Prof. Carl Diem 

7.  Решение за издаване Годишник на БОК 1936 г. (сборник „Телесното възпитание в 
България“)  /  Decision to publish Yearbook of the BOC, 1936, Physical Education in Bulgaria

1.  Знак за отличие на БОК, връчено на Йосиф Буреш за заслуги, 1933 г.  /  Honorary Certificate of the BOC, 
awarded to Joseph Bureš, 1933

2.  Списък на членовете на техническия съвет на БОК, 1937 г.  /  List of members of the Technical 
Commission of the BOC, 1937
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Из устава на БОК

Чл. 2 БОК има за цел

Да урежда подготовката и участието на България в международ-
ните олимпийски игри – олимпиади.

Да подготвя и изпълнява международни олимпийски игри у нас Бал-
каниади, спортни състезания в широк мащаб.

Да подготвя и изпълнява периодични общобългарски спортни със-
тезания, които да обхващат повечето спортове от упражнявани-
те у нас видове спорт.

Чл. 3 

Дейности: урежда участието, провежда проверителни състеза-
ния, определя състезатилете.

Подпомага материално и морално правилния развой но физическо-
то възпитание в България.

В организационно отношение Комитетът създава комисии за раз-
витие на отделните видове спорт, с което взима пряко участие 
в техническите и мениджърски въпроси, свързани с развитието на 
спорта. Такива комисии се изграждат по футбол, лека атлетика, 
конен спорт, фехтовка, гимнастика, плуване и др. Това се прави 
с оглед да се въведе системна подготовка за олимпийските игри 

5 6 7

Excerpt from the BOC Statutes:

Art. 2 The BOC’s goal is

To organise the preparation and participation of Bulgaria in the international 
Olympic Games – the Olympics;

To prepare and hold international оlympic games in Bulgaria – Balkaniada, 
and other large-scale sports competitions;

To organise and host regular all-Bulgarian sports events, which must 
include most of the sports practiced in Bulgaria.

Art. 3 

Activities: It organises the participation, conducts preliminary tests, and 
determines eligibility of athletes;

To support financially and morally the development of physical education 
in Bulgaria. 

In terms of organisation, the Committee established commissions for 
the development of individual sports thus directly taking part in solving 
technical and managerial issues related to the development of sports. 
Such commissions were set for football, athletics, equestrian sports, 
fencing, gymnastics, swimming and other disciplines. This was done in 
order to introduce a system for Olympic preparation a few years prior 
to the Games. So the BOC launched the first national programme for 



няколко години по-рано. Така БОК въвежда първата национална про-
грама за олимпийска подготовка от 1933 г. за олимпийските игри в 
Берлин. На 21 април 1933 г. БОК приема програмата и определя Тех-
ническа комисия за нейното осъществяване в състав: Иван Сока-
чев отговорник за стрелковия и ловен спорт, Павел Грозданов – за 
футбола, Иван Качев – за леката атлетика, майор Минчев – за кон-
ния спорт, Йосиф Буреш – за гимнастиката, Никола Гладнишки – за 
тежката атлетика, капитан Джендо Тодоров – за колоезденето, 
инж. Даракчиев – за водния спорт, ротмистър Асен Лекарски – за 
фехтовката, Борис Алексиев – за бокса, Никола Нинов – за тениса, 
Тодор Стаевски – за кънки спорта, Борислав Йорданов – за ски спор-
та, Димитър Стойчев – за борбата.

Белег за значителния авторитет и отговорности на БОК е анга-
жиментът да започне издаването на свое списание – „Известия на 
Българския олимпийски комитет” през 1933 г. (по-късно „Олимпий-
ски вести”) и през същата година да създаде Медицинска станция 
за поставяне под медицински контрол подготовката на олимпий-
ските състезатели. Станцията се ръководи от проф. д-р Орахо-
вац, д-р Матеев и дипломиран спортен учител Борислав Йорданов. 
Така още в средата на 30-те години на ХХ в. БОК изгражда принцип-
ните положения на един модел за олимпийска подготовка, който 
намира пълна реализация едва няколко десетилетия по-късно.

Новото ръководство на Комитета се заема и с разрешаване на 
проблема с липсата на собствено помещение. В тази връзка БОК 
се включва в строителството на кооперацията „Собствен дом” 
(със заем от 300 000 лв.), в която се предвижда подходящо помеще-
ние за нуждите на Комитета.

Утвърждаването авторитета на БОК се осъществява и в между-
народен план. Комитетът започва да поддържа редовни връзки не 
само с МОК, но и с националните олимпийски комитети на реди-
ца европейски държави; най-близки са взаимоотношенията с тези 
на Балканските страни, а с НОК на Германия са  особено активни 
във връзка със зимните олимпийски игри в Гармиш Партенкирхен и 
олимпийските игри в Берлин през 1936 г. Трябва да се подчертае и 
активността на Стефан Чапрашиков в МОК. Той участва в сесии-
те на МОК в Берлин (1930), Виена (1933), Осло (1935), Гармиш-Пар-
тенкирхен  (1936) и Берлин 1936 г. и според меродавни междуна-
родни източници се ползва с репутацията на един от водещите 
международни олимпийски деятели наравно с Ейвъри Бръндидж и 
Зигфрид Едстрьом, които след Втората световна война последо-
вателно стават председатели на МОК.

С името на Стефан Чапрашиков се свързва и поканата към проф. 
Карл Дийм (един от най-авторитетните дейци на международно-

Olympic training in 1933 for the Olympic Games in Berlin. On 21 April 
1933, the BOC adopted the said programme and appointed a Technical 
Committee for its implementation whose members were: Ivan Sokachev, 
responsible for the shooting and hunting sports; Pavel Grozdanov – 
football, Ivan Kachev – athletics, Major Minchev – equestrian sports, 
Joseph Bureš  – gymnastics, Nikola Gladnishki – strength athletics, 
Capt. Dzhendo Todorov – cycling, Mr. Darakchiev – water sports, Capt. 
Asen Lekarski – fencing, Boris Alexiev – boxing, Nikola Ninov – tennis, 
Todor Staevski – skating, Borislav Yordanov – skiing, Dimitar Stoytchev 
– wrestling.

A sign of significant authority and the responsibilities the BOC had 
assumed was its commitment to begin publishing its own magazine, i.e. 
Proceedings of the Bulgarian Olympic Committee in 1933 (later entitled 
Olympic News) and that same year to establish a medical station where 
Olympic athletes who were preparing for the Games would be supervised. 
This medical station was managed by Prof. Orahovats, Dr. Mateev and Mr. 
Borislav Yordanov, a specially trained sports teacher. So, this is how in the 
mid-thirties of the 20th century the BOC founded a model for Olympic 
training and preparation that would be fully realized only a few decades 
later. 

The new leadership of the Committee also took up the problem of finding 
permanent premises for the organisation. For that purpose, the BOC 
decided to invest in the My Own Home Project (taking a bank loan of 
300,000 levs). The building would offer suitable accommodation for the 
needs of the Committee.

Strengthening the authority of the BOC was also achieved in international 
relations. The Committee began to maintain regular contacts not only 
with the IOC, but also with the National Olympic Committees of a 
number of European countries; the closest relationships being kept 
with the NOCs of the Balkan countries. Communication with the NOC of 
Germany was especially active in connection with the Winter Olympics 
in Garmisch-Partenkirchen and the Olympic Games in Berlin in 1936. 
The role of Stefan Tchaprachikov and his contacts with the IOC should 
be highlighted in particular. He participated in the IOC sessions in Berlin 
(1930), Vienna (1933), Oslo (1935), Garmisch-Partenkirchen (1936) 
and again in Berlin in 1936. According to authoritative international 
sources Mr. Tchaprachikov enjoyed a reputation as one of the leading 
international Olympic figures on par with Avery Brundage and Sigfrid 
Edström, who following the end of World War II were successively 
elected presidents of the IOC.

Mr. Tchaprachikov’s name is also associated with the invitation to 
visit Bulgaria extended to Prof. Carl Diem (one of the most respected 
figures of the international Olympic movement and founder of the 
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то олимпийско движение и родоначалник на Международната олим-
пийска академия) през 1933 г. да посети България. В София той 
изнася първите публични лекции за същността на олимпийската 
идея и с това се поставя началото на общественото разпростра-
нение на олимпийската идея в нашата страна. За тази цел БОК ор-
ганизира и своя библиотека, първоначално със 189 заглавия, която 
се обогатява предимно с лични дарения на неговите членове. БОК 
издава сборника „Телесното възпитание в България” – първата 
обща история на спортните организации в България, осъществе-
но след усилена събирателска работа едва след олимпийските игри 
през 1936 г. 

Важно значение за утвърждаване на олимпийските ценности в 
спорта и авторитета на БОК имат няколко знакови негови ини-
циативи с широк международен отзвук. На 15 май 1936 г. БОК на 
общо събрание взема решение да ходатайства пред българското 
правителство да предложи барон Пиер дьо Кубертен за Нобелова 
награда за мир, както и за забраната за злоупотреба с олимпий-
ското звание с всякаква търговска или спекулативна цел. Наред с 
това БОК взима активно участие в организацията по пренасянето 
на олимпийския огън от Олимпия за олимпийските игри в Берлин.

За организиране на щафетното факелно бягане е създаден Цен-
трален организационен олимпийски комитет, състоящ се от Т. Ге-
оргиев, главен организатор, Г. Караиванов, подначалник отделение 
„Телесно възпитание” при Министерство на народната просвета, 
инж. Сгуревски, Георги Исаев, инж. Узунов и Т. Антонов. БОК оси-
гурява участието на спортните организации в населените места, 
през които минава огънят, като цялото разстояние от 238 км се 
разделя на отсечки по 1 км за всеки факлоносец. За факлоносците е 
осигурен екип – бяла фланелка и черни панталонки, както и по един 
факлоносач, който остава притежание на участника в пренасяне-
то на огъня.

Първият огън запален в Олимпия влиза в България на 25 юли в 
14:00 ч. на границата с Гърция. Той преминава през градове и села, 
където навсякъде се организира тържествено посрещане на Олим-
пийския огън със специална културна програма и обществени съ-
брания. По-значими чествания са осъществени в Горна Джумая 
(Благоевград), Дупница, Радомир, Перник, София и Драгоман. Тази 
важна проява е част от общата кампания за подготовка и участие 
на българските спортни отбори в олимпийските игри през 1936 г.  

Подготовката на състезателите за олимпийските игри се осъ-
ществява в 2-годишна тренировъчна програма за зимните и лет-
ните спортове, след което чрез проверовъчни състезания се из-
лъчват олимпийските отбори. 

International Olympic Academy) in 1933. In Sofia he gave the first public 
lecture on the nature of the Olympic idea and that was the beginning 
of disseminating the Olympic ideas in our country. To this purpose, the 
BOC compiled a special library that initially possessed 189 books and 
journals, later enriched mainly by private donations from BOC members. 
The Committee also issued collected articles on the topic of The Physical 
Education in Bulgaria, which was in fact the first comprehensive history 
of Bulgarian sports organisations in – the end-result of hard work and 
lots of efforts invested in research and fact-finding after the Olympics 
in 1936. 

To promote the Olympic values   in sports and to boost the prestige of the 
BOC, the latter launched several significant initiatives, which reverberated 
abroad for a long time. On 15 May 1936, at a General Assembly meeting 
of the BOC a decision was voted to submit a proposal to the Bulgarian 
government to propose Baron Pierre de Coubertin for the Nobel Peace 
Prize as well as to prohibit the use of the Olympic title for any commercial 
or speculative purposes. Moreover, the BOC actively participated in 
the organisation of the Olympic torch relay from Mount Olympia to the 
Olympic Games in Berlin.

A Central Organising Olympic Committee was established for the Olympic 
torch relay; its members were T. Georgiev, chief organiser, G. Karaivanov, 
deputy head of the Physical Education Department of the Ministry of 
Education; Sgurevski, prof. engineer; Georgi Isaev, Uzunov, prof. engineer, 
and T. Antonov. The BOC arranged for sports organisations members to 
be present in the towns and villages on the chosen route for the entire 
distance of 238 km. The Olympic torch route was divided into sections of 
one km each for every torchbearer. Special uniform was provided for the 
torchbearers – white T-shirt and black pants, and one torch handle, which 
was to be kept by the proud torchbearers as a souvenir after they had 
relayed the Olympic flame. 

The first Olympic flame lit in Olympia entered Bulgaria on 25 July at 14:00 
at the border with Greece. It passed through towns and villages and in each 
location a reception ceremony was organised for the Olympic torch relay 
with a special cultural programme and different festivities. Some of the 
biggest events were held   in Gorna Dzumaya (present-day Blagoevgrad), 
Dupnitsa, Radomir, Pernik, Sofia and Dragoman. This important celebration 
was part of the campaign for the preparation and participation of Bulgarian 
teams in the Olympic Games of 1936.

The preparation of competitors for the Olympics was organised in a 2-year 
training programme for the winter and the summer sports, towards the 
end of which competitions were held to select eligible members for the 
Olympic teams.



1., 2. Маршрут на Факелното бягане, 1936 г.  /  The Olympic torch route, 1936

3.  Маршрут на Факелния огън в България 1936 г.  /   The Olympic torch route in Bulgaria, 1936

4. Предаване на Олимпийския огън по пътя  /  Olympic torch relay

5.  На граничния пункт Кулата-Промахон за посрещане на Олимпийския огън  /  At the border checkpoint Kulata-Promachonas to meet the Olympic Flame 

6.   Емблемата на участниците в ХI Олимпийски игри, Берлин 1936 г.  /  The Olympic Emblem of Bulgarian participants in the 1936 Olympics

7.   Българската делегация дефилира на Игрите в Гармиш-Партенкирхен  /  The Bulgarian delegation at the Garmisch-Partenkirchen Games

8.   Борислав Йорданов и Асен Цанков  / Borislav Yordanov and Asen Tsankov

9.    Олимпийският отбор на България при пристигането му на Зимните олимпийски игри  / The Bulgarian Olympic team after its arrival at the Winter Olympics

10.   Българският отбор по ски  /  The Bulgarian ski team
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Така през 1936 г. България изпраща за първи път олимпийски състе-
затели по зимни спортове на IV Зимни олимпийски игри в Гармиш 
Партенкирхен. Там страната ни участва със скромна делегация под 
ръководството на Димитър Ганев, Рашо Чипев (капитан), треньор 
и състезател в отбора е Борислав Йорданов, заедно със своите 
колеги: Асен Цанков, Христо Кочов, Рашо Жеков, Димитър Костов, 
Иван Ангелаков, Никола Димитров и Боян Димитров. Най-добро по-
стижение има Борислав Йорданов, класирал се на 29 място от 66 
състезатели в спускането. 

7

9 

8
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Thus, in 1936, for the first time Bulgaria sent Olympic athletes in winter 
sports at the IV Olympic Winter Games in Garmisch Partenkirchen. Our 
delegation was small, led by Mr. Dimitar Ganev, Rasho Chipev (captain), 
Borislav Yordanov was a coach and competitor; the other team members 
were Asen Tsankov, Hristo Kochov, Rasho Zhekov, Dimitar Kostov, Ivan 
Angelakov, Nikola Dimitrov, and Boyan Dimitrov. Borislav Yordanov’s 
achievement was the best; he ranked 29th among 66 competitors in the 
Alpine skiing.  



По-големи усилия България полага за участие в ХI олимпийски игри 
в Берлин. Основните средства се осигуряват от Олимпийския 
фонд, българската държава и от спортните организации. Специал-
на финансова помощ е дарението на Филип Реемстма, голям меце-
нат на изкуството в Германия, който дарява 20 000 райхсмарки за 
подготовка на нашата делегация. В знак на благодарност БОК го 
обявява за свой благодетел-член на Комитета.

БОК изпраща в Берлин делегация от 94 души, в която влизат 
официални лица, състезатели, треньори и технически персонал. 
Страната ни е представена в спортовете: лека атлетика, колое-
здене, гимнастика, стрелба, фехтовка, безмоторно летене, конен 
спорт. В групата са включени и 29 юноши, които вземат участие 
в олимпийския младежки лагер, организиран от домакините.

Най-добрите изяви на тези игри са на Любен Дойчев в десетобоя, 
където той се класира на 14 място, и на Борис Харалампиев – 37 
място в маратона. В програмата на олимпийските игри като де-
монстративен спорт е включено безмоторното летене. В състе-
занията участва майор Георги Дреников, един от най-големите 
български пилоти, който с неговия собственоръчно конструиран 
самолет „Рилски орел” се класира на трето място.

В културната програма на игрите се провежда и конкурс за танцо-
ви състави. На този конкурс народният състав „Българска китка” 
с ръководител Борис Цонев печели златен медал.

И в тези олимпийски игри България не успява да привлече внима-
нието на световната спортна общественост с особени спорт-
но-технически постижения. Ние все още нямаме възможности да 
се сравняваме с държави, в които спортът има сериозни тради-
ции, развива се в благоприятни икономически и културни условия 
и се поддържа чрез държавен модел за управление; страни,където 
има значителен потенциал в областта на науката, методиката 
и организацията на тренировъчния процес. Освен това у нас все 
по-остро се чувства липсата на цялостна организация и методика 
на спортното обучение поради липса на специалисти и средства за 
нейното осигуряване, липса на добри съоръжения и организация за 
гарантиране на предолимпийската подготовка на състезателите.  

Анализът на неуспехите от участието ни в ХI олимпийски игри 
води до идеите за осъществяване на нов етап от реформи в БОК. 
Основното в тези реформи е търсенето на държавна подкрепа 
за развитието на спортното движение, усъвършенстване на за-
конодателството и одържавяване на спорта, както и финансово 
ангажиране на държавата по примера на други европейски държави. 
Втората насока на реформите БОК вижда в усъвършенстване на 

Greater efforts were taken for the preparation of Bulgarian Olympians 
for the XI Olympic Games in Berlin. Most of the financing for that goal 
was provided by the Olympic Fund, the Bulgarian state, and the sports 
organisations. Special financial assistance was the grant from Mr. 
Philipp Reemstma, a great patron of the arts in Germany, who donated 
20,000 Reichsmarks for the preparation of our delegation. As a token 
of appreciation and gratitude the BOC proclaimed him a benefactor and 
honorary member of the Committee.

The delegation to Berlin comprised 94 people including officials, athletes, 
coaches and technical staff. Our country had representatives in track 
and field, cycling, gymnastics, shooting, fencing, gliding, and equestrian 
sports. The group also included 29 adolescents who took part in the 
Olympic youth camp organised by the hosts.

The best achievement in the Berlin games was that of Luben Doychev 
in the decathlon, in which he ranked 14th, while Boris Haralampiev took 
37th place in the marathon. Gliding was included in the Olympic Games 
programme as a demonstration sport. One of the best Bulgarian pilots 
took part in those competitions; his name was Major Georgi Drenikov. He 
flew in his plane named ‘Rila Eagle’, which he constructed himself, and 
won third place.

In the arts festival, which was part of the Games, a competition in dancing 
was held. The Bulgarian ensemble ‘Bulgarian Bouquet’ with choreographer 
Mr. Boris Tsonev won the golden medal. 

Bulgaria did not manage to attract the attention of the global sports 
community with outstanding sports and technical achievements at the 
Berlin Games. We could not yet compare with countries where sport 
had had long-standing traditions and had been developing in favorable 
economic and cultural conditions, supported by a state management model; 
countries in which there was significant potential in the field of science, 
methodology and organisation of the training process. Furthemore, it was 
becoming more and more obvious that Bulgaria did not have sufficient 
overall organisation and methodology of sports preparation due to the lack 
of specialists and proper financing, lack of good facilities and infrastructure 
and organisation to ensure good quality training and preparation of athletes 
for the Olympics.

The analysis of Bulgaria’s unsatisfactory performance at the XI Olympic 
Games resulted in ideas for the implementation of a new phase of 
reforms in the BOC. The main focus of those reforms was finding 
channels to secure state support for the development of the sports 
movement, updating legislation and the nationalisation of sports, 
namely financial commitment on the part of the state following the 
example of other European countries. The second direction for reforms 
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1.  Първо официално периодично издание „Известия на БОК”, 1934 г.  / The first official BOC periodical, The BOC Newsletter, 1934

2.  Българската олимпийска делегация в Берлин, 1936 г.  /  The Bulgarian Olympic delegation in Berlin, 1936 

3.  Държавния глава цар Борис III поздравява националния олимпийски отбор в олимпийското село, 1936 г.  /  The head of state, King Boris III, greets the national Olympic team in the Olympic village, 1936.

4.  Олимпийският отбор на България дефилира по време на откриването на ХI олимпийски игри в Берлин  /  The Bulgarian Olympic team marching at the opening ceremony of the XI Olympic Games in Berlin
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1.  Официалният плакат на БОК за ХI олимпийски игри в Берлин  /  The official BOC poster for the XI 
Olympic Games in Berlin

2. Борис Харалампиев  /  Boris Haralampiev

3. Нено Мирчев  /  Neno Mirchev
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4. Майор Георги Дреников  /  Major  Georgi Drenikov

5. Майор Кирил Семов  /  Major Kiril Semov

6.  Сборникът на БОК „Телесното възпитание в България“, 1936 г.  /  The BOC publication entitled 
Physical Culture Education in Bulgaria, 1936
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1., 2. Олимпийска легитимация на Иван Чурешки Берлин, 1936 г.  /  Olympic ID card issued to Ivan Tschureschki, 1936

3. Националният олимпийски отбор по колоездене, 1936 г.  /  Bulgaria’s Olympic cycling team, 1936

4. Българските участници в младежкия лагер по време на ХI олимпийски игри в Берлин  /  Bulgarian participants in the youth camp during the XI Olympic Games in Berlin

5. Доклад за участие в младежкия лагер на ХI олимпийски игри в Берлин  /  A report on the participation in the youth camp during the XI Olympic Games in Berlin
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спортно-състезателната дейност чрез създаване на Общобългар-
ски спортни игри, организирани от Комитета. На трето място 
БОК поставя въпроса за развитието на спортната пропаганда 
сред младежта. В тази насока към БОК се създава Клуб на олимпий-
ските състезатели, а също така се учредяват и специални отли-
чия на БОК за проявени спортни добродетели и добри постижения. 
Едни от първите наградени са Любен Дойчев, Камен Ганчев, Влади-
мир Стойчев и Крум Лекарски.

За осъществяването на тези идеи с посредничеството на Сте-
фан Чапрашиков през 1937 г. в България е поканен проф. Карл Дийм. 
Българското правителство му поставя задачата да изготви ця-
лостна стратегия за реформи в областта на телесната култура. 
Тези реформи са известни под наименованието „Организационни-
ят план на Карл Дийм”. В този план се прилага немският модел на 
тоталитарно развитие на спорта в страната чрез отнемане са-
мостоятелността на спортните съюзи и тяхното одържавяване 
под пряко управление от институциите. 

След обявяване на плана всички спортни организации, включително 
и БОК, изразяват своето несъгласие с отделни елементи от него, 
основавайки се на дълбоките демократични традиции и авторитет 
на вече създадените организации за телесно възпитание и спорт 
у нас и тяхната значима социална дейност. Въпреки тази позиция 
държавните институции започват все по-сериозно да се намесват 
в управлението на спортните съюзи и това довежда до обща криза 
в спортното движение. Тази криза засяга и БОК, тъй като, застъп-
вайки позицията за обществения характер на спортното движение, 
той влиза в противоречие с държавната политика и с това посте-
пенно се слага край на пълноценното сътрудничество между дър-
жавата и обществените организации като равноправни партньори.

Последната значителна общонационална проява с международни 
измерения, която БОК се стреми да осъществи, са ежегодни об-
щобългарски спортни игри. Организирани съвместно със спортни-
те съюзи, първите такива игри се провеждат през 1939 г. в София 
от 15 до 22 октомври. Чрез тях БОК си поставя за цел да насърчава 
предолимпийската подготовка за участие в ХII олимпийски игри в 
Хелзинки през 1940 г.  За изпълнение на своята идея БОК създава 
Организационен комитет с председател Иван Сокачев и членове 
Тодор Зъбов, Александър Колушки, Владимир Стойчев, Иван Качев 
и Теню Георгиев. За игрите се одобряват 50 000 лв. с възможност 
да се покрият и допълнителни разходи. Организаторите разработ-
ват пълна програма за игрите, но неочакваното начало на Втората 
световна война и въведената в страната мобилизация осуетяват 
пълноценното им провеждане.

in the BOC was finding ways to improve sports activity by creating All-
Bulgarian Sports Games, organised by the Committee. Thirdly, the BOC 
raised the question of launching sports propaganda among the younger 
generation. To this end, an Olympic Athletes Club was created at the 
BOC and special prizes were proposed for displaying and upholding 
sports virtues and excellent sports performance. Luben Doychev, 
Kamen Ganchev, Vladimir Stoytchev, and Krum Lekarski were the first 
to be awarded those special prizes. 

To implement these ideas Stefan Tchaprachikov invited Prof. Carl Diem 
to visit Bulgaria in 1937. The Bulgarian government assigned him the 
task of designing a comprehensive reform strategy in the field of physical 
culture. These reforms are known as “The Carl Diem’s Organisational 
Plan.” The plan included measures copying the German model of 
totalitarian development of sports and meant discontinuing the autonomy 
of sports associations and transforming them into state enterprises 
under the direct management of state institutions.

After the announcement of the plan, all sports organisations, including 
the BOC, expressed their disagreement with certain elements in it, 
bringing to the attention the profound democratic traditions and 
reputation of already established organisations for physical education 
and sports in our country and the significant social role they had been 
playing. Ignoring this, the state institutions began to interfere in the 
management of sports associations more and more eventually leading 
to an overall crisis in the sports movement. That crisis affected the 
BOC also, since it supported the idea of the sports movement’s public 
character, which conflicted with the state policy and gradually ended 
the good co-operation between the state and the public organisations 
as equal partners.

The last major nationwide event with foreign participation, which the 
BOC sought to realize, was the annual All-Bulgarian Sports Games. 
Organised jointly with the sports unions, the first such games were 
held in 1939 in Sofia, from 15th to 22nd October. The BOC’s aim 
was to promote the preparation for participation in the XII Olympic 
Games in Helsinki in 1940. To accomplish its goal, the BOC created 
an Organising Committee, chaired by Ivan Sokachev, and including 
the following members: Todor Zabov, Alexander Kolushki, Vladimir 
Stoytchev, Ivan Kachev, and Tenyu Georgiev. Financing in the amount 
of 50,000 Bulgarian levs was approved for the event with an option 
to cover additional costs. Organisers worked out a comprehensive 
programme for the games, but the unexpected onset of World War II 
and the consequent mobilization became an immense obstacle for the 
complete realisation of that project. 
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В тези условия окончателната програма включва 11 вида спорт: 
лека атлетика, гимнастика, футбол, конни състезания, фехтов-
ка, колоездене, стрелба, баскетбол, волейбол, тенис и плуване.

„Както при съставянето на програмата първоначално, така и през 
всичкото време на подготовката, понеже игрите се уреждаха за 
първи път, владееше една боязън дали съюзите са готови да под-
крепят почина на БОК и дали ще бъдат в състояние да проведат 
начертаната програма. Това чувство се засилваше и поради лошо-
то време, което предшестваше състезанията. То се засилваше и 
от общия упадък в спортната дейност през последните няколко 
години. Изтъкваме, че I общобългарски състезания се проведоха 
при твърде неблагоприятни условия.”

При провеждането на игрите се появяват и допълнителни труд-
ности – лошото време налага отлагането на някои състезания, а 
военната мобилизация принуждава организаторите да импровизи-
рат в състезанията по конен спорт и водни спортове. Така напри-
мер състезанията по водни спортове на БНМС се провеждат на 
две части – през август 1939 г. се провежда гребането във Варна, 
а състезанията по плуване „се произведоха в с. Лъджене, пак като 
част от общата програма на Общобългарските игри на 15 октом-
ври 1939 г. – в деня на откриването на игрите.” Поради ограни-
чения не се провеждат състезанията за обиколката на София по 
мотоциклетизъм. На откриването на игрите, поради отказ на 
югославския клуб „Войводина”, се играят само две футболни сре-
щи: „Славия” –„Левски”, а по-късно мачът България – Германия.

Тези и още множество случаи подчертават трудностите, кои-
то настъпват за развитието на спорта у нас в навечерието на 
Втората световна война. Ярък пример за невъзможността БОК да 
развива широкомащабно своята дейност е съдържанието на про-
грамата му за 1940 г., която е не само намалена до минимум, но 
остава неизпълнена поради влошаващите се обществено-полити-
чески условия.

Програма за дейността на БОК през 1940 г.

1. Уреждане на II Общобългарски игри

2. Сътрудничество и подпомагане на върховните съюзи и съответ-
ните сдружавания за установяване на най-добрите състезатели по 
разните видове спорт и взимане на общи мерки за непрекъснатото 
подобрение и увеличение на техните постижения до степен да мо-
гат достойно да участват в международни състезания.

3. Редовно всекимесечно издаване на „Олимпийски вести”

Under these circumstances, the finalized programme comprised 11 sports: 
track and field, gymnastics, football, equestrian sports, fencing, cycling, 
shooting, basketball, volleyball, tennis and swimming.

“During the drawing of the initial programme as well as throughout 
the preparation period some sense of trepidation was hovering over all 
involved as those were the first such games to be held and it was not 
certain whether the unions were ready to support this initiative of the 
BOC and if they would be capable of completing the scheduled events. 
That unpleasant feeling was emphasized by the unfavourable weather 
conditions that preceded the competitions. The situation was also 
aggravated by the overall decline in the sports life during the last years. 
We would like to point out that the First All-Bulgarian Games were held 
under most adverse conditions.”

Further difficulties hindered the smooth completion of the games, i.e. bad 
weather was the reason for some of the races to be rescheduled while 
the mobilization forced organisers to improvise during the equestrian 
sports competitions and the swimming events. For example, water sports 
competitions of the Bulgarian National Maritime Union were conducted 
in two parts, the first one in August 1939 was held in Varna (rowing) and 
“swimming races were completed in the village of Ladzhene, again as part 
of the common programme of the All-Bulgarian Games on the 15th day of 
October, 1939 – on the very day the Games were opened.” Due to some 
restrictions, the motocross tour of Sofia was not held. After the opening 
ceremony because the Yugoslav football club Vojvodina refused to take 
part, only two football matches were played, namely Slavia vs. Levski and 
later Bulgaria vs. Germany.

The above-described events and many others highlight the difficulties the 
development of sports in the country endured on the eve of World War 
II. An example of the constraints imposed on larger-scale activities of the 
BOC is the content of its plan for 1940, which is not only minimized, but 
was in fact not entirely fulfilled due to deteriorating social and political 
conditions.

Planned Activities of the BOC for 1940

1. Organising Second All-Bulgarian Games

2. Cooperation and support for the national unions and consequent 
affiliations aiming at finding the best athletes in all sports so that relative 
measures be taken for their fruitful preparation and improvement of 
achievements to such an extent that they could successfully participate 
in international events.

3. Regular monthly publication of Olympic News.



4. Засилване на постъпките пред съответните власти и учреж-
дения, за да може по-скоро по законодателен път да се подпомогне 
делото на телесното възпитание в България, съобразно опита в 
чужбина и местните условия и възможности:

5. Пласиране на актива на Комитета за уреждане на въпроса с по-
мещението съвместно с други съюзи.

Въпреки че БОК приема програма за подготовка за ХII олимпийски 
игри, в световен мащаб международното олимпийско движение 
преустановява своята дейност през 1939 г. и отменя провежда-
нето на игрите в Хелзинки през 1940 г., поради започналата Втора 
световна война. Наред с това, у нас в края на 1940 г. се приемаЗа-
кон за организиране на българската младеж, известен като закона 
„Бранник”. Към това трябва да се прибави и смъртта на ген. Ве-
лизар Лазаров, което е огромна загуба в организационно и идейно 
отношение не само за БОК, но и за спортното движение у нас като 
цяло. Заместилият го ген. Рашко Атанасов не успява да се изяви 
като авторитетен и всепризнат спортен ръководител от маща-
ба на Велизар Лазаров, което в крайна сметка допринася за упадъка 
на Комитета. 

4. Stepping up actions and submission of requests to the respective 
authorities and institutions so that implementation of legislative measures 
for the improvement of bodily education in Bulgaria take place in line with 
international best practices, taking into consideration the local conditions 
and abilities.

5. Disposal of Committee’s assets in order to solve the issue of permanent 
office premises in co-operation with other unions. 

The BOC adopted a preparation programme for the Games of the 
XII Olympiad; however, the international Olympic movement all but 
ceased its activities worldwide in 1939 and the Helsinki Games in 1940 
were suspended indefinitely following the outbreak of World War II. 
Furthermore, at the end of 1940 a law was adopted in Bulgaria, which 
became known as the Brannik (Defender) Act, aiming to ‘organise the 
Bulgarian youth’. It should also be added that Gen. Velizar Lazarov passed 
away at that time and it was a huge loss not only for the BOC in terms of 
organisational and ideological capacity, but also for the sports movement 
in Bulgaria as a whole. Gen. Rashko Atanasov succeeded him as Chair of 
the Committee; however he failed to follow in the footsteps of his highly 
revered and utterly respected predecessor, which eventually led to the 
decline of the Bulgarian Olympic Committee.

1 2
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1.   Програма на 
общобългарските спортни 
игри, 1939 г.  /   
All Bulgarian Sports Games 
programme, 1939

2.  Церемония по откриване на 
общобългарските спортни 
игри  /  The opening ceremony of 
the All Bulgarian Sports Games

3.  Програма за дейността на 
БОК по подготовката за 
участие в ХII олимпиийски 
игри 1940 г.  /  Programme for 
planned activities of the BOC for 
preparation of participation in the 
XII Olympic Games, 1940

4.  Ген. Рашко Атанасов, 
председател на БОК  /  Gen. 
Rashko Atanasov, BOC President

5.  Писмо до членовете на 
Техническата комисия на БОК 
за провеждане на работно 
заседание  /  A letter to the 
members of the BOC Technical 
Commission regarding a working 
meeting

С постановленията на закона „Бранник” се отнема самостоятел-
ността на всички граждански спортни организации, които стават 
поделения на „Бранник”. Тази организация поема ръководни функ-
ции, свързани с организирането на спортни прояви и разпреде-
лението на държавните средства, регламентира и посредничи в 
отношенията между държавни и общински власти и спортни ор-
ганизации. С всичко това се нанася значителен удар на спортното 
движение в страна, а на практика БОК продължава да съществува 
чисто формално – без да развива никаква дейност на международно 
и национално равнище. С това БОК загубва своята наскоро създа-
дена и все още неукрепнала функция на обединителна институция 
на българския спорт, която в продължение на 10 години се явяваше 
основният фактор за организационното, идейно и социално разви-
тие на спорта като обществено явление. С непровеждането на 
олимпийски игри и ограничаването на международната дейност, 
поставена изцяло под контрола на „Бранник”, БОК губи възмож-
ността да развива и присъщата му международна посредническа 
мисия. Организацията продължава да съществува само формално, 
а на 17 септември 1944 г. тя е разтурена от новоизграденото 
комунистическо спортно движение.

The provisions of the Brannik Act deprived all civil sports organisations 
of any autonomy and they became units of Brannik. This formation 
assumed management functions related to the organisation of sporting 
events and the distribution of state funds; it regulated and mediated 
the relationship between state and municipal authorities and sports 
organisations. All that was a significant blow to the sports movement 
in the country while the BOC continued to e xist in name only without 
conducting any activities at international or national level. Thus, the 
BOC lost its newly-acquired and yet not solid enough role of a unifying 
institution of Bulgarian sport, although for 10 years it had been the 
major factor in the organisational, ideological and social development 
of sport as a social phenomenon. With the Olympic Games suspended 
and its international activities restricted and placed entirely under 
the control of Brannik, the BOC was no longer able to continue its 
international mediating mission. The organisation continued to exist 
but only nominally, and on 17 September 1944 it was disbanded by the 
new communist sports movement.
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Забрана на БОК и дейността на ген. Владимир 
Стойчев за възстановяване на Комитета 
1944 – 1956
На 9 септември 1944 г. със съдействието на съветските войски 
в България се извършва държавен преврат и се установява нов 
тип държавно управление, което слага начало на поредните соци-
ално-политически, икономически, демографски и културни промени 
в обществото, определили развитието на България до края на ХХ 
в. Тези реформи са основани на отрицание на устоите в общест-
веното развитие от предишния период и унищожение на голяма 
част от социалния елит, извършено с широко прилагано насилие. 
Главната особеност на тези промени е, че общественото разви-
тие е насочено към целта за изграждане на всеобщо благоденствие 
в едно бъдещо комунистическо общество от съветски тип. За 
осъществяването на тази цел се узаконява ръководството на 
цялостния обществен живот от единствената управляваща пар-
тия – БКП, въз основа на нейната идеологическа доктрина, която 
до края на този период се налага като фундаментален обществе-
но-икономически и културен постулат. Същевременно в страната 
настъпват сложни процеси на индустриализация и съпътстващи 
демографски промени, свързани с преселване на голяма част от на-
селението от селата в градовете. Осъществява се интензивно 
развитие на икономиката, строителството, културата, обра-
зованието и науката, в които България постига забележителен 
напредък. Всички тези обстоятелства оказват съществено вли-
яние върху развитието на телесната култура в България и дават 
възможност да се обяснят сложните и противоречиви процеси на 
развитие в областта на спорта.

Първите действия на новата власт по отношение на спорта са 
насочени към политическа подмяна и организационно разформи-
роване на ръководните органи на всички спортни организации и 
институции в страната. Някои от спортните организации дори 
са идеологически заклеймени като фашистки и шовинистически, 
което води до тяхното разтуряне. Сред тези организации е и 
Българският олимпийски комитет. Той е разпуснат през октом-
ври 1944 г. с едно от първите решения на новосъздадения Цен-
трален спортен съвет (ЦСС) – орган за идейно и организационно 
ръководство на физическата култура към правителството. С 
този акт се дава ясно указание за враждебното отношение на 
властта не само към БОК и т.н. „буржоазен” спорт, но включи-
телно и към Олимпийското движение, което се счита за инстру-
мент за идеологическа диверсия от страна на Запада. Избити са 
една част от ръководителите на спортни организации. Между 

Ban on the BOC, Restoration and Activities of the 
Committee from 1944 to 1956

On 9 September 1944 with the assistance of Soviet troops a coup 
d’état was carried out in Bulgaria and a new type of government was 
installed. That overthrow marked the beginning of social, political, 
economic, demographic and cultural changes in our society, which 
determined the development of Bulgaria until the end of 20th century. 
Those major changes shattered the foundations of the existing social 
order of the previous historical period and led to the disappearance of 
much of the social elite. That was enforced with widely spread violence. 
A specific feature of the reforms that took place in the late 40s was 
that social development was directed towards the goal of building 
a welfare state with universal benefits for all in a future communist 
society of Soviet type. To achieve this, the leadership of the Bulgarian 
Communist Party (the only governing party) was imposed and it ruled 
over the entire public life, applying its ideological doctrine, which was 
the only governing policy in all socio-economic and cultural spheres. 
At the same time the country was going through a complex process 
of industrialisation and subsequent demographic changes related to 
the relocation of a large part of the population from the countryside to 
the cities. Major developments of the economy took place, large-scale 
construction projects were completed and significant progress in 
culture, education and science was made, in which Bulgaria achieved 
outstanding results. All those circumstances had substantial effect on 
the development of physical culture in Bulgaria and were the reason 
for the complex and sometimes conflicting processes of development 
in the field of sport.

The new government’s first measures regarding sports aimed at 
changing the political foundations and actual disbanding of the governing 
bodies of all sports organisations and institutions in the country. Some 
sports organisations were even branded as fascist and chauvinistic, 
which led to their dissolution. The Bulgarian Olympic Committee was 
one of those banned organisations. It was disbanded in October 1944 
with one of the first decisions of the newly established Central Sports 
Council (CSC), a governing body for the ideological and organisational 
management of physical education in the country. This act was a 
clear indication of the hostile attitude of the socialist state not only 
towards the BOC and the so-called ‘bourgeois’ sport, but also towards 
the Olympic Movement, which was considered a tool for ideological 
subversive actions from the West. A number of sport organisations’ 
leaders were killed. Among them were Ivan Battenbergski, Chairman 
of BNSF, member of the BOC; Rashko Atanasov, Chairman of the Junak 
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1.  Физкултурен парад, 1951 г.  /  A physical culture parade, 1951

2.  Символична гимнастическа продукция от началото на 50-те 
години на ХХ в.  /  A symbolic gymnastics formation from the 
beginning of the 50s of the 20th century

3.  Схема на държавно-политическата система за управление на 
спорта в България, 1949 – 1957 г.  /  An organigram of the state 
and political system governing Bulgarian sports during 1949 – 1957  

4.  Държавните и спортни ръководители на България в деня на 
Физкултурата, 1947 г.  /  State and sports movement officials of 
Bulgaria on the Day of Physical Culture, 1947
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5.  Реконструкция на спортните обекти в Борисовата 
градина през 50-те години на ХХ в.  /  Reconstruction of 
sports facilities in Borisova garden in the 50s of the 20th century

6.  Републиканско първенство по лека атлетика в София, 
1953 г.  /  The national track and field championship, Sofia, 1953

7 .  Спортен празник в Девин, 1949 г.  /  A sports festival in 
Devin, 1949

8.  Спортен календар на Народния физкултурен съюз, 
1948 г.  /  Sports calendar of the National Physical Culture 
Union, 1948



тях са Иван Батенбергски – председател на БНСФ, член на БОК, 
Рашко Атанасов  – председател на Съюза „Юнак”, член на БОК, 
Стефан Чапрашиков  – почетен председател на БОК и член на 
МОК. Въвежда се разрешителен режим за провеждането на об-
ществени спортни прояви, забраняват се всички спортни изда-
ния и вестници, с изключение на органа на ЦСС – вестник „Наро-
ден спорт”. Същевременно новата власт предприема цялостна 
реформа, продължила до 1949 г., която е насочена към изгражда-
нето на организационен модел за развитие на физическа култура 
у нас по образец на този в СССР. 

Същността на този модел се състои в поставянето на идеоло-
гически цели за развитие на физическата култура, които се по-
пуляризират в обществото с девиза на всички физкултурници* 
„Готов за труд и отбрана”. Създава се партийно ръководство 
във всички спортни структури. Главен механизъм за утвърждава-
нето на този модел е пълно одържавяване на телесната култура 
чрез учредяването на Върховен комитет за физическа култура и 
спорт (ВКФС) в края на 1947 г. и въвеждането на една непозната 
и неподходяща за нашите национални особености спортна струк-
тура – формиране по съветски образец на спортни организации в 
професионалните съюзи по видове професии и ведомства – Добро-
волни спортни общества/организации (ДСО) „Ударник”, „Урожай”, 
„Червено знаме”, „Динамо”, „Спартак”, „ЦДНВ (ЦДНА-ЦСКА)” и 
др., на мястото на традиционно утвърдения модел на универсални 
спортни клубове по населени места, носещи имена на личности и 
събития от националната ни история – Ботев, Левски, Владислав, 
Шипченски герой, Родопски сокол и др.

Първоначалната концепция за развитие на спорта е насочена към 
неговото превръщане в инструмент на обществено-политическия 
живот и обхващането на младежта в системата от организации 
за физическа култура чрез задължителна универсална подготовка 
по 17 вида спортове и занимания, включени във физкултурния ком-
плекс „Готов за труд и отбрана” (ГТО). 

Същевременно държавната власт предприема стратегия за стро-
ителство на спортни обекти във всички населени места, с което 
се създава и досега съществуващата спортна инфраструктура 
на България. Възстановяват се държавните първенства по видо-
ве спортове. Значително внимание се отделя на подготовката на 
обществени инструктори и специалисти, които да отговорят на 
повишените нужди от треньори и учители във всички области на 

* Идеологическо наименование на занимаващите се със спорт, налагано като раз-
лично от понятието „спортист”, което тогава се възприема като състеза-
тел-представител на буржоазното спортно движение.

Societies Union, member of the BOC; Stefan Tchaprachikov, Honorary 
President of the Bulgarian Olympic Committee and an IOC member. A 
special authorisation regime was introduced for conducting any public 
sports events, all sports publications and newspapers were banned, 
except for the official newspaper of the CSC, National Sport. At the 
same time the new government enforced a comprehensive reform, 
which lasted until 1949. Its aim was to build an organisational structure 
for the development of physical culture in Bulgaria modeled on that of 
the one in the USSR.

The essence of this new organisational structure consists of new 
ideological objectives for developing physical education, which was 
promoted in society with the motto of all ‘physculturniks’* – “Ready 
for work and defense!” Communist party leadership was established 
in all sports units. The main mechanism for imposing this model 
was the full nationalisation of physical culture through setting up 
the Supreme Committee for Physical Culture and Sports (SCPCS) at 
the end of 1947 and the introduction of a sports structure that was 
strange and inappropriate for our specific national characteristics, i.e. 
the establishment of Soviet-type sports organisations within the trade 
unions according to types of occupation and/or departments. Such 
were the Voluntary Sports Societies/organisations (VSS) with names 
like Udarnik, Harvest, Red Flag, Dynamo, Spartacus, CDNV (CDNA–
CSKA), etc., replacing the traditionally established universal sports 
clubs named after Bulgarian national heroes and events in our history 
– Botev, Levski, Vladislav, Shipchenski hero, Rhodope Falcon, and 
many others.

The initial concept for the development of sport was focused on its 
transformation into a propaganda tool to be used in the social and 
political life and the inclusion of youth in the system of physical culture 
organisations through mandatory universal physical education training 
in 17 different sports and activities included in the so-called sports 
complex (programme) “Ready for Work and Defense” (RWD).

The state authorities undertook a strategy for the construction of 
sports facilities in all settlements, which created a sports infrastructure 
existing in Bulgaria to this day. State championships in all types of 
sports were renewed. Much attention was paid to the preparation 
of coaches and specialists to meet the increased need for physical 
education teachers in all regions of the country. International relations 
with sports organisations from abroad were also renewed, mainly with 

* ‘physculturnik’ – a new coinage, specially introduced for propaganda purposes, intended to 
be juxtaposed to the word ‘sportsman’, which in that period was perceived as denoting a 
representative of the elitist bourgeois sports movement. 
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страната. Възобновяват се международните спортни контакти, 
но предимно със страните от Източния блок – Югославия, Румъ-
ния, Унгария, Албания, Чехословакия. 

„Два момента характеризират развитието на Българското физ-
културно движение след 9 септември 1944 г: неотклонно изучаване 
и прилагане на съветския опит и близката помощ и ръководство 
на БКП за развитието на физическата култура и спорта у нас...

Основните принципи на съветската физкултурна система са гра-
нитни камъни, върху които се гради и нашето физкултурно движе-
ние. Създаването на комплекса ГТО, организиране на КФС*, на РСС**, 
на МСШ***, на научно-методическите институти са резултат от 
съветския опит и пример. Постановката на треньорската рабо-
та, на учебно-спортната работа и пр., е също така устроена по 
съветски образец.”****

В тази обстановка ярко се открояват опитите на ген. Владимир 
Стойчев за запазване облика на аматьорския спорт у нас и на Бъл-
гарския олимпийски комитет. В динамиката на обществените съ-
бития, веднага след 9 септември 1944 г., ген. Стойчев е назначен 
за главнокомандващ Българската войска и същевременно за пред-
седател на Централния спортен съвет (ЦСС) задочно. Когато нау-
чава за взетото без негово знание и в негово отсъствие решение 
на ЦСС за разтуряне на БОК,, генералът пише писмо от фронта с 
настояване към неговите колеги да не се закрива Комитета, пора-
ди важното значение на тази институция за бъдещото развитие 
на спорта в страната. 

До Висшия спортен съвет [Централен спортен съвет, б.а.]

Командирът на I Българска армия, ген. Владимир Стойчев заповеда 
да съобщите на Висшия спортен съвет, на който той е предсе-
дател, че той моли да се отложи разтурянето на БОК, който е 
задължителна за България международна организация, която чле-
нува в МОК, и тепърва ще играе голема роля, особено в нашите  

*  КФС – Комитети за физическа култура и спорт – областни, окръжни и градски 
ръководни структури на спорта в страната, изграждащи системата на ВКФС, про-
съществували до 1957 г, впоследствие заменени със Съвети на БСФС до 1990 г.

**  РСС – Републикански спортни секции за развитие на отделни видове спорт, 
  подобни на спортните федерации, но без организационна, юридическа, финансова  
  и др. самостоятелност; поделения на държавната структура ВКФС.

***  МСШ – Младежки спортни школи (юношески и детски спортни школи – организа      
    ционно-методически центрове за спортна дейност с младежи и деца)

****  Аврамов, Лъчезар. 80 години Българско физкултурно движение. София: Медицина  
      и физкултура, 1959.

countries from the Eastern Bloc, i.e. Yugoslavia, Romania, Hungary, 
Albania, Czechoslovakia.

“There are two key characteristic features of the Bulgarian physical 
culture movement after 9 September 1944, namely, the consistent 
study and application of the Soviet style and achievements in the 
field, and, secondly, the assistance and leadership of the Bulgarian 
Communist Party in the development of physical culture and sports in 
our country […].

The founding principles of the Soviet physical culture system are 
the granite corner stones on which our physical culture movement 
is based. The implementation of the RWD programme, organised by the 
PCSC*, the setting up of NSUs** and YSSs***, the scientific methodological 
institutes as well, are the result of the Soviet example and experience. The 
work of educators and coaches in sports is also modeled after the Soviet 
example.”****

In this situation, Gen. Vladimir Stoytchev’s efforts to preserve the typical 
traits of amateur sport in Bulgaria are most noteworthy. The dynamic 
developments immediately after September 9, 1944, led to Gen. Stoytchev 
being appointed Commander-in-Chief of the Bulgarian Army as well as 
Chairman of the Central Sports Council (CSC) in absentia. When he learnt 
that the CSC had made a decision, without him being informed or present, 
about the dissolution of the BOC, the General wrote a letter from the front 
expressing his opinion against the ban on the Committee because of the 
importance of this institution for the future development of sports in the 
country.

To the Supreme Sports Council [Central Sports Council, CSC]

Gen. Vladimir Stoytchev, Commander-in-Chief of First Bulgarian Army 
has given an order for the following to be brought to the attention of the 
Supreme Sports Council. He, being the Chairman of the said Council, 
requests that the ban on the BOC be postponed as the said organisation 
is of utmost significance for Bulgaria and its international relations; it is a 
member of the IOC and it is yet to play an important role, especially in our 

*  PCSC – Physical Culture and Sports Committees – district, regional, and city subdivisions 
of the SCPCS (in place until 1957), replaced by the Councils of the Bulgarian Union Physical 
Culture and Sports (until 1990).

**  NSU – National Sports Units for the development of each sport, similar to the sports feder 
  ations, however without any organisational, legal, financial or other autonomy; units of the  
  state-run SCPCS.

***  YSS – Youth Sports Schools (adolescents and children’s sports school – methodological  
    centers for sports activities with adolescents and children)



спортни връзки с Русия, Великобритания и Америка в уреждане на 
общобалкански игри на свободните и обединени народи.

Преустройството в ръководството на БОК ще се извърши след 
завръщането на ген. Стойчев при приключване на Отечествената 
война.

За резултатите да се донесе в дивизията*.

Неговото писмо обаче не променя политиката по отношение на 
БОК, водена от заместниците му в ЦСС. Нещо повече, приложена 
е конфискация на имуществото и сметките му като фашистка 
организация. В този случай, както и в няколко подобни изпитания 
за дейността на ген. Стойчев като спортен ръководител впослед-
ствие, ясно се очертават коренните различия между неговото 
идейно разбиране за същността на спорта като социално явление, 
с тези на цялото ново спортно ръководство и политически инсти-
туции, въпреки неговата лоялност към новата политика и упра-
вление на страната.  

След завръщането си от фронта ген. Стойчев заминава на дипло-
матическа мисия в САЩ и се откъсва от общия процес на развитие 
в областта на телесната култура. Там той има възможност да 
следи събитията, свързани с възстановяване на международното 
олимпийско движение. Връщайки се в България през 1947 г. е от-
странен от армията и е назначен за председател на ВКФС. Като 
ръководител на физическата култура у нас полага усилия за изди-

*  Централен държавен архив: Фонд 134, оп. 1 а.е 10 л. 26

1.  Решение на Софийски градски съд от 16.10.1950 г., с което се узаконява 
разтурянето на БОК през 1944 г. като „фашистка”организация.  /  The Sofia 
City Court ruling, dated 16 Oct. 1944, for the disbandment of the BOC for being a 
“fascist” organisation.

2.  Проф. Драгомир Матеев и ген. Владимир Стойчев с особен принос за 
възстановяването на БОК  /  Prof. Dragomir Mateev and Gen. Vladimir Stoytchev 
who contributed immensely toward the re-establishment of the BOC.

3.  Съобщение за избиране на ген. Стойчев за член на МОК  /  A public notice 
regarding Gen. Stoytchev’s election as IOC member.

sports relations with Russia, Great Britain and America for the organisation 
of All-Balkan Games of the free and united peoples.

Changes in the management of the BOC shall be made upon the General’s 
return after the end of the war.

Follow-up on the above stated to be sent to the Division*.

His letter, however, did not affect the policy regarding the BOC, which 
was conducted by his deputies in the CSC. Moreover, the Committee’s 
assets were confiscated as it was branded a fascist organisation. This 
case, as well as several similar challenges Gen. Stoytchev had to 
overcome as a sports manager, clearly outline the differences between 
his concept and understanding of the nature of sports as a social 
phenomenon and that of the new leadership in sports and political 
institutions, despite his loyalty to the new political arrangement and 
government.

After the end of WWII Gen. Stoytchev was sent on a diplomatic 
mission to the United States and thus could not take part in the 
developments in the field of physical culture in Bulgaria. On the other 
hand, in the US he was able to follow the events related to the revival 
of the international Olympic movement. Back in Bulgaria in 1947, Gen. 
Stoytchev was removed from the army and was appointed Chairman 
of the SCPCS. As the head of physical culture (education) in our 
country his efforts were aimed at enhancing the role of elite sports 
and the participation of Bulgaria in the international sports movement; 
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гане ролята на елитния спорт и участието на България в меж-
дународното спортно движение, възстановяване на членството 
в международните спортни организации и участие на български 
спортисти на международната спортна арена.

Трябва да се подчертае, че не е било никак лесно и безопасно за 
ген. Владимир Стойчев да отстоява и прилага своите идеи в ус-
ловията на идеологическо доктринерство в страната и между-
народно напрежение в условията на Студената война. Ето защо 
решението на ВКФС, несъмнено по инициативана ген. Стойчев, 
България да участва в Олимпийските игри през 1948 г. е знамена-
телно в нашата олимпийска история, макар че досега на него не се 
е отдавало дължимото внимание. Владимир Стойчев декларира в 
документи и в медиите, че България има Национален олимпийски 
комитет и приема, че ръководения от него ВКФС има функциите 
да представя България в Олимпийското движение. Показателно е и 
интервюто му пред Юнайтед прес интернешънъл от края на 1947 
г., в което той говори за програма по подготовката на страната 
за участие в зимните и летните олимпийски игри през 1948 г., как-
то и обстоятелството, че водещият делегацията на България в 
Зимните олимпийски игри в Сен Мориц – проф. Драгомир Матеев, 
ректор на Висшето училище за физическа култура, официално е 
определен като генерален секретар на БОК. 

Инициативите на ген. Владимир Стойчев и проф. Драгомир Ма-
теев да приобщят страната ни отново към Олимпийското движе-
ние се не се увенчават с успех и официалната власт не признава 
съществуването на БОК. Така те поставят двамата инициатори 
за възстановяне на БОК в положението на Кубертен от началото 
на ХХ в., когато той осъществява олимпийските идеи и работи 
за олимпийските  игри в една подобна неблагоприятна обстанов-
ка предимно от вътрешен характер. Ето защо усилията на ген. 
Стойчев, макар и неуспешни, разкриват неговата пълна убеденост 
и лоялност към олимпийската идея, на която остава верен привър-
женик до края на живота си. Нещо повече, със своя непосредствен и 
откровен характер той става любимец и закрилник на българските 
спортисти и спечелва уважението на обществото. По своята об-
ществена популярност ген. Владимир Стойчев може да се сравни с 
ген. Баден-Пауел в Англия – създателят на скаутското движение. 

България се включва с малка делегация скиори на игрите в Сен Мо-
риц, но тяхното представяне е слабо, което дава сериозни аргу-
менти не само да се критикува участието ни в зимни игри. По-
следица от това е негласната забрана за участие на България в 
летните олимпийски игри през 1948 г. в Лондон, наложена от дър-
жавното и партийно ръководство на страната и утвърждаване на 

he worked for the restoration of membership in international sports 
organisations and the participation of Bulgarian athletes on the 
international sports arena.

It should be highlighted that it was neither easy, nor safe for Gen. 
Vladimir Stoytchev to assert and implement his ideas in an era of 
ideological doctrinairism in Bulgaria and at the dawn of the Cold War 
and the subsequent tensions in international relations. Therefore, the 
decision of SCPCS, undoubtedly initiated by Gen. Stoytchev, Bulgaria 
to participate in the Olympic Games in 1948 is a significant event in 
our Olympic history, although to this date it has not been deservingly 
acknowledged. Vladimir Stoytchev stated in different documents and 
in the media that Bulgaria had a National Olympic Committee and 
he declared that the SCPCS he chaired had the legitimate right to 
represent Bulgaria in the Olympic movement. In an interview he gave 
for the United Press International at the end of 1947 he spoke about a 
programme for preparation and participation in the winter and summer 
Olympic Games in 1948. Furthermore, he stated that the Olympic 
delegation of Bulgaria for the Winter Olympics in St. Moritz would be 
led by Prof. Dragomir Mateev, Rector of the Higher School of Physical 
Education, officially designated as General Secretary of the BOC.

Gen. Vladimir Stoytchev and Prof. Dragomir Mateev’s initiatives to include 
our country again in the international Olympic movement were not 
successful and the official authorities did not recognise the existence of the 
BOC. Thus the two originators of the idea of the BOC’s reestablishment 
found themselves facing obstacles very much similar to those Coubertin 
had to overcome in the beginning of the 20th century, when he worked for 
the Olympic ideas and put in so much effort for the revival of the Olympics 
in an unfavorable environment mostly of a domestic nature. That is why it 
should be emphasised that Gen. Stoytchev’s efforts, albeit unsuccessful, 
revealed his full confidence in and loyalty to the Olympic idea, to which he 
remained a staunch supporter for the rest of his life. Moreover, his open-
heartedness and honest character earned him the admiration and respect 
of the general public as he became a protector of Bulgarian athletes. In 
terms of popularity and general appeal Gen. Vladimir Stoytchev could 
easily be compared with the British Gen. Baden-Powell, the founder of the 
Scout Movement.

Bulgaria sent a small delegation of skiers for the Games in St. Moritz, 
but their performance was poor, which made a strong case for those 
criticising our participation in the Winter Games. A consequence of that 
was the tacit ban on Bulgaria’s participation in the Summer Olympics 
of 1948 in London, imposed by the state and the communist party 
leadership in the country. That only added to the negative attitude 



негативно отношение към международното олимпийско движение 
у нас сред политическия и идеологически елит в страната. 

С решението на Съветския съюз да участва в олимпийското дви-
жение, взето през 1951 г., се създава нова стратегия и политика 
за развитие на социалистическата физическа култура, основана на 
елитния спорт като средство за изява на добродетелите на со-
циалистическото общество в международен план. Тази промяна се 
налага от обстоятелството, че Олимпийските игри стават все-
признат световен медиен и спортен форум и се осъзвава тяхната 
роля като важно средство за поддържане авторитета на страните 
от социалистическата общност. Тази нова стратегия се налага във 
всички държави от Източния блок, включително и в България. 

В новосъздалата се обстановка ярко се очертава прозорливост-
та и зрелостта в идеите на ген. Владимир Стойчев за ролята и 
перспективите на елитния спорт като световно явление през ХХ 
в., които той, за разлика от политиците, осъзнава много по-рано. 
Ето защо при новите обстоятелства ген. Стойчев става важен 
посредник във връзките с ръководството на МОК за утвърждава-
не на новата политика на СССР и сред другите социалистически 
страни, поради авторитета, който има сред тогавашното ръко-
водство на МОК.

Решението за промяна на спортната политика у нас, насочена към 
елитния спорт и олимпийското движение, налага юридическото 
възстановяване на БОК, което се приема въодушевено едва от 
малцина спортни деятели. По спомените на г-жа Надежда Лекар-
ска, на нея е поставена задачата да открие стария устав на БОК и 

1.  Българският олимпийски отбор на церемонията по откриване на Зимните олимпийските игри в Сен Мориц, 1948 г.  /  
The Bulgarian Olympic team at the Winter Olympics Opening ceremony in Saint Moritz, 1948

2.  Съобщение във в. „Народен спорт“, че България няма да участва на Олимпийските игри в Лондон  /  A newspaper article 
explaining Bulgaria’s decision not to participate in the London Olympic Games

3.  Статия от ръководителя на нашата делегация в Сен Мориц, д-р Драгомир Матеев, във в. „Народен спорт“  /  An article 
in the Noroden Sport newspaper about the Saint Moritz Games by the Olympic delegation head, Prof. Dragomir Mateev

towards the international Olympic movement among the political and 
ideological elite of Bulgaria.

The 1951 decision of the Soviet Union to participate in the Olympic 
movement marked the beginning of a new strategy and policy for the 
development of socialist physical culture, based on elite sport, as a 
vehicle for displaying socialist society’s virtues and achievements on the 
international sports arena. This change was necessitated by the fact that 
the Olympic Games had become a renowned global media and sports 
forum and their role as an important tool for building the prestige of the 
socialist countries was acknowledged. The new strategy was adopted by 
all the states of the Eastern bloc, including Bulgaria. 

In this utterly different situation the far-sighted and mature ideas of Gen. 
Vladimir Stoytchev regarding the role and prospects of the elite sport as 
a global phenomenon in the 20th century were brought to light. Unlike 
the politicians, he had realised their potential much earlier. That was the 
reason why under the new circumstances Gen. Stoytchev became an 
important intermediary in the relations within the IOC leadership resulting 
in an approval of the new policy of the USSR in all other socialist countries, 
due to the highly-regarded position and respect he had gained among the 
then leadership of the IOC.

The decision to change the sports policy of Bulgaria to one aimed at 
developing elite sports and maintaining relations with the Olympic 
Movement necessitated the legal reestablishment of the BOC, which 
was met with enthusiasm by just a few sports figures. Mrs. Nadezhda 
Lekarska was assigned the task of finding the old statutes of the BOC 
and she had to adapt them in view of the recent developments in the 
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той да бъде приспособен към новите реалности на спорта у нас. На 
24 ноември 1951 г. се свиква учредително събрание, което в днев-
ният ред има само две точки – приемане на устав и избор на упра-
вителен съвет и председател. 

Събранието избира управителен съвет в състав: Председател 
ген. Владимир Стойчев, заместник-председател Младен Николов, 
главен секретар Ангел Васев и членове: Антон Антонов-Тонич, Бо-
тьо Ботев, Виолета Катеринска, Владимир Костов, Георги Павлов, 
Исак Самуилов, Желязко Колев, Миролюб Кутинчев, Павел Вежинов, 
полк. Николай Чернев, Стефан Петров, Тачо Даскалов и Христо Ди-
онисиев – повечето висши функционери от ВКФС, вместо пред-
ставители на спортни организации. Това е така, защото в Бълга-
рия през този период цялото спортно движение е одържавено, не 
съществуват отделни спортни федерации, а секции и комитети, 
които са подразделения на държавния орган ВКФС. 

БОК е регистриран в съда през април 1952 г. и започва кореспонден-
ция с МОК за неговото признаване, с цел да се гарантира нашето 
участие в Олимпийските игри в Хелзинки 1952 г. Същата година, 
на 26 сесия на МОК в Осло, ген. Стойчев е избран за член на МОК.

След акта на основаване, БОК съществува юридически, но в дейст-
вителност неговите функции поема отделът за международни 
спортни връзки към ВКФС. Споменаването, че от 1953 г. Надежда 
Лекарска започва издаването на Бюлетин на БОК като първа дей-
ност на организацията е неточно. Тя е назначена, по указание на 
съветския инструктор Кузнецов, в отдел „Международни спорт-
ни връзки” на ВКФС, служба „Външна инфромация”, и има задача-
та да превежда всички материали за България в Западната преса. 
Бюлетинът, който издава, е за ръководните кадри на спортното 
движение. Част от тази дейност е и събирането на сведения от 
Западния печат по олимпийските въпроси, които са били от значе-
ние за дейността на ВКФС. 

Причината за това БОК да не функционира като самостоятелна 
организация и да не развива никаква дейност е, че още при него-
вото възстановяване съществуват „празни” полета от органи-
зационна гледна точка. Комитетът няма програма, няма членски 
състав, не се свиква неговият ръководен орган на заседания, няма 
собствено финансиране, офис, обществени и щатни служители, 
няма самостоятелни връзки със спортни организации в България 
и чужбина. Всъщност отделът за международна дейност на ВКФС 
изпълнява функциите на олимпийски комитет. Така за втори път 
у нас се наблюдава липсата на обективни обществени условия и по-
требности за съществуването на БОК като самостоятелна и об-
ществено призната организация, както бе в началните години от 

country. On November 24, 1951, an assembly was convened for the 
purpose of adopting the revised statutes and appointing managing board 
members and President; those were the only two points on the meeting 
agenda.

The Assembly elected the following board members: Gen. Vladimir 
Stoytchev, President; Mladen Nikolov, Vice-President; Angel Vasev, 
Secretary General, and members: Anton Antonov-Tonich, Botyo Botev, 
Violeta Katerinska, Vladimir Kostov, Georgi Pavlov, Isaac Samuilov, 
Zhelyazko Kolev, Mirolyub Kutinchev, Pavel Vezhinov, Col. Nikolai 
Chernev, Stefan Petrov, Tacho Dionisiev, and Hristo Daskalov – most 
of them SCPCS senior officials instead of representatives of sports 
organisations. This was because in Bulgaria during that period the whole 
sports movement was nationalised, there were no individual sports 
federations, but only unions and committees, which were subdivisions 
of the state authority SCPCS. 

The BOC was registered in court in April 1952 and began a correspondence 
with the IOC asking to be recognised, in order to ensure Bulgaria’s 
participation in the Olympic Games in Helsinki in 1952. That same year, 
at the 26th IOC Session in Oslo, Gen. Stoytchev was elected member of 
the IOC.

After its reestablishment, the BOC existed in law, but in practice its 
functions were assumed and carried out by the international relations 
department of the SCPCS. The BOC Bulletin – an incorectly considered 
first initiative of the BOC – was a news bulletin drafted by Mrs. Nadezhda 
Lekarska for the first time in 1953. As a matter of fact, she was appointed 
in the SCPCS International Relations Dept., Foreign Information Office, 
on the recommendation by the Soviet instructor Kuznetsov, and her task 
was to translate all materials related to Bulgaria in the Western press. The 
newsletter (The Bulletin), which was issued, was for internal use only, 
i.e. for the executives of the sports movement. Part of this activity was 
collecting information from the Western printed media about Olympic 
issues that were considered important for the SCPCS. 

The reason the BOC did not function as an independent organisation 
and did not develop any activity lay in the fact that at the time of its 
reestablishment some ‘empty fields’ were left in its organisational 
structure. The Committee adopted no programme, it did not have a large 
membership base, nor did its governing body meet on a regular basis; it 
was not separately funded, had no office, staff, etc.; it did not develop any 
independent relations with sports organisations in Bulgaria or abroad. In 
fact, it was the Department of International Relations of the SCPCS that 
functioned as an Olympic Committee. Thus for the second time there was 
lack of objective social conditions and need for the existence of the BOC as 
an independent and publicly recognised organisation, as in the early years 



неговото създаване. Главната тежест, свързана с участието ни в 
олимпийските игри, развитието на международните контакти с 
МОК и другите НОК се осъществява институционално от ВКФС.

„Въпреки правилно набелязаните от БОК цели, недооценяване ро-
лята и значението на обществените организации по това време 
се отразява неблагоприятно и върху неговата дейност“*

Участието ни на олимпийските игри 1948 – 1956 г. се осъществя-
ва в разгара на Студената война, което определя значимостта и 
големия политически залог за представянето на нашите отбори 
съобразно общата стратегия за участие на социалистическите 
страни. След неуспешното представяне на олимпийските игри в 
Сен Мориц България участва на VI зимни олимпийски игри в Осло с 
деветчленен отбор, но отново без никакви постижения. На тези 
игри най-добро представяне има скиорът Георги Димитров. 

Ключово значение за развитието на спорта и утвърждаване на 
новия политически курс за неговото развитие има успешното 
представяне на българските спортисти на Олимпийските игри в 
Хелзинки през 1952 г. България печели първия си олимпийски медал, 
връчен на боксьора Борис Георгиев-Моката, който и до днес е сим-
вол на висок морал и спортен дух сред нашите съвременници. 

Отзвукът от олимпийските игри в Хелзинки е огромен и с това се 
дава тласък за още по-значими реформи в областта на физическата 
култура. Резултатите не закъсняват и намират най-добра изява 
на Зимните олимпийските игри в Кортина д’Ампецо и още пове-
че в Мелбърн 1956 г., когато България участва с 43 спортисти и  

* Харалампиев, Димитър; Георгиев, Николай. БОК в годините на народната власт. 
София: Медицина и физкултура, 1979.

of its establishment. The main activities related to Bulgaria’s participation 
in the Olympic Games, the development of international contacts with the 
IOC and other NOCs were carried out by the SCPCS.

“Despite the well-defined goals of the BOC, the fact that the role and 
functions of the public organisations of the time were underestimated had 
a negative effect on its activities.”*

Bulgaria’s participation in Olympic Games in the period 1948 – 1956 was 
realised at the height of the Cold War, which determined the significance 
and the large political impact it was expected to have for the representation 
of our teams within the general strategy for participation of the socialist 
countries. After the unsuccessful performance at the St. Moritz Olympics, 
Bulgaria took part in the VI Winter Olympics in Oslo with a nine-member 
team, but again without any significant achievements. At those Games 
the best performing Bulgarian athlete was the skier Georgi Dimitrov.

Crucial for the development of sport and the promotion the new 
political strategy for its future was the success of Bulgarian athletes at 
the Olympic Games in Helsinki in 1952. Bulgaria won its first Olympic 
medal, awarded to boxer Boris Georgiev - Mokata, who to this day 
is a symbol of high moral standing and sportsmanship among our 
contemporaries.

The effect the Olympic Games in Helsinki had on the general public was 
immense and that led to further significant reforms in the field of physical 
culture. That effort paid off very soon and that became obvious at the 
Winter Olympics in Cortina d’Ampezzo and even more so at Melbourne 
1956, when Bulgaria participated with 43  athletes and wrote a remarkable 

1.  Откриване на Зимните 
олимпиийски игри в Осло, 
1952 г,  /  Opening of the 
Winter Olympic Games in Oslo, 
1952

2.  Един от големите спортни 
деятели в ски спорта, 
Петър Попангелов, 
участник в  зимни 
олимпиийски игри като 
състезател и треньор  /  
One of the greatest sports 
figures in skiing, Peter 
Popangelov, participant in 
Winter Olympic Games as 
competitor and coach.

3.  Иван Стайков, състезател 
по ски бягане  /  Ivan Staykov, 
competitor in cross-country 
skiing
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4.  Българската делегация на церемонията по откриване на олимпийските игри в Хелзинки. 1952 г.  /  The Bulgarian delegation at the Opening 
ceremony of the Helsinki Olympic Games, 1952

5. Новият устав на БОК от 1951 г.  /  The new BOC statutes from 1951

6.  Борис Георгиев – Моката, първият олимпийски медалист за България – бронзов медал по бокс  /  Boris Georgiev (Mokata), the first Bulgarian 
Olympic medallist who won a bronze medal in boxing

4

5 6



навлиза забележително в олимпийското движение не само със своя 
първи златен медал на Никола Станчев, сребърните медали на Дими-
тър Добрев, Петко Сираков и Юсеин Мехмедов, както и с трето-
то място на националния отбор по футбол и добри постижения по 
борба, вдигане на тежести, гимнастика, конен спорт и баскетбол. 

Тези успехи се дължат най-вече на създадената система за подго-
товка на елитни състезатели, която се ръководи и осъществя-
ва от ВКФС. Спортното ръководство насочва дейността си към 
създаване на нови спортни центрове в страната, въвеждане на 
централизирана лагерна подготовка на националните състезате-
ли, подготовка на юношески резерв чрез създаване на юношески и 
военни спортни школи. Държавата въвежда национални програми 
за развитието на значимите спортове в международно отноше-
ние – лека атлетика, борба, футбол, спортни игри, гимнастика, 
плуване и др. Създават се държавни програми за регионално разви-
тие на спорта като се възстановяват и се създават нови спортни 
центрове във всички окръжни и по-големи градове чрез назначаване 
на държавни треньори, приобщаване на училището към спортните 
структури и въвеждане на мерки за насърчаване на спорта чрез 
Единната републиканска спортна класификация, определяща стан-
дартите за спортните степени и звания (майстор, заслужил май-
стор на спорта, заслужил треньор и др.) 

Важно значение за развитие на елитния спорт има създаването на 
стройна мрежа от състезания за всички възрастови групи от град-
ско до национално равнище повсеместно. Именно това дава значи-
телен тласък за разпространение на спорта като масово младежко 
явление, което постепенно довежда да появата на първите спорт-
ни таланти и постижения на европейско и световно равнище. За 

page in its Olympic history and the enteret triumphantly the international 
Olympic movement. Bulgaria won its first gold medal – Nikola Stanchev, 
silver medals for Dimitar Dobrev, Petko Sirakov and Hussein Mehmedov, 
and third place for the national football team. Weightlifting, gymnastics, 
equestrian sports and basketball also achieved big success.

That glorious success was mostly due to the established system for 
training of elite athletes, which was implemented and managed by the 
SCPCS. New sports centers had been created in the country to which 
the sports authorities directed a lot of resources. National athletes were 
prepared and trained according to a centralized training camp programme; 
a junior reserve was formed through opening of youth sports and military 
sports schools. The state implemented national programmes for the 
development of major sports with international recognition – athletics, 
wrestling, football, sports games, gymnastics, swimming and other. 
Government programmes for regional development of sports were 
implemented through renovation of old sports centers and construction 
of new ones in all regions, big cities and small towns; coaches were 
appointed and provided for all centers and schools were reached to 
promote sports activities. The introduction of the Republican Sports 
Classification was designed to encourage career development in the 
field of sports by defining the standards for sports degrees (Master of 
Sports, Senior Master of Sports, Senior Coach, etc.).

An important role for the development of elite sports was the 
establishment of a coherent competitions programme for all age groups, 
from city to national level, throughout the country. That gave a significant 
boost to the spread of youth sports as a mass phenomenon, which 
gradually led to the emergence of the first big sports talents and the 
achievements of major success at European and World championships. 

1., 2.  Държавната политика през 
50-те години на ХХ в. се насочва 
към въвеждане на спортно 
обучение в образователната 
система и създаването на 
национална схема за състезания 
сред работническата младеж  /   
The state policy in the 50s of 
the 20th century was focused 
on introducing sports education 
in the Bulgarian school and the 
introduction of a national network 
of competitions for the working 
class youth.
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широкото разпространение на спорта сред младежта у нас от сре-
дата на 50-те години на ХХ в. голяма роля изиграва възстановяване-
то на неговите национални измерения и отпадане на неспецифич-
ните му политически форми на изява – манифестации, събрания, 
политически акции, трудови инициативи и др. Възкресяването на 
националния дух в спорта и стремежа да се представи България в 
положителен образ пред света е не само цел на политическото ръ-
ководство на страната, но и широко разпространена ценност сред 
обществото. Към това трябва да се добави, че водещо значение 
има утвърждаването на аматьорските идеали и принципи в спорта, 
които, съчетани с идеализма на младите хора от следвоенните го-
дини, придават моралния облик на българския спорт от тази епоха. 
Ето защо елитният спорт в България има много висока степен на 
социално признание през втората половина на ХХ в.

Възстановяването на БОК през 1951 г. се осъществява в условия 
на ескалираща политизация на световния спорт и олимпийското 
движение, в годините когато се разразява Студената война. Това 
е следствие на външнополитически фактори и влияния, а не на 
принципите и политиката на социалистическия спорт в България 
по това време. Дълги години сред политическото ръководство на 
спортното движение и държавните институции се запазват раз-
биранията и нагласите за олимпийското движение и олимпийския 
комитет като инструмент на Западното влияние. Именно поради 
тези вътрешни нагласи Комитетът остава изолирана общест-
вена организация и няма възможност да се развие като самостоя-
телна институция със собствена дейност, програма и стратегия 
и място в спортното движение у нас. 

Ръководният състав на БОК претърпява няколко промени в края 
на 1955 г., като за заместник-председатели са утвърдени Лъчезар 
Аврамов и писателят Павел Вежинов, в състава на пленума на БОК 
са включени проф. Драгомир Матеев и Крум Лекарски. До края на 
периода Комитетът остава формално съществуваща обществе-
на организация. Както и преди, основните спортни структури в 
страната изолират БОК, поемайки върху себе си всички специфич-
ни въпроси, свързани с участието на страната на олимпийските 
игри и проблемите на международната спортна дипломация. Пе-
дагогическите и хуманни идеи на Олимпизма, неговата културна 
мисия сред спортистите и младежта остава извън обсега и инте-
ресите на динамично развиващото се спортно движение. Тяхното 
публично разпространение и институционална пoдкрепа е неприем-
ливо от идеологическа гледна точка. Ето защо тези съществени 
страни на Олимпизма остават предизвикателство в развитието 
на олимпийското движение у нас през следващите периоди.

The spread and success of youth sports culture in the country from the 
mid-50s of the 20th century was largely due to restoring of its national 
dimensions and reducing its non-specific forms of political expression – 
rallies, meetings, political actions, labour initiatives and others. Reviving 
the national spirit of sport and the desire to present a positive image 
of Bulgaria in the world was not only a target of the political leadership 
of the country but a widespread value in society. Additional aspect 
of the sports movement of that post-war period was the promotion 
of amateur ideals and principles in sports, which, combined with the 
idealism of young people of that generation, complete the moral image 
of Bulgarian sport of that era. That was the reason why elite sports in 
Bulgaria had a very high degree of social recognition in the second half 
of the 20th century.

The reestablishment of the BOC in 1951 took place in an atmosphere 
of escalating politicisation in world sport and the Olympic movement 
in the years when the Cold War broke out. That was a consequence 
of international factors and influences, not the principles and policy 
of socialist sport in Bulgaria at the time. For many years the political 
leadership of the sports movement in the country and the state institutions 
perceived and Olympic Movement and the Olympic Committee as 
an instrument of Western influence. It was because of these internal 
attitudes that the Committee remained an isolated public organisation 
and was not able to develop as an independent institution with its own 
activities, programmes and strategies for the development of the sports 
movement in the country.

At the end of 1955, the BOC management staff underwent several 
changes. Lachezar Avramov and writer Pavel Vezhinov were approved 
as Vice-Presidents; Prof. Dragomir Mateev and Krum Lekarski were 
included in the managing board. Until the end of the period the Committee 
remained a public organisation only in law. As before, the main sports 
authorities in the country isolated the BOC, assuming all the specific tasks 
and functions related to the country’s participation in the Olympic Games 
and the problems of international sports diplomacy. The educational and 
humanistic ideas of Olympism, its cultural mission among athletes and 
the young generation remained out of the reach and interests of the 
dynamically developing sports movement in the country. The spread 
of these ideas and public and institutional support for them in the early 
years of the Cold War was unacceptable from an ideological point of view. 
Therefore, these essential aspects of Olympism remained a challenge in 
the development of the Olympic movement in the country in the coming 
periods as well.



1. Бюлетин на Върховния комитет за физическа култура и спорт за информация от чужбина  /  The Supreme Committee on Physical Culture and Sport’s bulletin with ‘sports information from abroad’

2. Българската делегация на Зимните олимпийски игри в Кортина д’Ампецо  /  The Bulgarian delegation at Cortina d’Ampezzo Winter Olympics

3., 4. Българските участници в слалома и ски бягането  /  The Bulgarian participants in Alpine skiing and cross-country skiing

5. Българският олимпийски отбор, Мелбърн 1956 г.  /  The Bulgarian Olympic team, Melbourne 1956

6.  Диплома на Манол Манолов за класирането на нашия олимпийски отбор на трето място по футбол на Олимпиийските игри в Мелбърн 1956 г.  /  The Olympic Games Diploma awarded to Manol 
Manolov for the third place the Bulgarian football team won at the Games in Melbourne 1956.

7.  Българският олимпийски отбор по конен спорт с ветерана Крум Лекарски, 1956 г.  /  The Bulgarian equestrian sports team with veteran Krum Lekarski, 1956

8. Медал от Олимпийските игри в Мелбърн  /  А medal from the Olympic Games in Melbourne

9.   Никола Станчев, първият олимпийски победител на България по борба, Мелбърн 1956 г.  /  Nikola Stantchev, the first Bulgarian Olympic champion in wrestling, Melbourne, 1956

10.   Райко Петров, треньор по борба / Rayko Petrov, wrestling coach
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Развитие на БОК 1957 – 1973
От средата на 50-те години на ХХ в. настъпват значителни про-
мени в общественото развитие на страните от Източния блок, 
свързани с новата стратегия в международната политика, основа-
на на принципите на мира, подобряване на жизнения стандарт чрез 
развитие на икономиката, либерализация на обществения живот, 
даваща възможности за насърчаване на международния културен 
обмен и инициативи. В новите обществени условия спортът 
като социален феномен придобива все по-важно място, благодаре-
ние на нарастващата роля на медиите и политическите интереси 
на отделните държави от неговото развитие като средство за 
престиж и интегриране на социалните слоеве в нов тип национал-
на идентичност и обществено поведение.

С развитието на спортната наука, технологиите, методиката 
на тренировка и спортните постижения придобиват все по-сен-
зационни измерения и значение, което довежда до интензивно 
развитие на спортното движение – неговите организационните 
структури, законодателство, финансиране, прояви и институции 
в международен и национален план. През този период Международ-
ният олимпийски комитет се утвърждава като всепризнат лидер 
на елитния спорт и това превръща Олимпийските игри и Олимпий-
ското движение в ключов фактор за развитието на спортната 
политика в отделните държави.

Всички тези благоприятни промени налагат цялостна трансформа-
ция на спортното движение и в България. През 1957 г., по решение 
на партийно-държавното управление на страната, на мястото на 
ВКФС се създава Българският съюз за физическа култура и спорт 
(БСФС) като нов тип държавно-обществена институция за ръко-
водство на спорта*. БСФС се изгражда като ръководна структура 
с държавни пълномощия и функции. Съюзът обединява и ръководи 
новосъздадените по примера на международното спортно движение 
национални федерации по видове спортове на мястото на ведом-
ствените универсални доброволни спортни организации. В терито-
риално отношение Съюзът изгражда единни универсални спортни 
организации за развитие на всички спортове от системата на БСФС 
– дружества за физическа култура и спорт (ДФС). Управлението на 
спорта постепенно се възлага в ръцете на нов тип образовани спе-
циалисти-технократи, чиято инициативност и прагматизъм води 
до изграждане на качествено нов модел на спорта в България с не 
така подчертан идеологически облик. От спортното движение по-
степенно отпадат неприсъщи политически и пропагандни функции. 

* Решение на Политбюро на ЦК на БКП от 31.01.1957 г., прот. 31, ЦДИА, Ф.574, оп 1, 
ае. 60, л.1

Development of the BOC 1957 – 1973
Тhe mid-50s of the 20th century were a period of significant changes in 
the social development of the Eastern Bloc. Those were the adoption 
of a new strategy in international politics, based on the principles of 
peace, the considerable improvement of living standards through a 
steady economic growth, the liberalisation of public life and the new 
opportunities for international cultural exchange and initiatives. In these 
new social conditions sport as a social phenomenon was becoming more 
important due to the increasing role of the media and the political interests 
of individual states for its development as a means of achieving prestige 
and integration of all social groups in a new type of national identity and 
social behaviour.

With the development of sport science, technology, and training 
methodology, athletic performance began accomplishing more and 
more sensational results. It gained importance, which led to intensive 
development of the sports movement, i.e. development of its organisational 
structures, sports legislation, allocation of funding, hosting of events and 
joining of various institutions at international and national level. During 
this period, the International Olympic Committee established itself as the 
acknowledged leader of elite sport and this made the Olympic Games and 
the Olympic Movement a key factor for the development of sport policy 
in every country.

All these positive changes resulted in a complete transformation of the 
sports movement in Bulgaria. In 1957, by decision of the communist 
party and its government the SCPES was replaced by the Bulgarian 
Council for Physical Culture and Sports (BCPCS) as a new type of state 
public institution for the management of sport*. The BCPCS became a 
management structure with state powers and functions. The Council 
(Union) brought together and managed the newly founded federations 
of each sport, modeled on national federations existing abroad, and 
they replaced the voluntary sports organisations that had been created 
universally within the framework of every organisations and/or state-run 
business. Throughout the territory of the country, the Union established 
universal sport units for the development of all sports within the system of 
the BCPCS – Units for Physical Culture and Sports (UPCS). Management 
of sport was gradually transferred and entrusted into the hands of a 
new type of educated professionals, technocrats, whose initiative and 
pragmatism led to the construction a new model for the development of 
sports in Bulgaria that was free of the ideological and propaganda features 
typical for the previous period. The new sports movement gradually shed 
its extraneous political and propaganda functions. One of the inherent 

* Decision of the Communist Party Executive Council, dated 31 Jan 1957, Central State 
Archives
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Възстановена е една от изконните ценности на спортното движе-
ние у нас – националния престиж. Именно това предизвика широк ен-
тусиазъм и включване в спортното движение на почти цялата мла-
деж в страната и доведе до висока мотивация и нравствена висота 
на спортиста от онази епоха, благодарение на което се заговори за 
„българското спортно чудо”. 

Една от ключовите промени в тази насока е и утвърждаване са-
мостоятелността на Българския олимпийски комитет през 
1957 г., след създаването на БСФС. Главната причина за възстано-
вяване институционалната самостоятелност на БОК е свързана 

1.  Решение на политическото ръководство в България за създаване на Българския съюз за физическа култура и спорт, 1957 г. /  The decision of the political leadership of Bulgaria for the establishing of the 
Bulgarian Council for Physical Culture and Sports, 1957

2.  Държавният ръководител на България, Тодор Живков, на една от редовните му срещи с националните отбори в края на 60-те години на ХХ в.  /  The Bulgarian head of state, Todor Zhivkov, at one of his 
regular meetings with the national teams in the end  of the 60s of the 20th century

3.  От края на 50-те години на ХХ в. България разширява своето участие в международния спортен живот както в индивидуалните, така и в колективните спортове  /  In the late 50s of the 20th century 
Bulgaria expanded its participation in international sporting events in individual as well as in team sports 

4.  Йорданка Благоева, една от ярките представителки на женския спорт в България от края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ в., изминала пътя на именита спортистка и обществена  
деятелка  /  Yordanka Blagoeva, one of the most prominent athletes in Bulgaria from the late 60s and the early 70s of the 20th century who achieved great success not only in sports but also in public life

5.  Трендафил Мартински – председател на БСФС, най-успешният ръководител на българския спорт през ХХ в.   /  Trendafil Martinski, Chairman of the BCPCS, the most successful leader of Bulgarian sports in the 
20th century

1

2 3

4 5

values   of sports was restored in Bulgaria, i.e. to achieve success in sport 
again meant to bring national prestige and recognition. That was what 
sparked widespread enthusiasm and led to the fact that almost all young 
people in the country were involved in sports; their motivation and moral 
values created the impeccable image of the athletes from that era, thanks 
to whom the world started talking about “the Bulgarian sports miracle.”

One of the key changes in that period was the newly acquired 
independence and the strengthening of the Bulgarian Olympic Committee 
in 1957, after the creation of BCPCS. The main reason for restoring the 
institutional independence of the BOC was the increased participation 



с нарастващите мащаби и отговорности в международната дей-
ност в спорта и необходимостта от ефективно посредничество 
и сътрудничество с МОК и цялото Олимпийско движение. Катали-
затор за такава проямана е провеждането на 53-та сесия на МОК 
в София през 1957 г., резултатите от която разкриват значител-
ната роля и авторитет на МОК за бъдещото развитие на спорта. 
С провеждането на тази значима международна спортна проява у 
нас ръководството над спортното движение в България си дава 
ясно сметка за спецификата на спортно-дипломатическата дей-
ност в Олимпийското движение, която изисква самостоятелно 
управление и развитие. Инстуционалното отделяне на БОК от 
БСФС трябва да се разглежда и като жест на уважение и призна-
ние към ген. Владимир Стойчев като член на МОК за България, дъл-
гогодишен ръководител на спортното движение от предишния 
период с добри връзки и авторитет сред своите колеги. 

Може да се счита, че подготовката и провеждането на 53-та се-
сия на МОК в София през есента на 1957 г. има важно значение за 
началото на нов етап в развитието на Олимпизма в България и по-
степенното преодоляване на все още силни идеологически догми и 
нагласи сред редица спортни и политически ръководители от она-
зи епоха у нас, които са с подчертано недобронамерено отношение 
към засилване на Олимпийското движение в страната.

Решението да се проведе сесия на МОК в социалистическа страна 
е по инициатива на единно действащите в МОК членове на нацио-
нални комитети на социалистическите страни, с което се дават 
ясни знаци за конструктивното им приобщаване към Олимпийското 
движение. Това е разтълкувано като положителен знак от ръковод-
ството на МОК и въпреки напрегнатата международна атмосфера 
на недоверие и конфронтация между Изтока и Запада, Ейвъри Брън-
дейдж – тогавашният председател на МОК, подкрепя тази иница-
тива. Решението 53-та сесия да се проведе в София вероятно се 
дължи и на авторитета на ген. Владимир Стойчев сред членовете 
на МОК през този период, познат като изтъкнат състезател пре-
ди войните и горещ поддръжник на олимпийската кауза. 

Подготовката за домакинство на сесията в София се превръща в 
първостепенна държавна задача, което гарантира успешното про-
веждане на проявата. В сесията участват 31 членове на МОК и на 
нея се взимат важни решения, свързани с програмата на игрите: 
включват се спортовете волейбол и стрелба с лък, запазват се 
състезанията по двата стила борба. Дават се указания за намаля-
ване броя на състезателите в игрите, както и за промени в прави-
лата на някои международни федерации, с оглед намаляване броя на 
участниците на олимпийски игри. 

and responsibilities in the international sport activities and the need for 
effective mediation and cooperation with the IOC and the entire Olympic 
movement. A catalyst for such a welcome change was the hosting of the 
53rd Session of the IOC in Sofia in 1957. That major international event 
revealed the significant role and power the IOC would have in the future 
development of international sport. The experience acquired through 
hosting that important international event made the Bulgarian sports 
movement fully aware of the specificity of sport and diplomatic activities in 
the Olympic movement that required self-management and development. 
The BOC becoming a separate and independent institution from the 
BCPCS must also be seen as a gesture of respect and acknowledgment of 
the IOC member for Bulgaria Gen. Vladimir Stoytchev – a longtime leader 
of the sports movement from the previous period with good connections 
and impeccable reputation among his colleagues.

It can be stated that the preparation and hosting of the 53rd IOC Session 
in Sofia in the autumn of 1957 was a corner stone for the new direction in 
which the development of Olympism in Bulgaria would continue leading to 
the gradual overcoming of the strong ideological dogmas and attitudes of 
a number of sports and political leaders of that era in our country who had 
been staunch opponents of any strengthening the Olympic movement in 
the country.

The decision to hold a session of the IOC in a socialist country was the 
end result of the united efforts on the part of all Eastern Bloc NOCs, which 
was a clear indication of their constructive approach to integration into the 
international Olympic movement. That initiative was accepted by the IOC 
leaders as a positive sign and it was supported by Avery Brundage, the 
then IOC President, despite the strained relations between the West and 
the East, burdened with mistrust and confrontation. The IOC Decision to 
hold its 53rd Session Sofia was also most probably a sign of recognition 
of Gen. Vladimir Stoytchev’s authority among IOC members, known as 
a strong supporter of the Olympic cause and a prominent athlete even 
before his military and diplomatic career began.

The preparation to host the IOC session in Sofia became a top priority 
for the government and it guaranteed the event’s success. Thirty-one 
IOC members attended the session. Significant decisions related to the 
Games were voted at this meeting, such as the inclusion of volleyball and 
archery as Olympic sports, the preservation of both styles in wrestling, 
etc. Recommendations were made to reduce the number of competitors 
at the Games and changes to the regulations governing some of the 
international federations were introduced in order to reduce the number 
of participants.
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Провеждането на сесията преминава при отлична организация и 
условия за работа, което се дължи на изграждащия се състав от 
специалисти по международни спортни връзки у нас. Тази сесия 
за първи път се провежда в страна от Източна Европа и е симво-
личен акт на признание за спорта в страните от Източния блок 
като важна съставна част на международното олимпийско дви-
жение, незивисимо от противоречията по този въпрос дори и в 
самия МОК. 

В София се поставя началото на конструктивно сътрудничество 
в международните спортни взаимоотношения, с което може да се 
каже, че за първи път се прави опит за вдигане на Желязната заве-
са в отношенията Изток-Запад и с това олимпийското движение 
придобива още по-голямо значение като фактор в международна-
та политика и носител на идеята за мир, въпреки острото идео-
логическо и политическо противопоставяне в спорта. 

„Нашата теза е ясна и последователна. Олимпийското движе-
ние е социално движение с политическа насоченост. В ръцете на 
буржоазията и империалистическите кръгове то може да играе 

1. Откриване на 53-та сесия на МОК в София, 1957 г.  /  Opening of the 53rd Session of the IOC in Sofia, 1957

2. Председателят на МОК Ейвъри Бръндидж  /  Avery Brundage, President of the IOC

3. Програма на 53-та сесия на МОК  /  The IOC 53rd Session Programme

1 2 3

The excellent organisation and the smooth working conditions provided 
for the session were ensured by team of specialists in international sports 
relations that was being formed in Bulgaria at the time. Such a meeting 
was held in Eastern Europe for the first time and this was a symbolic act of 
recognition of sport in the countries of the Eastern bloc as an important part 
of the international Olympic movement, even though a certain controversy 
existed on the issue within the IOC itself.

Sofia was the location where the beginning of constructive cooperation in 
international sports relations began, which could be seen as a first attempt 
at lifting the Iron Curtain separating the East and the West; and thus the 
Olympic movement became a factor in international politics with an even 
greater clout, bringing the idea of   peace, despite the stark ideological and 
political confrontation in sports. 

“Our opinion is clear and straightforward. The Olympic movement is a 
social movement with a political agenda. In the hands of the bourgeoisie 
and the imperialist circles it can play a reactionary role, as it did in previous 
periods of its existence. However, if guided by the principles that were 
proclaimed at its creation by the bourgeois humanist and democrat Baron 



реакционна роля, каквато е играла през известни период от негово-
то съществуване. Ако обаче то се ръководи от принципите, кои-
то са заложени при създаването му от буржоазния хуманист-де-
мократ барон Пиер дьо Кубертен и неговите последователи, то 
ще играе положителна политическа роля, каквато е играло общо 
взето със зиг-заги и трусове след Втората световна война в ре-
зултат на активната роля на социалистическата общност и пре-
ди всичко но Съветския съюз.”*

В новите условия БОК е организация, подчинена на БСФС и анга-
жирана с изпълнение на общата политика в спорта в областта на 
международните отношения. Неговата основна дейност е насо-
чена към развитие на международните спортни връзки, диплома-
ция и посредничество, съобразени със статута му на поделение на 
МОК, от една страна, и част от системата на социалистическия 
спорт, подчинена на държавното управление, от друга. В рамки-
те на неговата дейност БОК участва в изграждането на единна 
спортна политика на страните от Източния блок, ръководени от 
СССР, работи за разширяване на сътрудничеството с Национални-
те олимпийски комитети, международните спортни федерации, 
МОК и медиите.

„Българският олимпийски комитет е помощник на БКП в провежда-
нето на нейната политика в областта на спорта и олимпийското 
движение. В международното олимпийско движение БОК и БСФС 
заедно с братските спортни органи на социалистическите страни 
се борят за демократизация на движението и поставянето му в 
служба на мира.”**

Това налага и институционална реорганизация на Комитета и фор-
мирането му като специфична спортна институция. Създава се 
административен щат на БОК, макар и от 4 човека в началото. 
Променя се организацията на работа и съставът на Пленума на 
БОК, като важна роля за неговата ефективна работа освен ген. 
Влаимир Стойчев, играят Лъчезар Аврамов – зам.-председател на 
БОК, Ангел Васев – главен секретар на БОК, Надежда Лекарска – 
организационен секретар, и Богомил Нонев – всички те личности 
с богат международен опит. Създават се първите комисии към 
БОК, които са изградени от спортни деятели на БСФС и общест-
вено-политически фигури. БОК получава собствена сграда на ул. 
„Марин Дринов” 19, която е откупена от швейцарския гражданин 
Фридрих Валтхард в София през 1959 г. 

* Отчетен доклад на БОК за периода 1969 – 1973, София. Май 1974, с. 22.

** Пак там, с. 1

Pierre de Coubertin and his followers, it will play a positive political role, 
which it has generally played, albeit with some diversions and turmoil after 
World War II actively aided by the socialist community, and above all by 
the Soviet Union.”*

Under the new circumstances the BOC was an organisation subordinate 
to the BCPCS and committed to the implementation of a common policy 
in the field of sport in international relations. Its main activity was directed 
towards the development of international sport relations, diplomacy and 
mediation, consistent with its status as a subsidiary of the IOC, on the 
one hand, and a state-governed component of the sports system of the 
Eastern bloc countries, on the other. As part of its activities the BOC 
participated in the drafting of the sports policy of the Eastern bloc led 
by the Soviet Union, it worked to expand cooperation with the National 
Olympic Committees, the International Sports Federations, the IOC and 
the media.

“The Bulgarian Olympic Committee is an aid to the Bulgarian Communist 
Party in carrying out the latter’s policy on sport and the Olympic movement. 
In the international Olympic movement the BOC and the BCPCS with 
their fellow sports bodies from the socialist countries shall work for the 
democratization of the movement and its success in accomplishing its 
peace-making mission.”**

Therefore an institutional reorganisation of the Committee and its formation 
was needed as was to become a sports institution with specific functions. 
An administration team of the BOC was created, though with only four 
members at the beginning. Changes to the organisation of work and the 
composition of the Plenum of the BOC were introduced. An important role 
in its efficient operation was played by Gen. Vlaimir Stoytchev and also by 
the Vice-President Lachezar Avramov, the Secretary General Angel Vasev, 
the organisational secretary Nadezhda Lekarska, and Bogomil Nonev – all 
of whom were experts with extensive international experience. The first 
Commissions of the BOC were created, which included sports figures 
from the BCPCS and prominent political figures. The BOC was given its 
own office at 19, Marin Drinov Street in Sofia; the building was purchased 
from Friedrich Valthard, a Swiss citizen, in 1959.

* The BOC report for 1969 – 1973 period, Sofia, May 1974, p. 22.

** Ibid. p. 1
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С оглед хармонизиране дейността между БСФС и БОК е взето 
решение заседанията на пленумите на БОК да се провеждат съв-
местно с ръководството на БСФС, което дава възможност за 
по-голяма ефективност в осъществяване на общата спортна по-
литика. Тази практика се запазва до 1989 г. 

Основната задача на БОК през този период е да развива всестран-
но международни контакти с оглед утвърждаване влиянието и 
участието на представители от социалистическите страни в 
международното спортно движение, осигуряване на администра-
тивна помощ и съдействие в подготовката и участието в олим-
пийски игри, както и за модернизиране на международните спорт-
ни правилници и статути и уреждане домакинството на световни 
и европейски първенства в тези страни. В това отношение зна-
чителна активност има ген. Владимир Стойчев, който участва в 
работата на почти всички сесии на МОК през този период, в рабо-
тата на ИК на МОК и МСФ, а също и в ЕНОК. 

1. Надежда Лекарска  /  Nadezhda Lekarska

2. Списък на членовете на БОК през 1959 г.  /  List of the BOC members in 1959

3. Лъчезар Аврамов  /  Lachezar Avramov

4. Богомил Нонев   /  Bogomil Nonev

5.  Треньорката Жулиета Шишманова – създател на българската школа в художествената гимнастика  /  Coach Julietta 
Shishmanova, the founder of the Bulgarian rhythmic gymnastics school

1 2

3 4

5

With the goal to align the activities of the BCPCS and the BOC a decision 
was made to hold common meetings of the leadership of the two 
organisations, which enhanced the implementation of a common policy in 
the field of sports. Such joint meetings were held until 1989.

The main task of the BOC in that period was to develop a comprehensive 
international network of contacts in order to promote the influence 
and participation of representatives from socialist countries in the 
international sports movement, providing administrative support and 
assistance in the preparation and participation in the Olympic Games, as 
well as modernisation of the international sports regulations and statutes 
and lobbying for world and European championships to be hosted in 
Eastern bloc countries. Gen. Vladimir Stoytchev was particularly active in 
this respect, he took part in the work of almost all IOC sessions during 
the said period as well as in the meetings of the Executive Committee of 
the IOC and International Sports Federations, and he also attended the 
ENOC meetings.



В условията на инфромационна изолация и липса на свободен дос-
тъп до медиите от Запада, БОК поема дейността по издаване на 
служебен бюлетин за спортна информация от Западни осведоми-
телни средства, предназначен само са ръководните служители 
на спортното движение у нас.Наред с това през 1958 г. БОК по-
ставя началото на свое издание. „Бюлетин на БОК” на английски 
и френски език, което е предназначено за международните спорт-
ни организации и членовете на олимпийското семейство. В него 
се публикуват най-съществените събития и дейности, които се 
провеждат в България, дейностите на Комитета и позициите на 
официалните спортни власти в България по основните проблеми 
на спорта. Наред с това се полагат грижи за възстановяване биб-
лиотеката на БОК, в която започват да се събират ценни издания 
на олимпийска тематика, предимно от чужбина. По предложение 
на проф. Драгомир Матеев, БОК прави опит за осъществяване на 
идеята за създаване на научна олимпиада, като по време на олим-
пийските игри да се провеждат и научни конгреси. Тази идея нами-
ра реализация няколко години по-късно.

1 2 3

1. Информационния бюлетин на БОК  /  The BOC News Bulletin

2. Бюлетин за спортна информация от чужбина, издание на БОК  /  A bulletin of sports information from foreign language publications, printed by the BOC

3. Библиотеката на БОК днес  /  The BOC library today

In the specific information isolation conditions with no free access to the 
Western media, the BOC undertook the initiative to publish an official 
bulletin of sports information gathered from Western news sources. This 
publication was for internal use only, intended to be read by senior officials 
of the sports movement in Bulgaria. In addition in 1958, the BOC launched 
its periodical The BOC Bulletin, in English and French, which was intended 
for the international sports organisations and members of the Olympic 
family. It included news on the most important events and activities that 
took place in Bulgaria, the Committee’s activities and the official sports 
authorities’ views on main sports issues in the country. Furthermore, efforts 
were made to recover the BOC library, which again became a collection of 
valuable editions on Olympic themes, printed mainly by foreign publishers. 
At the suggestion of Prof. Dragomir Mateev’s, the BOC attempted to 
organise Scientific Olympics, i.e. to hold scientific congresses during the 
Olympic Games. That was an idea which was realized years later.



99

„Днес спортът се опира до голяма степен на науката за достига-
нето на върхови постижения, всестранна физическа подготовка 
и работоспособност. Поради това, предлагаме да се провеждат 
научни конгреси по време на олимпийските игри под прякото ръко-
водство и контрол на МОК.”*

В съответствие с олимпийските традиции, БОК огранизира през 
1960 г. конкурс по изкуствата – скулптура, архитектура, беле-
тристика, представени са също и спортно-научни трудове. Ма-
кар и единствен, разкрива стремежа на Комитета да спазва прин-
ципите на Кубертен за неразривната връзка между изкуството 
и спорта.

Съществено значение в дейността на БОК в тези години има под-
готовката на олимпийските делегации и участието на нашите 
отбори в олимпийските игри. Основната мисия на БОК е свързана 
с административните дейности и осигуряване на условия за изява 
и представяне на нашите спортисти на олимпийските игри, съо-
бразно изискванията на Олимпийската харта. Останалите въпро-
си, свързани със спортно-състезателната подготовка в елитния 
спорт, организационни и дори въпроси на моралното възпитание 
на спортистите, са от компетенциите на БСФС, който изгражда 
„система за олимпийска подготовка”**. От края на 50-те години 
на ХХ в. до 1989 г. Съюзът координира държавни ресурси, научен 
потенциал, всички спортни организации, образователни структу-
ри, представители на местната власт за развитието на цялото 
спортно движение в България с цел достигането на световни 
постижения. В тази връзка БОК отделя значително внимание на 
въпросите за популяризиране на социалистическия спорт в меж-
дународен план, вместо на разпространението на олимпийските 
идеи, възпитанието на спортистите и обвързването на спорта с 
културните и духовни ценности на хуманизма.

„Пропагандата и културната дейност на БОК в България през 
този период е скромна. Ръководството но БОК имаше разбира-
нето, че в България БСФС е организацията, която трябва да има 
ведуща роля не само в ръководството на спорта, но и в цялата 
пропагандна и културна дейност. Ние занапред ще се ръководим 
от това разбиране. То обаче не бива да ни служи за оправдание и 
самоотстраняване от една област, в която наред с БСФС, има 
място и за БОК.”***

*  Харалампиев Д., Георгиев, Н. БОК в годините на народната власт. Протокол от 
заседание на БОК, 13 април 1964 г., София: Медицина и физкултура, 1979. с. 141.

** Меранзов, Христо. Златният век на българския спорт. София: Тангра, 2012. 

*** Отчетен доклад на БОК 1969 – 1973. София. Май 1974, с. 10

“Today sport depends to a large extent on science for achieving top 
performances, overall physical fitness and vitality. Therefore, we would 
like to propose that science congresses be held at the time of the Olympic 
Games under the direct guidance of the IOC”*

In accordance with Olympic tradition, in 1960, the BOC organised an art 
competition – in sculpture, architecture, and creative writing. Along with 
the pieces of art, sports and scientific works were also presented. Although 
it was a one-time event, it revealed the Committee’с commitment to 
follow the principles of Coubertin and maintain the connection between 
arts and sports.

An essential part of the BOC activities in those years was the preparation 
of the Olympic delegations and the participation of Bulgarian teams at the 
Olympics. The main tasks of the BOC in this regard were related to ensuring 
administrative support and providing conditions for participation and best 
performance of our athletes at the Olympic Games, in compliance with the 
Olympic Charter. Other issues related to the athlete training in elite sport, 
organisational and even questions of moral education of athletes, were 
the responsibility of the BCPCS, which established a steady “system for 
Olympic training.”** Since the late 50s of the 20th century until 1989 the 
Council (Union) coordinated the work of state bodies, representatives of 
academic circles, all sports organisations, educational institutions, and the 
local authorities for the development of the entire sports movement in 
Bulgaria with the goal to achieve the best possible results. For this reason, 
the BOC devoted considerable attention to issues of promoting socialist 
sport internationally, instead of spreading the Olympic ideas, educating 
athletes and linking sport with cultural and spiritual values   of humanism.

“The propaganda and cultural activities of the BOC in Bulgaria during 
this period was modest. The BOC management was of the opinion that 
in Bulgaria BCPCS was the organisation that should have a leading role 
not only in the management of sport, but also in the whole propaganda 
and cultural activities. We continue to be guided by this understanding. 
However, it should not be used as an excuse for withdrawing from an 
area where apart from the BCPCS, there’s room for the BOC to work 
as well.”*****                 

*** The BOC report for 1969 – 1973 period, Sofia, May, 1974, p. 10



Съществено значение за издигане ролята на БОК в спортните сре-
ди у нас имат успешните изяви на български спортисти в олим-
пийските игри. На Зимните олимпийските игри през 1960 в Скуо 
Вали нашите състезатели нямат значими постижения, докато на 
Летните олимпийски игри в Рим 1960 състезателят по борба Ди-
митър Добрев печели златен медал. Макар и без особено спортно 
достижение, необходимо е да се изтъкне участието на Крум Ле-
карски за четвърти път на олимпийски игри, който тогава е бил 
на 62 години. През 1964 г. в Токио България вече има трима олим-
пийски шампиони, отново по борба – Еньо Вълчев, Продан Гарджев 
и Боян Радев, и още 6 сребърни и бронзови медала. На ХIХ Летни 
олимпийски игри в Мексико през 1968 г. имаме още двама шампиони 
– Петър Киров и Боян Радев. Въпреки липсата на успехи на Зим-
ните олимпийски игри през 1964 г. в Инсбрук, 1968 г. в Гренобъл и 
Сапоро 1972 г., ярко се открояват усилията на България да развива 
всички направления на олимпийския спорт. Всичко това издига ав-
торитета на страната и е основание за още по-активна междуна-
родна спортна политика за навлизане в ръководните структури на 
олимпийското движение – Тристранната комисия, комисии на МОК, 
олимпийските МСФ и др.

1 2 3

A key role for the BOC growing reputation in the sports circles in the 
country was the success achieved by Bulgarian athletes at the Olympics. 
The Winter Olympics in 1960 in Squaw Valley for our competitors was 
not particularly successful; however, the Summer Olympics in Rome 
1960 was when wrestler Dimitar Dobrev won a gold medal. Although no 
outstanding result was recorded by Krum Lekarski, his participation should 
be specially emphasised as this was his fourth time at Olympic Games, 
and, which is more, he was 62 years old then. In 1964, in Tokyo Bulgaria 
won three Olympic titles for champion wrestlers Enyu Valtchev, Prodan 
Gardzhev and Boyan Radev, and 6 more silver bronze medals. At the XIX 
Summer Olympic Games in Mexico in 1968 we had two more champions, 
Petar Kirov and Boyan Radev. Despite the lack of success at the Winter 
Olympic Games in 1964 in Innsbruck, at Grenoble 1968 and Sapporo 1972, 
it was becoming more than obvious that Bulgaria had been putting efforts 
into developing all Olympic sports. The above successes were the reason 
for the raising prestige of the country and the grounds for a more active 
international sports policy aiming at entering the governing structures 
of the Olympic Movement, i.e. the Trilateral Commission, the IOC, the 
Olympic International Sports Federations, etc.               
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1.  Българската олимпийска делегация в Скуо Вали, 1960 г.  /  The Olympic delegation of Bulgaria in Squaw Valley, 1960

2.  Последното участие на Крум Лекарски на олимпийските игри в Рим, 1960 г.  /  Krum Lekarski’s last participation in Olympic Games, Rome 1960

3.  Димитър Добрев – олимпийски победител по борба, 1960 г.  /  Dimitar Dobrev, Olympic champion in wrestling, 1960

4. Българската олимпийска делегация в Токио, 1964 г.  /  The Bulgarian Olympic delegation in Tokyo 1964

5.  Посрещане на олимпийските победители от Токио –  Боян Радев, Продан Гарждев и Еньо Вълчев   /  A heroes’ welcome for the Olympic champions 
from Tokyo – Boyan Radev, Prodan Gardjev and Enyu Valtchev

6. Боян Радев на стълбичката на победителя  /  Boyan Radev on the victory podium

7.  Отпътуване на българската олимпийска делегация за Зимните олимпийски игри в Инсбрук, 1964 г.  /  The Bulgarian Olympic delegation is leaving 
for the Winter Olympics in Innsbruck, 1964 

8. Петър Киров   /  Petar Kirov

9. Брошура на Българския олимпийски отбор, Мексико 1968  /  Bulgarians at the Olympic Games, Mexico 1968
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Утвърждаването авторитета на България като световна спорт-
на сила става по време на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г. 
През тази олимпийска година едно от значимите събития преди 
игрите, което все още не е добре отразено в нашата спортна 
история, е посрещането на Олимпийския огън. След 36 години огъ-
нят отново преминава през България от 9 до 13 август. За разлика 
от 1936 г., тази голяма културна проява среща недобронамере-
ност от страна на управляващите у нас и е направен опит тя да 
бъде изолирана от общественото внимание. Причините за това 
са чисто политически. Те са свързани с обтегнатите отношения 
между България и Гърция, тогава управлявана от военна хунта, 
както и негативното отношение у нас към Федерална република 
Германия от идеологически съображения. В този смисъл широкото 
отразяване и популяризиране на проявата се е считало за полити-
ческа пропаганда в полза на тези държави.

Въпреки това, правителството и спортното ръководство прием-
ат високата отговорност пред МОК и Олимпийското движение и 
създават изрядна организация по пренасяне на Олимпийския огън. 

Вместо на БОК, ръководството на проявата е поверено на БСФС, 
който сформира специален организационен комитет с участие 

1.  План на Организационния комитет за проявите по пренасяне на Олимпийския огън 
в България през 1972 г.  /  The Organising Committee’s plan for the events accompanying 
the Olympic Flame in Bulgaria in 1972

2.  Маршрут на Олимпийския огън в България през 1972 г.  /  The Olympic torch route in 
Bulgaria, 1972

3.  Публикация във в-к „Народен спорт” за пренасянето на Олимпийския огън  /   
An article in the Naroden Sport newspaper about the Olympic Flame
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Bulgaria’s reputation as a world sports power was solidified at the Olympic 
Games in Munich 1972. During that Olympic year, one of the major events 
preceding the Games, which to this date has not yet been well presented 
in our sports history, was the Olympic torch relay in Bulgaria. After 36 
years the Olympic flame was going to pass again through Bulgaria from 
9th to 13th of August. Unlike in 1936, though, this significant cultural 
event was not met with enthusiasm by the government, to say the least, 
and efforts were made to divert the public attention from it. The reasons 
for that were purely political. The strained relations between Bulgaria and 
Greece, which at the time was ruled by a military junta, combined with the 
negative attitude to the Federal Republic of Germany, which was hosting 
the Olympics, were the ideological considerations for not welcoming 
the flame from Olympia with enthusiasm. Under these circumstances, a 
hyped coverage and promotion of the event was believed to be a political 
propaganda in favor of Germany and Greece.

Nevertheless, the government and the sports leaders assumed the 
responsibility and the task from the IOC and before the Olympic movement 
to create a perfect organisation for the torch relay in Bulgaria. Instead of 
the BOC, the BCPCS was entrusted with the event’s management. The 
latter formed a special organising committee including representatives of 
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на представители на БОК, но без те да имат основни функции в 
него. Особено значение има подборът на маршрута в страната и 
характерът на съпътстващите културни прояви. Олимпийският 
огън преминава през градовете Харманли, Ямбол, Сливен, Карно-
бат, Айтос, Бургас, Несебър, Варна, курорта Златни пясъци, Де-
вня, Нови Пазар, Каспичан, Шумен, Разград и Русе. Основната идея 
на организаторите е да се пропагандира напредъка на България в 
икономическо и спортно отношение в международен план без пре-
комерно да се пропагандират олимпийските символи и принципи 
във вътрешността на страната. Акцентът в тържествата е 
насочен към морските курорти, където летуват предимно чуж-
дестранни туристи. Събитието е отразено само с 3 кратки съоб-
щения в централния спортен печат*. Същевременно тази проява 
не се включва в отчетните документи на БОК, както и публика-
циите, отразяващи дейността на Комитета или развитието на 
спортното движение в страната през този период.

„Нашата страна, като една от организаторките на щафетата, 
която ще приеме Олимпийския огън след Гърция и Турция, трябва 
да използува това мероприятие както в идейно, така и в органи-
зационно отношение, за да изтъкне отношението на нашата об-
щественост към международното сътрудничество и разбирател-
ство между народите. Трябва да покаже всестранния напредък на 
нашата страна в строителството на социализма и в частност на 
спортното движение.”**

Факелният огън преминава през България за втори път при много 
добра организация, но той не остава следи в общественото съз-
нание, както и не играе значителна роля в популяризирането и ут-
върждаването на олимпийските ценности в България.

Друга знаменателна проява през олимпийската 1972 г. организира-
нето на чествания по случай Международния олимпийски ден. На 
свое заседание секретариатът на БОК решава от 19 до 25 юни 
1972 г. да бъде отбелязана Олимпийска седмица с богата културна 
и спортна програма. Дълго време обаче тази инициатива има фор-
мален характер без особено значение за спортния живот и популя-
ризиране идеите на олимпизма у нас.

Главното внимание на управляващите спортни среди е насоче-
но към успешното участие на България на Олимпийските игри 
в Мюнхен. Тогава на олимпийския пиедестал се изкачват шест 

*  в-k „Народен спорт“, бр. 94, 95 и 97 от 1972 г.

** Директивен план за подготовката и провеждането на щафетата с олимпийския  
огън през територията на НРБ 9-13 август 1972 г.

the BOC, but they did not have any leading roles in the whole organisation. 
Particular importance was paid to the selection of the route in the country 
and the nature of accompanying cultural events. The Olympic flame 
passed through Harmanli, Yambol, Sliven, Karnobat, Aitos, Burgas, 
Nessebar, Varna, the Golden Sands, Devnia, Novi Pazar, Kaspichan, 
Shumen, Razgrad, and Rousse. The main idea of   the organisers was 
to showcase all the aspects of economic growth and sports successes 
of Bulgaria internationally – passing mainly along the Black Sea coast – 
without excessively promoting the Olympic symbols in the hinterland. 
The focus of the celebrations was aimed at seaside resorts, where there 
were mostly foreign tourists on vacation. The event was covered by only 
three short messages in the central sports newspapers*. Furthermore, the 
Olympic torch relay was not mentioned in the reports of the BOC, nor in 
its publications informing about the Committee’s activities in the country 
or about the sports developments during that period.

“Our country, being one of the organisers of the relay, which will welcome 
the Olympic flame after Greece and Turkey, must use this event for 
propaganda purposes and highlight the attitude of our society towards 
international cooperation and understanding between nations. We must 
show the great progress in our country made in all spheres during the 
building socialism and in particular the achievements of the sports 
movement.”**

The Olympic torch relay passes through Bulgaria for the second time in its 
history with excellent organisation; however, it was not remembered by 
the general public and did not play any significant role in promoting and 
encouraging the Olympic values in the country.

Another noteworthy event in 1972 was organising celebrations to mark 
International Olympic Day. At a meeting of the BOC management it was 
decided that from 19th to 25th of June, 1972, an Olympic week would 
be celebrated with a rich cultural and sports programme. For a long time 
though this initiative remained not particularly important to the sporting 
society and did not achieve much in promoting the ideas of Olympism in 
the country.

*  Naroden sport Newspaper, issues 94, 95 and 97 from 1972

**      Detailed plan for the preparation and carrying out the Olympic torch relay through the    
  territory of the People’s Republic of Bulgaria, 9-13 August 1972



победители златни медалисти: Георги Костадинов – бокс, Петър 
Киров – борба, Георги Мърков – борба, Нораир Нурикян, Йордан Би-
ков и Андон Николов – вдигане на тежести. С успехите на още 16 
състезатели, спечелили сребърни и бронзови медали, България за-
ема 8 място в неофициалното класиране на нациите. Тези пости-
жения представляват важен успех за новата спортна стратегия, 
чрез която България изгражда облика си пред света и печели авто-
ритет в областта на методиката и управлението на спорта сред 
международните спортни организации и става обект на интерес 
в редица страни на света.

Успоредно със спортните постижения, следвайки своята полити-
ка за активно участие в международното олимпийско движение, 
България получава подкрепата на социалистическите страни и ръ-
ководството на МОК да проведе Х олимпийски конгрес през 1973 г. 
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The main attention of the governing sports circles then was directed to 
the successful participation of Bulgaria at the Olympic Games in Munich. 
At those games six Olympic champions stood on the victory podium 
with gold medalists – boxer Georgi Kostadinov, wrestlers Petar Kirov 
and Georgi Markov, and weightlifters Norair Nurikyan, Yordan Bikov and 
Andon Nikolov. With the success of another 16 competitors who won 
silver and bronze medals, Bulgaria occupied 8th place in the informal 
ranking of nations. These achievements represented an important 
success for the new sports strategy with the help of which Bulgaria was 
building its reputation and grew into a world authority on methodology 
and management of sport among international sports organisations and 
that was the reason why it became a subject of interest in many countries 
around the globe.
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1.    Списък на състезателите, взели участие в ХХ олимпийски игри в Мюнхен, 1972 г.  /  A list of the competitors who participated 
in the XX Olympic Games in Munich 1972

2. Филип Кривиралчев  /  Filip Kriviralchev

3. Иван Абаджиев  /  Ivan Abadjiev

4. Христо Меранзов  /  Hristo Meranzov

5.  Олимпийските победители от Мюнхен: Нoраир Нурикян, Георги Костадинов, Андон Николов, Йордан Биков, Георги Мърков и 
Петър Киров  /  The Olympic champions at the Munich Games: Norair Nurikyan, Georgi Kostadinov, Andon Nikolov, Yordan Bikov, Georgi 
Markov, and Petar Kirov

6.  Георги Мърков  /  Georgi Markov

7. Андон Николов  /  Andon Nikolov

8. Петър Киров   /  Petar Kirov
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Звездни мигове на българския спорт в Мюнхен  /   
Glorious moments for Bulgarian sports in Munich

9.    Вълшебният скок на Йордан Биков след победния му опит 
в изтласкването  /  The magic jump of Yordan Bikov after his 
winning attempt at clean and jerk

10.   Сълзите на шампиона Георги Костадинов под звуците на 
„Мила Родино”  /  Tears in champion Georgi Kostadinov’s eyes 
while singing the national anthem

11.  Обаятелният Нурикян, обсаден от журналистите след 
победата  /  Mr. Charming Nurikyan surrounded by journalists 
after his victory

12.  Златен медал от олимпийските игри в Мюнхен  /  The gold 
medal at the Munich Olympic Games
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Първоначално се предвижда конгресът да се проведе в София*, но 
по-късно се взима решение той да се състои във Варна като ключо-
во събитие, имащо значение за подготовка на цялостни реформи в 
олимпийското движение. 

Х олимпийски конгрес е знаменателно събитие, защото слага край 
на игнориране ролята на конгресите като двигател за развитие на 
олимпийското движение. Ето защо неговият дневен ред обхваща 
широк кръг въпроси, свързани с модернизиране на Олимпийското 
движение и регулиране на взаимоотношенията между различните 
участници в него.  

Проявеното доверието от страна на МОК тази значима проява да 
се проведе в България е важно доказателство за големите органи-
зационни възможности, сериозен апарат от специалисти и органи-
зационни работници, благоприятните условия, които притежава 
нашата страна по това време, за да се гарантира успехът на това 
събитие. За осъществяването на тази отговорна международна 
мисия БОК и БСФС изграждат Организационен комитет, ръково-
ден от зам.-председателя на Министерския съвет и член на По-
литбюро на БКП – Пенчо Кубадински, ген. Владимир Стойчев, Трен-
дафил Мартински и Ангел Солаков. В комитета взимат участие 
стотици служители и специалисти от централното ръководство 
на БСФС, спортните федерации, ВИФ, общественици, журнали-
сти и служители на държавни институции и фирми, ангажирани с 
работата на форума.

Олимпийските конгреси са учредени от Кубертен и имат важна-
та мисия да разработват общи принципи и идеи за развитието на 
спорта като социално явление. Но след оттеглянето на Кубертен 
от Олимпийското движение, МОК преустановява тяхното свиква-
не, с оглед запазване консервативния модел на управление, което 
става все по-трудно в условията на динамичните процеси, които 
протичат в развитието на спорта. Под натиска на международ-
ните спортни федерации и на някои от националните олимпийски 
комитети, председателят на МОК, Ейвъри Бръндидж, е принуден 
да свика нов олимпийски конгрес след 43-годишно прекъсване. Така 
Х олимпийски конгрес във Варна се превръща в първият всеобщ фо-
рум на Олимпийското движение от втората половина на ХХ в., на 
който се обсъждат сложните актуални проблеми от представи-
тели на НОК, МСФ, членове на МОК, журналисти, състезатели и 
др. – общо 304 делегати, на вниманието на които са представени 
78 доклада.

* Някои проблеми по подготовката и провеждане на конгреса в София 1971 г. До-
клад на Трендафил Мартински, председател на ЦС на БСФС, ИА НСА, Ф. Наталия 
Петрова, оп. Документи на БОК, а.е 1001

Along with the outstanding athletic performance of Bulgarian athletes, 
following its policy of active participation in the international Olympic 
movement, Bulgaria gained the support of the socialist countries and the 
leadership of the IOC to hold X Olympic Congress in 1973. At first, it was 
planned to hold the Congress in Sofia*, but later a decision was made to 
host it in Varna. The key event was going to become a milestone of for the 
preparation of comprehensive reforms in the Olympic movement.

The X Olympic Congress is a milestone in the history of the Olympic 
movement as it puts an end to the neglected tradition of convening 
congresses, which are a catalyst for its development. The Congress 
in Varna included topics on its agenda covering a wide range of issues 
related to the modernisation of the Olympic movement and regulating 
relationships between different participants.

The trust on the part of the IOC that Bulgaria was capable of hosting this 
important event was strong indicator for the confidence in the excellent 
organisational skills, the solid team of specialists and organisational 
experts, the favorable conditions present in our country at the time to 
ensure the success of this event. To complete the mission entrusted to 
it, the BOC together with the BCPCS created an Organizing Committee, 
headed by Deputy Prime Minister and member of the Politburo of the 
Communist Party, Pencho Kubadinski, Gen. Vladimir Stoytchev, Trendfil 
Martinski and Angel Solakov. Hundreds of employees and specialists from 
the head office of the BCPCS, the sports federations, the NSA, public 
figures, journalists and employees of state institutions and companies 
involved in the organisation of the event.

The Olympic congresses were established by Pierre de Coubertin 
with the important mission to work out common principles and ideas 
for the development of sport as a social phenomenon. However, after 
the withdrawal of Coubertin from the Olympic movement, the IOC 
discontinued convening them with the idea to preserve the conservative 
management model, which became increasingly inappropriate in the 
dynamic processes that occur in the development of sport. Under 
the pressure from international sports federations and some national 
Olympic committees, the President of the IOC, Avery Brundage, was 
compelled to convene a new Olympic Congress after a 43-year break. 
So the X Olympic Congress in Varna became the first universal forum of 
the Olympic movement in the second half of the 20th century at which 
complex current issues were discussed by representatives of the NOCs, 
the sport federations, IOC members, journalists, athletes and others. A 
total of 304 delegates took part in the Congress and there were 78 reports 
and speeches on its agenda.

* A report by Trendafil Martinski on Issues relating to the preparation for hosting the 
Congress in Sofia, 1971. Natalia Petrova Archives, Documents of the BOC.
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Конгресът е открит в официална обстановка от държавния ръко-
водител на България, Тодор Живков, съвместно с новия председа-
тел на МОК, Майкъл Килланин. Последният има значителен принос 
за поставяне началото на процесите на реформи в МОК и Олим-
пийското движение. 

Девизът на конгреса е „Спортът за един мирен свят”, предложен 
от Надежда Лекарска и утвърден от МОК. Лектори от България 
са ген. Стойчев и Трендафил Мартински. Работата на конгреса се 
следи изключително внимателно от всички спортни организации 
в света, тъй като на него се обсъждат съществени проблеми, по 
които се иска становища и решения от МОК. Съобразно Олимпий-
ската харта, конгресите нямат право да взимат решения, но тех-
ните резолюции са важна основа за политиката на МОК и поради 
това конгресът във Варна се счита за изключително важен, тъй 
като се постига съгласие за сътрудничество между основните 
партньори в Олимпийското движение и МОК. Делегатите изгот-
вят препоръки до МОК за утвърждаване ролята на Тристранната 
комисия – МОК, НОК и МСФ като постоянен орган на МОК, как-
то и да се възобнови редовното свикване на олимпийски конгреси. 
Препоръчва се засилване участието на жените в ръководството 
на спортното движение, разширяване на държавните грижи за 
спорта, да се осъвремени Олимпийската харта и правилата, свър-
зани с въпроса за право на участието на състезателите, както и 
дефинициите на понятието „аматьор”, и, не на последно място, 
да се приобщят спортисти в ръководството на Олимпийското 
движение. Наред с това Х олимпийски конгрес във Варна има важно 
значение за подготовка на стратегията за кандидатиране на Мос-
ква за домакин на Летните олимпийските игри през 1980 г., което 
категорично се увенчава с успех впоследствие.

1.  Президентът на МОК Лорд Киланин,  
1973 г.  /  IOC President, Lord Killanin, 1973

2.  Откриване на Х Олимпийски конгрес във 
Варна, 1973 г.  /  Official opening of the  
X Olympic Congress in Varna, 1973

3.  Главният организатор на Х Олимпийски 
конгрес – зам.-председателят на БОК 
ген. Ангел Солаков  /  The Head of the 
organising committee of the X Olympic 
Congress, Gen. Angel Solakov
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The head of state, Todor Zhivkov, took part in the official opening ceremony 
together with the new IOC President, Michael Kilanin. The latter played a 
major role for the implementation of reforms and the enhancement of 
positive changes in the Olympic movement.

The motto of the Congress “Sport for a World of Peace” was proposed 
by Nadezhda Lekarska and approved by the IOC. From Bulgaria key 
speakers were Gen. Stoytchev and Trendafil Martinski. The Congress 
was monitored very closely by all sports organisations in the world, as it 
discussed major issues that required the opinion and decisions by the IOC. 
According to the Olympic Charter, at congresses such decisions are not 
made; however, the resolutions approved at congresses are an important 
basis for the policy of the IOC and therefore the Congress in Varna was 
considered hugely important as the main partners in the Olympic Movement 
and the IOC reached an agreement for future cooperation. Delegates 
made recommendations to the IOC to promote the role of the Trilateral 
Commission, i.e. the IOC, NOCs and the International Sports Federations 
as a permanent body of the IOC, and to resume regular convening of 
Olympic Congresses. Another key recommendation was to increase the 
participation of women in the leadership of the sports movement and to 
expand the government support for sports, also to update the Olympic 
Charter so that the rules relating to the right of participation of athletes and 
the definitions of the term “amateur”. Last but not least, the X Congress 
in Varna was of utmost significance for the development of strategies for 
promoting Moscow as a host city of the Summer Olympics in 1980, which 
later proved a great success.



Развитие на БОК 1974 – 1989
След конгреса във Варна МОК и международното олимпийско дви-
жение придобиват доминираща роля за развитието на светов-
ния спорт и необходимостта от сътрудничество с него е без-
условна. Неговото значение в България се свързва с това, че са 
преодолени редица страхове и идеологически прегради сред поли-
тическите среди и се разбира, че една активна политика с олим-
пийските институции дава значителни преимущества и влияние 
в утвърждаване интересите на спортното движение в социалис-
тическите страни. 

Важно значение за активизиране на спортната политика в страна-
та имат успехите на спортистите от България на международ-
ното спортно поле, каквото е представянето на националния ни 
тим на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г. Основната при-
чина за преразглеждане ролята на БОК и неговото място в спорта 
у нас обаче има подготовката и провеждането на Олимпийските 
игри в Москва през 1980 г., което е израз на признанието на МОК 
за значителния принос на страните от Източния блок за разви-
тието на световния спорт.

Тези благоприятни фактори водят до сериозно увеличаване на 
държавната подкрепа за развитие на олимпийското движение в 
страната, вследствие на новото отношение към МОК и между-
народното олимпийско движение, възприемано вече като стра-
тегически партньор за сътрудничество. Именно заради това 
спортното движение, в частност БОК, придобиват все по-голямо 
значение в обществения живот и получават държавна помощ за 
широкомащабна дейност, свързана с участието ни в Олимпийски-
те игри 1976 г., 1980 г. и 1988 г, както и в развитието на програми 
за олимпийско образование, просвета и култура. Благодарение на 
това БОК прави опити за развиване на нови инициативи не само на 
международно, но и на национално равнище, чрез сътрудничество 
с БСФС – водещата организация на спортното движение в страна-
та през този период. 

Отправна точка за новото развитие на БОК е провеждането на 
Общо събрание на Комитета през 1974 г. На него се приема ця-
лостна програма за работа в един по-дългосрочен период с урав-
новесена международна и вътрешна дейност, която по същество 
има характер на стратегия за развитие на Олимпизма в България. 
За осъществяване на тази програма се налагат изменения в струк-
турата на Комитета. Значително се разширява пленарния състав 
на БОК, който включва 50 члена, предимно спортни ръководите-
ли и деятели. Утвърждава се  ролята на заместник-председателя 

Development of the BOC 1974 – 1989
After the Congress in Varna the IOC and the international Olympic 
movement acquired a dominant role in the development of world sport 
and the need to cooperate and maintain good communication with 
them was already beyond any doubt. It was finally acknowledged by 
the Bulgarian authorities that existing fears regarding the IOC and its 
influence from ideological point of view had to be overcome and all 
ideological barriers among policy makers had to be discarded. Active 
relations with the Olympic institutions provided significant advantages 
and influence in promoting the interests of the sports movement in the 
socialist countries.

A strong boost for the sports policy in the country were Bulgarian athletes’ 
successes in international competitions and most of all the performances 
of our national team at the Olympic Games in Munich in 1972. The main 
reason for revising the role of the BOC and its place in the Bulgarian sports 
movement, however, was the preparation and participation in the Olympic 
Games in Moscow in 1980. By holding the Games in Moscow the IOC 
expressed its recognition for the significant contribution of the Eastern 
Bloc countries to the development of world sport.

Those favorable factors led to a serious increase in state support for the 
development of the Olympic movement in the country as a result of the 
new attitude towards the IOC and its bodies, already perceived as strategic 
partners for future cooperation. Because of this, the sports authorities, the 
BOC in particular, became increasingly important in public life and received 
state aid for large-scale projects related to Bulgaria’s participation in the 
Olympic Games in 1976, 1980, and 1988, as well as for the development 
of Olympic education programmes, cultural and academic research and 
various events. In this entirely new situation the BOC was able to develop 
new initiatives not only at international level, but also nationwide through 
cooperation with the Bulgarian Council for Physical Culture and Sports 
(BCPCS), the leading organisation of the sports movement in the country 
during this period.

The starting point for this new stage of the BOC’s development was 
the Committee’s general assembly meeting convened in 1974. A 
comprehensive programme for a long-term period was approved at 
that meeting, at which there was a balance between the international 
and domestic issues discussed. Essentially, that programme was a 
strategy for the development of Olympism in Bulgaria. Certain changes 
in the structure of the Committee were necessary in order to launch and 
successfully implement the programme. The number of BOC members 
was significantly expanded to include 50 people, mostly sports leaders 
and activists. The functions and role of the Deputy Chairman of the BOC, 
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на БОК – Ангел Солаков, който допринася изключително много за 
подобряване организацията и дейността на Комитета. Създават 
се нови отдели – международен отдел, стопански отдел; разши-
ряват се функциите на главния и отговорните секретари – Нико-
лай Андонов, Надежда Лекарска, Николай Георгиев. От този пери-
од представители на БОК и БСФС са включени в международните 
структури на МОК. 

БОК постепенно прераства от клуб на съмишленици в стабилна 
институция с ефективна администрация. Разширяват се позици-
ите на БОК в международен план. Надежда Лекарска се утвърждава 
като член на Комисията на МОК по олимпийската програма и по-
стоянен лектор в Международната олимпийска академия. Нейната 
дейност има важно значение за включването на художествената 
гимнастика в Олимпийските игри. В дейността на АНОК (Асоци-
ация на националните олимпийски комитети) и на ЕНОК (сега Ев-
ропейски олимпийски комитет) са включени: ръководителят на 
спортното движение в България – Трендафил Мартински, Ангел 
Солаков, Нина Попова, Николай Андонов, Райко Петров, Димитър 
Харалампиев и др. Оценка за тяхната конструктивна роля е реше-
нието на ЕНОК да проведе своята 9 асамблея в София през 1978 г. 
Нова насока в развитието на БОК след конгреса във Варна е ак-
тивизирането на сътрудничеството с националните олимпийски 
комитети в Европа, като до 1989 г. се осъществят връзки с НОК 
на Австрия, Белгия, Италия, Германия, Франция, Финландия и др.

Главна стратегия в дейността на БОК през втората половина на 
70-те години на ХХ в. е подготовката и участието на България в 
Олимпийските игри Монреал 1976 и Москва 1980 г. Комитетът 
разширява развитието на спортни, културни, научни и просветни 
инициативи в България, чрез които се дава не само широка светли-
на върху тенденциите в развитието на Олимпийското движение. 
В работата му се приобщават специалисти от различни области 
за сътрудничество по все по-силно нарастващите ангажименти 
на България в Олимпийското движение. БОК разгръща периодично 
медийни кампании чрез привличане на централния печат и телеви-
зията, които отделят все по-значимо място на предавания, свър-
зани с Игрите и Олимпийското движение. Комитетът подкрепя 
провеждането на състезания по тенис, художествена гимнастика 
и други спортни прояви, но без съществено значение за национал-
ния и международен спортен календар. Те са насочени предимно към 
подрастващото поколение спортисти и са по-скоро със символи-
чен характер. Тези инициативи са спорадични и не оставят трайно 
влияние в развитието на спортното движение у нас.

Angel Solakov, were reinforced. He contributed tremendously to the 
improvement of the organisation and activities of the Committee. New 
departments were created, i.e. International Relations Dept., Business 
Department; the duties of the Secretary General and the Deputy Secretary 
were also expanded – Nikolai Andonov, Nadezhda Lekarska, Nikolai 
Georgiev. Representatives of the BOC and the BCPCS were included in 
the international bodies of the IOC.

The BOC gradually grew from a small club of enthusiasts and supporters 
of the Olympic idea into a stable institution with effective administration. 
The position of the Committee at international level changed significantly 
– Mrs. Nadezhda Lekarska became a member of the Olympic Programme 
Commission of the IOC and began delivering lectures at the International 
Olympic Academy. Her work was of utmost importance for the inclusion 
of rhythmic gymnastics in the Olympics. In the activity of the ANOC 
(Association of National Olympic Committees) and the ENOC (currently the 
European Olympic Committees) the following Bulgarian representatives 
were included: the Head of the sports movement in Bulgaria, Trendafil 
Martinski, Angel Solakov, Nina Popova, Nikolai Andonov, Rayko Petrov, 
Dimitar Haralampiev and others. Recognition for their constructive role 
was the ENOC’s decision to hold its 9th Assembly in Sofia in 1978. A new 
direction in the development of the BOC’s activities after the Congress 
in Varna was the intensified cooperation with the National Olympic 
Committees of European countries; until 1989 contacts with the NOCs 
of Austria, Belgium, Italy, Germany, France, Finland and others were 
established. 

The main strategy for the activities of the BOC in the late 70s of the 20th 
century was the preparation for and participation in the Olympic Games in 
Montreal 1976 and Moscow 1980. The Committee extended the scope of 
its initiatives to include sports, cultural, scientific and educational projects 
in the country through which the new trends in the development of the 
Olympic movement were brought to light. Professionals from different 
fields were invited to assist the BOC in its increasing cooperation 
commitments. The BOC launched media campaigns on a regular basis by 
attracting the main newspapers and magazines as well as the television, 
which began broadcasting programs related to the Games and the 
international Olympic Movement more and more often. The Committee 
supported the organisation of competitions in tennis, gymnastics and 
other sports, but they were not of great significance for national or 
international sports calendar. They were aimed primarily at the younger 
generation of athletes and were hosted mainly with the goal to promote 
sports. The said events were sporadic and did not leave a lasting impact 
on the development of the sports movement in the country.



През 1975 г. БОК създава „Клуб на олимпиеца” за приобщаване на 
ветераните олимпийци към съвременното спортно движение. На-
ред с това БОК прави предложения до партийно-държавното ръко-
водство за учредяване на олимпийски отличия, с които да се дава 
признание и уважение към спортисти, треньори и деятели за тех-
ния принос в завоюването на успехи и авторитет на българския 
спорт.

Най-висшата награда за заслуга на БОК е медалът „Спортът за 
един мирен свят”. В средата на 70-те години на ХХ в. БОК прави 
конкурс за приемане на нов отличителен знак, в който за пръв път 
е представена идеята за сегашния символ на организацията, но 
последният е утвърден едва след 1984 г.

In 1975, the BOC created The Olympian’s Club aiming to provide a social 
platform and means of involving the Olympic ‘veterans’ in the modern 
Olympic sports movement. Furthermore, the BOC submitted proposals 
to the communist party and state authorities for the establishment of 
Olympic awards so that the Olympians’ achievements be recognised and 
outstanding athletes, coaches and activists receive due acknowledgement 
for their contribution to the success and prestige of Bulgarian sport.

The highest merit award the BOC used to give was the Sport for a World 
of Peace medal. In the mid-70s of the 20th century the BOC organised a 
competition to select best design for a new merit award and it was then 
that the idea of the current symbol of the organisation was presented for 
the first time; however, it was approved only after 1984.

1., 2., 3., 4. Издания на БОК от 70-те и 80-те години на ХХ в.  /  BOC publications from the 70s and the 80s of the 20th century

5. Проект за медал на БОК „На най-добрия спортист”, 1959 г.  /  A project for a BOC medal "To the Best Athlete", 1959

6. Почетен медал на Х Олимпийски конгрес във Варна  /  An honorary award of the X Olympic Congress in Varna

7. Медалът на БОК „Спортът за един мирен свят”  /  Sport for a World of Peace Medal of the BOC

8. Възпоменателен знак за IХ Генерална асамблеяА ЕНОК, 1978 г.  /  Commemorative Medal of the IX ENOC General Assembly, 1978

9.   Официалните знаци на българските делегации на Олимпийските игри в Рим, Мексико, Мюнхен и Сараево  /  The Bulgarian 
delegations' logos for the Games in Rome, Mexico, Munich and Sarajevo

10. Официалният знак на БОК от 1975 г.  /  The BOC emblem in 1975
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На Зимна олимпийските игри в Инсбрук традиционно нашата олим-
пийска делегация няма значими спортни постижения, въпреки уси-
лията за развитието на зимните олимпийски спортове у нас. В 
делегацията дебютира хокеят на лед и биатлонът. За сметка на 
това участието ни в ХIХ олимпийски игри в Монреал затвърждава 
авторитета на българската спортна школа в летните спорто-
ве. Олимпийски победители са Иванка Христова – лека атлетика, 
Светла Оцетова и Здравка Йорданова – гребане, Сийка Келбечева 
и Стоянка Груйчева – гребане, Нораир Нурикян – вдигане на теже-
сти, Йордан Митков – вдигане на тежести, и Хасан Исаев – борба 
свободен стил. Нашите състезатели печелят още 9 сребърни и 7 
бронзови медала.

По време на Олимпиадата в Монреал 28 африкански държави про-
веждат бойкот и техните състезатели напускат Игрите. Макар 
че бойкоти е имало и на други олимпийски игри, именно от 1976 г. 
те се използват като форма на организиран политически натиск 
върху определени държави и Олимпийското движение. Такива са 
бойкотите на Игрите в Москва 1980 г. и Лос Анджелис 1984 г. Тряб-
ва да се подчертае, че бойкотите не успяват да ерозират Олим-
пийското движение.

At the Winter Olympics in Innsbruck our Olympic delegation again did 
not achieve any noteworthy success despite the efforts made for the 
development of winter Olympic sports in the country. For the first time 
the Bulgarian delegation included an ice hockey team and competitors in 
biathlon. It was our participation in the XIX Summer Olympic Games in 
Montreal that reaffirmed the authority of the Bulgarian school in summer 
sports. The following Olympic champions returned home with gold medals: 
Ivanka Hristova (track and field), Svetla Otsetova and Zdravka Yordanova 
(double scull), Siyka Kelbecheva and Stoyanka Gruycheva (coxless pair), 
Norair Nurikyan (weightlifting), Yordan Mitkov (weightlifting) and Hasan 
Isaev (freestyle wrestling). Bulgarian athletes won also 9 silver and 7 
bronze medals.

At the Montreal Olympics 28 African countries boycotted the Games and 
their teams left the competitions. Although there had been other forms 
of boycott during previous Olympics, it was since 1976 that the Games 
began to be used as a form of organised political pressure towards certain 
countries and the Olympic Movement in general. Similar boycotts were 
those of the Games in Moscow 1980 and Los Angeles 1984. It must be 
emphasised that boycotts failed to undermine the Olympic movement.

1.  Посрещане на олимпийската делегация от 
Монреал, 1976 г.  /  The Olympic delegation 
returning from Montreal, 1976

Олимпийските победители от Монреал  /  
Olympic champions at the Montreal Games

2. Нoраир Нурикян / Norair Nurikyan

3. Йордан Митков / Yordan Mitkov

4. Иванка Христова / Ivanka Khristova

5.  Сийка Келбечева и Стоянка Груйчева /  
Siika Kelbetcheva and Stoyanka Gruycheva

6.  Здравка Йорданова и Светла Оцетова / 
Zdravka Yordanova and Svetla Otzetova 

7. Хасан Исаев / Hasan Isaev
1
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Особено значение за разпространението на олимпийската идея 
в България има подготовката и участието ни в ХХII Олимпийски 
игри в Москва. Наред с чисто спортно-техническите аспекти в 
подготовката на нашите спортисти, важно значение придобива 
популяризирането на Игрите чрез медиите, реализирането на 
сериозна издателска програма по широк спектър въпроси на олим-
пийското движение – история, философия, социално-културни ас-
пекти, спортна политика, технически въпроси и др., подкрепата 
на образователни кампании сред спортистите от националните 
отбори и в националната образователната система като цяло. 
Периодично се провеждат научни конференции, които имат важно 
значение за подготвяне на голям брой експерти по олимпийските 
въпроси каквито са Димитър Харалампиев, Николай Георгиев, На-
дежда Лекарска, Наталия Петрова, Нина Попова, Райко Петров, 
Трендафил Мартински, Христо Меранзов и др. Комитетът осигу-
рява участие на наши учени в международни научни форуми.

Една от най-значимите прояви за популяризиране на олимпийска-
та идея у нас е преминаването на Олимпийския огън през България 
за ХХII Олимпийски игри в Москва през 1980 г. Тази проява се осъ-
ществява с пълната подкрепа на централните и местни власти и 
получава широка обществена изява в медиите. Факелното бягане 
е съпътствано от многобройни културни прояви и празнични съби-
тия в най-големите градове на страната, като в София се провеж-
да тържествен спектакъл на националния стадион „Васил Левски” 
с над 60000 участници.

Олимпийската щафета преминава през Благоевград, София, Па-
зарджик, Пловдив, Шипка, Габрово, Плевен, Велико Търново, Русе. 
Особено впечатляващи са тържествата по посрещането на 
огъня пред Античния стадион в Пловдив, на връх Шипка, на хъл-
ма Царевец във Велико Търново, където се изнасят богати худо-
жествени програми, в които основна тема е българо-съветската 
дружба. 

На Зимните олимпийските игри в Лейк Плесид 1980 г. скиорът 
Иван Лебанов печели първия бронзов медал за България в бягане-
то на 30 км, а Петър Попангелов се класира 6-ти в слалома, което 
е най-доброто постижение на нашите алпийци в олимпийски игри. 
Това са първите значими постижения в зимните спортове у нас на 
олимпийски игри, които са резултат от многогодишни усилия за 
развитието им. Тези постижения отново показват обективните 
трудности, свързани с краткия зимен сезон в България, които не 
позволяват значително развитие на елитния зимен спорт у нас, 
независимо от наличието на гарантирана държавна подкрепа за на-
ционалните спортни федерации.

The dissemination of the Olympic idea in Bulgaria was significantly 
enhanced during the period of preparation and participation in XXII 
Summer Olympic Games in Moscow. Along with the purely sporting 
and technical sides of our athletes’ preparation, the promotion of the 
Games through the media had become a major priority. A large-scale 
publishing programme was completed, including publications on a 
wide range of topics associated with the Olympic movement – history, 
philosophy, socio-cultural aspects, sports policy, technical issues, etc.; 
support for educational campaigns among athletes and the national 
teams as a whole and the national school system in general was a main 
activity. Conferences were held on a regular basis and they were the 
venue for a large number of experts to gain experience and knowledge 
of the Olympic topics; to name but a few, Dimitar Haralampiev, Nikolai 
Georgiev, Nadezhda Lekarska, Natalia Petrova, Nina Popova, Rayko 
Petrov, Trendafil Martinski, Hristo Meranzov and others. The Committee 
assisted in the participation of our scientists in international scientific 
forums.

One of the most significant events for the promotion of the Olympic idea 
in Bulgaria was the Olympic torch relay passing through our country for the 
XXII Olympic Games in Moscow in 1980. That major event was carried out 
with the full support from the central and local authorities and was widely 
publicised in the media. The torch relay was accompanied by numerous 
cultural happenings and festivities in the largest cities of the country and 
in Sofia a solemn ceremony was held at the Vasil Levski national stadium 
with over 60,000 participants. 

The Olympic flame passed through the towns of Blagoevgrad, Sofia, 
Pazardzhik, Plovdiv, Shipka, Gabrovo, Pleven, Veliko Tarnovo, and 
Rousse. The festivities were particularly spectacular when the torch 
bearers arrived at the ancient Roman stadium in Plovdiv, at Shipka, 
and on Tsarevets in Veliko Tarnovo, where rich artistic programmes 
were organised in which the main theme was the Bulgarian-Soviet 
friendship

At the Winter Olympic Games in Lake Placid in 1980, skier Ivan Lebanov 
won the first bronze medal for Bulgaria at the 30 km distance, while 
Peter Popangelov ranked sixth in the slalom, which was at the time the 
best result of Bulgarian alpine skiers at Olympic Games. Those were the 
first significant achievements in winter sports for our country at Olympic 
Games, which were the result of years of tremendous efforts for their 
attainment. Those achievements indicated once again the objective 
difficulties facing winter sports in Bulgaria due to the short winter 
season that did not allow for significant success of elite winter sport in 
the country, despite the guaranteed state support for the national sports 
federations at the time. 
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1.  Иван Лебанов  /  Ivan Lebanov

2.  Карта на маршрута на Олимпийския 
огън за Москва 80 /  Map of the Olympic 
torch relay through Bulgaria on its way to 
Moscow 80

3.  Олимпийският огън за Москва 80 в 
София  /  Moscow 80 Olympic Flame in 
Sofia

4.   Боян Радев поема олимпийския факел  / 
Boyan Radev receiving the Olympic Torch
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Главните успехи през олимпийската 1980 година се очакват от 
Олимпийските игри в Москва. Олимпийски шампиони там стават 
Стоян Делчев – гимнастика, Любомир Любенов – кану-каяк, Янко 
Русев и Асен Златев – вдигане на тежести; Петър Лесов – бокс; 
Валентин Райчев, Исмаил Абилов и Георги Райков – борба. Нашите 
състезатели завоюват още 16 сребърни и 17 бронзови медала. Въ-
преки бойкота на игрите в Москва, довел до относително по-малка 
конкуренция в борбата за медали, олимпийските титли имат свое-
то непреходно значение и морална стойност.

The major success of the Olympic year was expected to come at the 
Olympic Games in Moscow. Olympic champions from those Games are 
Stoyan Delchev (gymnastics), Lyubomir Lyubenov (canoeing), Yanko 
Rusev, and Asen Zlatev (weightlifting), Peter Lesov (boxing); Valentin 
Raychev, Ismail Abilov, and Georgi Raikov (wrestling). Bulgarian athletes 
also won a total of 16 silver and 17 bronze medals. Despite the boycott 
of the games in Moscow, which led to a relatively smaller competition 
in the fight for medals, Olympic titles retain their timeless meaning and 
moral value.

Олимпийските победители от Москва 80  /  Olympic champions at Moscow 80
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1. Исмаил Абилов / Ismail Abilov

2. Стоян Делчев / Stoyan Deltchev

3. Янко Русев / Yanko Rusev

4. Любомир Любенов / Liubomir Liubenov

5. Петър Лесов / Petar Lessov

6. Асен Златев / Asen Zlatev

7. Георги Райков / Georgi Raikov

8. Валентин Райчев / Valentin Raichev
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След Олимпийските игри в Москва настъпват промени в ръко-
водството и дейността на БОК. През 1982 г. на мястото на ген. 
Владимир Стойчев за председател на Комитета, по указание на 
партийно-държавното ръководство, е поставен Иван Славков. Той 
е национален състезател по водна топка, спортен деятел, жур-
налист, ръководител на БНТ до идването си в БОК. Славков е зет 
на държавния глава Тодор Живков, което в тогавашните условия 
играе важно значение за успешна изява в обществената сфера. 
Притежава добро образование, проявява инициативност и нова-
торство, както и редица делови качества и умения, които бързо 
го утвърждават като общоприет и демократичен ръководител на 
олимпийското и спортно движение в страната. Новият председа-
тел на БОК консолидира още повече спортните дейци, полагайки 
грижи и доразвивайки досегашната политика на Комитета за един-
ство в спортното движение при решаването на значимите въпро-
си свързани с неговото развитие.

Първото изпитание за новия председател е свързано с подготов-
ката за участие на България в Игрите през 1984 г. – Зимни олим-
пийски игри в Сараево и Летни олимпийски игри в Лос Анджелис. 
Функциите на БОК налагат активно участие на новия председател 
в структурите на международното олимпийско движение, където 
той е добре приет и успява да осъществи много нови контакти, 
полезни за българския спорт.

През 1983 г. Иван Славков предприема организационни реформи, 
които да осигурят една по-мащабна дейност на БОК. Извършват 
се промени в устава, като се увеличава значението на колективния 
стил на управление в Изпълнителното бюро на Комитета. Пред-
приемат се и организационни промени в БОК. За главен секретар 
на Комитета е избран Димитър Харалампиев – опитен специалист 
по международни спортни връзки от БСФС. За осъществяване на 
медийна и културна политика са назначени Алекси Младенов и Алек-
сандър Бешков. Наред с това Славков полага усилия да увеличи броя 
на комисиите на БОК и разшири техния състав, като ги превърне в 
постоянно действащи органи, чрез въвеждане на правилник за тях-
ната работа. От особено значение през този период е ефектив-
ната ръководна дейност на Изпълнителното бюро на Комитета, в 
което са включени авторитетни личности с широко обществено 
признание. 

През април 1983 г. БОК прави още една крачка за своята модерниза-
ция като учредява Национална олимпийска академия (НОА) с предсе-
дател проф. Наталия Петрова. Създаването на НОА е следствие 
от сътрудничеството с Международната олимпийска академия 
(МОА), в която от 1973 г. се изпращат преподаватели от ВИФ 

After the Olympic Games in Moscow in 1980 changes in the 
management and operation of the BOC took place. In 1982, Gen. 
Vladimir Stoytchev, Chairman of the Committee, was replaced by Ivan 
Slavkov by orders from the communist party leadership. Slavkov was a 
water polo player in the national team, a sports activist, a journalist and 
Head of the Bulgarian National Television prior to taking up the leading 
position at the BOC. He was also the son-in-law of the communist party 
leader and the then head of state, Todor Zhivkov, which at the time 
was crucial for achieving success in the public sphere. He was well-
educated, showed initiative and creativity as well as serious business 
competences and skills that quickly established him as a well-respected 
and democratic leader of the Olympic and sports movement in the 
country. The new Chairman of the BOC managed to consolidate even 
more sports figures, continuing the existing policy of the Committee 
aiming at unifying the sports movement for the purpose of resolving 
significant issues related to its development.

The first challenge the new chairman faced was the preparation of 
Bulgaria for its participation in the Winter Olympic Games in Sarajevo, 
1984, and the Summer Olympics in Los Angeles. The BOC duties also 
required active participation of the new chairman in the structures of the 
international Olympic movement, where he was well received and was 
able to establish a number of useful contacts for Bulgarian sport. 

In 1983, Ivan Slavkov initiated organisational reforms, which were 
to ensure a larger scope of activities of the BOC and their wider 
impact. Amendments were also made to the statutes, increasing the 
importance of a collective management style in the Executive Board of 
the Committee. Staff changes were also made. Dimitar Haralampiev 
became Secretary General of the Committee; he was an experienced 
specialist in international sports relations from the BCPCS. Alexy 
Mladenov and Alexander Beshkov were appointed for the purposes 
of implementing the BOC’s media and cultural policy. Furthermore, 
Slavkov worked for the increase of the number of BOC’s commissions 
and the expansion of their scope of activities and number of staff, 
transforming them into permanent bodies by introducing rules and 
regulations for their work. Of particular importance during this period 
was the effectively functioning Executive Board, which included 
prominent figures who enjoyed public recognition and excellent 
reputation.

In April 1983, the BOC took another step towards its modernisation by 
establishing the National Olympic Academy (NOA), chaired by Prof. Natalia 
Petrova. The creation of the NOA was the result of cooperation with the 
International Olympic Academy (IOA), in which university professors 
from the Higher School of Physical Culture (HSPC) had been participating 



като участници, а г-жа Надежда Лекарска е постоянен лектор на 
този значим образователен международен форум. От 1979 г. в 
Олимпия се изпращат студенти, като по традиция това са пред-
ставители на ВИФ/НСА. След участието си в ХVII сесия на МОА 
Румяна Бойчева прави усилия за разпространяване на идеята за 
олимпийско образование. В началото на 1982 г. тя е назначена в 
БОК и предлага инициативата за създаване на Национална олимпий-
ска академия. 

regularly since 1973, and Mrs. Nadezhda Lekarska was a permanent 
speaker at this important international educational forum. Since 1979 
students had been sent to Olympia, they were representatives of the 
HSPC (present-day National Sports Academy, NSA). After her participation 
in the XVII Session of the IOA, Rumyana Boycheva worked for the idea of 
Olympic education in Bulgaria. In the beginning of 1982 she was appointed 
at the BOC and proposed the initiative of establishing a National Olympic 
Academy.

1.  Ръководството на НОА с президента на МОА Никос Филаретос и чуждестранните лектори,  
VI сесия, 1988 г.   /  The NOA Board with the IOA President Nikos Filaretos and foreign lecturers at the 
VI Session, 1988

2.  Общо събрание на БОК, 1984 г.  /  The BOC General Assembly, 1984

3.  Участници в I сесия на Националната олимпийска академия  /  Participants in the I Session  
of the National Olympic Academy

4.  Откриване на VI сесия на НОА в Старата Митрополия, Несебър  /  Official opening of the VI 
Session of the NOA in the Old Metropolitan Church, Nessebar
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По нейна идея през април 1982 г. се учредява студентско сдруже-
ние за олимпийско образование с лектор Надежда Лекарска, което 
провежда редовни образователни сбирки в сградата на БОК на ул. 
„Марин Дринов”. Тази инициатива получава подкрепа от цялото ръ-
ководство на Комитета и Изпълнителното бюро взима решение за 
учредяване на Национална олимпийска школа (след една година преи-
менувана в Академия), която да проведе първата си сесия от 5 до 9 
юни 1983 г. В нея участват 55 студенти и спортни деятели. Ака-
демията се превръща в своеобразен образователен олимпийски ин-
ститут в страната и има за цел да приобщава млади специалисти 
към олимпизма и олимпийското движение, като осъществява про-
светна дейност по подобие на МОА в Олимпия. Тя работи в тясно 
сътрудничество с ВИФ/НСА и развива програми за разпространение 
на олимпийската култура и подготовка на млади спортни специали-
сти и спортисти чрез провеждане на образователни курсове, кул-
турни програми и годишни сесии в базата на ВИФ в Равда. 

НОА на България е една от първите създадени в света. По хроно-
логията на МОА тя е 11-та по ред, при съществуващи днес над 
160 национални олимпийски академии. Нейната главна дейност е 
провеждането на годишни сесии, осъществяване на педагогиче-
ски инициативи в училищата, провеждане на лектории в страна-
та, издаване на образователни материали и подготовка на млади 
олимпийски деятели за участие в МОА. Основната организационна 
структура на Академията са олимпийските клубове, които се из-
граждат към университети, училища и различни населени места.

През 1987 г. за първи път се организира специална церемония за 
откриване сесиите на НОА, която се провежда в Старата Мит-
рополия в Несебър. Под звуците на класическа музика се произнася 
„Ода за спорта” от Пиер дьо Кубертен и се връчват наградите за 
особени изяви и постижения в разпространението на олимпийски-
те ценности. С тази церемония се съчетава античният дух с цен-
ностите на съвремнния атлетизъм. Академията е посетена от 
президентите на МОА – принц Георг Вилхелм фон Хановер (1988 г.) 
и Никос Филаретос (1989 г.). От 1986 г. НОА започва да работи 
съвместно с националните олимпийски академии на Австрия, Вели-
кобритания, Унгария, Югославия, Румъния, ГДР и ГФР, Финландия, 
Кипър, Канада и др. 

През есента на 1983 г. БОК организира честване на 60-годишнината 
на БОК с провеждане на тържествено събрание и научна конферен-
ция, на които присъства и председателят на МОК Хуан Антонио 
Самаранч. На този форум се представя обединеното решение на 
БОК, БСФС и Столична община за издигане кандидатурата на Со-
фия за домакин на Зимните олимпийски игри през 1992 г. Идеята за 

In April 1982, a Students Association for Olympic Education was founded, 
initiated by R. Boycheva; its first lecturer was Mrs. Nadezhda Lekarska who 
chaired regular educational meetings in the building of the BOC in Marin 
Drinov Street. This initiative was supported by the entire management of 
the Committee and the Executive Board approved a decision to establish 
a National Olympic School (a year later renamed ‘Academy’). The first 
session was held from 5 to 9 June in 1983. Fifty-five students and sports 
figures attended. The Academy became a kind of Olympic educational 
institute in the country and its aim was to involve young professionals 
in promoting Olympism and the Olympic Movement by carrying out 
educational activities like the IOA in Olympia. It worked closely with the 
HSPC/NSA and developed programmes for spreading the Olympic culture 
and preparation of young athletes and specialists in the field sports by 
organising courses, cultural events, and annual sessions at the seaside 
facility of the HSPC in Ravda. 

The NOA of Bulgaria is one of the first founded in the world. According 
to IOA’s chronology, the Bulgarian Academy is the 11th in a list of over 
160 National Olympic Academies existing today. Its principal activity is 
holding of annual sessions, conducting educational initiatives in schools, 
delivering lectures in the country, publishing educational materials and 
training of young Olympic activists to participate in the IOA. The basic 
organisational units of the Olympic Academy were the Olympic Clubs 
that were founded in universities, schools and different towns and 
villages.

In 1987, for the first time a special ceremony was organised for the 
opening session of the Bulgarian NOA. The event was held in the Old 
Metropolitan Church in Nessebar. Accompanied by classical music, The 
Ode to Sport by Pierre de Coubertin was recited and merit awards were 
presented to those who had been most successful in the promotion 
of the Olympic values. The ceremony combined the ancient spirit with 
the values   of present-day athleticism. The Academy has been attended 
by the presidents of the IOA – Prince Georg Wilhelm von Hannover 
(1988) and Nikos Filaretos (1989). Since 1986, the Bulgarian NOA 
began cooperating with the National Olympic Academies of Austria, 
Great Britain, Hungary, Yugoslavia, Romania, the German Democratic 
Republic and the Federal Republic of Germany, Finland, Cyprus, Canada 
and others. 

In the autumn of 1983, the BOC organised celebrations on the occasion of 
its 60th anniversary. A special assembly meeting was held and a scientific 
conference, which was attended by the then IOC President, Juan Antonio 
Samaranch. At that forum was presented the unanimous decision of the 
BOC, the BCPCS, and the Sofia Municipality for the application of Sofia to 
host the Winter Olympics in 1992. The idea to host Olympic Winter Games 



1

1.  Панорама за кандидатурите на София, изработена от проф. Хайнрих Беран (Австрия)  /  The panorama map for Sofia’s application to host Winter Olympics, painted by Prof. Heinrich C. Berann (Austria)

2.  Обществен дебат, организиран от БОК, „Младежта на София и Зимните олимпийски игри през 1992 г.”  /  A public debate organised by the BOC to discuss the topic of the Youth of Sofia and the Winter 
Olympic Games in 1992

3.  Председателят на Организационния комитет за кандидатурата на София, Георги Йорданов, посреща президента на МОК, Хуан Антонио Самаранч, в София.  /  The applicant city Organising 
Committee Chairman, Georgi Yordanov, meeting the IOC President, Juan Antonio Samaranch, in Sofia

4.  Тодор Тодоров представя концепцията на Софийската кандидатура за Зимни олимпийски игри 1992 г. пред делегация на ЕНОК, водена от Жак Рог.  /  Todor Todorov presenting the concept for Sofia’s 
bid to host the 1992 Winter Olympics before an ENOC delegation headed by Jacques Rogge.

5. Иван Славков и Николай Георгиев посрещат екипа на директора на МОК, Моник Берлиу.  /  Ivan Slavkov and Nikolai Georgiev meeting the team of IOC Director, Monique Berlioux

6. Заседание на Организационния комитет на Кандидатурата, ръководено от Георги Йорданов (вдясно)  /  A meeting of the Organising Committee chaired by Georgi Yordanov (right)
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домакинство за Олимпийски зимни игри се заражда след успешното 
провеждане на Зимната Универсиада в София през 1983 г., която 
получава висока оценка за добрата организация и новоизградената 
спортна инфраструктура в планината Витоша и в столицата.

На Зимните олимпийските игри в Сараево 1984 България участва с 
делегация, в която за първи път е включено фигурното пързаляне 
в състезания за танцови двойки. По време на тези Игри пред широ-
ката международна общественост се представя кандидатурата 
на София за домакин на Зимни олимпийски игри през 1992 г.

Дейността по кандидатурата започва през 1985. Създаден е по-
стоянен оперативен шаб за кандидатурата на София, който е ог-
лавен от Тодор Тодоров, бивш зам.-председател на Комитета за 
младежта и спорта и спортен деятел с изключителен принос за 
развитието на леката атлетика в страната. 

was conceived after the successful hosting of the Winter Universiade in 
Sofia in 1983 – an event that was highly praised for its good organisation 
and the newly built sports infrastructure in the Vitosha Mountain and in 
the city of Sofia.

At the Winter Olympics in Sarajevo 1984 Bulgaria participated with a 
delegation, in which for the first time competitors in ice dancing were 
included. During those Winter Olympics the application of Sofia to host 
the Winter Olympics in 1992 was presented before the larger international 
sports community.

Work on the application of our capital started in 1985. A permanent 
operational headquarters for Sofia’s bid was set up, headed by Todor 
Todorov, former Deputy Chairman of the Committee for Youth and Sports 
and a sports figure with immense contribution to the development of 
athletics in Bulgaria. 

1.  Пресконференция на Организационния комитет по кандидатурата на София за домакин  
на олимпийските зимни игри 1992 г.  /  A press conference held by the Organising Committee  
for Sofia’s bid to host Winter Olympic Games in 1992

21 3

2.  Писмо до партийно-държавното ръководство от Инициативния комитет с аргументите 
за значимостта на софийската кандидатура  /  A letter to the party and state leaders from the 
Committee stating all the arguments in support of Sofia’s application

3.  Петър Попангелов, Зимни олимпийски игри Сараево 1984 г.  /  Peter Popangelov, Winter Olympic 
Games Sarajevo 1984
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Издигането на кандидатурата на София за домакин на Зимни олим-
пийски игри става в изключително усложнени условия. В началото на 
1984 г. обединението на спортните организации на социалистически-
те страни, под ръководството на СССР, взема решение да бойкоти-
ра Олимпийските игри в Лос Анджелис 1984 с аргумента, че е застра-
шена сигурността на състезателите и се нарушават олимпийските 
правила, свързани с комерсиализация на Игрите и разделянето на 
олимпийските обекти. Този бойкот е следствие на изострянето на 
политическите отношения между САЩ и СССР още от края на 70-те 
години на ХХ в. и е отговор на бойкота на САЩ на Игрите в Москва 
през 1980 г. По този повод на 9 април 1984 г. БОК свиква извънреден 
пленум и гласува декларация за отказ от участие в игрите. Главните 
негативни последици от това решение са най-вече за самите състе-
затели, чиито усилия и подготовка остават без реализация.

При тези обстоятелства най-значима инициатива в дейността на 
БОК през следващите години до Игрите в Сеул 1988 г. е кампанията 
по кандидатурата на София за домакинство на Зимните олимпийски 
игри през 1992 г. Тази идея е свързана с новите социални процеси и 
цялостното развитие на България. В основата є е мотивацията 
за изпреварващо отваряне на страната в икономическо, информа-
ционно, културно и спортно отношение в рамките на Европейския 
интеграционен процес. Чрез домакинство на Игрите се поставя за 
цел да бъде проведена значителна модернизация в инфраструктур-
но отношение на град София, създаване на спортна индустрия и 
коопериране с водещи световни фирми в тази насока, привличане 
на инвестиции за строителство от международни източници. На 
второ място, чрез кандидатурата се предвижда оживление на меж-
дународните спортни връзки и още по-голямо активизиране на дър-
жавната политика в областта на елитния спорт. Важно значение е 
и изграждането на положителен образ на България в света.

Тези идеи срещат значителна съпротива в една част от ръко-
водството на държавата, считайки ги за прекалено либерални и 
опасни, чрез което ще бъдат нанесени поражения на социалното и 
политическо устройство на социалистическия модел на общест-
вен живот. Ето защо, въпреки големите симпатии към нашата 
кандидатура в международен план, тя среща редица затруднения 
и противопоставяне у нас. 

Създаденият организационен комитет за кандидатурата на София 
се оглавява от Георги Йорданов – заместник-председател на ми-
нистерския съвет, и включва широк кръг специалисти от апарата 
на БСФС и БОК, които развиват изключително активна дейност в 
най-различни направления: проектиране, пропаганда, дипломатиче-
ски контакти, икономически връзки, държавни преговори и посред-

Sofia’s bid for the Winter Olympics was prepared in an extremely 
complicated situation. In early 1984, the union of the socialist 
countries’ sports organisations, under the leadership of the USSR, 
decided to boycott the Olympic Games in Los Angeles 1984, arguing 
that the security of competitors was not guaranteed and that Olympic 
rules regarding the commercialisation of the Games and separation of 
the Olympic venues were violated. This boycott was the result of the 
strained relations between the United States and the Soviet Union 
towards the end of the 70s of the 20th century and it was a response 
to the U.S. boycott of the Games in Moscow in 1980. That was the 
reason why on 9 April 1984 the BOC convened an extraordinary 
plenary session and voted for a refusal to participate in the Games. 
The main negative consequences of that decision affected mostly 
the competitors whose tremendous efforts and years of preparation 
could not be rewarded.

Under these circumstances, the most important initiative the BOC 
realised in the following years before the Games in Seoul 1988 was 
the campaign for Sofia’s application to host the Winter Olympics in 
1992. The idea to host the Winter Olympics was related to the new 
social processes that were taking place and the overall development 
of Bulgaria. The motivation was to enhance the country’s prospects 
for joining the European integration process and the economic, 
informational, cultural and sports developments. By hosting the 
Games, the goal was to significantly upgrade the sports infrastructure 
of the capital, to create a sports industry and to cooperate with 
world leading companies in this business sector, attracting foreign 
investment for major construction projects. Secondly, through the 
host city application a boost for the international relations and further 
strengthening of the state policy in the field of elite sport was hoped 
to be achieved. Building a positive image of Bulgaria in the world was 
also a priority.

Thоse ideas were met with considerable resistance on the part of 
some state representatives, who believed they were rather liberal 
and even perilous, and would be a danger to the social and political 
system of the Bulgaria’s socialist public life. That was why, despite the 
largely positive attitude towards our application abroad, it encountered 
a number of difficulties and opposition in the country.

The organisational committee for Sofia’s bid was headed by Georgi 
Yord anov – Deputy Chairman of the Council of Ministers, and included 
a wide range of specialists from the BCPCS and the BOC who 
worked very hard on a number of projects and activities in a variety 
of fields: design, promotion, diplomatic contacts, economic relations, 
government negotiations and mediation, cultural and educational 



programmes, media events, etc. In less than two years Bulgaria was 
visited by 45 members of the IOC, many representatives of international 
sports organisations and NOCs, mainly from Europe, representatives of 
companies such as Puma, Adidas, Atomic, etc. Particularly important 
for the overall concept of the host city application was the support of 
the NOC of Austria. World-renowned specialists such as Hubert Spies, 
Prof. Fred Rößner and Willi Köstinger, painter Heinrich C.  Berann 
and others were invited for consultations, assistance and advice for 
Bulgaria’s application.

Cooperation between the BOC, the national sports federations and 
state companies in Bulgaria was at its peak, assistance was provided 
by the foreign trade enterprises and representative offices, embassies 
of Bulgaria abroad, emigrants’ associations and organisations, etc. The 
Organising Committee set up a special design and city engineering 
office, which worked out large-scale infrastructure plans to be 
completed in the capital. Thus the BOC created a new climate and 
a new culture of cooperation and communication with a wide range 
of institutions and organisations in the country and abroad, which at 
the time was unprecedented in Bulgaria’s sports history. This process 
had its positive impact on raising the importance of sport in society. 
The connections created brought about a new type of organisational 
cooperation for the benefit of Bulgarian sport, which until then had 
not been activated by the BCPCS as a leading institution of the sports 
movement in the country.

The host city for the 1992 Olympic Games (summer and winter) was 
elected at the IOC session in Lausanne in 1986. Bulgaria’s bid was 
presented by a large delegation of athletes, sports figures and state 
officials. Gen. Vladimir Stoytchev’s participation was of particular 
importance, being a member of the IOC, who, though advanced in age, 
assisted our presentation and provided moral support for the success 
of the application. In a fierce competition with five more applicant 
cities from countries that were major powers in the international 
Olympic movement, such as Anchorage (USA), Cortina d‘Ampezzo 
(Italy), Falun (Sweden), Berchtesgaden (FRG), Albertville (France), 
Sofia received the biggest number of votes in the first round. Binding 
the votes for the Summer and the Winter Olympics, however, led to 
the elimination of our application at the last minute. Nevertheless, 
the work done on this major project completed a substantial part of 
its initial goal.

The most significant result of this initiative was the growing reputation of 
the BOC and its regaining an equal status among the other organisation 
in the Bulgarian sports movement, with its specific activity and 
influence. As a consequence and recognition for the BOC’s efforts in 

ничество, културна и образователна дейност, медийни изяви. За 
по-малко от две години България е посетена от 45 члена на МОК, 
множество представители на международните спортни организа-
ции и НОК, най-вече тези от Европа, представители на фирми като 
„Пума”, „Адидас”, „Атомик” и др. Особено значение за цялостната 
концепция за кандидатурата има съдействието на НОК на Австрия. 
За експертната и консултантска дейност са привлечени световно 
признати специалисти като Хуберт Шпийс, проф. Фред Рьоснер и 
Вили Кьостингер, художника Хайнрих Беран и др.

Значително е сътрудничеството между БОК, националните 
спортни федерации и икономическите предприятия в България, 
както и външнотърговските дружества и представителства, 
българските посолства в света, представители на емигрантски 
организации и др. Към Организационния комитет се създава специа-
лизирано архитектурно бюро, което подготвя мащабен проект за 
инфраструктурата на столицата. Така БОК създава нов климат 
и нова култура на сътрудничество с възможно най-широк кръг ин-
ституции и организации у нас и извън страната, което е безпре-
цедентно в нашата спортна история. Това оказва положително 
въздействие за издигане значимостта на спорта в обществото. 
Тези връзки създават нов тип организационно сътрудничество 
в полза на българския спорт, които до този момент, въпреки съ-
ществуващите възможности, не бяха осъществявани от БСФС 
като ръководна институция в спортното движение у нас.

Решението за домакинство на Олимпийски игри (летни и зимни) през 
1992 г. се взима по време на сесията на МОК в Лозана през 1986 г. 
Нашата кандидатура се представя от значителна делегация спор-
тисти, деятели и държавни ръководители. Особено значение има и 
участието на ген. Владимир Стойчев, член на МОК, който макар и на 
преклонна възраст, с присъствието си оказва морална подкрепа за 
успеха на кандидатурата. В условията на ожесточена конкуренция 
с още 5 градове кандидати, представители на авторитетни дър-
жави участички в международното олимпийско движение: Анкъридж 
(САЩ), Кортина д’Ампецо (Италия), Фалун (Щвеция), Берхтесгаден 
(ФРГ), Албервил (Франция), София получава най-много гласове в пър-
вия кръг. Обвързване на гласуванията за летни и зимни олимпийски 
игри обаче водят до отпадането на нашата кандидатура в послед-
ния момент. Въпреки това извършената дейност успява да изпълни 
значителна част от първоначалната идея. 

Най-значимият резултат от тази инициатива е извоюването на 
сериозен авторитет на БОК и възстановяване на неговото равно-
стойно положение като организация със свое място, специфична 
дейност и влияние в развитието на спортното движение в Бъл-
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гария. Последица и признание за усилията, които полага Българ-
ският олимпийски комитет в сътрудничество си с международ-
ното олимпийско движение, е избирането на Иван Славков за член 
на Изпълнителния комитет на ЕНОК (1985 – 1989), вицепрезидент 
на ЕНОК (1989 – 1993) и председател на Техническата комисия на 
АНОК. Още по-голямо признание той получава, като е избран за 
член на МОК за България по време на сесията на МОК в Истанбул 
през 1987 г. и бива включен в състава на няколко комисии на МОК. 
Кандидатурата, отхвърляна или приемана, става важна общест-
вена тема, въз основа на която Олимпизмът и Олимпийското дви-
жение се превръщат в значим предмет на обществено обсъждане. 

След неуспеха на тази кампания БОК издига отново своя кандида-
тура за домакин на Зимните олимпийски игри през 1994 г., като 
на практика организационният комитет продължава своята дей-
ност по същия начин и с целия си състав. Кандидатурата остава 
основна политика на БОК и през следвашите две години. Нейният 
акцент е насочен към представяне сред членовете на МОК и ръ-
ководителите на международните спортни федерации по зимни 
спортове възможностите на нашата страна за организиране на 
състезания по зимни спортове на световно равнище и разширя-
ване на връзките с международните спортни организации. Особе-
но активна е кампанията за сътрудничество с чуждестранните 
НОК. По време на втората кандидатура инициативата среща още 
по-твърди критики от противници на зимни олимпийски игри в 
България – част от отговорните лица в управляващите кръгове, 
нарастващите отрицателни нагласи сред интелектуалците и ме-
диите се аргументират с финансово натоварване на население-
то и симпатизират на екопротести срещу строителството на 
спортни обекти в планината Витоша.

Като част от кампанията по утвърждаването на софийската кан-
дидатура за зимни олимпийски игри е домакинството на ХVII Гене-
рална асамблея на Асоциацията на Европейските национални олим-
пийски комитети (АЕНОК), която се провежда през 1987 г. България 
традиционно участва активно в работата на ЕНОК още след кон-
греса във Варна и домакинството на София се приема като израз 
на авторитета на БОК. Асамблеята е открита от президента на 
МОК Хуан Антонио Самаранч. Той използва своята визита в стра-
ната и връчва Златен олимпийски орден на държавния ръководител 
Тодор Живков за неговия принос в насърчаването на спортното дви-
жение в страната и активната международната роля на България в 
световния спорт. Самаранч награждава с такъв орден първия меда-
лист за България на олимпийски игри – Борис Георгиев-Моката, и На-
дежда Лекарска – деятел на международното олимпийско движение, 
за техните заслуги за развитието на олимпийското движение.

the cooperation with the international Olympic movement Ivan Slavkov 
was elected member of the Executive Committee of the EOC (1985 – 
1989), Vice President of the EOC (1989 – 1993) and Chairman of the 
Technical Commission of ANOC. His efforts were further recognised by 
him being elected member of the IOC for Bulgaria at the IOC session in 
Istanbul in 1987 and his subsequent appointment as member of several 
committees of the IOC. Sofia’s application to host Winter Olympics, 
rejected or accepted, became an important public issue through which 
Olympism and the Olympic Movement grew more popular in Bulgaria 
and had become a subject for public discussions.

After the unsuccessful first campaign, the BOC submitted the 
application of Sofia to host the Winter Olympics in 1994 again, with 
the organising committee in fact just continuing to work on this 
large project in the same way and with the same staff. The host city 
application remained the main policy of the BOC for the following two 
years. The focus was on informing the IOC members and presenting 
to the heads of international winter sports federations the capacity 
and potential of our country as well as the experience and ability to 
organise world competitions in winter sports. Last but not least, the 
aim was also to enhance communication among the international 
sports organisations. Particularly active was the cooperation with 
foreign NOCs. The second application campaign was met with even 
more fierce criticism on the part of the opponents of Winter Olympic 
Games in Bulgaria; some government officials who were against it 
and the rising negative attitudes among intellectuals and the media 
stated that hosting such an event would be a financial burden the 
country could not afford and they sympathised with environmental 
protection organisations which fought against construction of sports 
facilities in the Vitosha Mountain.

Part of the campaign for Sofia’s bid was the hosting of the XVII General 
Assembly of the European Association of National Olympic Committees 
(AENOC), held in 1987. Bulgaria traditionally had participated actively in 
the work of ENOC after the Congress in Varna and the fact that Sofia was 
chosen for this event was accepted as recognition of the BOC’s prestige 
and good reputation. The Assembly was opened by IOC President, Juan 
Antonio Samaranch. He used the opportunity to bestow the Gold Olympic 
Order upon the Head of state, Todor Zhivkov, for his contribution to the 
promotion of the sport movement in Bulgaria and the active role Bulgaria 
had played in the world of sports. Samaranch also bestowed the Silver 
Olympic Order upon the first Olympic medal winner for Bulgaria, Boris 
Georgiev - Mokata and upon Nadezhda Lekarska, a prominent figure in the 
international Olympic movement, for their contribution to the development 
of the Olympic movement.



1.  Президентът на МОК Хуан Антонио Самаранч открива ХVII Асамблея на АЕНОК в София  /  Тhe IOC President Juan Antonio Samaranch opening the XVII AENOC General Assembly in Sofia

2.  Момент от работата на Асамблеята  /  The Assembly in session

3.  Тържествено награждаване на Борис Георгиев-Моката с почетния знак на МОК  /  Boris Georgiev, Mokata, being awarded the Olympic order

4.  Официално награждаване на държавния глава на България, Тодор Живков, с почетния знак на МОК за особени заслуги към олимпийското движение  /  Official bestowing of the Olympic order to the Head 
of state, Todor Zhivkov, in recognition of efforts worth of merit in the cause of the Olympic movement
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През 1988 г. в Сеул се провежда избор на домакин за Зимните олим-
пийски игри 1994 г. Нашата столица губи надпреварата срещу Ли-
лехамер (Норвегия) при гореописаните обстоятелства. 

Една от най-значимите изяви на България в международното олим-
пийско движение през този период е участието ни на Олимпийски-
те игри в Сеул през 1988 г. На тези игри конкуренцията в между-
народния спорт придобива огромни мащаби, защото е преодоляна 
политиката на бойкоти, и рекорден брой състезатели от всички 
страни на света си дават среща на спортната арена. В края на 
80-те години обаче се появяват нови тенденции в спортното дви-
жение. Допингатлетизмът и комерсиализацията на световния 
спорт оказват силен натиск и върху Олимпийските игри. В Сеул за 
първи път отпадат изискванията за статута на олимпийските 
състезатели съобразно аматьорския кодекс. Натискът на меди-
ите и използването им за реклами и влияние е значително, тъй 
като Игрите са обединили над 3 млрд зрители по света. Това са 
твърде сериозни предизвикателства, които превръщат най-голя-
мото спортно събитие в драма с далеч по-сложни от досегашните 
социално-политически и културни очертания.

Влиянието на тези фактори у нас имат своето особено отраже-
ние, породило нови тенденции и насоки на развитие в спорта. Въ-
веждането на финансово-икономически механизми и изисквания за 
развитието на спорта от началото на 1982 г. неизбежно води да 
изменение на ценностната система сред спортистите и хората 
в спорта въобще. Съществуват проблеми и с употребата на до-
пинг сред някои спортове у нас, което оказва негативно влияние и 
върху участието на страната в Олимпийските игри в Сеул 1988 г.

Появилите се социални сътресения, свързани с влиянието на Пе-
рестройката в СССР и отношението към турското население в 
България, налагат още по-активното използване на спорта като 
обединителен фактор сред обществото за формиране на социал-
ните нагласи в духа на общочовешките и национални ценности. Ето 
защо държавата и обществото очакват от БСФС и БОК, както и 
от цялата спортна система, успешно представяне на игрите като 
социално конструктивен фактор на обществения живот. За това 
са налице всички благоприятни материални и организационни усло-
вия, също така е осъществена значителна подготовка съобразно 
последните тенденции в спортната наука и методика.

В тази обстановка българска делегация заминава за Зимните олим-
пийските игри в Калгари, 1988. Това наше участието е свързано 
и с представяне на втората кандидатура на България за домакин 
на Игрите през 1994 г. България полага усилия за разширяване на 
своето участие. За първи път български олимпийци се състезават 

In 1988, the host city for the Winter Olympics in 1994 was elected in 
Seoul. Our capital lost to Lillehammer (Norway) under the circumstances 
described above. 

One of the most significant events in Bulgaria in the international 
Olympic movement during this period was our participation at the 
Olympic Games in Seoul in 1988. Competition in international sport 
at those games was fierce as political difficulties and boycotts had 
been overcome and a record number of athletes from all countries of 
the world had come together to compete in the sports arena. In the 
late 80s, however, there were new trends that had developed in the 
sports movement. The use of doping and the commercialisation of 
world sports put strong pressure on the Olympics. In Seoul for the first 
time the requirement for the amateur status of Olympic competitors 
was discarded. The pressure of the media and the advertising business 
exerted great influence as the Games were watched by 3 billion 
viewers worldwide. Those were very serious challenges that made the 
biggest sporting event on earth far more complex than it had ever been 
in terms of its socio-political and cultural dimensions.

The influence of these factors in Bulgaria had their specific features 
due to the new developments in sports in our country. The introduction 
of financial and economic levers and requirements for the development 
of sports since the beginning of 1982 inevitably led to a change in the 
athletes’ values and in the sports community in general. In some of the 
sports there were certain problems with the use of doping, which had 
a negative impact on the country’s success in the Olympic Games in 
Seoul in 1988. 

The social unrest related to the “wind of change” from the perestroika 
in the USSR and the then attitude towards the Turkish population in 
Bulgaria were the reason why sports had to be used even more so 
as a unifying factor in society for the formation of a social mindset in 
the spirit of universal and national values. Therefore, the state and the 
general public expected from the BCPCS and the BOC, as well as from 
the entire sports system, a successful performance at the Games as 
a constructive factor of public life. All the material and organisational 
conditions were available and significant training programme had 
been completed according to the latest trends in sport science and 
methodology.

In this situation, the Bulgarian delegation left for the Winter Olympics in 
Calgary, 1988. Bulgaria’s participation there is related to the presentation 
of the second application to host the Games in 1994. Our country made 
efforts to expand its participation in the Games. The Olympic delegation 
included competitors in bobsleigh and luge (men and women) for the first 
time along with our traditional participants in the other winter sports.
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Олимпийските победители от Сеул 1988 г.  /  Olympic champions at Seoul 1988

1. Ивайло Маринов / Ivailo Marinov

2. Ваня Гешева / Vania Gesheva

3. Борислав Гидиков / Borislav Gidikov

4. Севдалин Маринов / Sevdalin Marinov

5. Йорданка Донкова / Yordanka Donkova

6. Христо Марков / Hristo Markov

7. Любомир Герасков / Lubomir Geraskov

8. Таню Киряков / Tanyu Kiriakov

9. Атанас Комшев / Atanas Komchev

10. Таня Богомилова / Tanya Bogomilova

11.  Стефка Костадинова с нейния треньор Николай Петров  /  Stefka Kostadinova with her 
coach Nikolay Petrov

7 8

9 10
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в надпреварите с бобслей и шейни (мъже и жени), наред с тради-
ционното ни участие в другите зимни спортове.

Усилия в олимпийската подготовка се съсредоточават в предста-
вянето на България по време на Летните олимпийските игри в 
Сеул 1988 г, когато са постигат и най-високите спортно-техни-
чески резултати и класиране на олимпийски игри въобще в нашата 
олимпийска история. България заема 7-мо място в неофициалното 
класиране с 10 златни, 12 сребърни и 17 бронзови медала. Олимпий-
ски шампиони стават Христо Марков и Йорданка Донкова в леката 
атлетика, Исмаил Мустафов (Ивайло Маринов) – бокс, Ваня Геше-
ва – кану каяк, Любомир Герасков – спортна гимнастика, Таню Киря-
ков – стрелба, Таня Богомилова – плуване, Севдалин Маринов и Бо-
рислав Гидиков – вдигане на тежести, Атанас Комшев – борба. Това 
е най-добро представяне на България на олимпийските игри до днес. 

През този период БОК осъществява и други значими инициати-
ви. Комитетът получава пълномощия от МОК за организиране на 
курсове по програмите на Олимпийска солидарност в България по 
различни видове спортове, в които наши специалисти са лекто-
ри. В рамките на двустранните отношения с НОК на страните 
от Азия и Европа, БОК посредничи за изпращане на наши специа-
листи като треньори и ръководители, които оказват благотвор-
но влияние върху развитието на отделни спортове в Кипър, Ирак, 
Иран, Сирия, Тунис, Испания и др. В тези години БОК развива мно-
го плодотворна издателска дейност, като заслужава внимание да 
се отбележи издаването на двутомника с творчеството на Пиер 
дьо Кубертен – „Духовното наследство на Пиер дьо Кубертен” 
1981 г., „Актуални проблеми на международното спортно движе-
ние”, „БОК в годините на народната власт” и мн. др.

БОК, съвместно с ВИФ, поставя началото на периодично провеж-
дани научни конференции по актуални проблеми на спортното и 
олимпийско движение. Такива се провеждат по повод важни събития 
– олимпийски игри, годишнини свързани със спортното движение и 
БОК. През 1975 г. се провежда I теоретична конференция на тема 
„Олимпийското движение и неговата социална роля в съвременния 
свят” с участието на значителен брой доклади. След две години 
се провежда II конференция под същия надслов. През 1981 г. се про-
вежда конференция във връзка с честванията 1300 години от съз-
даването на българската държава, през 1983 г. се провежда научна 
конференция по повод 60-годишнината на БОК, през 1987 г. се про-
вежда международна научна конференция, посветена на Пиер дьо Ку-
бертен. Тези отговорности на БОК оказват голямо влияние върху 
подготовката на редица изтъкнати специалисти и утвърждаване-
то на спортната наука, особено в областта на социалните науки за 

Efforts were focused mostly on the preparation for the Summer 
Olympic Games in Seoul in 1988, when the highest ever sports results 
and ranking at Olympic Games was achieved in our Olympic history. 
Bulgaria ranked seventh in the unofficial rating with 10 gold, 12 silver, 
and 17 bronze medals. Olympic champions from those Games are Hristo 
Markov and Yordanka Donkova in track and field, Ismail Mustafov (Ivailo 
Marinov) – boxing, Vanya Gesheva – canoeing, Lubomir Geraskov – 
gymnastics, Tanyu Kiryakov – shooting, Tanya Bogomilova – swimming, 
Sevdalin Marinov and Borislav Gidikov – weightlifting, Atanas Komshev 
– wrestling. This is the best performance of Bulgaria at Olympic Games 
to date. 

During this period the BOC completed other important projects as well. 
The Committee received approval from the IOC to organise courses 
through the Olympic Solidarity programme in Bulgaria in various sports 
in which Bulgarian experts delivered lecturers. Within the framework 
of bilateral relations with the NOC of Asia and Europe, the BOC was an 
intermediary for the appointment of Bulgarian specialists as coaches and 
sports leaders. That resulted in positive influence on the development of 
individual sports in Cyprus, Iraq, Iran, Syria, Tunisia, Spain, etc. In those 
years, the BOC launched a significant publishing programme, to mention 
but a few of the titles, The Intellectual Legacy of Pierre de Coubertin (a 
two-volume edition of Pierre de Coubertin’s works), 1981, Current Issues 
of International Sports Movement, The BOC in Years of People’s Republic, 
and many others.

The Bulgarian Olympic Committee together with the Higher School of 
Physical Culture began holding conferences on topical issues for sports 
and the Olympic movement. Those conferences were held on the 
occasion of important events such as Olympic Games, anniversaries 
associated with the sport movement and/or the BOC, etc. In 1975, The 
First Conference on „The Olympic Movement and its social role in the 
modern world“ was conducted with a significant number of reports 
presented. Two years later The Second Conference with the same topic 
was held. In 1981, a conference was held during the programme for the 
commemoration of 1300 years since the establishment of the Bulgarian 
state; in 1983, a scientific conference was held on the occasion of the 
60th anniversary of the BOC and in 1987 an international conference 
was dedicated to Pierre de Coubertin. These activities organised by 
the BOC were crucial for the preparation of a number of prominent 
experts in the field and the promotion of the sport science, especially in 
the sphere of social sciences related to sport, the sports methodology 
and management. The BOC also organised several exhibitions on 
sports themes together with the Artists Union, represented by Stoyan 
Stoyanov.
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спорта, спортната методика и управление. БОК организира няколко 
художествени изложби на спортна тематика съвместно със съюза 
на художниците, представляван от Стоян Стоянов.

През 1985 г. Комитетът подкрепя създаването на клуб „Млад 
Олимпиец” и разгръщането на спортни инициативи сред децата в 
училище чрез Националната олимпийска академия.

След Х Олимпийски конгрес във Варна, Българският олимпийски 
комитет, макар и трудно, отново успява да се изгради като ав-
тономна институция и с това да започне процес на възходящо 
самостоятелно развитие. Благодарение на структурните и пер-
сонални реформи през 1983 г., с цел приобщаване и ефективно 
обединение на обществен екип, представляващ интересите на 
спортните федерации, представителите на индустрията, свър-
зана със спорта, градските власти в София, културни деятели 
и високопоставени държавни служители в България, БОК поема 
инициативата за доразвиването на работеща и ефективна нацио-
нална спортна стратегия с важни социални отговорности в об-
ществения живот, съответстващи на културните стремежи и 
национални особености на нашето общество през този период.

Изключително активната международна политика на БОК, изигра-
ла важна посредническа роля не само в областта на спорта, факти-
чески изпреварващо отваря страната за eвропейско и световно съ-
трудничество, съответстващо на тенденциите от края на ХХ в., 
въпреки ограниченията на Желязната завеса. Превръщането на БОК 
в своеобразен двигател на идеи и подходи за модернизация на наше-
то спортно движение в духа на съвременните световни спортни 
тенденции издига неговия авторитет преди всичко в чужбина и го 
превръща в символ и представител на българския спорт пред света.

Активната политика за приобщаване на България като участник и 
фактор в международния спорт и Олимпийското движение чрез кан-
дидатурата на София за Зимните олимпийски игри 1992 и 1994 г., 
както и домакинството на големи олимпийски форуми (сесията на 
МОК, Х Олимпийски конгрес, IХ и ХVII генерална асамблея на АЕНОК), 
аналогично с примерите от първото ни участие в Олимпийските 
игри и ангажиментите ни по провеждането на Балканските игри, се 
оказва успешна стратегия не само със завоюването на признание в 
международните среди. По-големият успех на БОК е това, че чрез 
тези прояви се извършва качествено ново сътрудничество между 
спортните организации, държавата и обществения фактор, в кои-
то БОК играе естествената си посредническа роля и генератор на 
идеи. Вследствие на това спортът в България има възможността 
да осъществи своята социална и културна мисия по-пълноценно, съ-
образно възможностите на нашето общество.

In 1985, the Committee supported the idea for the creation of Young 
Olympians’ Club and the launching of sports initiatives for children in 
schools through the National Olympic Academy.

After the X Olympic Congress in Varna, the Bulgarian Olympic 
Committee, although overcoming certain difficulties, again managed 
to reaffirm its position as an autonomous institution and thus began 
the process of independent development. Due to the structural and 
personnel reforms it conducted in 1983, with the aim to effectively 
include a wider group of members representing the interests of all 
the sports federations, representatives from the sports industry, 
city officials from Sofia, intellectuals, and high-ranking government 
officials, the BOC took the initiative to build an efficient national 
sports strategy with important social responsibilities, corresponding 
to the cultural aspirations and national characteristics of our society 
during that period.

Extremely active the BOC was in its international relations as an 
important mediator not only in sports and thus it was an organisation 
that had a pioneer role for the opening of Bulgaria for European and 
global cooperation, consistent with the developments and trends in the 
late 20th century despite the limitations imposed by the Iron Curtain. 
Transforming the BOC into a think tank for ideas and approaches to the 
modernisation of the Bulgarian sports movement, in the spirit of the 
modern world sports trends, raised its authority and prestige primarily 
abroad and that was why it became a symbol and a representative of the 
Bulgarian sport to the world.

The policy for inclusion of Bulgaria as a participant and factor in 
international sports and the Olympic Movement through Sofia’s bid for 
the Winter Olympics 1992 and 1994, and the hosting of major Olympic 
events (the IOC session, the X Olympic Congress, the IX and XVII General 
Assembly of AENOC), similar to the significance of our first participation 
in the Modern Olympic Games and our commitments for hold the Balkan 
Games, proved to be a successful strategy far beyond the attaining of 
recognition from the international community. The greater success of 
the BOC was that through these events it managed to impose an entirely 
new style of fruitful cooperation between the sports organisations in 
Bulgaria, involving the state and the public sector, and that is the BOC’s 
chief role of an intermediary organisation and a generator for ideas. As a 
result of this, sport in Bulgaria had all the favourable conditions in place 
to fulfill its social and cultural mission more efficiently, according to the 
capacity and resources of our society.



Развитие на БОК 1990 – 2005
Мащабните социално-политически промени в Европа след разпада-
нето на Източния блок и социалистическата обществена система, 
разширяването на Европейския съюз и технологическата революция 
от края на ХХ в. раждат коренно различна обстановка за развитие-
то на спорта не само в Източна Европа, но и в света, като създават 
нови възможности, но също така нови контрасти и противоречия.

В България тези промени оказват неблагоприятно въздействие 
върху развитието на спорта във всичките му направления, като 
засягат неговата организация, правен статут, кадрови потен-
циал, материални възможности и социално предназначение. Тези 
сътресения са породени от коренно различните социални условия 
за развитието на спорта, който губи държавния си статут и под-
крепа. Рухва и държавната политическа стратегия за развитие 
на елитния спорт и завоюване на призови класирания на световни 
спортни форуми. В тези условия е невъзможно да се запази стари-
ят системен модел на развитие на спорта. 

Въпреки многократните опити за правни и управленски реформи 
в тази област, не се изгражда успешна стратегия и концепция за 
създаване на нов модел на развитието на спорта в гражданското и 
пазарно общество. В новите условия, през 1992 г., се създава Дър-
жавен комитет за младежта и спорта (преименуван няколко пъти 
в агенция, министерство, комитет), отнемат се държавните 
функции на БСФС, а, от друга страна, са разформировани друже-
ствата за физическа култура и спорт, като на тяхно място се въ-
вежда федерална структура на развитие на спорта – национални 
спортни федерации и клубове по видове спорт със самостоятелен 
правен и социален статут. Приема се закон за физическото възпи-
тание и спорта през 1996 г., който търпи постоянни изменения, 
но без възможност да създаде механизми за една цялостна рефор-
ма в тази област. 

Премахването на държавните длъжности (щатове) за състезатели 
и треньори от 1990 г. довежда до сериозни поражения в системата 
за подготовка в елитния спорт. Голяма част от специалистите 
и спортистите напускат страната. Появяват се сериозни кон-
фликти между държавата, от една страна, и представителите на 
спортните федерации и БСФС. Спортната база е подложена на при-
ватизация и разграбване. Държавните субсидии за спортна дейност 
се съкращават радикално, като се въвеждат несъвършени правила 
за финансиране на дейностите в тази област. Спортът постепен-
но губи своето значение и в образователната система като част 
от грижите за изграждане на младото поколение в страната. 

Development of the BOC 1990 – 2005
The major political and social changes that took place in Europe after 
the collapse of the Eastern bloc and the socialist system, the expansion 
of the European Union and the technological revolution of the late 20th 
century – all these new developments created a radically different 
environment for sports not only in Eastern Europe but also throughout 
the world, generating both new opportunities and new challenges and 
contradictions.

In Bulgaria these changes affected adversely all aspects of sports life, 
destroying its organisation, legal status, human potential, material 
assets and social purpose. Thоse disturbances were caused by social 
conditions totally different from the environment in which sport had 
been developing in Bulgaria. The state no longer funded or supported 
sports. The whole system and political strategy for development of 
elite sport and the motivation for winning titles and breaking records 
at world sports ceased to exist anymore. In thоse conditions it was 
no longer possible to preserve the old system governing sports in 
Bulgaria.

Despite repeated attempts at legal and management reforms in the 
field, no successful strategy or concept was created for a new model of 
development of sports in a market economy and civil society. Under the 
new circumstances, in 1992, the State Committee for Youth and Sports 
(renamed several times into agency, ministry, committee) was set up, 
the BCPCS was stripped of its duties and consequently all its units were 
disbanded replaced by a federal structure for the development of sport, 
i.e. national sports federations and sports clubs with a separate legal 
and social status. In 1996, a law on physical education and sport was 
adopted, which since then has constantly been amended. However, it 
has not been successful in creating mechanisms for a comprehensive 
reform in sports. 

As of 1990 all state guaranteed positions for competitors and coaches 
were closed and the end of this system inflicted grave damage to the 
preparation and training of elite athletes. Many specialists, coaches and 
sportsmen left the country. Serious conflicts arose between the state 
institutions, on the one hand, and representatives of sports federations 
and the BCPCS, on the other. Sports facilities and complexes were 
privatised and plundered. Government subsidies for sports activities were 
drastically reduced and new rules for funding sports were introduced, 
which were far from perfect. Sport gradually lost its importance in the 
education system as part of the upbringing and care for the young 
generation in the country.
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Всички тези процеси, предизвикани от прогресиращата обща поли-
тическа и социална криза, правят спорта силно податлив на външ-
ни неспецифични влияния от страна на бизнес средите и полити-
ческите партии. С това спортът придобива особен тип социални 
функции и значение, които ограничават неговото място в култур-
ното развитие на гражданското общество. 

В тези условия напълно е разстроена и дейността на БОК. Към 
председателя на Комитета Иван Славков започват продължител-
ни следствени действия, породени от политически реваншизъм 
и манипулативни обвинения. Въпреки оправдателните решения 
на съда и значителната обществена и международна подкрепа за 
Славков, този процес оказва отрицателно влияние върху нормал-
ното съществуване на организацията. 

Част от обществените деятели на БОК се оттеглят от спорт-
ното движение, замира и работата на комисиите на комитета, 
като основната дейност се извършва от председателя, генерал-
ния секретар и служителите в международния отдел на БОК. Съв-
местната работа с федерациите е ограничена поради сериозните 
проблеми, засягащи тяхната мисия. Общата икономическа и фи-
нансова криза свежда до минимум социалните дейности на Комите-
та. Благодарение на близкото сътрудничество с МОК и личното 
застъпничество на президента Самаранч пред властите в София, 
се създават условия за нормализиране дейността на Комитета и 
поемане на неговите основни функции на представител на българ-
ския спорт в олимпийското движение.

През 1993 г., по предложение на МОК, БОК учредява Българска асо-
циация на спортистите олимпийци. Организацията има за цел да 
разпространява олимпийските ценности сред обществото и да 
сътрудничи на БОК и спортните организации в страната. За съ-
председатели на БАСО са избрани олимпийските шампиони Нонка 
Матова и Ваня Гешева.

Първата значима международна проява в този период е провежда-
нето на четвъртия световен конгрес „Спорт за всички” във Варна 
през 1992 г., на който присъства и председателят на МОК – Хуан 
Антонио Самаранч.

Главната дейност на БОК се насочва към подготовка на нашите 
делегации за участие на Олимпийските игри в Албервил и Барсе-
лона (1992), Лилехамер (1994), Атланта (1996), Нагано (1998), Сидни 
(2000), Солт Лейк Сити (2002) и Атина (2004).

На Зимните олимпийските игри в Албервил делегацията на Бълга-
рия участва в условията на демократично управление, без поли-
тическа намеса в спорта. На тези игри за първи път в олимпийска 

All those processes caused by a growing general political and social 
crisis made   sports highly susceptible to external influences, which were 
non-existent before, fueled by business and political interests. That 
is why in that specific period the social function and meaning of sport 
was transformed and it became a rather limited factor in the cultural 
development of Bulgaria’s civil society. 

Under these circumstances, the BOC’s work and activities were entirely 
hindered. The President of the Committee, Ivan Slavkov, was subjected to 
strict scrutiny and lengthy legal investigations arising from political revenge 
and manipulative accusations. Despite all the acquittals and support 
from distinguished public figures and international organisations for Mr. 
Slavkov, this process had a negative impact on the normal functioning of 
the organisation.

Some of the public figures active in the BOC withdrew from the sport 
movement; the activities of the different commissions at the Committee 
eventually all but stopped, the main work was carried out solely by the 
President, the Secretary General, and the staff of the international relations 
department. Cooperation with federations was limited due to serious 
problems affecting their mission. The general economic and financial 
crisis curtailed all the social activities of the Committee. Thanks to the 
existing close contacts with the IOC and President Samaranch’s personal 
involvement in the issue by interceding with the authorities in Sofia for the 
BOC, steps were taken for the normalisation of the Committee’s activities 
and main function, i.e. the representation of Bulgarian sport in the Olympic 
movement.

In 1993, at the proposal of the IOC, the BOC established the 
Bulgarian Association of Olympic Athletes. That organisation aimed 
to promote the Olympic values   in society and to cooperate with the 
BOC and the Bulgarian sports organisations in the country. Co-chairs 
of the Association were Olympic champions Nonka Matova and Vania 
Gesheva.

The first major international event in this period was the fourth Sport for All 
World Congress in Varna, organised and held in 1992, which was attended 
by the IOC President, Juan Antonio Samaranch.

The BOC’s main activities were focused on the preparation of our 
delegation for the Olympic Games in Albertville and Barcelona (1992), 
Lillehammer (1994), Atlanta (1996), Nagano (1998), Sydney (2000), Salt 
Lake City (2002), and Athens (2004).

Аt the Winter Olympic Games in Albertville the Bulgaria athletes 
participated as a delegation from a democratic country where no 
political interference in sport was present. For the first time in those 
games women’s biathlon was included in the Olympic programme. 



програма се включва биатлон за жени. С  четвъртите места на 
Надежда Алексиева и женската щафета се поставя началото на 
нашата успешна серия от представяния в този спорт.  

Същата година властите не разрешават на председателя на БОК 
да напуска страната и с това осуетяват правото му да ръково-
ди олимпийската делегация на Олимпийските игри в Барселона. В 
тази обстановка отговорност за представяне на българската 
делегация поема председателят на БСФС, Грую Юруков, един от 
значимите деятели на спорта у нас. Той отстоява принципната 
позиция, съобразно олимпийската харта, именно БОК да изпълнява 
пълноценно своята мисия в качеството си на ръководител на бъл-
гарския олимпийски спорт. На тези игри, макар и с редица ограниче-
ния, националните спортни федерации имат ресурси и подготвени 
състезатели, изградени въз основа на старата държавна система 
за олимпийска подготовка, които се представят достойно. Бъл-
гария печели 3 златни олимпийски медала: 2 на Николай Бухалов – 
кану-каяк и 1 на Иван Иванов – вдигане на тежести, 7 сребърни и 6 
бронзови медала. Тези постижения доказват традиционно силната 
спортна методика в България от края на ХХ в. 

Същевременно става ясно, че технологическото и организацион-
но развитие на световния спорт преминава в ново качествено 
състояние, за което България няма необходимите ресурси. Също 

The fourth place for Nadezhda Alexieva and our women’s relay set 
the beginning of Bulgaria’s successful series of performances in this 
sport.

That same year, the authorities did not allow the President of the 
Olympic Committee to leave the country and that was the reason why 
he was not able to lead the Olympic delegation at the Olympic Games 
in Barcelona. In this situation, the responsibility for the Bulgarian 
delegation was assumed by the Chairman of the BCPCS, Gruyu Yurukov, 
one of the major sport figures in the country at the time. He defended 
the opinion, in line with the Olympic Charter, that it was the BOC, 
which had to carry out its mission as a leader of the Bulgarian Olympic 
sport. At the Barcelona Games, albeit limited, the national sports 
federations still had some resources and trained athletes, created in 
the old state-run system for Olympic preparation, who earned their 
titles with dignity. Bulgaria won three Olympic gold medals: two for 
Nikolai Bukhalov (canoeing) and one for Ivan Ivanov (weightlifting), 7 
silver and 6 bronze medals. These achievements demonstrated the 
traditionally strong sports methodology in Bulgaria towards the end of 
the 20th century. 

However, it became clear that the technological and organisational 
development of world sport had grown to an entirely different level, 
for which Bulgaria did not have the resources. Another challenge in the 

1.  Грую Юруков, 
председател на БСФС, 
в началото на 90-те 
години на ХХ в.  /  
Gruyu Yurukov, Chairman 
of the BCPCS in the early 
90s of the 20th century

Олимпийските 
победители от Барселона 
1992 г.  /  The Olympic 
champions at Barcelona 1992

2.  Николай Бухалов  /  
Nikolai Bukhalov

3.  Иван Иванов  /   
Ivan Ivanov1 2 3
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така нови предизвикателства за развитие на световния спорт са 
създадените нови държави от бившия Съветски съюз и Югосла-
вия, с което се променя равнището на конкуренцията в елитния 
спорт. Всички тези фактори определят друго място на България 
сред световните спортни сили, което обективно съответства 
на нашите възможности за поддържане на елитен спорт в услови-
ята на остра социална и икономическа криза. 

С цел да се преодолее кризата в спорта, след Олимпийските игри 
през 1992 г., председателят на БОК предприема инициативи за по-
средничество между държавните институции и спортните орга-
низации за изграждане на нов организационен модел за развитие на 
спорта, но неговите усилия се сблъскват с недоверието на държав-
ната администрация. Иван Славков продължава да търси сътрудни-
чество с ръководствата на спортните федерации и организации 
за консолидиране на обществения сектор чрез активно участие в 
дискусията по подготовка на спортно законодателство и реформи 
в управлението на спорта в България, както и чрез интегриране-
то им в дейността на БОК. Така за пореден път у нас се предлага 
идеята за утвърждаването на БОК като обединителен център на 
спортните организации в България, чрез който да се изграждат и 
отстояват общите интереси и принципни позиции на диалог меж-
ду спортното движение, държавата, обществото и бизнеса. Тези 
идеи обаче остават недоразбрани и до днес от представителите 
на спортните организации и държавните институции.

През 1994 г. БОК провежда чествания по повод 100-годишнината на 
Олимпийското движение, които се отбелязват с провеждане на на-
учна конференция съвместно с НСА в Сливен. Една година по-късно 
се провежда и общо събрание на Комитета, което има за цел да из-
върши промени в устава и състава на БОК, както и да наложи сред 
спортните среди нова концепция за развитието на олимпийския 
спорт. Събранието се провежда в демократични условия и се спаз-
ват изискванията на Олимпийската харта за представителство 
на всички олимпийски структури в страната. В обсъжданията още 
един път се поставя въпросът за обединение на спортните феде-
рации и приемане на обща политика в преговорите с държавните 
институции за търсене на изход от продължаващата криза в спор-
та. С промени в устава, функциите на заместник-председателите 
придобиват представително значение, докато за осъществяване 
на оперативната дейност се въвежда позицията изпълнителен ди-
ректор. Избират се нови членове на изпълнителното бюро и комиси-
ите. Това са предимно изявени олимпийски състезатели от минало-
то и представители на националните спортни федерации. Назначен 
е нов генерален секретар – Валентин Заяков; на мястото, заемано 
дотогава от Димитър Харалампиев, е разкрита нова длъжност –  

world of sports were the newly created states after the fall of the Soviet 
Union and the breakup of Yugoslavia, which tightened the competition 
in elite sport even further. All these factors affected Bulgaria’s place 
among the world’s powers in sports, which objectively corresponded 
to our ability to maintain an elite sport in conditions of a grave social 
and economic crisis.

In order to overcome the crisis in sports after the Olympics in 1992, 
the BOC President initiated talks between the state institutions and 
sports organisations to build a new organisational development model 
for sport, but his efforts were met with distrust on the part of the 
government administration. Ivan Slavkov continued to seek cooperation 
with the management of sports federations and organisations with 
the aim to consolidate the public sector through active participation in 
discussions on the preparation of sports legislation and reforms in the 
management of sport in Bulgaria, as well as their integration into the 
activities of the BOC. And this is how once again in our country the 
idea of the BOC becoming the unifying center for sports organisations 
appeared, a center from which to build and defend common interests 
and principles through dialogue between the sports movement, 
the state, the general public and the business circles. These ideas, 
unfortunately, have not been fully comprehended and accepted to 
this day by representatives of the sport organisations and the public 
institutions.

In 1994, the BOC organised celebrations to mark the 100th anniversary 
of the Olympic Movement. A scientific conference was held in the 
town of Sliven in cooperation with the NSA. A year later a general 
assembly meeting of the Committee was convened, which aimed to 
amend the statutes and change the composition of the BOC, as well 
as to propose a new concept for the development of Olympic sports 
in Bulgaria. The meeting was held applying all democratic rules and in 
compliance with the Olympic Charter requirements for representation 
of all the Olympic structures in the country. Once again during the 
discussions the question for the unification of sports federations was 
discussed and the adoption of a common negotiation policy to be 
applied with the government in order to find a solution for the ongoing 
crisis in sport. With the changes in the statutes, the functions of the 
Vice-Presidents became predominantly representative, while for 
the operational activities the position of an Executive Director was 
introduced. New members of the Executive Board and the different 
committees were elected. They were mainly prominent Olympic 
athletes from the past and representatives of the national sports 
federations. Valentin Zayakov was appointed Secretary General; the 
position occupied until then by Dimitar Haralampiev was changed to 
Executive Director of the BOC and Belcho Ivanov was selected for 
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изпълнителен директор на БОК, на която е назначен Белчо Иванов. 
За разлика от миналите периоди, заседанията на Изпълнителното 
бюро се провеждат по-рядко, но се запазва практиката членове на 
бюрото да бъдат изтъкнати и уважавани спортни деятели. 

Заради разногласията между федерациите и липсата на обедини-
телна стратегия, БОК не успява да осъществи идеята за обеди-
нено спортно движение. При тези обстоятелства основната дей-
ност на Комитета се насочва към сътрудничество с МОК, свързано 
с редовното и ативно участие на Иван Славков в сесиите на орга-
низацията, в качеството му на член комисиите на МОК (в различни 
периоди той е бил член на комисии на МОК за радио и телевизия, за 
нови източници на финансиране, олимпийска солидарност, апартейд 
и олимпизъм) и председател на Техническата комисия на АНОК. 

Наша делегация взима участие в Олимпийския конгрес на столе-
тието, който се провежда в Париж през 1994 г. Чрез сътрудни-
чеството с МОК, БОК привлича средства по програмата Олимпий-
ска солидарност за олимпийски стипендии на млади и талантливи 
състезатели у нас, чрез което да могат да се готвят пълноценно 
за участие в игрите. В този период БОК обръща внимание и на 
една друга задача на МОК – все по-често поставяния въпрос за обе-
диняване на усилията за борба с допинга и новите тенденции в 
спортната медицина. В тази област активно работи д-р Виржиния 
Михайлова, олимпийска състезателка по лека атлетика от Токио 
1964 г., член на Изпълнителното бюро на БОК и председател на 
медицинската комисия на Комитета, както и член на Медицинска-
та комисия на ИААФ (Международната асоциация на лекоатлети-
ческите федерации). Под нейно ръководство у нас се провеждат 
курсове по спортна медицина с подкрепата на Олимпийска соли-
дарност. БОК започва да следи внимателно дейността на сфор-
мираната през 1999 г. Световна антидопингова агенция (WADA) и 
участва в световните антидопинг конгреси. 

В условията на постоянно променящите се политически ръковод-
ства на държавата и последващите чести промени в държавната 
политика за развитие на спорта, ръководството на БОК се стреми 
да е конструктивен партньор. Комитетът участва на общи засе-
дания и в програмите за олимпийска подготвка, съобразно своите 
компетенции. В тези заседания БОК отстоява тезата за необхо-
димостта от нова стратегия за подготовката на нашите състе-
затели, която да не бъде зависима от значителни финансови ресур-
си и да се основава на децентрализацията – теза, подкрепяна от 
повечето спортни специалисти през този период. В резултат на 
тази концепция, приложена в подготовката на националните ни от-
бори, България успява, въпреки крайно ограничените си ресурси, да 

it. Meetings of the Executive Board were held less frequently, but 
the tradition members of the Bureau to be distinguished and highly 
respected sports figures was preserved.

Because of disagreements between the federations and the lack of 
a unifying strategy, the BOC failed to implement the idea of a   unified 
sports movement. Under these circumstances, the core activities of 
the Committee were directed to cooperation with the IOC related to 
the regular and fruitful work of Ivan Slavkov in the sessions of the 
organisation as a member of the IOC commissions (in different periods 
he was member of the IOC commissions for Radio and Television, new 
sources of funding, the Olympic Solidarity Commission, the Apartheid 
and Olympism Commission) and Chairman of the Technical Commission 
of ANOC.

A Bulgarian delegation took part in the Centennial Olympic Congress 
held in Paris in 1994. In cooperation with the IOC, the BOC succeeded 
in securing funds from the Olympic Solidarity Programme for 
scholarships to young and talented athletes in the country so that 
they could prepare for their participation in the Games. In this period 
the BOC paid special attention to one more task assigned by the IOC 
– to join in the efforts for combating doping and the latest trends in 
sports medicine, which was becoming a pressing issue. Very active 
in this field was Mrs. Virginia Mihailova, M.D., Olympic competitor 
in the track and field at the Games in Tokyo in 1964, member of the 
Executive Bureau of the BOC and chair of the Medical Commission 
of the Committee, and member of the Medical Commission of the 
IAAF (International Association of Athletics Federations). Under 
her leadership courses in sports medicine were conducted in the 
country with the support of the Olympic Solidarity Programme. The 
BOC began to follow the activities of the World Anti-Doping Agency 
(WADA) established in 1999 and participated in the anti-doping world 
congresses.

With the political leadership in the country constantly changing 
and subsequent frequent amendments of government policies 
for the development of sport, the BOC management aimed to be a 
constructive partner. The Committee participated in joint meetings and 
the Olympic preparation programmes according to its competencies. In 
these meetings the BOC defended the position that a new strategy for 
training and practicing for our athletes was needed, which would not 
be dependent significantly on substantial state financing and would be 
decentralised, a belief supported by most sports experts during that 
period. As a result of the application of this concept for the preparation 
of our national teams, Bulgaria succeeded, despite its extremely limited 
resources, to participate well at the Olympic Games in Atlanta in 1996, 



се представи достойно на Олимпийските игри в Атланта 1996 г., 
постигайки 3 златни медала на Стефка Костадинова – лека атле-
тика, Даниел Петров – бокс, и Валентин Йорданов – борба. Спечеле-
ни са също така и 7 сребърни и 5 бронзови медала. 

Не по-малко значими са постиженията на нашите състезатели на 
Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., където България завою-
ва пет златни медала: Таню Киряков и Мария Гроздева – спортна 
стрелба, Гълъбин Боевски – вдигане на тежести, Армен Назарян – 
борба, Тереза Маринова – лека атлетика, и още пет сребърни и 
един бронзов медала. 

winning three gold medals – for Stefka Marinova (athletics), Daniel 
Petrov (boxing) and Valentin Jordanov (wrestling). Bulgarian athletes 
also won 7 silver and 5 bronze medals. 

No less significant were the achievements of our competitors at 
the Olympic Games in Sydney, 2000, where Bulgaria won five gold 
medals: Tanyu Kiriakov and Maria Grozdeva (shooting), Galabin Boevski 
(weightlifting), Armen Nazarian (wrestling), Tereza Marinova (athletics) 
and five silver and one bronze medals.

Олимпийските победители от Атланта 1996 г.  /  Olympic champions at Atlanta 1996

1. Стефка Костадинова / Stefka Kostadinova

2. Даниел Петров / Daniel Petrov

3. Валентин Йорданов / Valentin Jordanov

4.  Българската делегация на откроването на олимпийските игри в Сидни  /   
The Bulgarian delegation at the Opening ceremony of the Sydney Olympics

1 2 3

Олимпийските победители от Сидни 2000 г.  /  Olympic champions at Sydney 2000

5. Армен Назарян / Armen Nazarian

6. Гълъбин Боевски / Galabin Boevski

7. Мария Гроздева / Maria Grozdeva

8. Таню Киряков / Tanyu Kiriakov

9. Тереза Маринова / Tereza Marinova
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На Олимпийските игри в Атина през 2004 г. България има двама 
шампиони: Марин Добрев – вдигане на тежести и Мария Грозде-
ва – спортна стрелба, един сребърен и девет бронзови медала. В 
условията на все по-висока конкуренция става все по-трудно за на-
шите спортисти да запазят своите позиции на водеща спортна 
нация в света. 

Особено ценни са успехите на нашите олимпийци на зимни олим-
пийски игри. Те са резултат от изградената в началото на 80-те го-
дини и работила почти десет години стратегия за развитие на зим-
ните спортове, свързана най-вече с кампанията за първата и втора 
кандидатура на София за домакинство на зимни олимпийски игри 
през 1992 и 1994 г. Макар и без значими успехи, нашата делегация 
участва в Зимните олимпийски игри в Лилехамер 1994. Най-големи-
ят успех за зимния спорт у нас е по време на Игрите в Нагано 1998. 
Там  Екатерина Дафовска (биатлон) печели първия златен медал за 
България. На следващите Зимни олимпийски игри в Солт Лейк Сити 
през 2002 г. Евгения Раданова печели един сребърен и един бронзов 
медал в шорттрека, а Ирина Никулчина – бронзов медал в биатлона. 
По своето значение успехите на България на тези олимпийски игри, 
при повишената световна конкуренция, заслужават изключително 
признание, защото те са постигнати в крайно неблагоприятни ус-
ловия за подготовка на нашите олимпийски отбори. 

At the Olympic Games in Athens in 2004, Bulgaria had two champions, i.e. 
Marin Dobrev (weightlifting) and Maria Grozdeva (shooting), one silver and 
nine bronze medals. The ever-increasing competition made it too difficult 
for our athletes to maintain Bulgaria’s position as leading sports nation in 
the world.

Especially valuable was the success of our Winter Olympics teams. 
They were the result of a strategy for the development of winter 
sports, worked out in the early 80s, that had been in place for nearly 
a decade, mostly related to the campaigns for the first and second 
application of Sofia to host the Winter Olympics in 1992 and 1994. Our 
delegation in the winter Olympics in Lillehammer 1994 did not achieve 
any outstanding success. At the next Winter Games in Nagano 1998, 
though, the biggest accomplishment in winter sports for our country 
was gained by Ekaterina Dafovska (biathlon) who won the first gold 
medal for Bulgaria. At the next Winter Olympics in Salt Lake City in 
2002 Evgenia Radanova won one silver and one bronze medal in the 
short track, and Irina Nikulchina took a bronze medal in the biathlon. 
Bulgaria’s success at these Olympics in the highly increased global 
competition should be acknowledged and it deserves recognition 
especially because it was achieved under extremely unfavourable 
conditions for the preparation of our Olympic teams.

Във връзка с Игрите в Атина 2014 г. София за четвърти път приема Олимпийския огън. 
Той пристига на 8 юли и в щафетата по неговото пренасяне се включват 120 изтъкнати 
граждани от различни обществени групи, състезатели и спортни деятели, удостоени 
с честта да носят олимпийския факел. Началото на факелното бягане е дадено от 
Международния парк на децата от света – „Камбаните”, и завършва пред храм „Св. 
Александър Невски”.  /  The Games in Athens 2014 were the occasion on which for the fourth time 
Sofia welcomed the Olympic flame. It arrived on July 8 and 120 prominent citizens from various 
community groups, athletes and sports figures, honored to carry the Olympic flame, took part in the 
Olympic torch relay. The route of the relay began at the Children of the World International Park – The 
Bells – and finished in front of the St. Alexander Nevsky Cathedral.

1.  Министър-председателят Симеон Сакскобурготски и олимпийският шампион Валентин 
Йорданов запалват олимпийския жертвеник пред храм „Св. Александър Невски”.  /  Prime 
Minister Simeon Saxe-Coburg-Gotha and Olympic champion Valentin Jordanov lighting the Olympic 
flame in front of the St. Alexander Nevsky Cathedral 

1
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2. Цено Ценов  /  Tzeno Tzenov

3.  Българската делегация в Атина 2004 г.  /  The Bulgarian delegation at Athens 
2004

Олимпийските победители от Атина 2004   /  
Olympic champions at Athens 2004

4. Милен Добрев  /  Milen Dobrev

5. Мария Грозева  /  Maria Grozdeva

6.  Олимпийската победителка от Нагано 1998 Екатерина Дафовска  /   
The Olympic champion in Nagano 1998 Ekaterina Dafovska
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Наред с елитния спорт, у нас все по-важно значение за развитие 
на спортната култура имат нов тип спортни организации и обе-
динения, с които БОК изгражда стабилно сътрудничество и ор-
ганизира общи спортни и културни прояви. Такава е Асоциацията 
„Спорт за всички”, ръководена от проф. Никола Хаджиев, един от 
известните деятели на спортното движение у нас, ректор на 
НСА, зам.-председател на БСФС и председател на Федерацията 
по гимнастика. Всеобщо признание в България получи и фондация 
„Български спорт”, основана от Цено Ценов – личност със значи-
телен принос за развитието на спорта в България и безспорен 
авторитет в международните спортни среди – Председател на 
Европейския съвет по борба. Тази фондация в продължение на по-
вече от две десетилетия полага усилия за опазване културните 
и нравствени устои на спортното движение и издигане социалния 
престиж на спортистите чрез присъждане на ежегодните награди 
„Спортен Икар”, както и наградата „Икар за феърплей” за благо-
родно и достойно поведение в духа на честната игра.

Важно събитие в дейността на БОК от този период е създаване-
то на Български спортен арбитражен съд като доброволен регула-
торен механизъм в сложните вътрешни и международни взаимо-
отношения между спортните организации. 

Извън страната БОК продължава да полага усилия за развитие на 
сътрудничество с националните олимпийски комитети. Приори-
тетна роля имат контактите с НОК на Балканските държави. Във 
връзка с това, по инициатива на Иван Славков, се създава Балканска 
асоциация на олимпийските комитети, която провежа съвместни 
спортни, културни и образователни инициативи, както и съгласу-
вана политика в международното олимпийско движение. Особено 
активни са контактите с НОК на Гърция, Югославия (Сърбия), Ру-
мъния и Турция. В резултат на съвместна работа през 1996 г., се 
поставя началото на Балкански младежки състезания „Олимпийски 
надежди” – идея зародила се по-рано в БОК.

БОК активно подкрепя предложението за провеждане на състеза-
ния за младежи в Европа. АЕНОК, под председателството на Жак 
Рог, учредява Европейски младежки олимпийски дни (по-късно преи-
менувани на фестивали), като Първите летни младежки олимпий-
ски дни се провеждат в Брюксел през 1991 г. Две години по-късно 
се провеждат и Първите зимни младежки олимпийски дни в Аос-
та, Италия. Тези състезания за най-добрите млади спортисти 
от нашия континент, осланяйки се на олимпийските принципи, 
целят възпитание чрез спорт в духа на феърплей, приятелство 
и солидарност, за утвърждаване на европейската идентичност и 
приложението на олимпийските идеали. (По-късно от тях се дораз-

Along with the elite sport, increasingly important for the development 
of sports culture in Bulgaria in that period was a new type of sports 
organisations and associations that the BOC maintained fruitful 
cooperation and together organised large-scale sporting and cultural 
events. One such organisation is the Sports for All Association, headed 
by Prof. Nikola Hadzhiev, one of the most distinguished figures of the 
sports movement in the country, Rector of the NSA, Deputy Chairman of 
the BCPCS and Chairman of the Gymnastics Federation. The Bulgarian 
Sport Foundation was established by Tzeno Tzenov, a person with a 
outstanding contribution to the development of sport in Bulgaria and a 
respected figure in the international sporting circles, President of the 
European Council of Associated Wrestling (CELA). This foundation for 
more than two decades has been working for to protection of cultural 
and moral principles in the sport movement and raising the social 
prestige of athletes through annual awards such as the Sports Icarus 
Award and the Fair Play Icarus for noble and dignified behaviour in the 
spirit of fair play.

An important activity of the BOC during that period was the establishing 
of the Bulgarian Court of Arbitration for Sport as a voluntary self-regulatory 
body in the highly complicated relations of the international sports 
organisations.

The BOC continued its efforts to maintain fruitful contacts with the 
other National Olympic Committees. Its focus was on the relations with 
the Balkan countries’ NOCs. An initiative of Ivan Slavkov in that regard 
was the creation of the Balkan Association of Olympic Committees that 
organised joint sports, cultural, and educational events and worked in 
line with the policy of the international Olympic movement. Particularly 
active contacts were established with the NOCs of Greece, Yugoslavia 
(Serbia), Romania, and Turkey. The result of these common efforts was 
the Olympic Hopes Balkan Youth Competitions, which were first held in 
1996. That was an idea formed much earlier in the BOC. 

The Committee was very active in its support for the proposal to hold a 
competition for young athletes in Europe. AENOC, at the time chaired 
by Jacques Rogge, launched the European Youth Olympic Days (later 
renamed Festivals). The first Summer Youth Olympic Days were held in 
Brussels in 1991; two years later the First Winter Youth Olympic Days 
were held in Aosta, Italy. These contests for the best young athletes 
from Europe, in line with the Olympic principles and aimed at achieving 
education through sport in the spirit of fair play, friendship and solidarity, 
promote the European identity and implement the Olympic ideals. (Later, 
they were further developed into the idea of Youth Olympic Games.) 
During their first participation, in 1991, the young Bulgarian athletes won 
three silver and three bronze medals. The second Youth Olympic Festival 
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вива идеята за провеждане на Младежки олимпийски игри.) Още с 
първото си участие през 1991 г. младите български състезатели 
печелят три сребърни и три бронзови медала. На втория Младеж-
ки олимпийски фестивал във Фалкенсваард, Холандия, през 1993 г. 
Пламен Славчев (лека атлетика) печели на 100 м и първия златен 
медал за България от такова събитие. Следват още златни ме-
дали в Бат 1995 – Петър Дачев (лека атлетика). Лисабон 1997 – 
Спас Бухалов (лека атлетика), Мурсия 2001 – Георги Иванов (лека 
атлетика) и Мария Янчева (джудо), Линяно Саббядоро 2005 – Ваня 
Иванова (джудо). На Зимните олимпийски дни в Аоста 1993 Евгения 
Раданова печели и първите медали на тези състезания за България 
– сребърен и бронзов в шорттрека. В Европейските олимпийски 
дни/фестивали участват много спортисти, които по-късно се из-
явяват и на Олимпийските игри.

Успешна дейност през този период развива Националната олим-
пийска академия. Поради своята образователна насока и добровол-
ни принципи на работа Националната олимпийска академия (НОА) 
осъществява успешно своята просветна дейност в страната. 
През 1990 г. започва процес на създаване на нови олимпийски клубо-
ве като педагогически и културни средища в Благоевград, Брезник, 
Пазарджик, Бургас, Варна, Троян, София и др. Академията разра-
ботва програми за възпитание в духа на честната игра и изгот-
вя образователни материали съвместно с просветните власти. 
Най-значимият културен принос на НОА е създаването на тради-
цията за провеждане на олимпийско факелно бягане в чест на Меж-
дународния олимпийски ден, който за първи път се провежда през 
1996 г., в чест на 100-годишнината от I олимпийски игри в Атина. 
Тази традиция се спазва и до днес.

С цел с разпространението на олимпийските ценности през 1994 
г. Академията организира ученически игри в чест на знаменитите 
швейцарски учители по гимнастика. Първоначално те се провеж-
дат в София, а след няколко години обхващат и градове, в които 
са преподаватели първостроителите на спорта в България: Русе, 
Лом, Казанлък, Кюстендил. Олимпийските клубовете в страната 
провеждат изложби, олимпийски вечери и беседи по този повод.

По инициатива на проф. Наталия Петрова в Националната спорт-
на академия (НСА) е въведен специализиран курс по „Олимпизъм и 
Олимпийско движение” (1989 г.). Тази идея намира решение чрез съ-
трудничеството между БОК и НСА, където през 2004 г. се въвеж-
да магистърска програма по „Олимпизъм и Олимпийско движение”. 

По примера на НОА от 1995 г. се създават клубове „Олимпиец” 
в по-големите градове страната. Задачата на тези клубове е да 

was held in Falkensvaard, Holland, in 1993. Plamen Slavchev (athletics) 
won the 100 meters race and the first gold medal for Bulgaria at such an 
event. More gold medals were to follow from Bath 1995 – Peter Datchev 
(athletics), Lisbon 1997 – Spas Buhalov – (athletics), Murcia 2001 – Georgi 
Ivanov (athletics) and Mary Yancheva (judo), Lignano Sabbiadoro 2005 – 
Vanya Ivanova (judo). At the Winter Olympic Days in Aosta 1993 Evgenia 
Radanova won the first medals at such competitions for Bulgaria, i.e. 
silver and bronze in the short track speed skating. The European Olympic 
Days / Festivals become venues for many young athletes who later 
compete at the Olympic Games.

The National Olympic Academy (NOA) conducted very successful 
activities during this period. The educational scope and purpose, and the 
fact that it involved voluntary work was the key to achieving its goals 
in the country. In 1990 the process of creating new Olympic clubs as 
a pedagogical and cultural centers began in the towns of Blagoevgrad, 
Breznik, Pazardzhik, Burgas, Varna, Troyan, Sofia and others. The 
Academy developed education programmes in the spirit of fair play 
and prepared educational materials in cooperation with the educational 
authorities. The most important cultural contribution of the NOA was the 
Olympic torch run in honor of the International Olympic Day, which has 
become a tradition and is still observed today. For the first time it was 
held in 1996 on the occasion of the 100th anniversary of the I Olympic 
Games in Athens.

In order to spread the Olympic values,   in 1994, the Academy organized 
school games in honor of the famous Swiss gymnastics teachers. The 
first such games were initially held in Sofia and a few years later in other 
cities where the Swiss teachers – the founders of the public sports in 
Bulgaria – had worked: Rousse, Lom, Kazanlak, Kiustendil. The Olympic 
clubs in the country organised exhibitions, Olympic evenings, and 
lectures on the subject.

At the initiative of Prof. Natalia Petrova, the National Sports Academy 
(NSA) introduced a specialised course on Olympism and the Olympic 
Movement (1989). This idea is launched with the joined efforts of the 
BOC and the NSA, where in 2004 a Master’s Degree programme in 
Olympism and the Olympic movement was offered for the first time.

Following the example of the Olympic clubs, in 1995 began a period of 
establishing Olympian’s Clubs in the big cities nationwide. The purpose 
of those clubs was to launch a union of sport organisations at a local 
level and involve representatives of the local government and business 
in a general organisation which to assume the important functions of 
developing sports in the respective areas. In 1996, those clubs united in 
the Association of the Olympian’s Clubs, which set the important goal 



поставят началото на обединение на спортните структури на 
местно равнище и да приобщят представителите на местната 
администрация и бизнеса в обща организация, която да поеме ва-
жни функции за развитието на спорта по места. Клубовете се 
обединяват през 1996 г. в Асоциация на клубовете „Олимпиец”, 
която си поставя важната цел за подготовка на цялостни рефор-
ми на спорта в страната по законодателен път и чрез лобиране 
в държавните институции. Основната дейност на клубовете се 
осъществява в периода 1996 – 2005 г. и се изразява в  провеждане 
на спортни прояви, чествания на международния олимпийски дни, 
значими дати в нашата спортна история и участие в дейност-
та на БОК. Клубовете „Олимпиец” са основата на политическото 
движение „Напред, България!”, което има амбицията за участие в 
местното и държавно управление на страната. Тази особеност в 
дейността на Асоциацията дава основание за критики заради нару-
шения на Олимпийската харта. 

Тези насоки в развитието на обществени олимпийски структури 
у нас довеждат до промени в облика на Националната олимпийска 
академия. По предложение на изпълнителния директор на БОК, Бел-
чо Иванов, и проф. Райна Бърдарева, през 1998 г. се предлага реор-
ганизация на Академията, насочена към нейното трансформиране 
в научна институция и своеобразен център на дейността на Асо-

of preparing a comprehensive reform sport policy in the country through 
changes in the legislation and lobbying in the government institutions. 
The main activity of the clubs was conducted in the period 1996 – 2005, 
and included organising various sporting events, celebrations of the 
International Olympic days, important dates in our sports history and 
participation in the activities of the BOC. The Olympian’s Clubs became 
the foundation of a political movement named “Forward, Bulgaria!” 
which had the ambition to participate in local and state government. 
This particular trait of the Association’s activities was the reason for 
certain criticism due to perceived Olympic Charter principles violations.

These trends in the public Olympic structures in the country led to 
changes in the National Olympic Academy policies. In 1998, the 
Executive Director of the BOC, Belcho Ivanov, and Prof. Raina Bardareva 
proposed organisational changes that would transform the Academy into 
a scientific institution and a center for the activities of the Olympian’s 
Clubs Association. This concept was adopted by the BOC. However, the 
NOA board, namely Nadezhda Lekarska, Lozan Mitev and the chairmen of 
five Olympic clubs did not uphold such a concept and resigned because 
they disagreed with the principled expressed in it.

Проф. Наталия Петрова  
председател от 1983 до 1997

Prof. Natalia Petrova

from 1983 to 1997

Проф. Георги Кабуров

председател от 1998 до 1999

Prof. Georgi Kaburov

from 1998 to 1999

Проф. Светослав Иванов  
председател от 2000 до 2003

Prof. Svetoslav Ivanov

from 2000 to 2003

Проф. Лъчезар Димитров

председател от 2004 до 2012

Prof. Lachezar Dimitrov

from 2004 to 2012

Доц. Пенчо Гешев  
председател от 2013

Assoc. Prof. Pencho Geshev

since 2013

Председатели на НОА  /  Presidents of the Bulgarian Olympic Academy 
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циацията на клубовете „Олимпиец”. Тази концепция се приема от 
БОК. Поради наличието на коренните различия и принципни несъг-
ласия с тази концепция, съветът на НОА в състав проф. Наталия 
Петрова (председател), Надежда Лекарска, Лозан Митев и предсе-
датели на 5 олимпийски клуба в страната подават оставка. 

Инициативният комитет за учредяване на Българска олимпийска 
академия, под ръководството на изпълнителния директор на БОК, 
свиква общо събрание с участието на изтъкнати общественици и 
спортни деятели и през 1998 г. се учредява Българска олимпийска 
академия. По решение на изпълнителното бюро на Комитета от 
1998 г. за председатели на БОА се определят ректорите на НСА. 
Първи председател на БОА е проф. Георги Кабуров (1998-1999), след-
ват го проф. Светослав Иванов (1999-2003), проф. Лъчезар Димитров 
(2003-2006). След възстановяването на НОА нейни председатели на 
са проф. Лъчезар Димитров (2007-12) и доц. Пенчо Гешев (от 2012).

БОА и Асоциацията на клубовете „Олимпиец” получават съдебна 
регистрация и впоследствие придобиват самостоятелен юриди-
чески статут и автономност от БОК, което по същество е в 
противоречие с Олимпийската харта и впоследствие създава про-
блеми в дейността на новото ръководство на Комитета.

БОА провежда Олимпийски събор в Стара Загора 1998 г. и Олимпий-
ски дни под формата на културен фестивал, а годишните сесии 
се превръщат в част от тази инициатива. БОА издава сборника 
„Агон”, представящ докладите на лектори и студенти от рабо-
тата на сесиите. С помощта на БОК Белчо Иванов и Райна Бърда-
рева издават учебник „Олимпизъм и Олимпийско движение”, който 
е награден от МОК и става основа на обучението по Олимпизъм 
и Олимпийско движение в спортните училища в рамките на часо-
вете по история в периода 1998 – 2004 г. Макар и без съгласувана 
програма, педагогическите олимпийски клубове продължават своя-
та просветна и културна работа, на база Програмата на НОА от 
времето на нейното основаване.

През този период БОК развива значителна дейност, свързана с 
културно-просветни изяви: изложби, концерти, конкурси и чества-
ния. По случай 100-годишнината от I олимпийски игри в Атина в 
НСА е открита изложба и се провежда научна конференция „100 
години Олимпийски игри”. Няколко художествени конкурса за ли-
тературна творба и изобразително изкуство на тема „Олимпи-
зъм – традиции и бъдеще” стават арена на изява за млади тво-
рци; осъществява се и образователният проект „Олимпизъм, 
образование, Европейски ценности”. През 1996 г. Националният 
музей на спорта утвърди своята постоянна изложба „Върхове на 

The special committee for the establishment of a Bulgarian Olympic 
Academy chaired by the BOC Executive Director convened a general 
assembly meeting attended by prominent public figures and sports 
activists and in 1998 the Bulgarian Olympic Academy was established. 
By decision of the Executive Bureau of the Committee from 1998, 
presidents of the BOA are the rectors of the NSA. The first president 
of the BOA was Prof. Georgi Kaburov (1998 –1999), followed by Prof. 
Svetoslav Ivanov (1999 – 2003), Prof. Lachezar Dimitrov (2003 – 2006). 
After the restoration of the NOA it was presided by Prof. Luchezar 
Dimitrov (2007 – 2012) and assoc. prof. Pentcho Geshev (from 2012).

The BOA and the Olympian’s Clubs Association obtained a court 
registration and became a separate legal person, independent and not 
subordinate to the BOC, which was, in essence, against the rules of the 
Olympic Charter and that later on caused subsequent difficulties in the 
work of the new leadership of the Committee.

The BOA organised an Olympic Festival in Stara Zagora in 1998 and 
Olympic Days in the form of a cultural festival; its annual sessions were 
part of that initiative. The BOA issued the Agon Collection comprising 
the reports of key speakers and students on the work sessions. 
Assisted by the BOC, Belcho Ivanov and Raina Bardareva issued the 
Olympism and the Olympic Movement coursebook, which received an 
award by the IOC and became the basis of teaching Olympism and 
history of the Olympic movement in sports schools during history 
classes in the period 1998 – 2004. Even without a coherent common 
programme, the educational work of the Olympic clubs continued as 
well as their cultural initiatives using the NOA programme from the 
time of its establishment.

During this period, the BOC developed significant activities related to 
cultural and educational events: exhibitions, concerts, competitions and 
celebrations. The 100th anniversary of the First Olympic Games in Athens 
was commemorated in the NSA with an exhibition and the 100 Years 
of Olympic Games Conference. Several art competitions were held, i.e. 
for a literary and fine art work on Olympism – its Traditions and Future. 
They became the arena of expression for young artists. The educational 
project Olympism, Education, European Values was also completed. In 
1996, the National Sports Museum established its permanent exhibition 
‘Bulgarian Sports Peaks’ in which the greater part of exhibits is related 
to the performance of Bulgaria at the Olympics from 1896 until today. 
With assistance from Katia Ivanova, the museum’s director,   a special 
exhibition was organised in the building occupied by the Committee. 
The BOC invested a lot of efforts in maintaining its periodical, Olympic 
Horizons, which replaced the Bulletin of the BOC.



българския спорт”, където водещо място заемат експонатите, 
свързани с изявите на България в Олимпийските игри от 1896 г. до 
днес. Със съдействието на Катя Иванова, директор на музея, бе 
изготвена и специална експозиция в сградата на Комитета. БОК 
положи много усилия за поддържане на печатния орган на Комите-
та – „Олимпийски хоризонти”, който замени „Бюлетин на БОК”.

Важно място в дейността на Комитета заема сътрудничество-
то с медиите. През този период се изгражда нова медийна среда, 
отличаваща се с широк плурализъм и разнообразие на формите и 
изявите. Благодарение на активната политика на БОК са постиг-
нати значителни успехи в разпространението на предавания за 
Олимпийските игри и Олимпизма. Утвърдиха се имената на редица 
журналисти, които трайно разработват олимпийската проблема-
тика като Вера Маринова, Асен Минчев, Боряна Тончева, Николай 
Кръстев, Владимир Памуков, Георги Банов и мн. др. През 2003 г. 
БОК е домакин на заседание на Изпълнителния комитет на АИПС 
(Международната асоциация на спортната преса). 

От 2000 г. БОК започва подготовката за издигане на трета канди-
датура за Зимни олимпийски игри през 2014 г., като провежда кон-
султации с правителството по този въпрос и до 2005 г. цялата 
документация по кандидатурата е депозирана в МОК. 

Особено внимание през този период в БОК се отделя на инициати-
ви от хуманитарен характер, както и на подпомагането на парао-
лимпийския спорт за участие на спортисти в Параолимпийските 
игри. Със съдействието на БОК се поставя началото на състеза-
ния за параолимпийци у нас, както и се осигуряват възможности 
за участие в международни състезания. Отчитайки значението 
на параолимпийския спорт, в НСА „Васил Левски”, която е авто-
ритетен стратегически партньор на БОК за разпространяване 
идеите на Олимпизма и подпомагане на олимпийското движение в 
страната, е разкрита специалност „Адаптирана физическа актив-
ност”. Част от преподавателите в тази специалност поставят 
началото на редица спортни клубове за подготовка на наши със-
тезатели за Параолимпийски игри. Особените грижи за параолим-
пийския спорт дадоха положителни резултати, като в страната 
се изградиха много клубове. Българските параолимпийци взимат за 
първи път участие в Параолимпийските игри в Сеул през 1988 г., 
но техните най-значими постижения са след 1992 г. Те завоюват 4 
златни олимпийски медала, 5 сребърни и 2 бронзови. 

В променените обществени условия БОК развива активна социална 
дейност. Най-важните инициативи в това отношение са свързани 
с осигуряване на безплатно лечение, създаване на Олимпийски пен-

Important place in the activities of the Committee was its cooperation 
with the media. During that period a new media environment was 
created, characterized by pluralism and a wide variety of forms and 
expressions. Thanks to the active policy of the BOC considerable 
progress was made in increasing the number of broadcast programmes 
on the topic of the Olympic Games and Olympism. A number of 
journalists focused a lot of their work on Olympic issues, to name but 
a few, Vera Marinova, Asen Mintchev, Boryana Tontcheva, Nikolay 
Krastev, Vladimir Pamukov, Georgi Banov and many others. In 2003, 
the BOC hosted a meeting of the Executive Committee of AIPS 
(International Sports Press Association).

Since 2000 the BOC started the preparation of the third campaign to 
host Winter Olympic Games, those in 2014, conducting meetings with 
government representatives on the issue and until 2005 the whole 
documentation had been compiled and submitted to the IOC.

The BOC paid particular attention during this period to initiatives of a 
humanitarian nature and providing support for Paralympic athletes to 
participate in the Paralympic Games. With the assistance of the BOC 
the fist competitions for Paralympians in Bulgaria were organised and 
opportunities were found for participation in international tournaments. 
Considering the importance of Paralympic sports, the NSA Vasil Levski, 
which is an authoritative strategic partner of the BOC in the spread of 
Olympism and support for the Olympic Movement in the country, a 
new programme was offered to the students, namely, Adapted Physical 
Activity. Some of the teachers in this programme organised a number of 
sports clubs for the preparation of our athletes for the Paralympic Games. 
The special care and attention for Paralympic sports resulted in the 
opening of many such clubs in the country. The Bulgarian Paralympians 
take part for the first time in Paralympics in Seoul 1988, but their most 
significant achievements were recorded after 1992. They have already 
won 4 gold, 5 silver, and 2 bronze medals.

In the changed social conditions the BOC developed different social 
activities. The most important initiatives in this regard were related to 
providing free medical care and treatment, creating the Olympic Pension 
Fund to help veteran athletes and securing government support through 
pensions for the Olympic champions.

In 2004, the BOC President, Ivan Slavkov, was involved in a corruption 
scandal. The BBC documentary Buying the Games triggered investigation 
by the Ethics Commission of the IOC, which resulted in Slavkov being 
expelled from the IOC in 2005 and removed from the Olympic movement. 
This event had a tremendous negative impact on the reputation of the 
BOC as Slavkov had been its most influential representative and the 
force behind the Committee’s work for over 20 years.
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сионен фонд за подпомагане на спортисти ветерани и държавно 
подпомагане чрез олимпийски пенсии на олимпийските шампиони.

През 2004 г. председателят на БОК, Иван Славков, попада в ко-
рупционен скандал. Филмът на BBC „Да купиш игрите” е повод за 
разследване от страна на Етичната комисия на МОК, в резултат 
на което Славков изключен от МОК през 2005 г. и отстранен от 
Олимпийското движение. Това събитие оказва изключително не-
благоприятно влияние върху авторитета на БОК, тъй като дото-
гава Славков е неговият най-влиятелен представител и двигател 
на дейността на Комитета повече от 20 години.  

По препоръка на МОК в края на 2005 г. се провежда извънредно 
общо събрание на БОК и за негов председател е избрана Стефка 
Костадинова – първата жена председател на Комитета. Именно 
на нея пада отговорността за предприемане на нова политика и 
мерки за излизане от кризата и възстановяване авторитета на 
БОК в международните спортни среди, както и в България.

Представените най-значими събития от историята на БОК през 
1990 – 2005 г. отразяват един от най-сложните периоди в неговото 
развитие – тежки изпитания и противоречия, довели до сериозно 
дестабилизиране на неговото социално-културно място и значение 
в нашето общество. Не по-малко значима е и загубата на автори-
тет в международното олимпийско движение. В тази сложна обста-
новка БОК прави за първи път опит да се превърне в координацио-
нен и обединителен център на националните спортни организации 
с оглед ефективизиране на тяхната дейност и сътрудничество 
на по-високо равнище с държавните власти. Липсата на опит, раз-
биране и спортни ръководители от нов тип, сложните влияния и 
противоречия в спорта у нас осуетяват тези инициативи, а те са 
основани не само на нуждите, но и на обективните възможности и 
характеристики на нашето спортно движение. 

В създалата се нова обстановка някои от функциите на БОК са 
ограничени поради специфичните обществено-социални условия. 
Неговата дейност се съсредоточава във важната посредническа 
мисия между МОК и спортното движение в България.

On the recommendation of the IOC, at the end of 2005 an extraordinary 
general assembly meeting of the BOC was held and Stefka Kostadinova 
was elected president, the first woman President of the Committee. She 
was the person entrusted with the responsible of launching the new 
policies and measures to end the crisis and restore the prestige and 
reputation of the BOC in the international sports community, as well as 
in Bulgaria.

The most significant events in the history of the BOC during the 1990 – 
2005 period presented above show one of the most difficult periods in its 
development, i.e. the severe hardships and conflicts that led to serious 
destabilization of its place in the social and cultural life in the country 
and its importance for our society. No less significant was the loss of 
credibility in the international Olympic movement. In this complicated 
environment the BOC made an attempt for the first time to become 
the focal point and unifying center of the national sports organisations 
in order to transform their activities into a more effective cooperation 
with the state authorities. Lack of experience, understanding and a 
new type of sports officials, the complex influences and conflicts in 
sport in Bulgaria hindered this initiative, which was not only necessary 
to be completed, but also the only possible option for development 
considering the actual state of the matter and characteristics of our 
sports movement.

Under these new circumstances, some functions of the BOC were 
limited due to specific social conditions in the country. The work of the 
Committee then focused on the important mediation mission between 
the IOC and the sports movement in Bulgaria.



БОК днес, 2006 – 2014
Най-новата история на БОК се пише с дейностите на организа-
цията от последните 8 години, през които неин ръководител е 
световноизвестната лекоатлетка Стефка Костадинова. Тя е из-
брана за трети мандат на този пост и този факт подчертава 
голямото доверие, което е създала сред спортните организации и 
деятели в България през този период.

На 11 ноември 2005 г. Стефка Костадинова е избрана за предсе-
дател БОК в условията на драматична организационна криза в Ко-
митета, породена от скандала с Иван Славков и противоречията 
между влиятелни фактори в спортните организации и държавни-
те институции. Тази неблагоприятна обстановка влияе не само 
върху проблемите за бъдещето на БОК, но засяга и перспективи-
те в развитието на цялото ни спортно движение за дълго време.

Ето защо първите стъпки на новото управление на Комитета са 
свързани с нормализиране на сътрудничеството с МОК, изменения 
в устава на организацията, съгласно изискванията на Олимпийската 
харта, и изграждане на нов екип на Комитета. За генерален секре-
тар на БОК е избран Белчо Горанов, който отговаря за оператив-
ната работа и административната дейност на Комитета. Извър-
шена е значителна промяна в Изпълнителното бюро на БОК, като в 
него са включени предимно изтъкнати олимпийски състезатели, за 
които спортът е жизнена кауза. Прави се също така и значителна 
промяна в комисиите на Комитета, като са привлечени широк кръг 
спортни деятели, предимно от новото поколение специалисти.

Веднага след изборите, новото ръководство на БОК се среща с 
президента на МОК в Лозана. На тази среща се обсъжда укрепване-
то на организацията и разширяване на дейностите в национален и 
международен план.

Важно предизвикателство за по-нататъшната дейност на Коми-
тета бе решаването на голям брой правни проблеми, натрупани в 
предходния период, свързани със защитата на олимпийските сим-
воли, съобразно Олимпийската харта, както и гарантиране права-
та, пълномощията и собствеността на БОК. В тази обстановка 
БОК продължава активно участие в развитието на спортната 
политика в страната. Екипът на Стефка Костадинова формира 
това като основна стратегия за работа. Новото ръководство на 
БОК осъществява активни контакти с държавните институции 
в България, чрез които се търси възможност за стабилизиране на 
ситуацията в спорта и сътрудничество за реформи по законода-
телен и институционален път. Акцент се поставя на тясното 
сътрудничество с българските спортни федерации и другите 

The BOC today, 2006 – 2014  
The BOC recent history is written by the organisation’s efforts and 
activities in the last eight years, during which it has been presided by 
the world famous athlete Stefka Kostadinova. She has been elected 
President for a third term and this fact indicates the trust that has been 
created among the sports organisations and sports figures in Bulgaria 
during this period.

On November 11, 2005 Stefka Kostadinova was elected President of 
the BOC for the first time during a dramatic organisational crisis, caused 
by the scandal involving Ivan Slavkov and the conflicting interests of 
influential factors in the sport organisations and government institutions. 
This atmosphere affected adversely not only unsolved issues related to 
the future of the BOC, but also the potential development of the entire 
sports movement in Bulgaria for a long time. 

That was the reason why the first measures of the new management 
of the Committee were aimed at normalising and maintaining good 
relations with the IOC, changing the BOC statutes in accordance with 
the Olympic Charter, and building a new team of the Committee. 
Belcho Goranov was elected General Secretary of the BOC. He was 
responsible for the operational work and administrative activities of 
the Committee. Significant changes were made in the BOC Executive 
Office to include mainly prominent Olympic athletes for whom sport is 
a lifetime commitment. Major changes also took place in the different 
commissions and a wide range of sports figures, predominantly from 
the new generation of specialists, were attracted.

Immediately after the election, the new leadership of the BOC met 
with the IOC President in Lausanne. Strengthening the organisation 
and expansion of its activities at national and international level were 
discussed at that meeting.

A major challenge in the work of the Committee in the beginning of that 
period was addressing a large number of legal issues that had arisen 
and accumulated, related to the protection of the Olympic symbols in 
line with the Olympic Charter, and guaranteeing the rights, authority 
and ownership of the BOC. The Committee continued to actively 
participate in the development of a common sport policy in the country. 
Stefka Kostadinova’s team set that task as a top priority in its work. 
The new leadership of the BOC maintained contacts with the state 
authorities in Bulgaria, through which it was seeking to attain stability 
in Bulgarian sports and to conduct a successful reform by implementing 
legislative and institutional measures. Special attention was paid to 
closer cooperation with the Bulgarian sports federations and other 
sports structures in the country. The Bulgarian Court of Arbitration for 
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структури в спорта. Възобновява се дейността на Българския 
спортен арбитраж. Все по-често ръководството на БОК изразява 
своите становища по важни за спорта в България въпроси като 
финансиране на спорта, спортната база, закона за спорта, соци-
ални дейности. БОК успешно партнира с министерството на мла-
дежта и спорта и получава подкрепа за своите най-важни прояви.

Новото ръководство на БОК стабилизира финансовото състоя-
ние на Комитета и подписва договори за партньорство с големи 
български компании, което значително подпомага разширяването 
на неговата дейност и възможностите за подкрепа на състеза-
тели и федерации. За доставчици на спортното облекло на олим-
пийските ни делегации са привлечени международни концерни като 
„Пума” и „Цинер”.

По време на Зимните олимпийски игри в Торино 2006 г. ръковод-
ство на БОК провежда поредица от официални и работни срещи с 
ръководството и членове на МОК, президенти на НОК и на между-
народни спортни федерации в зимните спортове. Тези контакти 
са насочени към подкрепа на последната фаза от третата кан-
дидатура на София за домакин на Зимните олимпийски игри през 
2014. Въпреки че кандидатурата ни се намира в последната фаза 
на представяне, ръководството на БОК се отнася с необходимата 
сериозност и се включва активно в този последен етап. Привлече-
ни за каузата са редица изтъкнати български състезатели, спорт-
ни деятели, експерти. Като цяло заявката на София е подкрепена 
от правителството, президента и кмета на столицата. В обще-
ството има положително отношение към евентуално домакин-
ство. За първи път в концепцията е включено Банско. Но е видно, 
че съществуващата инфраструктура и спортни съоръжения не са 
на необходимото ниво и се налага мащабно строителство и рекон-
струкция. Липсата на обстойна информация относно влиянието 
върху околната среда предизвиква активност сред групи приро-
дозащитници, които са срещу кандидатурата. В крайна сметка и 
третата кандидатура на София да получи домакинство не успява, 
но убеждението е, че усилията не са били напразни. Натрупан е 
ценен опит, направена е силна рекламна кампания на България, на 
София и зимните ни планински центрове. 

След Торино дейността на БОК се насочва към укрепване на двус-
транните връзки с НОК и участие във форумите на ЕОК и АНОК. 
По време на тези прояви председателят на БОК се среща с редица 
ръководители на НОК. Подписани са меморандуми за сътрудничест-
во с НОК на Япония, Катар, Китай, Италия и др. БОК партнира и на 
неформалната регионална организация на НОК от Централна и Юго-
източна Европа. За подобряване развитието на спортовете у нас 

Sport resumed its work. The BOC management more and more often 
expressed their views on important issues regarding Bulgarian sports 
such as financing of sport, sports facilities, the law on sports, social 
activities, etc. The Committee worked successfully in partnership with 
the Ministry of Youth and Sports and received support for its most 
important events.

The new leadership of the BOC stabilised the financial standing of the 
Committee and signed partnership agreements with large Bulgarian 
companies, which greatly assisted the expansion of its activities and 
the opportunities for supporting athletes and federations. Companies 
such as Puma and Ziener became providers of sportswear of our 
Olympic delegations.

During the Winter Olympics in Turin 2006 the BOC leadership held 
a series of official and working meetings with high-ranking officials 
and members of the IOC, NOCs and presidents of international 
sports federations in winter sports. Those meetings were intended 
to support the final phase of the third Sofia bid to host the Winter 
Olympics in 2014. Although the application then was in its final phase 
of the presentation, the new management paid special attention to it 
and was actively involved in this last stage. A number of prominent 
Bulgarian athletes, sports figures, and experts were attracted to the 
common cause. The application of Sofia was supported in general by 
the government, the president of the country and the mayor of the 
capital. The public also expressed a positive attitude towards a possible 
hosting of Winter Olympics. For the first time the concept included also 
the town of Bansko. It was more than obvious though that the existing 
infrastructure and sports facilities were not at the required level and 
extensive construction and reconstruction had to be undertaken. The 
lack of comprehensive information on the environmental impact was 
the reason why environmentalists groups got involved and began 
expressing their views against Sofia’s application. In the end, the third 
bid of Sofia did not succeed; however, everybody was convinced that 
the efforts and time invested were not in vain. Valuable experience was 
gained and   a strong advertising campaign of Bulgaria was conducted, 
focusing on Sofia and the winter mountain centers.

After the Turin Olympics, the BOC activities were directed to 
strengthening connections with different NOCs and participating in 
forums of the EOC and ANOC. During these events the President of the 
BOC met with a number of NOCs’ leaders. Memorandums of cooperation 
with the NOC of Japan, Qatar, China, Italy and others were concluded. 
The BOC also cooperates with the informal regional organisation of 
the NOCs of Central and Southeastern Europe countries. To promote 
the development of sports in Bulgaria the Committee liaised with the 
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1. Бойко Борисов, Жак Рог и Стефка Костадинова, София, 2009 г.  /  Boyko Borisov, Jacques Rogge and Stefka Kostadinova, Sofia, 2009  

2. Жак Рог, доктор хонорис кауза на НСА, 2009  /  Jacques Rogge, Doctor Honoris Causa of the NSA, 2009

3.  Стефка Костадинова получава наградата от МОК „Жените и спорта”, 2008 г.  /  Stefka Kostadinova receiving the IOC Women in Sports 
Award, 2008

4. Заседание на Изпълнителния комитет на ЕОК, 2009 г.  /  EOC Executive Committee meeting, 2009
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5.  Патрик Хики на среща с 
олимпийските шампиони 
на България в Националния 
исторически музей  /  Mr. Patrick 
Joseph Hickey meeting the Bulgarian 
Olympic champions at the National 
Museum of History 

6.  Пере Миро на посещение в 
Националната спортна академия  /  
Pere Miró visiting the National Sports 
Academy

7.  Официално честване на 85 г. БОК  / 
Official celebration of the BOC 85th 
Anniversary

8.  Подписване на договор между 
националните олимпийски 
комитети на България и Япония  /  
Signing of an agreament between the 
NOCs of Bulgaria and Japan

9.  ХХХ Сесия на НОА, награждаване 
на жените допринесли за развитие 
на Олимпийската идея в България, 
2013 г.  /  XXX Session of the 
BOA, awarding women who have 
contributed to the development of the 
Olympic idea in Bulgaria, 2013

10.  Церемония по откриването на 
ХХVII сесия на НОА в Несебър 
2008 г.  /  The opening ceremony 
of the XXVII Session of the BOA in 
Nessebar, 2008



БОК осъществява контакти с водещите международни спортни 
федерации. Това сътрудничество се оказва резултатно за възста-
новяване доверието към БОК в международните среди. Последова-
телно в страната идват на посещение ръководители на МОК и дру-
ги международни олимпийски структури. Патрик Хики, президент 
на Европейските олимпийски комитети и член на МОК, посещава на 
два пъти страната ни, а през 2007 г. е удостоен с титлата доктор 
хонорис кауза на Националната спортна академия. 

Пере Миро, директор на МОК за връзки с Националните олимпий-
ски комитети и директор на Олимпийска солидарност, посещава 
България по покана на БОК. Това посещение има важна роля за ак-
тивизиране участието ни в програмите на Олимпийска солидар-
ност и други инициативи на МОК в областта на спорта, култура-
та и образованието, които допринасят за подкрепата на младите 
спортни таланти у нас. 

С оглед на новата политика в областта на маркетинга и реклама-
та, на посещение в България идва и Елизабет Аламан, търговски 
директор за партньорски маркетинг на МОК. 

Най-значимите международни контакти през този период са некол-
кократните срещи с председателя на МОК, Жак Рог. По покана на 
БОК той посещава България във връзка с честването на 85-годишни-
ната на Комитета през януари 2009 г. На тържеството в Национал-
ния археологически музей в София се събират олимпийски шампиони 
и медалисти, спортни ръководители и деятели, общественици, за 
да засвидетелстват своето уважение и подкрепа към принципите 
на Олимпизма. Поздравления по случай годишнината поднасят пре-
зидентът на МОК, Жак Рог, председателят на Народното събрание, 
Георги Пирински, председателят на ДАМС, Весела Лечева. 

Жак Рог е удостоен с почетната титла доктор хонорис кауза на 
Националната спортна академия „Васил Левски”. По време на своя 
престой в София президентът на МОК се среща с президента на 
Република България, Георги Първанов, с министър председателя, 
Сергей Станишев, и кмета на София, Бойко Борисов, пред които 
изразява подкрепата на МОК и задоволство от дейността на БОК.

Признание за новата политика на БОК в международен мащаб е и 
изборът на Стефка Костадинова за вицепрезидент на Световна-
та асоциация на спортистите олимпийци през 2006 г. и награжда-
ването є с приза на МОК „Жените и спорта” за 2008 г. 

По покана на председателя на БОК през 2009 г. в София се провежда 
заседание на Изпълнителния комитет на Европейските олимпий-
ски комитети, ръководено от Патрик Хики (Ирландия), президент 
на ЕОК и член на МОК. По този повод в София пристигат Ламбис 

leading international sports federations. Work in this direction proved 
effective to restore trust towards the BOC in international relations. 
Bulgaria was visited by leaders of the IOC and other international 
Olympic structures. Patrick Hickey, President of the European Olympic 
Committees and IOC member, visited our country twice, and in 2007 
was awarded the title of Doctor Honoris Causa of the National Sports 
Academy.

Pere Miró, IOC Director for Relations with the National Olympic 
Committees and Director of Olympic Solidarity, visited Bulgaria at the 
invitation of the BOC. That visit was of key importance for strengthening 
our participation in the programmes of Olympic Solidarity and other 
initiatives of the IOC in sport, culture and education that contribute to 
the development of young sporting talents in the country.

In view of the new marketing and advertising policy of the IOC, the  
Head Commercial Affairs, Partnership Marketing, Elisabeth Allaman 
visited Bulgaria.

The most significant international contacts during this period were the 
meetings with the IOC President, Jacques Rogge. At the invitation 
of the BOC, he attended the celebration of the 85th anniversary of 
the Committee in January 2009. The official ceremony in the National 
Museum of Archaeology in Sofia was a gathering of Olympic champions 
and medallists, sports leaders, activists, and public figures who all 
expressed their respect and support for the principles of Olympism. 
The attendees were greeted on the occasion of the anniversary by IOC 
President, Jacques Rogge, the President of the National Assembly, 
Georgi Pirinski, and the President of State Agency on Sports and Youth, 
Vessela Lecheva.

President Jacques Rogge was awarded the honorary title Doctor 
Honoris Causa of Vasil Levski National Sports Academy. During his stay 
in Sofia, the IOC President met with the head of state, Georgi Parvanov, 
the Prime Minister, Sergey Stanishev, and the Mayor of Sofia, Boyko 
Borisov, and during all the meetings he stated the IOC support and 
satisfaction with the work of the BOC.

The new policy of the BOC was recognised internationally when Stefka 
Kostadinova was elected Vice President of the World Association of 
Olympic Athletes in 2006. She also received the IOC Women and Sport 
award in 2008. 

At the invitation of the BOC President, in 2009 Sofia hosted a meeting 
of the Executive Committee of the European Olympic Committees, led 
by Patrick Hickey (Ireland), President of the EOC and IOC member. 
The following high-ranking IOC officials arrived in Sofia for the event: 
Lambis Nikolaou (Greece), Vice-President of the IOC; IOC members 
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Николау (Гърция), вицепрезидент на МОК; членовете на МОК Гунила 
Линдберг (Швеция), Грейг Риди (Великобритания), Ги Дрю (Франция), 
както и редица президенти на НОК от Европа. По поръчение на пре-
зидента на МОК, по време на своето посещение в София Ламбис 
Николау връчва на двукратния олимпийски шампион Боян Радев едно 
от най-високите отличия на МОК, ордена „Пиер дьо Кубертен”. 

През 2009 г. БОК участва с делегация в XIII Конгрес на МОК в Ко-
пенхаген. Там се очертават тенденциите за развитие на олимпий-
ското и спортно движение в света в началото на новото хилядо-
летие и ерата на дигиталната революция. 

В този период представители на БОК участват в най-големите 
форуми под патронажа на МОК – световните конгреси „Спорт 
за всички”, „Спорт, образование, култура”, „Спортна медицина”. 
Това помага на ръководството на Комитета да прилага най-нови-
те тенденции в световния спорт в своята политика и практиче-
ска дейност. 

През последните години ръководството на Комитета продължа-
ва традицията за сътрудничество с Международната олимпийска 
академия в Олимпия, Гърция, като важен международен център 
за олимпийско образование. То се осъществява от Националната 
олимпийска академия, която разширява своите образователни про-
грами и сътрудничество чрез организиране на научно-образовател-
ни експедиции до Олимпия за наши студенти и активна работа с 
Европейските национални олимпийски академии.

През целия период БОК оказваше активно сътрудничество на све-
товната агенция по антидопингов контрол по отношение на бъл-
гарските спортисти. Същевременно ръководството на БОК на 
няколко пъти взе твърди и принципни решения в отстояване на 
своята политика за нетолериране разпространението употреба-
та на допинг сред нашите състезатели.

БОК прави всичко възможно, съобразно своите компетенции и мяс-
то в олимпийското движение и спорта у нас, за гарантиране пълно-
ценно участие на нашите спортисти на олимпийските игри.

Непосредствено след избора на Стефка Костдадинова за председа-
тел на БОК, усилията на Комитета са насочени към гарантиране 
успешното представяне на България на Зимните олимпийски игри 
в Торино през 2006 г. На тези игри Евгения Раданова печели един 
сребърен медал в дисциплината 1500 м шорттрек. В Торино забеле-
жителен е успехът на танцовата двойка Албена Денкова и Максим 
Стависки, които се класират на пето място. Екатерина Дафовска 
се класира на осмо място в масовия старт, същата позиция заема 
и дамската ни щафета в биатлона. 

Gunilla Lindberg (Sweden), Sir Craig Reedie (UK), Guy Drut (France) 
as well as a number of presidents of European NOCs. On behalf of 
the IOC President, Lambis Nikolaou presented the double Olympic 
champion Boyan Radev with one of the highest honors of the IOC, the 
Pierre de Coubertin medal. 

In 2009, a delegation of the BOC participated in the XIII Congress 
of the International Olympic Committee in Copenhagen. The trends 
in the Olympic and sports movement development in the world at 
the beginning of the new millennium were discussed as well as the 
challenges of digital era.

During this period, representatives of the BOC participated in the 
biggest forums under the patronage of the IOC, i.e. the Sports for All 
World Congress; Sports, Education, Culture; Sports Medicine. This 
helps the leadership of the Committee to apply the latest achievements 
in world sport in its policy and activities.

In recent years, the leadership of the Committee has continued 
the tradition of fruitful cooperation with the International Olympic 
Academy in Olympia, Greece, as an important international center for 
Olympic education. The Bulgarian National Olympic Academy is the 
main partner, expanding its educational programmes and joint projects 
by organising scientific and educational expeditions to Olympia for our 
students and working actively with the European National Olympic 
Academies.

Throughout this period the BOC has actively cooperated with WADA (the 
World Anti-Doping Agency) in relation to any issues regarding Bulgarian 
athletes. At the same time the BOC management has repeatedly taken 
strict decisions upholding its policy of zero tolerance towards the use 
of doping among our competitors.

The BOC has been putting every effort in line with its competences and 
duties to assist in the organising and guaranteeing the participation of 
our athletes in Olympic Games.

The immediate actions taken after the election of Stefka Kostdadinova 
as President of the BOC were directed at ensuring the successful 
performance of Bulgarian athletes at the Winter Olympics in Turin in 
2006. At those Games Evgenia Radanova won a silver medal in the 
1500 m short track speed skating. Also in Turin a remarkable success 
was achieved by Albena Denkova and Maxim Stavisky who ranked 
fifth in ice dancing. Ekaterina Dafovska ranked eighth in the mass 
start, the same ranking was attained in the women’s relay biathlon.

At the Games in Beijing Bulgaria participates with 70 athlete in 
15 sports. The star game in the Bulgarian team was Rumyana 



1.  Евгения Раданова, Ванкувър 2010  /  Evgenia Radanova, Vancouver 2010

2.  Румяна Нейкова, олимпийска шампионка по гребане (едноместен скиф) на XXIX Олимпийски 
игри в Пекин 2008 г.  /  Rumyana Neykova, Olympic champion in rowing, single sculls, at the XXIX 
Olympic Games in Beijing, 2008

3. Българската делегация във Ванкувър, 2010 г.  /  The Bulgarian delegation in Vancouver, 2010
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4.  Президентът на България Росен Плевнелиев подкрепя нашите олимпийци заедно с 
председателя на БОК Стефка Костадинова и олимпийската шампионка Тереза Маринова  /   
The President of Bulgaria, Rossen Plevneliev, supporting our Olympians together with the BOC 
President Stefka Kostadinova and the Olympic champion Tereza Marinova

5. Йордан Йовчев  /  Yordan Yovchev

6.  Победни мигове за българските волейболисти, Лондон 2012 г.  /  Moments of victory for the 
Bulgarian volleyball team at London 2012
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7.  Румяна Нейковa и нейният треньор Свилен Нейков, Пекин 2008 г.  /  Rumyana Neykova and her 
coach, Svilen Neykov, Beijing 2008

8.  Патрик Хики връчва почетен плакет на ЕОК на председателя на БФ Ски, Цеко Минев, Банско 
2012 г.  /  Patrick Hickey awarding the Bulgarian Ski Federation President, Tseko Minev, the EOC 
Honorary Plaque, Bansko 2012

9.     Среща на премиера Пламен Орешарски и министър Мариана Георгиева с олимпийската 
делегация, Сочи 2014 г.  /  A meeting of Prime Minister Plamen Oresharski and Minister Mariana 
Georgieva with the Olympic delegation in Sochi 2014

10.  Българската делегация на откриването, Сочи 2014 г.  /  The Bulgarian delegation at the 
Opening Ceremony of Sochi 2014

7 8

9 10



На игрите в Пекин България участва със 70 спортиста в 15 спор-
та. Българската звезда там е Румяна Нейкова, която завоюва зла-
тен медал на гребане. България печели в борбата един сребърен 
медал – Станка Златева и три бронзови медала – Явор Янакиев, 
Кирил Терзиев и Радослав Великов. В условията на изключителна 
конкуренция страната ни заема 42 място в крайното неофициално 
класиране. Това представяне разкрива за пореден път значител-
ните проблеми на спорта в България, трупани през годините, за 
чието решаване БОК настоява да се изгради единна национална 
стратегия. В тази обстановка БОК на дело осъществява принцип-
на политика в случаи на допинг нарушения, с което Комитетът 
полага усилия за запазване на нашия спорт. 

На XXI Зимни олимпийски игри във Ванкувър 2010 г. представяне-
то на българските спортисти е по-слабо с оглед на общите не-
гативни тенденции в развитието на елитния български спорт. 
Най-добре се представя Евгения Раданова, 7-мо място на 1500 м 
шорт трек, която записва шесто участие на олимпийски игри 
(пет зимни и едни летни) и е единствената българка с три медала 
от зимни игри. 

Съществено е отстъплението в развитието на спортове като 
биатлон и кънки, но на тяхно място сноубордът получава не само 
популярност, но и сигнали, че имаме съществен потенциал. 

С особено внимание БОК се отнася към подготовката за участие 
в Игрите на ХХХ Олимпиада в Лондон. България е представена от 
63 състезатели в 17 вида спорт. Българските спортисти печелят 
два медала. Станка Златева дублира успеха си от Пекин, като пе-
чели отново сребърен медал в борбата, категория до 72 кг. Тервел 
Пулев, бокс, категория 91 кг. печели бронзов медал в силна конку-
ренция и много оспорвани срещи. Отлично се представя и отбо-
рът ни по волейбол (мъже) който се класира на 4-то място. В иг-
рите участва и една от легендите на българския спорт, Йордан 
Йовчев, носител на 4 олимпийски медала, за който игрите в Лондон 
са шести поред – едно изключително постижение в съвременната 
спортна история. На тези игри ярко се очертават новите тен-
денции в развитието на елитния спорт, където конкуренцията 
в световен мащаб нараства все повече. Това налага БОК отново 
да постави въпроса за изграждане на цялостна стратегия в облас-
тта на спорта у нас на база реалните възможности. 

На Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. участват 18 бъл-
гарски спортисти в 6 спорта: алпийски ски, ски бягане, ски скок, 
сноуборд, биатлон и шейни. Най-големите надежди бяха свързани с 
участието на Александра Жекова в сноуборда, за която това бяха 
трети зимни игри. Тя се класира 5-та на бордъркрос, като само 

Neykova who won a gold medal in rowing. Bulgaria also won one 
silver medal – Stanka Zlateva, and three bronze medals – Yavor 
Yanakiev, Kiril Terziev and Radoslav Velikov, all in wrestling. In the 
extreme competition at the games our country occupied 42nd place 
in the final unofficial ranking. This performnace revealed again the 
significant problems sport had been experiencing in Bulgaria. They 
had accumulated over the years and the BOC insisted on working out 
a unified national strategy in order to solve them. In this situation, the 
BOC was adamant in abiding by the anti-doping regulations so that 
Bulgarian sports could be protected.

At the XXI Winter Olympic Games in Vancouver 2010 Bulgarian athletes 
performed less successfully which only highlighted the general negative 
trends in the Bulgarian elite sport. The best result was achieved by 
Evgenia Radanova, i.e. 7th place at 1,500 m short track speed skating. 
That was Radanova’s sixth participation in Olympic Games (one summer 
and five winter Olympics). She is the only Bulgarian who has won three 
Winter Olympics medals.

The backward trend in biathlon and skating was obvious; however, 
there appeared a new hope in the snowboard, which bad become very 
popular and showed potential for future success.

Particular attention was paid by the BOC to the preparation for 
participation in the Games of the XXX Olympiad in London. Bulgaria 
was represented by 63 athletes in 17 sports. Bulgarian athletes won 
two medals. Stanka Zlateva won a silver medal in wrestling (63 - 72 
kg) as she did in Beijing. Tervel Pulev (boxing,  81 - 91 kg) won a 
bronze medal in the highly competitive and very close matches. The 
men’s volleyball team performed excellently and ranked fourth. One 
of the Bulgarian sports legends took part in the London Olympics as 
well, Yordan Yovchev, winner of four Olympic medals. The Games in 
London were his sixth Olympics, which is a rare feat in contemporary 
sports history. The new trends in elite sport were vividly outlined 
at those Games; global competition had become fierce. That was 
the reason why the BOC yet again raised the question of building 
a comprehensive strategy for sport in our country based on actual 
capacities.

At the Winter Olympics in Sochi in 2014, eighteen Bulgarian athletes 
competed in six sports, i.e. Alpine skiing, cross-country skiing, ski 
jumping, snowboarding, luge and biathlon. Our greatest hopes were 
for Alexandra Jekova in snowboards. This was her third Winter Games. 
She ranked fifth in bordercross and it was only one unfortunate 
collision, just meters before the finish line, which deprived her an 
Olympic medal. After the games, the BOC made   another analysis of 
the elite sport in this country and presented its recommendations. 



157

един злощастен сблъсък метри преди финала я лишиха от медал. 
След игрите БОК прави поредния анализ на състоянието на елит-
ния спорт у нас и дава своите препоръки. 

Един от приоритетите на БОК е участието на България в Младеж-
ките олимпийски игри: летни – Сингапур 2010 и Нанджин 2014 г., 
както и в зимни – Инсбрук 2012 г. Комитетът изцяло подкрепя 
идеята за учредяване на Младежки олимпийски игри като форум, 
който да съчетае спортната надпревара със запознаването на 
младите състезатели с принципите и идеалите на Олимпизма. 

Първите младежки олимпийски игри се провеждат в Сингапур през 
2010 г. при отлична организация и участие на 3600 състезатели 
на възраст между 14 и 18 години от 204 НОК. МОК предлага една 
интересна за младите спортна програма, в която са включени дис-
циплини и изпитания, нетрадиционни, но атрактивни за игрите – 
баскетбол 3х3, отбори, сформирани от състезатели от различни 
нации в стрелбата с лък и модерния петобой, лека атлетика – сме-
сена щафета с различни дистанции на бягане по постове и други. 
Богатата и разнообразна културна и образователна програма дава 
възможност на спортистите да общуват в дух на приятелство и 
взаимно уважение. 

България е представена от 21 състезатели в 12 вида спорт – борба, 
вдигане на тежести, джудо, художествена гимнастика, лека атле-
тика, плуване, гребане, кану-каяк, модерен петобой, стрелба с лък и 
спортна стрелба. Всичките ни спортисти заслужиха правото си да 
участват в първите МОИ, след като преминаха квалификационни 
състезания от най-висок ранг и успяха да спечелят квоти за мла-
дежките игри. България има и своите млади олимпийски герои. Боян-
ка Костова и Георги Шишков завоюват златни медали във вдигане-
то на тежести, а Георги Цонов спечелва бронзов медал на троен 
скок в леката атлетика. Много добро е представянето ни в силни 
за нас спортове – борба, бокс, джудо.  Постиженията на младите ни 
състезатели още веднъж показват, че България има таланти и за 
тяхното развитие е нужна стройна система на подготовка. 

На Първите зимни младежки олимпийски игри в Инсбрук 2012 Бъл-
гария е представена от 11 спортисти в спортовете алпийски ски, 
ски бягане, ски скок, сноуборд, биатлон и шейни. Най-доброто ни 
класиране са двете 13-ти места на младите ни състезатели Ге-
орги Михайлов (сноуборд, слоупстайл) и Симеон Деянов (ски бяга-
не, спринт). При много силна конкуренция добре се представят и 
Георги Нушев – 16-ти на слалом и Александра Попова – 19-та на 
гигантски слалом. 

One of the priorities of the BOC is Bulgaria’s participation in the Youth 
Olympic Games: the 2010 Singapore and Nanjing in 2014 Summer 
Games; and the Winter Games in Innsbruck 2012. The Committee 
fully supports the idea of   establishing the Youth Olympic Games as a 
forum to combine sports competitions and a venue to familiarise young 
athletes with the principles and ideals of Olympism.

The first Youth Olympic Games were held in Singapore in 2010 
with excellent organisation and participation of 3,600 athletes from 
204 NOCs, aged 14 to 18 years. The IOC presented an interesting 
programme for the your athletes, which included tournaments and 
tests that were not traditional, but rather attractive, i.e. 3x3 basketball; 
teams, formed by athletes from different nations in archery and 
modern pentathlon; in track and field – a mixed relay race with different 
running distances between the posts, etc. The Games also included 
a rich and varied cultural and educational programme that enabled 
athletes to communicate in a spirit of friendship and mutual respect.

Bulgaria was represented by 21 athletes in 12 sports, i.e. wrestling, 
weightlifting, judo, gymnastics, athletics, swimming, rowing, canoeing, 
modern pentathlon, archery and shooting. All of our athletes earned 
the right to participate in the first YOG (Youth Olympic Games) having 
successfully passed top ranking qualifying competitions at which they 
won quotas for the Youth Games. Bulgaria already has its young Olympic 
heroes. Boyanka Kostova and Georgi Shishkov won gold medals in 
weightlifting and Georgi Tsonov won a bronze medal in the triple jump. 
Very good achievements were made in traditionally “Bulgarian” sports 
such as wrestling, boxing, and judo. The success of our young athletes 
shows that Bulgaria has talents and a coherent system of training and 
preparation is needed for their development.

At the First Winter Youth Olympic Games in Innsbruck 2012 Bulgaria 
was represented by 11 athletes in the following sports: Alpine skiing, 
cross-country skiing, ski jumping, snowboarding, luge and biathlon. The 
two 13th places on our young athletes Georgi Mihaylov (snowboarding, 
men’s slopestyle) and Simeon Deyanov (cross-country skiing, sprint) 
were the best achieved ranking. Georgi Nushev is another competitor 
who performed very well in the fierce competition (16th in the slalom) 
and Alexandra Popova was 19th in the giant slalom.

The greatest success was achieved by our young athletes at the 
Second Summer Youth Olympic Games held in August 2014 in Nanjing, 
China. They won three gold medals – Bozhidar Andreev (weightlifting, 
69 kg), Blagoy Naydenov (boxing, 81 kg), and Lidia Nencheva (shooting, 
air pistol); mixed teams (together with Vladimir Svechnikov from 
Uzbekistan ); and 4 silver medals: Betina Temelkova (judo, 52 kg), 



България на Младежки олимпийски игри  /  Bulgaria at the  Youth Olympic Games

7.  Георги Шиков (вдигане на тежести, кат. до 85 кг), Сингапур 2010 г.  /  Georgi Shikov 
(weightlifting, 85 kg), Singapore 2010

8.  Боянка Костова (вдигане на тежести, кат. до 53 кг), Сингапур 2010 г.  /  Boyanka Kostova 
(weightlifting, 53 kg), Singapore 2010

9.  Откриване на Младежките зимни олимпийски игри Инсбрук 2012 г. Александра Попова с 
българското знаме.  /  At the Opening Ceremony of the Youth Winter Olympic Games in Innsbruck 
2012. Aleksandra Popova with the Bulgarian flag.

7 8 9

10 11 12

10.  Лидия Ненчева (спортна стрелба), Нанджин 2014 г.  /  Lidia Nencheva (shooting), Nanjing 2014

11.  Благой Найденов (бокс, кат. до 81 кг), Нанджин 2014 г.  /  Blagoy Naydenov (boxing, 81 kg), 
Nanjing 2014 

12.  Божидар Андреев (вдигане на тежести, кат. до 69 кг), Нанджин 2014 г.  /  Bozhidar Andreev 
(weightlifting, 69 kg), Nanjing 2014
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13. Радослав Янков, Хака 2007 г.  /  Radoslav Yankov, Jaca 2007

14. Ивелина Илиева и Димитър Христов, Белград 2007 г.  /  Ivelina Ilieva and Dimitar Hristov, Belgrade 2007

15. Владимир Зографски, Сласк  Бескиди 2009 г.  /  Vladimir Zografski, Slask Beskidi 2009

16. Бетина Темелкова, Утрехт 2013 г.  /  Betina Temelkova, Utrecht 2013

13 14

15 16



Най-голям успех бележат младите ни спортисти на Вторите лет-
ни младежки олимпийски игри, състояли се през август 2014 г. в Нан-
джин, Китай. Те печелят 3 златни медала – Божидар Андреев (вди-
гане на тежести, кат. 69 кг), Благой Найденов (бокс, кат.  до 81 кг) 
и Лидия Ненчева (спортна стрелба, въздушен пистолет), смесени 
отбори  (заедно с Владимир Свечников от Узбекистан); и 4 сребърни 
медала: Бетина Темелкова (джудо в кат. до 52 кг), Кирил Милов (бор-
ба, до 85 кг), Душко Благовестов (бокс, до 56 кг) и ансамбълът по ху-
дожествена гимнастика: Елена Бинева, Александра Митрович, Еми-
лия Радичева, Габриела Стефанова и София Рангелова. Наред с това 
много добре се представят и състезателите ни Владимир Тушев 
(спортна гимнастика), който се класира четвърти на финала на хал-
ки; Александър Тодоров с четвърто място в стрелба въздушен пис-
толет и Десислава Георгиева, гребане, пето място на финал, скиф.

Една от важните инициативи на международното олимпийско дви-
жение, в която БОК насърчава участието на младите спортисти, 
са Европейските младежки олимпийски фестивали (ЕМОФ). По-
лагат се усилия този голям спортен форум на Европа да намери 
значимо място в спортния календар на нашите федерации. БОК 
подпомага финансово подготовката на младите състезатели. На 
IX ЕМОФ в Белград през 2007 г. участваме с 53 спортисти в 8 вида 
спорт. Най-добре се представят младите ни джудисти. Ивелина 
Илиева печели златото в категория до 57кг, а Димитър Христов – 
бронз в категория до 55кг. На Х ЕМОФ в Тампере 2009 г. младите 
българи печелят един сребърен медал – Велислав Вълчев (спорт-
на гимнастика, висилка) и два бронзови медала – Даниел Добрев 
(лека атлетика, дълъг скок) и Атанас Костадинов (джудо, катего-
рия +90кг). Този период е успешен и за младите ни състезатели 
в зимните спортове. На Зимния фестивал в Испания, Хака 2007, 
Радослав Янков печели първия златен медал за България на зимен 
фестивал – в дисциплината сноуборд, паралелен гигантски слалом, 
а две години по-късно в Полша Владимир Зографски става втори на 
ски скок на Зимния фестивал в Сласк Бескиди. 

На Летния фестивал в Трабзон, Турция, през 2011 г. сребърен медал 
печели Борислава Дамянова, в категория 44 кг, а в Утрехт, Холан-
дия, през 2013 г. Бетина Темелкова в категория 52 кг отново носи 
сребро за страната ни. На фестивалите в Чехия, Либерец 2011, и 
в Румъния, Брашов 2013, представянето ни в зимните спортове 
е скромно, но младите ни спортисти показват, че имат талант и 
потенциал за развитие. 

БОК изцяло подкрепя инициативата на Европейските олимпийски 
комитети за учредяване на Европейски игри. Като страна, участ-
вала в основаването на най-старите регионални игри – Балкански-

Kiril Milov (wrestling, 85 kg), Dushko Blagovestov (boxing, 56 kg) and 
rhythmic gymnastics (group competitions): Elena Bineva, Aleksandra 
Mitrovich, Emiliya Radicheva, Gabriela Stefanova and Sofia Rangelova. 
Along with the medallists success was achieved also by gymnast 
Vladimir Tushev, who ranked fourth in rings, and Aleksander Todorov 
who was also fourth in air pistol shooting; Desislava Georgieva ranked 
fifth in the rowing final, single scull.

One of the important initiatives of the international Olympic movement, 
in which the BOC encourages the participation of young athletes, is 
the European Youth Olympic Festival (EYOF). Efforts are being made 
this great European sports forum to secure its well-deserved place in 
the sports calendar of our federations. The BOC support financially 
the preparation of young athletes. At the IX EYOF in Belgrade in 
2007, 53 Bulgarian athletes competed in eight sports. Best results 
were achieved by our young competitors in judo. Ivelina Ilieva won 
gold in the 57 kg category and Dimitar Hristov won bronze in the 55 
kg category. At the X EYOF in Tampere 2009 the young Bulgarians 
won one silver medal – Velislav Valchev (gymnastics, horizontal bar) 
and two bronze medals – Daniel Dobrev (athletics, long jump) and 
Atanas Kostadinov (judo, + 90 kg). This period was successful for 
our young athletes in winter sports as well. At the Winter Festival 
in Spain, Jaca 2007, Radoslav Yankov won the first gold medal for 
Bulgaria at a Winter Festival, in snowboard parallel giant slalom, and 
two years later, in Poland, Vladimir Zografski won silver in the ski 
jump competition at the Winter Festival in Slask Beskidi, 2009.

The Summer Festival in Trabzon, Turkey, in 2011, was the event where 
a silver medal was won by Borislava Damyanova in the 44 kg category 
and in Utrecht, Holland, in 2013, Betina Temelkova took the silver in 
the 52 kg. The Winter Festivals in the Czech Republic, Liberec 2011, 
and in Romania, Brasov 2013, were not particularly successful for our 
participants, but our young athletes showed that they had talent and 
potential.

The BOC fully supports the initiative of the European Olympic 
Committees to establish European Games. As a country that participated 
in the founding of the oldest regional games, the Balkan Games, the 
Committee is of the opinion that there are bright prospects for the 
future of European games and that such competitions are a platform 
for development of Bulgarian athletes.

The new trends in the contemporary Olympic movement in the world 
define the ever-increasing role of national Olympic committees in the 
spread the Olympic values   in different countries. This is at the core of 
the new BOC strategy to organise educational, scientific and sports 
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те, Комитетът безусловно вижда бъдеще в континенталните 
игри на Европа и поле за изява на българските спортисти. 

Новите тенденции в развитието на олимпийското движение в све-
та определят все по-нарастващата роля на националните олим-
пийски комитети за разпространение на олимпийските ценности 
в отделните държави. Това заляга и в новата стратегия на БОК за 
организиране на образователни, научни и спортни прояви с трайно 
присъствие в културата на съвременното поколение.

Водеща роля в това отношение има разширяването на сътрудни-
чеството с Националната спортна академия и общините, като 
пример в това отношение е сътрудничеството с Община София. 
БОК полага усилия за увеличаване дейността и програмите на На-
ционалната олимпийска академия (НОА). Инициативите на НОА 
през последните години са свързани с развитието на мрежата от 
олимпийски клубове в страната, които на доброволни начала да раз-
пространяват олимпийските идеи. НОА разработва научни и обра-
зователни проекти за студенти и младежи за разпространението 
на олимпизма в училищата. Такъв е проектът за организиране на 
Ученически игри в чест на швейцарските учители в духа на олимпий-
ските принципи сред по-големите градове в страната. През 2013 
г. бе осъществен научен проект за изследване ранната история на 
олимпизма в България, както и провеждането на Национална конфе-
ренция „90 години Български олимпийски комитет”. За да насърчи 
инициативата на младите специалисти, БОК учреди специална на-
града в чест на проф. Наталия Петрова, с която ежегодно се на-
граждава студент с особен принос в развитието на олимпийското 
образование и възпитание в рамките на дейността на НОА.

БОК продължава традицията за честване на Международния олим-
пийски ден. През последните години празникът се отбелязва във 
все повече градове на страната. Щафетата по пренасяне на олим-
пийски огън на 23 юни се превръща в значимо спортно събитие във 
все повече градове, съпътствано от спортни и културни прояви. 
В него, наред с основателите на факелното бягане – студенти-
те от НСА, се включват ученици от спортните училища, препо-
даватели, спортни деятели. Гости на честванията са олимпийски 
шампиони и медалисти.

БОК отдава голямо значение на традицията в олимпийското дви-
жение и уважението към спортистите и деятелите, допринесли 
за славната история на Комитета. За да засвидетелства своето 
признание към тях, БОК учредява „Олимпийски орден”, медал „За 
олимпийска заслуга” и медал „Спортът за един мирен свят”, както 
и наградата за „Етика, олимпийско образование и възпитание” на 
името на Надежда Лекарска. Наред с това БОК връчва и златна и 

events that would leave lasting presence in the culture of the new 
generation.

A leading role in this respect is the expansion of the cooperation with 
the National Sports Academy and the municipalities; an example for 
such fruitful cooperation is the common work with the Municipality 
of Sofia. The BOC makes efforts to increase the activities and 
programmes of the National Olympic Academy (NOA). The latest 
initiatives of the NOA in recent years are related to the development 
of an Olympic clubs network in the country where volunteers would 
spread the Olympic ideas. The NOA has been developing scientific and 
educational projects for students and young people with the goal of 
spreading Olympism in schools. An example of such a project is the 
organising School Games in honor of the Swiss teachers in the spirit 
of the Olympic principles in the largest cities in the country. In 2013, a 
research project was carried out to study the early history of Olympism 
in Bulgaria; a National Conference was also held discussing topics 
related to the 90 years of Bulgarian Olympic Committee. To encourage 
initiative young professionals, the BOC set up a special award in honor 
of prof. Natalia Petrova, which is annually awarded to a student with 
a particular contribution to the development of the Olympic education 
and training in the framework of the NOA activities.

The BOC continues the tradition to celebrate the International Olympic 
Day. In recent years, this day is celebrated in more cities. The Olympic 
torch relay on June 23 has become a significant sporting event in more 
cities. It is accompanied by sports and cultural events. At the torch 
relay, together with the founders of the torch run, namely the NSA 
students, teachers and students from the sports schools take part as 
well as famous sports figures. Visiting guests at these celebrations are 
Olympic champions and medallists.

The Committee treats with utmost attention the tradition of the 
Olympic movement and the need to pay respect to the athletes and 
prominent figures who have contributed tremendously to the glorious 
history of the BOC. To honour these activists, the BOC established 
the Olympic Order,  the Olympic Merits Medal, the Sport for a World 
of Peace medal and the award for Ethics and Olympic Education in 
the name of Nadezhda Lekarska. Furthermore the BOC presents gold 
and silver badges for sporting achievements. Since 2006 the BOC in 
cooperation with the Bulgarian Sports Foundation has been organising 
the annual ceremony for presenting the Sports Icarus and awards of 
the Committee.

Today, in the information age, the BOC strives to actively cooperate 
with the media and work with journalists for the common interest of 
comprehensive coverage of the Olympic Movement and promotes the 



1.  Наградата „Надежда Лекарска”  /  The Nadezhda 
Lekarska Award

2.  Медалът на БОК „Спортът за един мирен свят”  /  
The BOC Sport for a World of Peace Medal

3.  Почетен знак на БОК / BOC Honorary Insignia

4.  Медал за Oлимпийска заслуга на БОК / The BOC 
Olympic Merit Medal

5.  Златна и сребърна значка на БОК /  Gold and Silver 
BOC Pins

1

3
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1.   Връчване на наградите „Спортен Икар“, 2012 г.  /  The Sort Icarus Award ceremony, 2012

2.   БОК награждава столичния кмет, Йорданка Фандъкова, за нейния принос в развитието на спорта, 2011 г.  /  
The BOC awarding the Mayor of Sofia, Yordanka Fandukova, for her contribution to the development of sports, 2011.

3.   Председателят на Българската федерация по борба, Валентин Йорданов, и Боян Радев на 70-годишнината на 
проф. Райко Петров – легендарния треньор по борба  /  The President of the Bulgarian Wrestling Federation, Valentin 
Jordanov, and Boyan Radev at the 70th anniversary of Prof. Rayko Petrov, the legendary wrestling coach

4.   Лозан Митев и Боряна Тончева, научна конференция „90 години БОК”, проведена в НСА, 2013 г.  /  Lozan Mitev and 
Boryana Toncheva, an academic conference on the occasion of the 90th anniversary of the BOC held at the NSA, 2013

5.   Стефка Костадинова и доц. Пенчо Гешев, ректор на НСА, научна конференция „90 години БОК”, проведена в НСА, 
2013 г.  /  Stefka Kostadinova and Assoc. Prof. Pencho Geshev, Rector of the NSA, an academic conference on the occasion 
of the 90th anniversary of the BOC held at the NSA, 2013

6.   Награждаване на победителите в литературния конкурс на олимпийска тема, 2009 г.  /  Award ceremony for the 
winners of the literary contest for works on Olympic topics

7.   Белчо Горанов връчва акредитациите за Сочи 2014 на българските журналисти  /  Belcho Goranov handing over the 
Sochi 2014 accreditations to Bulgarian journalists
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1. Първи зимен младежки олимпийски фестивал   – Картала (Благоевград)  /  The First Winter Youth Olympic Festival, Kartala (Blagoevgrad)

2. Стафка Костадинова награждава първите победителите на фестивала  /  Stefka Kostadinova presenting the awards to the winners at the festival

3.  Стефка Костадинова, Александър Томов, Боян Радев, Екатерина Дафовска и Йордан Йовчев посрещат факелната щафета в чест на Международния олимпийски ден, 23 юни 2009 г.  /  Stefka 
Kostadinova, Aleksandar Tomov, Boyan Radev, Ekaterina Dafovska and Yordan Yovchev meeting the torch relay on the International Olympic Day, 23 June 2009

4. Спортен празник „Малки олимпийци” в град Пловдив  /  Young Olympians Sports Festival in Plovdiv

1 2

3 4
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5. Честване на Международния олимпийски ден пред Народен театър „Иван Вазов”, 2014 г.  /  Celebrating the International Olympic Day in front of the Ivan Vazov National Theatre

6. Млади спортни специалисти от България на Олимпийския стадион в Атина, 2014 г.  /  Young sports officials from Bulgaria at the Athens Olympic stadium, 2014

7. III национален младежки фестивал „Да открием Олимпийските надежди на България” в Албена, 2010 г.  /  The Bulgarian Olympic Hopefuls III National Youth Festival in Albena, 2010

8. Момент от спортната надпревара  /  In the heat of competition

5 6

7 8



сребърна значка за спортни постижения. От 2006 г. БОК заедно с 
„Фондация български спорт” организира ежегодната церемония по 
връчване на „Спортен Икар” и наградите на Комитета. 

Днес, в условията на информационната ера, БОК полага усилия за 
активно сътрудничество с медиите и журналистите в интерес 
на пълноценното отразяване на олимпийското движение и попу-
ляризиране принципите на олимпизма. Ползотворно партнира със 
спортната дирекция на БНТ под ръководството на Методи Ман-
ченко при отразяване на олимпийските игри и младежките олим-
пийски игри.

БОК прилага нова концепция за издание престижа на Комитета, 
като започва да публикува от 2007 г. ежегодно Алманах, който 
включва най-важните прояви от дейността си  и най-добрите по-
стижения на българските спортисти през годината. Осъвременя-
ва се страницата на Комитета в интернет, като тя се превръща 
в полезен източник на информация. БОК подпомага издаването на 
книги на спорта тематика. По предложения на БОК през години-
те се издават и редица пощенски марки, посветени на олимпийски 
игри, младежки олимпийски игри, олимпийски шампиони и спортове.  

Следвайки целта си за стимулиране развитието на младежкия 
спорт като необходима база за бъдещи резултати в елитния 
спорт, БОК става инициатор и организатор на Национален младеж-
ки олимпийски фестивал под мотото „Да открием олимпийските 
надежди на България”. Първият фестивал се провежда през 2008 г. 
в курортния комплекс „Албена”. В него участват над 500 състеза-
тели в спортовете: лека атлетика, плуване, тенис на маса, фут-
бол, баскетбол 3х3, плажна борба и плажен волейбол. Тази спортна 
проява става ежегодна и добива все по-голяма популярност и зна-
чение. Фестивалът получава одобрението на МОК и Европейските 
олимпийски комитети. 

През 2013 г. БОК провежда за първи път и Зимен младежки олим-
пийски фестивал в местността Картала, край Благоевград. В него 
участват над 200 млади спортисти в ски алпийски дисциплини, ски 
бягане и сноуборд от най-добрите ски клубове от Велинград, Со-
фия, Берковица, Банско, Разлог, Самоков и Сапарева баня.  

Българският олимпийски комитет подкрепя провеждането на Ве-
ликденския и Коледен турнир за деца, лишени от родителски гри-
жи, под мотото „Спортът – достъпен за всички деца. Тези турни-
ри включват състезание по пет вида спорт – футбол, баскетбол, 
тенис на маса, лека атлетика и бадминтон. Председателят на 
БОК, Стефка Костадинова, която е патрон на тези спортни про-
яви, както и други наши именити спортисти, връчват на децата 
предметни награди и дипломи.

principles of Olympism. Fruitful partnership has been established with 
the sports department of the Bulgarian National Television under the 
direction of Methody Manchenko during the coverage of the Olympic 
Games and Youth Olympic Games.

The BOC applies a new concept for promoting its ideas by publishing 
an Annual Almanac since 2007 that includes the most important 
events resulting from its activities and the best achievements of 
Bulgarian athletes throughout the year. The official webpage of the 
Committee has becomes a useful source of information. The BOC 
supports the publication of books on sports subjects. At the proposal 
of the Committee over the years a number of stamps have been issued 
dedicated to the Olympic Games, the Youth Olympic Games, Olympic 
champions and sports in general.

Following its goal of promoting the development of youth sports as a 
necessary basis for future success in elite sport, the BOC has become 
the initiator and organiser of the National Youth Olympic Festival with the 
motto “The Olympic prospects of Bulgaria.” The first such festival was 
held in 2008 in the seaside resort Albena. Over 500 competitors in the 
following sports took part: athletics, swimming, table tennis, football, 
basketball 3x3, beach wrestling and beach volleyball. This sports event 
is annual and is becoming more and more popular and important. The 
festival received the approval of the IOC and the European Olympic 
Committees.

In 2013, for the first time the BOC held Winter Youth Olympic Festival 
in Kartala area, near the town of Blagoevgrad. More than 200 young 
competitors took part in it, competing in alpine skiing, cross-country 
skiing and snowboarding. Those were participants from the best ski 
clubs from Velingrad, Sofia, Berkovitza, Bansko, Razlog, Samokov and 
Separeva banya. 

The Bulgarian Olympic Committee supports Easter and Christmas 
events for children deprived of parental care, under the motto “Access 
to Sport for All Children.” These tournaments include competition in 
five sports – football, basketball, table tennis, athletics and badminton. 
The President of the Olympic Committee, Stefka Kostadinova, who is 
the patron of these sporting events, as well as other famous athletes 
give the children participation certificates and prizes to the winners.

The activity of the Bulgarian Olympic Committee in recent years has 
taken place in the context of complex changes that accompany the 
development of sport in the world and in Bulgaria. The Committee staff 
and activists were faced with severe challenges and contradictions 
in sport in the country, in which they managed to apply the Olympic 
principles and rules for finding solutions to the issues. The main 
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Дейността на Българския олимпийски комитет през последните 
години е осъществена в условията на сложни промени, съпътства-
щи развитието на спорта в света и в България. Деятелите на 
Комитета бяха поставени пред тежки проблеми и противоречия 
на спорта у нас, в които успяха да наложат олимпийските прин-
ципи и норми за тяхното решаване. Главният принос на БОК към 
развитието на спортното движение в България през този период 
е свързан с осъществяването на последователна и конструктив-
на политика за възстановяване на международния авторитет на 
българския спорт, което е от значение за дейността на всички 
спортни федерации. Именно в това се състои по-особената мисия 
на Комитета – да посредничи, представлява и защитава интере-
сите на спортното движение като цяло, работиейки за неговото 
организационно обединение на ново качествено равнище. Без така-
ва институционална подкрепа и усилия в тази насока е невъзможно 
да се преодолеят съществуващите сложни проблеми в спорта у 
нас и отстъпление от световните стандарти.

Днешният екип на БОК полага усилия за опазване традициите и 
укрепване на морално-културните ценности на олимпизма сред 
спортистите и обществото. Това се осъществява въз основа на 
концепция за разширяване мисията на Комитета в разнородни по 
характер дейности, обхващащи участието в най-значимите про-
яви на световния спорт – от олимпийските игри до развитие на 
културни и образователни програми за младежта. Особеност в 
новия стил на дейност на Комитета е създаването на условия и 
перспективи за развитието на спорта в бъдещете – сред млади-
те спортисти. Това е основанието БОК да продължава и развива 
политиката на диалог и конструктивност в работата с държавни-
те и обществени структури за търсене на нови идеи, чрез които 
да се посрещнат предизвикателства на бъдещето.

Спазвайки принципа „спортът за спортистите”, БОК  се превърна 
в една социално отговорна институция, чрез което тя възстанови 
своя авторитет не само в чужбина, но и сред нашето общество. 
Ето защо 90 години след признаването на Комитета от МОК, 
олимпийската общност в България има основание да се гордее не 
само с приносите в областта на спортните постижения на олим-
пийските игри от 1896 г. до днес, но и с това, че Българският олим-
пийски комитет за деведесетте години на своето съществуване 
запази своята роля и значение на обединителен фактор и пазител 
на нравствено-културните ценности на българския спорт в духа 
на олимпийските идеали.

contribution of the BOC to the development of the sports movement 
in Bulgaria during this period is related to the implementation of a 
coherent and constructive policy to restore the international reputation 
of Bulgarian sport, which is of utmost significance for all the sports 
federations. This is the very essence of the special mission of the 
Committee, namely to mediate, represent and defend the interests of 
the sports movement in general and to work towards its organisational 
unification. Without such institutional support and efforts in this 
direction it is impossible to overcome the existing complex problems in 
sport in our country and to keep up with the world standards.

Today the BOC’s team makes efforts to protect and strengthen the 
traditions of moral and cultural values   of the Olympics athletes and 
society in general. This is carried out through implementing the concept 
of expanding the mission of the Committee in a wide scope of diverse 
activities, including participation in the most important events of world 
sport – from the Olympics to the development of cultural and educational 
programmes for youth. A particular feature in the Committee’s new 
style of work is the willingness to create the conditions and prospects 
for the development of sport in the future, i.e. among young athletes. 
This is the reason why the BOC continues to work and apply a policy of 
constructive communication with the general public and various social 
structures in the search for new ideas which will assist it in meeting 
the challenges of the future.

Adhering to the principle ‘sport for athletes’, the BOC has become a 
socially responsible institution and thus has restored its reputation and 
authority not only abroad but also in Bulgaria. That is the reason why 90 
years after the recognition of the Committee by the IOC, the Olympic 
community in our country has reason to be proud not only with the 
contributions in the field of athletic achievements at the Olympics since 
1896, but also with the fact that for ninety years the Bulgarian Olympic 
Committee has maintained its key role and importance of an unifying 
factor and guardian of the moral and cultural values   of Bulgarian sports 
in the spirit of the Olympic ideals.





OLYMPIC MEDALLISTS 
BOC PRESIDENTS AND SECRETARIES GENERAL

3
ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛИСТИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ НА БОК



МЕДАЛИСТИ* ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

1952, Хелзинки

Бронзов медал

Борис Георгиев – бокс, кат. до 75 kг

1956, Мелбърн

Златен медал

Никола Станчев – борба свободен стил, кат. до 79 kг

Сребърен медал

Димитър Добрев – борба класически стил, кат. до 79 kг

Петко Сираков – борба свободен стил, кат. до 87 kг

Юсеин Мехмедов – борба свободен стил, кат. над 87 kг

Бронзов медал

Георги Найденов, Йордан Йосифов, Кирил Ракаров, Милчо Горанов, 
Стефан Божков, Манол Манолов, Никола Ковачев, Гаврил Стоянов, 
Димитър Миланов, Георги Димитров, Панайот Панайотов,  
Тодор Диев, Крум Янев, Иван Колев, Борис Апостолов – футбол

1960, Рим 

Златен медал

Димитър Добрев – борба класически стил, кат. до 79 kг.

Сребърен медал

Крали Бимбалов – борба класически стил, кат. до 87 kг

Недждет Залев – борба свободен стил, кат. до 57 kг

Станчо Колев – борба свободен стил, кат. до 63 kг

Бронзов медал

Динко Петров – борба класически стил, кат. до 57 kг

Еньо Вълчев – борба свободен стил, кат. до 67 kг

Велик Капсъзов – гимнастика, халки

* Имената на английски език са копирани от официалния уебсайт на МОК (лично и 
фамилно име), затова са възможни известни разлики.

SUMMER OLYMPIC GAMES MEDALLISTS*

1952, Helsinki

Bronze medal

Boris Nikolov – boxing, 71 - 75 kg

1956, Melbourne

Gold medal

Nikola Stantchev – freestyle wrestling, 73 - 79 kg (middleweight)

Silver medal

Dimitar Dobrev – Greco-Roman wrestling, 73 - 79 kg (middleweight)

Petko Sirakov – freestyle wrestling, 79 - 87 kg (light heavyweight)

Hussein Mekmedov – freestyle wrestling, + 87 kg (heavyweight)

Bronze medal

Georghi Naydenov, Yordan Yordanov, Kiril Rakarov, Miltcho Nikolov, 
Stefan Bozhkov, Manol Manolov, Nikolai Kovatchev, Gavril Stoyanov, 
Dimitre Stoyanov, Guergui Nikolov, Panayot Panayotov, Todor Diev,  
Krum Yanev, Ivan Kolev, Boris Apostolov – football 

1960, Rome

Gold medal

Dimitar Dobrev – Greco-Roman wrestling, 73 - 79 kg (middleweight)

Silver medal

Krali Bimbalov – Greco-Roman wrestling, 79 - 87 kg (light heavyweight)

Nedjet Zalev – freestyle wrestling, 52 - 57 kg (bantamweight)

Stancho Kolev – freestyle wrestling, 57 - 63 kg (featherweight)

Bronze medal

Dinko Stoykov – Greco-Roman wrestling, 52 - 57 kg (bantamweight)

Enyu Valtchev – freestyle wrestling, 63 - 67 kg (lightweight)

Velik Kapsazov – gymnastics, rings

* The English spelling of the medallists' names is copied from the official IOC website.
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1964, Токио

Златен медал

Боян Радев – борба класически стил, кат. до 97 кг

Еньо Вълчев – борба свободен стил, кат. до 70 кг

Продан Гарджев – борба свободен стил, кат. до 87 кг

Сребърен медал

Ангел Керезов — борба класически стил, кат. до 52 кг

Кирил Тодоров – борба класически стил, кат. до 78 кг

Станчо Колев – борба свободен стил, кат. до 63 кг

Лютви Ахмедов – борба свободен стил, кат. над 97 кг

Величко Величков – спортна стрелба, 50 м пушка от три положения

Бронзов медал

Александър Николов – бокс, кат. до 81 кг

Саид Мустафов – борба свободен стил, кат. до 97 кг

1968, Мексико

Златен медал

Петър Киров – борба класически стил, кат. до 52 kг

Боян Радев – борба класически стил, кат. до 97 kг

Сребърен медал

Еню Тодоров – борба свободен стил, кат. до 63 kг

Еньо Вълчев – борба свободен стил, кат. до 70 kг

Осман Дуралиев – борба свободен стил, кат. над 97 kг

Цветан Веселинов, Янчо Димитров, Аспарух Никодимов, Милко 
Гайдарски,Ивайло Георгиев, Атанас Геров, Михаил Гьонин, Георги 
Цветков, Кирил Ивков, Атанас Михайлов, Георги Христакиев, 
Кирил Станков,Тодор Кръстев, Георги Василев, Евгени Янчовски, 
Стоян Йорданов, Иван Зафиров, Петър Жеков – футбол

Бронзов медал

Иван Михайлов – бокс, кат. до 57 kг

Георги Станков – бокс, кат. до 81 kг

Продан Гарджев – борба свободен стил, кат. до 87 kг

1964, Tokyo

Gold medal

Boyan Radev – Greco-Roman wrestling, 87 - 97 kg (light heavyweight)

Enyu Valtchev – freestyle wrestling, 63 - 70 kg (lightweight)

Prodan Gardjev – freestyle wrestling, 78 - 87 kg (middleweight)

Silver medal

Angel Keresov –  Greco-Roman wrestling, - 52 kg (flyweight)

Kiril Todorov – Greco-Roman wrestling, 70 - 78 kg (welterweight)

Stancho Kolev – freestyle wrestling, 57 - 63 kg (featherweight)

Liutvi Djiber – freestyle wrestling, + 97 kg (heavyweight)

Velitchko Velitchkov – shooting, 50m rifle 3 positions (3x40 shots)

Bronze medal

Aleksandr Nikolov – boxing, 75 - 81 kg (light heavyweight)

Said Mustafov – freestyle wrestling, 87 - 97 kg (light heavyweight)

1968, Mexico

Gold medal

Petar Kirov – Greco-Roman wrestling, - 52 kg (flyweight)

Boyan Radev – Greco-Roman wrestling, 87 - 97 kg (light heavyweight)

Silver medal

Enyu Todorov – freestyle wrestling, 57 - 63 kg (featherweight)

Enyu Valtchev – freestyle wrestling, 63 - 70 kg (lightweight)

Osman Duraliev – freestyle wrestling, + 97 kg (heavyweight)

Tsvetan Dimitrov, Yancho Dimitrov, Asparukh Donev, Milko Gаydarski, 
Ivailo Georgiev, Atanas Gerov, Mikhail Gionin, Georghi Ivanov, Kiril Ivkov, 
Atanas Christov, Georgi Christakiev, Kiril Christov, Todor Nikolov,  
Georgi Vasiliev, Evgeni Yantchovski, Stoyan Yordanov,Ivan Zafirov,  
Petar Zhekov – football

Bronze medal

Ivan Mikailov – boxing, 54 - 57 kg (featherweight)

Georghi Stankov – boxing, 75 - 81 kg (light heavyweight)

Prodan Gardjev – freestyle wrestling, 78 - 87 kg (middleweight)



1972, Мюнхен

Златен медал

Георги Костадинов – бокс, кат. до 51 kг

Петър Киров – борба класически стил, кат. до 52 kг

Георги Мърков – борба класически стил, кат. до 62 kг

Нораир Нурикян – вдигане на тежести, кат. до 60 kг

Йордан Биков – вдигане на тежести, кат. до 75 kг

Андон Николов – вдигане на тежести, кат. до 90 kг

Сребърен медал

Ангел Ангелов – бокс, кат. до 63,5 kг

Осман Дуралиев – борба свободен стил, кат. над 100 kг

Огнян Николов – борба свободен стил, кат. до 48 kг

Стоян Апостолов – борба класически стил, кат. до 68 kг

Александър Томов – борба класически стил, кат. над 100 kг

Младен Кучев – вдигане на тежести, кат. до 67,5 kг

Атанас Шопов – вдигане на тежести, кат. до 90 kг

Александър Крайчев – вдигане на тежести, кат. до 110 kг

Йорданка Благоева – лека атлетика, скок на височина

Диана Йоргова – лека атлетика, скок на дължина

Бронзов медал

Иван Торлаков – борба свободен стил, кат. до 62 kг

Стефан Ангелов – борба класически стил, кат. до 48 kг

Федя Дамянов и Иван Бурчин – кану-каяк, двойка кану 1000 м

Василка Стоева – лека атлетика, хвърляне на диск

Иванка Тодорова – лека атлетика, тласкане на гюле

1976, Монреал

Златен медал

Хасан Исаев – борба свободен стил, кат. до 48 kг

Нораир Нурикян – вдигане на тежести, кат. до 56 kг

Йордан Митков – вдигане на тежести, кат. до 75 kг

Светла Оцетова и Здравка Йорданова – гребане, двойка скул

1972, Munich

Gold medal

Georgi Kostadinov – boxing, 48 - 51 kg (flyweight)

Petar Kirov – Greco-Roman wrestling, 48 - 52 kg (flyweight)

Georgi Markow – Greco-Roman wrestling, 57 - 62 kg (featherweight)

Norair Nurikyan – weightlifting, 56 - 60 kg (featherweight)

Yordan Bikov – weightlifting, 67.5 - 75 kg (middleweight)

Andon Nikolov – weightlifting, 82.5 - 90 kg total (middle heavyweight)

Silver medal

Angel Angelov – boxing, 60 - 63.5 kg (light heavyweight)

Osman Duraliev – freestyle wrestling, + 100 (super heavyweight) 

Ognian Nikolov – freestyle wrestling, - 48 kg (light flyweight)

Stoyan Apostolov – Greco-Roman wrestling, 62 - 68 kg (lightweight) 

Aleksandr Tomov – Greco-Roman wrestling, + 100 kg (super heavyweight) 

Mladen Kutchev – weightlifting, 60 - 67.5 kg (lightweight)

Atanas Shopov – weightlifting, 82.5 - 90 kg (middle heavyweight)

Aleksandar Kraitchev – weightlifting, 91 - 110 kg (heavyweight)

Yordanka Blagoeva – athletics, high jump

Diana Yorgova – athletics, long jump

Bronze medal

Ivan Krastev – freestyle wrestling, 57 - 62 kg (featherweight)

Stefan Angelov – Greco-Roman wrestling, - 48 kg (light flyweight)

Fedia Damianov, Ivan Burtchin – canoe sprint, C-2 1000 m (canoe double)

Vassilka Stoeva – athletics, discuss throw

Ivanka Khristova – athletics, shot put

1976, Montreal

Gold medal

Khassan Murselov – freestyle wrestling, - 48 kg (lightweight)

Norair Nurikyan – weightlifting, - 56 kg (bantamweight)

Yordan Mitkov – weightlifting, 67.5 - 75 kg (middleweight)

Svetla Otzetova, Zdravka Yordanova – rowing, double sculls
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Сийка Келбечева и Стоянка Кубратова-Груйчева – гребане, двойка 
без рулеви

Иванка Христова – лека атлетика, тласкане на гюле

Сребърен медал

Стоян Николов – борба класически стил, кат. до 90 kг

Камен Горанов – борба класически стил, кат. до 100 kг

Александър Томов – борба класически стил, кат. над 100 kг.

Георги Тодоров – вдигане на тежести, кат. до 60 kг

Трендафил Стойчев – вдигане на тежести, кат. до 82,5 kг

Кръстьо Семерджиев – вдигане на тежести, кат. до 110 kг

Капка Георгиева-Панайотова, Гинка Гюрова, Марийка Модева и 
Рени Йорданова, Лиляна Васева (рулеви) – гребане, четворка скул

Николина Щерева – лека атлетика, 800 м

Мария Петкова-Вергова – лека атлетика, хвърляне на диск

Бронзов медал

Красимира Богданова, Диана Брайнова-Дилова, Надка Голчева, 
Красимира Гюрова, Петкана Макавеева, Пенка Методиева, 
Снежана Михайлова,Маргарита Щъркелова, Гиргина Скерлатова, 
Мария Стоянова, Пенка Стоянова, Тодорка Йорданова – баскетбол

Стефан Ангелов – борба класически стил, кат. до 48 kг

Иван Колев – борба класически стил, кат. до 82 kг

Владимир Колев – бокс, кат. до 63,5 kг

Атанас Шопов – вдигане на тежести, кат. до 90 kг

Димо Костов – борба свободен стил, кат. до 100 kг

Йорданка Благоева – лека атлетика, скок на височина

1980, Москва

Златен медал

Петър Лесов – бокс, кат. до 51 kг

Валентин Райчев – борба, свободен стил, кат. до 74 kг

Исмаил Абилов – борба свободен стил, кат. до 82 kг

Георги Райков – борба класически стил, кат. до 100 kг

Янко Русев – вдигане на тежести, кат. до 67,5 kг

Siika Kelbetcheva, Stoyanka Gruycheva – rowing, pair without 
coxswain

Ivanka Khristova – athletics, shot put

Silver medal

Stoyan Nikolov – Greco-Roman wrestling, 82 - 90 kg (light heavyweight)

Kamen Goranov – Greco-Roman wrestling, 90 - 100 kg (heavyweight)

Aleksandr Tomov – Greco-Roman wrestling, + 100 (super heavyweight)

Georgi Todorov – weightlifting, 56 - 60 kg (featherweight)

Trendafil Stoitchev – weightlifting, 75 - 82.5 kg (light heavyweight)

Krastio Semerdjiev – weightlifting, 91 - 110 kg (middle heavyweight)

Kapka Georgieva, Ginka Gurova, Mariika Modeva, Reni Yordanova,  
Liliana Vasseva – four-oared shell with coxswain 

Nikolina Chtereva – athletics, 800 m

Maria Vergova – athletics, discus throw

Bronze medal

Krasimira Bogdanova, Diana Dilova, Nadka Golcheva, Krassimira Giurova, 
Petkana Makaveeva, Penka Metodieva, Snezhana Mikhailova, Margarita 
Shtarkelova, Girgina Skerlatova, Maria Stoyanova, Penka Stoyanova, 
Todorka Yordanova – basketball

Stefan Angelov – Greco-Roman wrestling, - 48 kg (light flyweight)

Ivan Kolev – Greco-Roman wrestling, 74 - 82 kg (middleweight)

Vladimir Kolev – boxing, 60 - 63.5 kg (light welterweight) 

Atanas Shopov – weightlifting, 82.5 - 90 kg (middle heavyweight)

Dimo Kostov – freestyle wrestling, 90 - 100 kg (heavyweight)

Yordanka Blagoeva – athletics, high jump

1980, Moscow

Gold medal

Petar Lessov – boxing, 48 - 51 kg (flyweight)

Valentin Raichev – freestyle wrestling, 68 - 74 kg (welterweight)

Ismail Abilov – freestyle wrestling, 74 - 82 kg (middleweight)

Georgi Raikov – Greco-Roman wrestling, 90 - 100 kg (heavyweight)

Yanko Rusev – weightlifting, 60 - 67.5 kg (lightweight)



Асен Златев – вдигане на тежести, кат. до 75 kг

Любомир Любенов – кану-каяк, 1000 м кану

Стоян Делчев – спортна гимнастикa, висилка

Сребърен медал

Диана Дилова, Красимира Богданова, Надка Голчева, Пенка 
Методиева, Пенка Стоянова, Петкана Макавеева, Силвия 
Германова, Снежана Михайлова, Ангелина Михайлова, Ваня 
Дерменджиева, Евладия Славчева, Костадинка Радкова – баскетбол

Александър Томов – борба класически стил, кат. над 100 kг

Михо Дуков – борба свободен стил, до 62 kг

Иван Янков – борба свободен стил, кат. до 68 kг

Славчо Червенков – борба свободен стил, кат. до 100 kг

Стефан Димитров – вдигане на тежести, кат. до 60 kг

Благой Благоев – вдигане на тежести, кат. до 82,5 kг

Румен Александров – вдигане на тежести, кат. до 90 kг

Валентин Христов – вдигане на тежести, кат. до 110 kг

Димитър Златанов, Димитър Димитров, Емил Вълчев,  
Йордан Ангелов, Каспар Симеонов, Митко Тодоров, Петко Петков, 
Стефан Димитров, Стоян Гунчев, Христо Илиев,  
Христо Стоянов, Цано Цанов – волейбол

Гинка Гюрова, Искра Велинова, Марийка Модева, Рита Тодорова, 
Надежда Филипова (рулеви) – гребане, четворка скул

Димитър Запрянов – джудо, кат. над 95 kг

Любомир Любенов – кану-каяк, кану 500 м

Ваня Гешева – кану-каяк, каяк 500 м

Георги Гаджев, Петър Мандаджиев, Светослав Иванов – конен 
спорт, обездка отборно

Мария Вергова – лека атлетика, диск

Бронзов медал

Ивайло Маринов – бокс, кат. до 48 kг

Младен Младенов – борба класически стил, кат. до 52 kг

Павел Павлов – борба класически стил, кат. до 82 kг

Нермедин Селимов – борба свободен стил, кат. до 52 kг

Минчо Пашов – вдигане на тежести, кат. до 67,5 kг

Неделчо Колев – вдигане на тежести, кат. до 75 kг

Asen Zlatev – weightlifting, 67.5 - 75 kg (middleweight)

Liubomir Liubenov – canoe sprint, 1000 m (canoe single)

Stoyan Deltchev – gymnastics, horizontal bar

Silver medal

Diana Brainova, Krasimira Bogdanova, Nadka Golcheva, Penka 
Metodieva, Penka Stoyanova, Petkana Makaveeva, Silvia Germanova, 
Snezhana Mikhailova, Angelina Mikhailova, Vania Dermendjieva, Evladia 
Slavcheva, Kostadinka Radkova – basketball 

Aleksandr Tomov – Greco-Roman wrestling, + 100 kg (super heavyweight)

Mikho Doukov – freestyle wrestling, 57 - 62 kg (featherweight)

Ivan Yankov – freestyle wrestling, 62 - 68 kg

Slavcho Chervenkov – freestyle wrestling, 90 - 100 kg (heavyweight)

Stefan Dimitrov – weightlifting, 56 - 60 kg (featherweight)

Blagoi Blagoev – weightlifting, 75 - 82.5 kg (light heavyweight)

Rumen Aleksandrov – weightlifting, 82.5 - 90 kg (middle heavyweight)

Valentin Christov – weightlifting, 100 - 110 kg (heavyweight)

Dimitar Zlatanov, Dimitar Dimitrov, Emil Valchev, Yordan Angelov,  
Kaspar Simeonov, Mitko Todorov, Petko Petkov, Stefan Dimitrov,  
Stoyan Gunchev, Khristo Iliev, Khristo Stoianov, Tsano Tsanov –  
volleyball  

Ginka Gurova, Iskra Velinova, Mariika Modeva, Rita Todorova, Nadezhda 
Filipova (coxswain) – four-oared shell with coxswain 

Dimitar Zaprianov – judo, + 95 kg (heavyweight)

Liubomir Liubenov – canoe sprint, 500 m (canoe single)

Vania Gesheva – canoe spring 500 m (kayak single)          

Georgi Gadzhev, Petar Mandadzhiev, Svetoslav Ivanov – equestrian/
dressage (team)

Maria Vergova – athletics, discus throw

Bronze medal

Ivailo Hristov – boxing, - 48 kg (light flyweight)

Mladen Mladenov – Greco-Roman wrestling, 48 - 52 kg (flyweight)

Pavel Pavlov – Greco-Roman wrestling, 74 - 82 kg (middleweight)

Nermedin Selimov – freestyle wrestling, 48 - 52 kg (flyweight)

Mincho Pashev – weightlifting, 60 - 67.5 kg (lightweight)

Nedelcho Kolev – weightlifting, 67.5 - 75 kg (middleweight)
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Анка Узунова, Валентина Харалампиева, Верка Стоянова,  
Галина Станчева, Маргарита Герасимова, Мая Стоева,  
Росица Димитрова, Румяна Каишева, Силвия Петрунова,  
Таня Гогова, Таня Димитрова, Цветана Божурина – волейбол

Анка Бакова , Долорес Накова, Мариана Сербезова, Румеляна 
Бончева, Анка Ефтимова (рулеви) – гребане, четворка скул

Минчо Николов, Богдан Добрев, Иво Русев, Любомир Петров – 
гребане, четворка скул

Сийка Келбечева и Стоянка Груйчева – гребане, двойка скул без 
рулеви

Илиян Недков – джудо, кат. до 65 kг

Божидар Миленков, Иван Манев, Лазар Христов, Борислав Борисов 
– кану-каяк, четворка каяк

Борислав Ананиев и Николай Илков – кану-каяк, двойка кану 500 м

Петър Петров – лека атлетика, 100 м

Стоян Делчев – спортна гимнастика, многобой

Любчо Дяков – спортна стрелба, 50 м пистолет

Петър Запрянов – спортна стрелба, 50 м пушка легнал

1988, Сеул

Златен медал

Ивайло Маринов – бокс, кат. до 48 kг

Атанас Комшев – борба класически стил, кат. до 90 kг

Севдалин Маринов – вдигане на тежести, кат. до 52 kг

Борислав Гидиков – вдигане на тежести, кат. до 75 kг

Ваня Гешева – кану-каяк, каяк 500 м

Христо Марков – лека атлетика, троен скок

Йорданка Донкова – лека атлетика, 100 м с препятствия

Таня Богомилова – плуване, 100 м бруст

Таню Киряков – спортна стрелба, 10 м пистолет

Любомир Герасков – спортна гимнастика, кон

Сребърен медал

Александър Христов – бокс, кат. до 54 kг

Стоян Балов – борба класически стил, кат. до 57 kг

Anka Khristova, Valentina Ilieva, Verka Borisova, Galina Stancheva, 
Margarita Gerasimova, Maya Georgieva, Rositsa Dimitrova, Rumiana 
Kaicheva, Silvia Petrunova, Tania Gogova, Tania Dimitrova, Tsvetana 
Bozhurina – volleyball

Anka Bakova, Dolores Nakova, Mariana Serbezova, Rumeliana Boncheva, 
Anka Eftimova (coxswain) –  rowing, quadruple sculls with coxswain

Mincho Nikolov, Gobdan Dobrev, Ivo Rusev, Lyubomir Petrov – rowing, 
quadruple sculls without cozswain

Siika Kelbetcheva, Stoyanka Gruycheva – rowing, pair without 
coxswain

Ilian Nedkov – judo, 60 - 65 kg (half-lightweight)

Bojidar Milenkov, Ivan Manev, Lazar Khristov, Borislav Konstantinov – 
canoe sprint, 1000 m (kayak four)

Borislav Ananiev, Nikolai Ilkov – canoe sprint, 500 m (canoe double) 

Peter Petrov – athletics, 100 m

Stoyan Deltchev – gymnastics, individual all-round

Lubtcho Diakov – shooting, 50 m pistol (60 shots)

Petar Zapryanov – shooting, 50 m rifle prone (60 shots)

1988, Seoul

Gold medal

Ivailo Hristov – boxing, - 48 kg (light flyweight)

Atanas Komchev – Greco-Roman wrestling, 82 - 90 kg

Sevdalin Marinov – weightlifting, - 52 kg (flyweight)

Borislav Gidikov – weightlifting, 67.5 - 75 kg (middleweight)

Vania Gesheva – canoe sprint, 500 m (kayak single)

Khristo Markov – athletics, triple jump

Yordanka Donkova – athletics, 100 m hurdles

Tania Bogomilova – swimming, 100 m breaststroke

Tanyu Kiriakov – shooting, 10 m air pistol (60 shots)

Lubomir Geraskov – gymnastics, pommel horse

Silver medal

Aleksandar Kristov – boxing, 51 - 54 kg

Stoyan Balov – Greco-Roman wrestling, 52 - 57 kg (bantamweight)



Живко Вангелов – борба класически стил, кат. до 62 kг

Рангел Геровски – борба класически стил, кат. до 130 kг

Иван Цонов – борба свободен стил, кат. до 48 kг

Стефан Топуров – вдигане на тежести, кат. до 60 kг

Лалка Берберова и Радка Стоянова – гребане, двойка скул без рулеви

Ваня Гешева-Цветкова и Диана Палийска – кану-каяк, двойка каяк 
500 м

Стефка Костадинова – лека атлетика, скок на височина

Антоанета Френкева – плуване, 100 м бруст

Весела Лечева – спортна стрелба, 50 м пушка от 3 положения

Адриана Дунавска – художествена гимнастика, многобой

Бронзов медал

Братан Ценов – борба класически стил, кат. до 48 kг

Симеон Щерев – борба свободен стил, кат. до 62 kг

Рахмат Сукра – борба свободен стил, кат. до 74 kг

Александър Върбанов, вдигане на тежести, кат. до 75 кг

Магдалена Георгиева – гребане, скиф

Стефка Мадина и Виолета Нинова – гребане, двойка скул

Николай Бухалов – кану каяк, кану 1000 м

Мартин Маринов – кану-каяк, 500 м кану

Ваня Гешева, Борислава Иванова, Диана Палийска, Огняна Петкова 
– кану-каяк, четворка каяк 500 м

Цветанка Христова – лека атлетика, диск

Антоанета Френкева – плуване, 200 м бруст

Диана Дудева – спортна гимнастика, земя

Мануела Малеева – тенис

1992, Барселона

Златен медал

Иван Иванов – вдигане на тежести, кат. до 52 kг

Николай Бухалов – кану каяк, кану 1000 м

Николай Бухалов – кану каяк, кану 500 м

Jivko Vangelov – Greco-Roman wrestling, 57 - 62 kg (featherweight)

Rangel Gerovski – Greco-Roman wrestling, 100 - 130 kg (super 
heavyweight)

Ivan Tzonov – freestyle wrestling, - 48 kg (light flyweight)

Stefan Topurov – weightlifting, 56 - 60 kg (featherweight)

Lalka Berberova, Radka Stoyanova – rowing, pair without coxswain 

Vania Gesheva, Diana Paliiska – canoe sprint, 500 m (kayak double)

Stefka Kostadinova – athletics, high jump

Antoaneta Frenkeva – swimming, 100 m breaststroke

Vessela Letcheva – shooting, 50 m rifle 3 positions (3x20 shots)

Adriana Dunavska – rhythmic gymnastics, individual all-round

Bronze medal

Bratan Tzenov – Greco-Roman wrestling, - 48 kg (light flyweight)

Simeon Chterev – freestyle wrestling, 57 - 62 kg (featherweight)

Rakhmat Sukra – freestyle wrestling, 68 - 74 kg (welterweight)

Aleksander Varbanov, weightlifting, 67.5 - 75 kg

Magdalena Georgieva – rowing, single scull

Stefka Madina, Violeta Ninova – rowing, double sculls

Nikolai Bukhalov – canoe sprint, 1000 m (canoe single)

Martin Marinov – canoe sprint, 500 m (canoe single)

Vania Gesheva, Borislava Ivanova, Diana Paliiska, Ogniana Petkova – 
canoe sprint, 500 m (kayak four) 

Tsvetanka Kristova – athletics, discus throw

Antoaneta Frenkeva – swimming, 200 m breaststroke

Diana Dudeva – gymnastics, floor exercises

Manuela Maleeva – tennis, singles

1992, Barcelona

Gold medal

Ivan Ivanov – weightlifting, - 52 kg (flyweight)

Nikolai Bukhalov – canoe sprint, 1000 m (canoe single)

Nikolai Bukhalov – canoe sprint, 500 m (canoe single)
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Сребърен медал

Даниел Петров – бокс, кат. до 48 kг

Валентин Гецов – борба свободен стил, кат. до 68 kг

Николай Пешалов – вдигане на тежести, кат. до 60 kг

Йото Йотов – вдигане на тежести, кат. до 67,5 kг

Цветанка Христова – лека атлетика, диск

Нонка Матова – спортна стрелба, 50 м от три положения

Весела Лечева – спортна стрелба, 10 м пушка

Бронзов медал

Свилен Русинов – бокс, кат. над 90 kг

Валентин Йорданов – борба свободен стил, кат до 52 kг

Стефан Ботев – вдигане на тежести, кат. до 110 kг

Мартин Маринов и Благовест Стоянов – кану каяк, двуместно 
кану 500 м

Йорданка Донкова – лека атлетика, 100 м с препятсвия

Мария Гроздева – спортна стрелба, 10 м пистолет

1996, Атланта

Златен медал

Даниел Петров – бокс, кат. до 48 кг

Валентин Йорданов – борба свободен стил, кат. до 52 кг

Стефка Костадинова – лека атлетика, скок на височина

Сребърен медал

Серафим Тодоров – бокс, кат. до 57 кг

Тончо Тончев – бокс, кат. до 60 кг

Йото Йотов – вдигане на тежести, кат. до 76 кг

Красимир Дунев – спортна гимнастика, висилка

Емил Милев – спортна стрелба, 25 м бърза стрелба с пистолет

Диана Йоргова – спортна стрелба, 25 м пистолет

Мая Табакова, Ивелина Талева, Вяра Ваташка, Ина Делчева, 
Валентина Кевлиян, Мария Колева – художествена гимнастика, 
ансамбъл отборно

Silver medal

Daniel Bozhinov – boxing, - 48 kg (light flyweight)

Valentin Getzov – freestyle wrestling, 62 - 68 kg (lightweight)

Nikolai Peshalov – weightlifting, 56 - 60 kg (featherweight)

Yoto Yotov – weightlifting, 60 – 67.5 kg (lightweight)

Tsvetanka Khristova – athletics, discus throw

Nonka Matova – shooting, 50 m rifle 3 positions (3x20 shots)

Vesela Letcheva – shooting, 10 m air pistol (40 shots)

Bronze medal

Svilen Rusinov – boxing, + 91 kg (super heavyweight) 

Valentin Dimitrov – freestyle wrestling, 48 - 52 kg (flyweight)

Stefan Botev – weightlifting, 100 - 110 kg (heavyweight)

Martin Marinov, Blagovest Stoyanov – canoe sprint, 500 m (canoe 
double)

Yordanka Donkova – athletics, 100 m hurdles

Maria Grozdeva – shooting, 10 m air pistol (40 shots)

1996, Atlanta

Gold medal

Daniel Bozhinov – boxing, - 48 kg (light flyweight)

Valentin Dimitrov – freestyle wrestling, 48 - 52 kg (flyweight)

Stefka Kostadinova – athletics, high jump

Silver medal

Serafim Todorov – boxing, 54 - 57 kg (featherweight)

Tontcho Tontchev – boxing, 57 - 60 kg (lightweight)

Yoto Yotov – weightlifting, 70 - 76 kg (middleweight)

Krasimir Dunev – gymnastics, horizontal bar

Emil Milev – shooting, 25 m rapid fire pistol (60 shots)

Diana Yorgova – shooting, 25 m pistol (30+30 shots)

Maja Tabakova, Ivelina Taleva, Vjara Vatachka, Ina Deltcheva,  
Valentina Kevlian, Maria Koleva – rhythmic gymnastics, group 
competition



Бронзов медал

Севдалин Маринов – вдигане на тежести, кат. до 54 кг

Николай Пешалов – вдигане на тежести, кат. до 59 кг

Андриян Душев и Mилко Казанов – кану-каяк, двойка каяк 1000 м

Таню Киряков – спортна стрелба, 10 м пистолет

Мария Гроздева – спортна стрелба, 10 м пистолет

2000, Сидни

Златен медал

Армен Назарян – борба класически стил, кат. до 58 kг

Гълъбин Боевски – вдигане на тежести, кат. до 69 kг

Тереза Маринова – лека атлетика, троен скок

Таню Киряков – спортна стрелба, 50 м пистолет

Мария Гроздева – спортна стрелба, 25 м пистолет

Сребърен медал

Серафим Бързаков – борба свободен стил, кат. до 63 kг

Георги Марков – вдигане на тежести, кат. до 69 kг

Алан Цагаев – вдигане на тежести, кат. до 105 kг

Румяна Нейкова – гребане, скиф

Петър Мерков – кану-каяк, 1000

Петър Мерков – кану-каяк, 500 м едноместен каяк

Бронзов медал

Йордан Йовчев – гимнастика, земя

Йордан Йовчев – гимнастика, халки

2004, Атина

Златен медал

Милен Добрев – вдигане на тежести, кат. до 94 kг

Мария Гроздева спортна стрелба, 25 м пистолет

Сребърен медал

Йордан Йовчев – гимнастика, халки

Bronze medal

Sevdalin Minchev – weightlifting, - 54 kg (flyweight)

Nikolai Peshalov – weightlifting, 54 - 59 kg (bantamweight)

Andrian Dushev, Milko Kazanov – canoe sprint, 1000 m (kayak double)

Tanyu Kiriakov – shooting, 10 m air pistol (60 shots)

Maria Grozdeva – shooting, 10 m air pistol (40 shots)

2000, Sydney

Gold medal

Armen Nazarian – Greco-Roman wrestling, 54 - 58 kg

Galabin Boevski – weightlifting, 69 kg

Tereza Marinova – athletics, triple jump

Tanyu Kiriakov – shooting, 50 m pistol (60 shots)

Maria Grozdeva – shooting, 25 m pistol (30+30 shots)

Silver medal

Serafim Barzakov – freestyle wrestling, 58 - 63 kg 

Georgi Markov – weightlifting, 69 kg

Alan Tsagaev – weightlifting, 105 kg (heavyweight)

Rumyana Neykova – rowing, single sculls

Petar Merkov – canoe sprint, 1000 m (kayak single) 

Petar Merkov – canoe sprint, 500 m (kayak single) 

Bronze medal

Iordan Iovtchev – gymnastics, floor exercises

Iordan Iovtchev – gymnastics, rings

2004, Athens

Gold medal

Milen Dobrev – weightlifting, 94 kg

Maria Grozdeva – shooting, 25 m pistol (30+30 shots)

Silver medal

Iordan Iovtchev – gymnastics, rings
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Бронзов медал

Борис Георгиев – бокс, кат. до 64 kг

Армен Назарян – борба класически стил, кат. до 60 kг

Величко Чолаков – вдигане на тежести, кат. над 105 kг

Йордан Йовчев – гимнастика, земя

Румяна Нейкова – гребане, скиф

Иво Янакиев – гребане, скиф

Георги Георгиев – джудо, кат. до 66 kг

Мария Гроздева – спортна стрелба, 10 м пистолет

Кристина Рангелова, Зорница Маринова, Владислава Танчева, 
Галина Танчева, Жанет Илиева, Елеонора Кежова – художествена 
гимнастика, ансамбъл

2008, Пекин

Златен медал

Румяна Нейкова – гребане, скиф

Сребърен медал

Станка Златева – борба свободен стил, кат. до 72 кг

Бронзов медал

Явор Янакиев – борба класически стил, кат. до 74 кг

Радослав Великов – борба свободен стил, кат. до 55 кг

Кирил Терзиев – борба свободен стил, кат. до 74 кг

2012, Лондон

Сребърен медал

Станка Златева – борба свободен стил, кат. до 72 кг

Бронзов медал

Тервел Пулев – бокс, кат. до 91 кг

Bronze medal

Boris Georgiev – boxing, 60 - 64 kg

Armen Nazarian – Greco-Roman wrestling, 55 - 60 kg

Величко Чолаков – weightlifting, + 105 kg (super heavyweight)

Iordan Iovtchev – gymnastics, floor exercises

Rumyana Neykova – rowing, single sculls

Ivo Yanakiev – rowing, single sculls

Georgi Georgiev – judo, 60 - 66 kg (half lightweight)

Maria Grozdeva – shooting, 10 m air pistol (40 shots)

Kristina Ranguelova, Zornitsa Marinova, Vladislava Tancheva,  
Galina Tancheva, Zhaneta Ilieva, Eleonora Kezhova – rhythmic 
gymnastics, group competition

2008, Beijing

Gold medal

Rumyana Neykova – rowing, single sculls

Silver medal

Stanka Zlateva – freestyle wrestling, 63 - 72 kg

Bronze medal

Yavor Yanakiev – Greco-Roman wrestling, 66 - 74 kg

Radoslav Velikov – freestyle wrestling, - 55 kg

Kiril Terziev – freestyle wrestling, 66 - 74 kg

2012, London

Silver medal

Stanka Zlateva – freestyle wrestling, 72 kg

Bronze medal

Tervel Pulev – boxing, 81 - 91 kg



МЕДАЛИСТИ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

1980, Лейк Плесид

Бронзов медал

Иван Лебанов – ски бягане, 30 км

1998, Нагано

Златен медал

Екатерина Дафовска – биатлон, 15 км

2002, Солт Лейк Сити

Сребърен медал

Евгения Раданова – шорттрек 500 м

Бронзов медал

Ирина Никулчина – биатлон, 10 км преследване

Евгения Раданова – шорттрек 1500 м

2006, Торино

Сребърен медал

Евгения Раданова – шорттрек 500 м

WINTER OLYMPIC GAMES MEDALLISTS

1980, Lake Placid

Bronze medal

Ivan Lebanov – cross country skiing, 30 km mass start

1998, Nagano

Gold medal

Ekaterina Dafovska – biathlon, 15 km

2002, Salt Lake City

Silver medal

Evgenia Radanova – short track speed skating, 500 m

Bronze medal

Irina Nikulchina – biathlon, 10 km pursuit

Evgenia Radanova – short track speed skating, 1500 m

2006, Turin

Silver medal

Evgenia Radanova – short track speed skating, 500 m
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БОК

1923 – 1925

Полк. ЕФТИМ КИТАНЧЕВ
Български офицер, държавник, дипломат, обществен и 
спортен деец, роден в с. Подмочани (до Преспанското 
езеро) през 1868 г.

Ефтим Китанчев е брат на известния български поли-
тик Трайко Китанчев. Служи в Първи конен полк на Ка-
валерийския ескадрон. Началник е на Кавалерийския еска-
дрон. По време на Първата световна война е назначен в 
Дирекцията за стопански грижи и обществена справед-
ливост. От армията се уволнява през 1919 г. и се отдава 
на спортна дейност . 

Ефтим Китанчев е избран за първия председател на БОК 
като делегат на Българския народен спортен съюз (БНСС). Участ-
ва в създаването и дейността на Жокей клуб в София от 1914 г.

Лчно участва в подготовката на Българските отбори за Игрите 
на VIII олимпиада в Париж през 1924 г. Като председател на БОК 
отказва да пътува за Париж, за да може със средствата, предви-
дени за него, да участват повече спортисти. Един морален акт на 
първия председател на БОК, който не се повтаря в олимпийската 
ни история.

Умира в Атина през 1925 г., където е генерален консул на България.

1927 – 1929

ДИМИТЪР СТАНЧОВ
Български политик и дипломат, роден през 1863 г. в град 
Свищов. Димитър Станчов на 10-годишна възраст зами-
нава да учи в прочутата академия „Терезианум”, Виена, 
създадена от императрица Мария-Терезия за подготовка 
на кадри за висшите сфери на държавническа дейност. 
След завършването на Терезианската академия учи право 
във Виенския университ.

Димитър Станчов е личен секретар на княз Фердинанд, 
дипломатически представител в Румъния, Австро-Унга-
рия и Русия. Доктор по право. От 1906 до 1908 г. е вън-
шен министър в правителствата на Димитър Петков и 
Петър Гудев. Посланик е във Великобритания, Франция, 
Белгия и Италия.

BOC PRESIDENTS

1923 – 1925

Col. EFTIM KITANCHEV
A Bulgarian officer, statesman, diplomat, public and sporting 
figure, born in the village of Podmochani (by Lake Prespa) in 
1868.

Eftim Kitanchev is the brother of the well-known Bulgarian 
politician Trayko Kitanchev. He served in the First Cavalry 
Regiment of the Cavalry Squadron and then he became 
Commander of the Cavalry Squadron. During World War I 
he was appointed to the Directorate of Economic Care and 
Public Justice. He left the army in 1919 and dedicated his 
efforts to sport.

Eftim Kitanchev was elected the first President of the Bulgarian 
Olympic Committee in his capacity as a delegate of the Bulgarian National 
Sports Union (BNSU). In 1914, he participated in the establishment of the 
Jockey Club in Sofia.

He personally took part in the preparation of the Bulgarian teams for the 
VIII Olympic Games in Paris in 1924. As President of the BOC, he refused 
to travel to Paris so that more sportsmen could take part in the Games with 
the funds earmarked for him; a noble gesture of the BOC first President, 
which has never been repeated in our Olympic history.

He died in 1925 in Athens, where he was Consul General of Bulgaria.

1927 – 1929

DIMITAR STANCHOV
A Bulgarian politician and diplomat, born in 1863 in the town 
of Svishtov. When he was 10 years old, Dimitar Stanchov was 
sent to study at the Theresianum, the prestigious Academy in 
Vienna, founded by Maria Theresa of Austria to prepare high-
level statesmen. After he graduated from the Theresianum, he 
studied law at the University of Vienna.

Dimitar Stanchov was the private secretary of Ferdinand I of 
Bulgaria and a diplomatic representative to Romania, the Austro-
Hungarian Empire and Russia. Doctor of Laws. From 1906 to 
1908 he was Minister of Foreign Affairs in the governments of 
Dimitar Petkov and Petar Gudev. He was Ambassador to Great 
Britain, France, Belgium and Italy.



Контактите му с МОК датират от 1908 г., по време на диплома-
тическата му служба във Франция и Великобритания. Избран е за 
негов член през 1913 г. в Лозана. Още с встъпването си в длъж-
ност като член на МОК за България поема и изпълнява мисията за 
основаване на национален олимпийски комитет.

В писмо от 1914 г. до председателя на СБГД „Юнак”, Михаил Анто-
нов, Димитър Станчов споменава, че е получил покана от почет-
ния президент на МОК, барон Пиер дьо Кубертен, да подпомогне 
процеса за основаването на олимпийски комитет в България.

През 1927 г. Димитър Станчов е избран за председател на БОК. 
Две години по-късно подава оставка и приключва дейността си в 
МОК и БОК. Установява се в гр. Варна, където остава до края на 
живота си.

1929 – 1941

Ген. ВЕЛИЗАР ЛАЗАРОВ
Български офицер, държавник, обществен и спортен деец. 
Роден през 1868 г. в Ловеч.

Велизар Лазаров участва като доброволец в Сръбско-бъл-
гарската война (1885 г.), а през I и II Балканска война (1912 – 
1913 г.) е командир на 14-ти пехотен македонски полк. Ген. 
Лазаров е комендант на София по време на Първата све-
товна война (1914 – 1918 г.) и един от ръководителите на 
Военния съюз, изиграл съществена роля в политическия 
живот на страната през 20-те години на ХХ в.

Ген. Лазаров е сред основателите на Българския народен 
спортен съюз и е председател на Софийска спортна об-
ласт. Благодарение на общественото си положение оказва значи-
телна помощ за основаване на спортни клубове в страната и съ-
трудничи на БОК от учредяването му. 

От 1929 г. е председател на БОК. По време на неговото управле-
ние БОК организира най-значимите спортни прояви на национално 
и международно равнище. Това са Първите общобалкански спортни 
игри (1931 г.), Първия Балкански десетобой (1934 г.) и Общобългар-
ските спортни игри (1939 г.). Генералът издига авторитета на 
БОК като обединителна върховна организация на спортните съ-
юзи в страната. 

Участва активно в подготовката на българските спортисти на 
Игрите на ХI олимпиада в Берлин през 1936 г. и при първото ни 
участие на Зимни олимпийски игри в Гармиш-Партенкирхен през 
1936 г.

His contacts with the International Olympic Committee date back to 1908, 
during his ambassadorial appointments to France and Great Britain. He 
was elected member of the IOC in 1913, in Lausanne. Immediately after 
he assumed his duties as an IOC member for Bulgaria, he accepted and 
realised the mission to establish a National Olympic Committee.

In a letter from 1914 to Mihail Antonov, the President of the Union of 
the Junak Bulgarian Athletic Societies, Dimitar Stanchov mentions that he 
has received an invitation from honorary IOC President Baron Pierre de 
Coubertin urging him to assist the process of establishment of an Olympic 
Committee in Bulgaria.

In 1927, Dimitar Stanchov was elected BOC President. Two years later 
he resigned from the IOC and the BOC. He settled down in the town of 
Varna, where he remained until the end of his life.

1929 – 1941

Gen. VELIZAR LAZAROV
A Bulgarian officer, statesman, public and sporting figure. 
Born in 1868 in the town of Lovech.

Velizar Lazarov volunteered for the Serbian-Bulgarian War 
(1885), and during the First and Second Balkan Wars (1912 – 
1913), he commanded 14th Infantry Macedonian Regiment. 
General Lazarov was the Commandant of Sofia during World 
War I (1914 – 1918) and one of the leaders of the Military 
Union who played a major role in the political life during the 
1920s.

Gen. Lazarov was among the founders of the Bulgarian National 
Sports Union and President of Sofia Sports District. Due to 

his social status, he provided significant support for the establishment 
of sports clubs in the country and collaborated with the BOC since its 
founding.

He became President of the BOC in 1929. During his mandate, the 
BOC organised its most important sporting events at a national and 
international level. Those were the first Pan-Balkan Sports Games, the 
Balkaniada, (1931), the first Balkan Decathlon (1934) and the All-Bulgarian 
Sports Games (1939). The General elevated the authority of the BOC as 
the ultimate unifying body of the sports organisations in the country.

He took an active part in the preparation of the Bulgarian athletes for the 
ХI Olympic Games in Berlin in 1936 and for Bulgaria’s first participation in 
Winter Olympic Games, Garmisch-Partenkirchen in 1936.
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1941 – 1944

Ген. РАШКО АТАНАСОВ
Български офицер, държавник, обществен и спортен 
деец. Ген. Рашко Атанасов има блестяща военна кариера 
– командир на рота по време на Балканската война (1912 
г.), командир на дружина през Първата световна война 
(1914 – 1918), командир на пехотна дружина (1924 – 1927), 
началник-щаб на дивизия (1928 – 1930), началник на шко-
лата за запасни офицери (1931 – 1934). След 1934 г. ра-
боти в щаба на армията. От април до ноември 1935 г. е 
министър на вътрешните работи и народното здраве в 
правителството на Андрей Тошев.

Уволнява се от армията през 1935 г. и се занимава със 
спортна дейност . Председател е на СБГД „ Юнак” от 
1935 до 1940 г. Заема председателския пост в БОК от 1941 г. до 
неговото разтуряне след 9 септември 1944 г.

Ген. Рашко Атанасов е народен представител в 25-то Обикновено 
народна събрание (1940 – 1944) и заедно с регентите, министри и 
депутати е осъден и разстрелян на 1 февруари 1945 г. Присъдата 
е отменена от Върховния съд на България през 1996 г.

1951 – 1982

Ген. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ
Български спортист, офицер, дипломат, политически и 
спортен деец.

Член на МОК за България (1952 – 1987).

Завършва Терезианската академия във Виена. Участ-
ва в Балканската (1912 г.) и в Първата световна война 
(1914 – 1918). 

Като състезател по конен спорт е включен в български-
те делегации за Игрите на VIII и IX oлимпиади в Париж 
1924 и Амстердам 1928. През 1927 г. е удостоен със зва-
нието „Маестро на ездата”. 

В периода 1930 – 1934 г. е военно аташе във Великобри-
тания и Франция . 

През 1934 г. става началник на Софийската кавалерийска школа. 
Командир на Първа българска армия във Втората световна война. 
От 1945 до 1947 г. е на дипломатическа работа във Вашингтон и 
представлява България в ООН.

1941 – 1944

Gen. RASHKO ATANASOV
A Bulgarian officer, statesman, public and sporting figure. 
Gen. Rashko Atanasov had a brilliant military career – company 
commander in the Balkan War (1912), battalion commander 
in World War I (1914 – 1918), infantry battalion commander 
(1924 – 1927), division Chief of Staff (1928 – 1930), head of 
the Reserve Officers School (1931 – 1934). After 1934, he was 
an army staff officer. From April to November 1935, he was 
Minister of the Interior and Public Health in the government of 
Andrey Toshev.

He resigned from the army in 1935 and turned his attention 
to sports. He was the President of Union of the Bulgarian 
Gymnastics Societies Junak from 1935 to 1940. He held the 

position of President of the BOC from 1941 until its was disbanded after 
9 September 1944.

Gen. Rashko Atanasov was a Member of Parliament in the 25th Regular 
National Assembly (1940 – 1944) and together with the regents, ministers 
and MPs he was sentenced to death and executed on 1 February 1945. 
The sentence was repealed by the Supreme Court of Bulgaria in 1996.

1951 – 1982

Gen. VLADIMIR STOYTCHEV
A Bulgarian athlete, officer, diplomat, public and sporting figure.

IOC member for Bulgaria (1952 – 1987)

He graduated from the Theresianum in Vienna and took part in 
the Balkan War (1912) and in World War I (1914 – 1918).

As an equestrian, he was included in the Bulgarian delegations 
to the VIII and IX Olympic Games in Paris 1924 and in 
Amsterdam 1928. In 1927, he was awarded the title Maestro 
of Horse Riding.

In the period 1930 – 1934, he was a military attaché in Great 
Britain and France.

In 1934, he became the head of Sofia Cavalry School. He 
commanded the First Bulgarian Army during World War II. From 1945 
to 1947, he held a diplomatic position in Washington and represented 
Bulgaria in the UN.

He was elected President of the sports organisations managed by the 
government – The Central Council of Physical Culture and Sports (1944 – 
1948) and the Supreme Council of Physical Culture and Sports (1948 – 1957)



Избран е за председател на спортните организации, ръководени 
от правителството – Централен съвет за физическа култура и 
спорт (1944 – 1948 г.) и  Върховен комитет за физическа култура 
и спорт (1948 – 1957 г.) 

Ген. Стойчев се противопоставя на разтурянето на БОК и пола-
га усилия за възстановяване дейността на Комитета като пра-
ви опит за организиране участието на България на олимпийските 
игри през 1948 г. в Сен Мориц и Лондон.

След възобновяването на БОК през 1951 г. Генералът оглавява ор-
ганизацията и е неин най-дългогодишен председател (1951 – 1982). 
Член на МОК (1952 – 1987) и на Изпълнителния комитет от 1956 
до 1960 г.

По време на неговото управление БОК се налага като един от 
добре работещите национални олимпийски комитети с инициати-
ви в различни структури и комисии. Приносите му са многобройни, 
но две събития, проведени в България, в основата на които стои 
неуморната работа и дипломатичност на Генерала, са от особе-
но значение в цялата ни олимпийска история. България е първата 
източноевропейска страна, на която е поверено домакинство на 
сесия на МОК – 53-та поред през 1957 г. По-късно през 1973 г. Варна 
е домакин на Х олимпийски конгрес, проведен след 43-годишно пре-
късване на конгресите на МОК. Така името на България завинаги 
ще се свързва с възстановената олимпийска традиция. С живота 
и делата си ген. Владимир Стойчев е един от символите на олим-
пизма в България .

Умира на 98-годишна възраст в София през 1990 г.

1982 – 2005

ИВАН  СЛАВКОВ
Български спортист, обществен, културен и спортен 
деец, член на МОК за България от 1987 до 2005 г.

Започва професионалната си кариера като редактор във 
вестниците „Труд” и „Работническо дело” (1967– 1969). 
Генерален директор на Българската национална телеви-
зия (1971 – 1982), главен редактор на сп. „Българско фото” 
(1983 – 1989), председател на Съюза на българските фила-
телисти (1982 – 1990). В периода 1974 – 1982 г. е председа-
тел на Националния клуб на младата художественотвор-
ческа интелигенция. От 1995 до 2005 г. е президент на 
Българския футболен съюз. 

Gen. Stoytchev opposed the disbandment of the BOC and strived to 
reinstate its functions, trying to organise the participation of Bulgaria in 
the St. Moritz and London Olympic Games in 1948.

After the reinstatement of the BOC in 1951, the General became the head 
of the organisation and its most long-standing President (1951 – 1982). A 
member of the IOC (1952 – 1987) and of the Executive Board from 1956 
to 1960.

Under his management, the BOC earned the reputation of one of the 
best functioning National Olympic Committees, with initiatives in various 
structures and committees. His contributions are multiple, but two events 
held in Bulgaria, which became possible only due to the unrelenting effort 
and diplomatic skills of the General, are extremely important in our Olympic 
history. Bulgaria was the first Eastern European country, which hosted a 
session of the IOC – the 53rd Session, held in 1957. Later, in 1973, Varna 
hosted the 10th Olympic Congress, held after an interruption of 43 years. 
This is why the name of Bulgaria will always be associated with the revival 
of the Olympic tradition. With his life and work, Gen. Vladimir Stoytchev is 
one of the symbols of the Olympic Spirit in Bulgaria.

He died in Sofia at the age of 98 in 1990.

    

1982 – 2005

IVAN SLAVKOV
A Bulgarian athlete, public, cultural and sporting figure, 
member of the IOC for Bulgaria from 1987 to 2005.

He began his professional career as an editor for Trud and 
Rabotnichesko Delo Newspapers (1967– 1969). He was 
Director General of the Bulgarian National Television (1971 
– 1982), editor in chief of Bulgarian Photo Magazine (1983 – 
1989), President of the Union of Bulgarian Philatelists (1982 
– 1990). In the period 1974 – 1982, the was President of the 
National Club of the Young Artistic Intelligentsia. From 1995 
to 2005, he was President of the Bulgarian Football Union.
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Иван Славков е член на четири комисии в МОК. Като председател 
на БОК е инициатор на много прояви на националните олимпийски 
комитети на страните от Балканския полуостров. Председател 
е на Техническата комисия на Асоциация на НОК (АНОК). Член на ИК 
(1985 – 1989) и вицепрезидент на ЕНОК/ЕОК (1989 – 1993). 

Голямата му мечта е София да бъде домакин на Зимни олимпийски 
игри. Като заместник-председател на Организационния комитет 
на двете кандидатури (1992 и 1994) защитава с професионализъм 
тази кауза. 

Ръководител на българските олимпийски делегации на Игрите в 
Сеул (1988), Атланта (1996), Сидни (2000) и на Зимните олимпийски 
игри в Сараево (1984), Калгари (1988), Албервил (1992), Нагано (1998) 
и Солт Лейк Сити (2002).

Доктор хонорис кауза на НСА „Васил Левски” 

Носител на орден „Стара планина” 1-ва степен 

През 23 години, в които оглавява БОК, Иван Славков е в основата 
на много инициативи, свързани не само със спортните измерения 
на олимпизма, но и с културнообразователните му аспекти.

2005 – 

СТЕФКА  КОСТАДИНОВА
Българска лекоатлетка и спортен деец. Първата жена 
председател в историята на БОК. Единственият бъл-
гарски спортист носител на „Спортен Оскар” (1988).

Стефка Костадинова е състезател на висок скок. Олим-
пийска шампионка от Игрите в Атланта през 1996 г. На 
Световното първенство в Рим 1987 г. поставя свето-
вен рекорд от 209 см , който не е подобрен до днес.

 Двукратна световна шампионка на открито, носителка 
на 5 титли от световни първенства на закрито. Евро-
пейска шампионка на открито, притежава 4 титли от 
европейски първенства по лека атлетика на закрито. По-
бедителка във финала на Световната купа през 1985 г. Носител на 
сребърен медал от Игрите в Сеул (1988).

Избирана е 4 пъти за спортист № 1 на България.

Избирана е 5 пъти за спортист №1 на Балканите.

Стефка Костадинова прекратява състезателната си кариера 
през 1997 г.

Ivan Slavkov was a member of four commissions at the IOC. As President 
of the BOC, he initiated many events of the Balkan countries NOCs. He 
was President of the Technical commission of the Association of NOCs 
(ANOC) and member of the Executive Committee (1985 – 1989) and Vice-
President of EOC (1989 – 1993).

His big dream was for Bulgaria to host Winter Olympic Games. As Vice-
President of the Organising Committee of both applications of Bulgaria (in 
1992 and 1994), he passionately supported and worked for Bulgaria’s bid.

Head of the Bulgarian Olympic delegations for the Games in Seoul (1988), 
Atlanta (1996), Sidney (2000) and the Winter Olympic Games in Sarajevo 
(1984), Calgary (1988), Albertville (1992), Nagano (1998) and Salt Lake City 
(2002).

He was awarded a Doctor Honoris Causa degree by the National Sports 
Academy Vasil Levski

He was awarded the Stara Planina Medal, 1st degree.

During the 23 years while he headed the BOC, Ivan Slavkov organised a 
large number of initiatives related not only to the sporting aspects of the 
Olympics, but also to their cultural and educational programmes.

2005 – 

STEFKA KOSTADINOVA
A Bulgarian athlete and sporting figure. The first female 
President in the history of the BOC. The only Bulgarian athlete 
who has received the Sports Oscar (1988).

Stefka Kostadinova was an athlete competing in high-jump. 
Olympic Champion at the Atlanta Games in 1996. At the World 
Championship in Rome in 1987 she set a world record of 209 
cm, which has not been broken to this day.

 Two-times World Outdoor Champion and holder of 5 gold 
medals from World Indoor Championships. She has won a gold 
medal from a European Outdoor Championship and four gold 
medals from European Indoor Championships. She won the 

World Cup in 1985 and has a silver medal from the Seoul Olympics (1988).

She was voted 4 times Athlete No 1 of Bulgaria.

She was voted 5 times Athlete No 1 of the Balkans.

Stefka Kostadinova retired from competition in 1997.

She was appointed Vice-President of the State Agency for the Youth and 
Sports in 2001 and Deputy Minister of Youth and Sports (2002 – 2005). 
She was the BOC Vice-President from 2002 to 2005.



Назначена е за заместник-председател на Държавната агенция за 
младежта и спорта през 2001 г. Заместник-министър на младе-
жта и спорта (2002 – 2005). Заместник-председател на БОК от 
2002 до 2005 г.

На 11 ноември 2005 г. е избрана за председател на БОК, четири 
години по-късно е преизбрана за втори мандат. През 2013 г. убеди-
телно печели трети мандат за председател.

Стефка Костадинова поема председателския пост в БОК в много 
кризисен момент в олимпийската история на България. Работи ак-
тивно за възстановяване авторитета на организацията в между-
народен план.

Ръководител на българските олимпийски делегации на Игрите в 
Пекин (2008) и Лондон (2012) и на Зимните олимпийски игри в Торино 
(2006), Ванкувър (2010) и Сочи (2014).

Вицепрезидент на Световната асоциация на спортистите олим-
пийци (2007 – 2011).

Носител на приза на МОК „Жените и спорта” за 2008 г.

Носител на орден  „Стара планина”, 1-ва степен.

Приета е в Залата на славата на световната атлетика през 2012 г.

On 11 November 2005, she was elected President of the BOC and four 
years later she was re-elected for a second mandate. In 2013, she won a 
third mandate as President with an overwhelming majority of the votes.

Stefka Kostadinova took the BOC Presidency at a time of a serious crisis 
in Bulgaria’s Olympic history. She has been working actively to reinstate 
the authority and reputation of the organisation at an international level.

She headed the Bulgarian Olympic delegations for the Games in Beijing 
(2008) and London (2012) and for the Winter Olympics in Torino (2006), 
Vancouver (2010) and Sochi (2014).

She is the Vice-President of the World Olympians Association (2007 – 
2011).

Winner of the IOC’s Women and Sport Award for 2008.

She has also been awarded the Stara Planina Medal, 1st degree

and was inducted into the IAAF Hall of Fame in 2012.
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ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ НА БОК

1923 – 1944

Д-р ТОДОР ЗЪБОВ
Български спортен и обществен деец, роден през 1897. 
Първият главен секретар на БОК. 

Участник в Първата световна война (1914 – 1918) като 
офицер в 4-ти артилерийски полк. След войната учи в 
Германия, където завършва държавни науки. Доктор по 
медицина.

След връщането си в България заема отговорни постове 
– основател и главен секретар на БОК, основател и за-
местник-председател на БНСФ, основател и началник на 
отделението за социални грижи при МВРНЗ, основател и 
председател на Българския атлетически съюз, председа-
тел на Софийска спортна област.

Д-р Тодор Зъбов има голяма заслуга за изграждането на стадиона 
на АС-23, за което е провъзгласен за почетен член на клуба.

Делото на този бележит спортен деец незаслужено е слабо позна-
то в спортната ни историография.

1951 – 1960 

АНГЕЛ ВАСЕВ
Български дипломат, обществен и спортен деец, роден 
през 1921 г. 

Като член на Работническия младежки съюз (РМС), Ан-
гел Васев е обвинен в противодържавна дейност и осъ-
ден на смърт по т.нар. „Студентски процес”, присъда, 
която впоследствие е заменена с доживотен затвор. 
След 9.IX.1944 г. излиза от Варненския затвор, завърш-
ва образованието си по философия и започва работа във 
ВКФС (1948). След учредяването на БСФС (1958) работи 
там като завеждащ отдел „Методология на спортната 
дейност” и главен редактор на списание „Физкултура и 
спорт”.

Заместник-ръководител на българските олимпийски делегации на 
Игрите в Мелбърн (1956) и Токио (1960). 

BOC SECRETARIES GENERAL

1923 – 1944

TODOR ZABOV, M.D.
A Bulgarian sporting and public figure, born in 1897. The first 
Secretary General of the BOC.

He served during World War I (1914 – 1918) as an officer in the 
4th Artillery Regiment. After the war, he studied in Germany, 
where he graduated in Domestic and Foreign Affairs.

After he returned to Bulgaria, he held positions of high authority 
– founder and Secretary General of the BOC, founder and Vice-
President of the Bulgarian National Sports Federation, founder 
and head of the Social Care Department of the Ministry of 
the Interior and Public Health, founder and President of the 
Bulgarian Athletic Union, President of Sofia Sports District.

Dr. Todor Zabor contributed greatly to the construction of the Officers’ 
Sports Club (AS-23) Stadium and in for his efforts he was nominated an 
honorary member of the Club.

The work of this notable sporting figure has been undeservingly left in 
obscurity and is still not very well-known today in Bulgaria.

1951 – 1960

ANGEL VASEV
A Bulgarian diplomat, public and sporting figure, born in 1921.

As a member of the Workers Youth League (WYL), Angel 
Vasev was accused of anti-government activity and sentenced 
to death following the so-called Students’ Case, a sentence 
which was subsequently replaced with life imprisonment. 
After 9 September 1944, he was released from the Varna 
prison, completed his philosophy education and began work 
at the Supreme Council of Physical Culture and Sports (1948). 
After the establishment of the Bulgarian Union for Physical 
Culture and Sports (1958), he worked there as head of the 
Sports Methodology Department and editor in chief of Physical 
Culture and Sports Magazine.

He was the deputy head of the Bulgarian Olympic delegations to the 
Games in Melbourne (1956) and Tokyo (1960).

In 1963, he held a position in the Ministry of Foreign Affairs. From 1965 to 
1969, he worked for the Bulgarian Embassy in Belgrade as an advisor and 
later was Ambassador to Albania (1973 – 1977).



През 1963 г. заема пост в Министерството на външните рабо-
ти. От 1965 до 1969 г. работи в българското посолство в Белград 
като съветник, а по-късно е посланик в Албания (1973 – 1977).

До смъртта си през 1986 г. е на работа в отдел „Печат” на МВнР.

1961 – 1964

Ген. ХРИСТО РУСКОВ
Български офицер, политически, обществен и спортен 
деец.

Участник в съпротивителното движение по време на 
Втората световна война. Секретар на окръжното ръко-
водство на РМС в Русе (1941). Следва в СУ „Св. Климент 
Охридски”, но прекъсва образованието си и става парти-
занин.

Христо Русков е най-дългогодишният председател на 
Българския ловно-рибарски съюз. Вицепрезидент на Меж-
дународния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). За-
местник-председател на Международната конфедерация 
по риболовни спортове.

Народен представител в 9-то Народно събрание. 

1964 – 1971

Проф. д-р ДРАГОМИР МАТЕЕВ
Български лекар, учен, обществен и спортен деец, роден 
през 1902 г.

Директор и Ректор на НСА „Васил Левски” (1945 – 1962), 
директор на Института по физиология на БАН (1967 
– 1971), директор на Центъра по геронтология и гери-
атрия, член-кореспондент на БАН (1961).

Автор на много публикации по олимпийски проблеми, ня-
колко от тях са публикувани в официалния печатен орган 
на МОК, Revue Olympique. Като председател на Научната 
комисия на БОК излага предложение пред МОК да се напра-
ви връзка между олимпийските игри и научните олимпий-
ски конгреси, идея на Пиер дьо Кубертен от края на XIX в.

През 1965 г. проф. д-р Матеев е избран за член на изградената към 
МОК Комисия за олимпийски научни конгреси.

 Представя БОК на Генералните асамблеи на НОК от Европа и на 
последвалите срещи с МОК (1969 – 1971).

Until his death in 1986, he worked for the Publishing Department of the 
Ministry of Foreign Affairs.

1961 – 1964

Gen. HRISTO RUSKOV
A Bulgarian officer, political, public and sporting figure.

A member of the resistance movement during World War II. 
Secretary of the anti-fascist regional organisation, the Workers 
Youth Union, in Rousse (1941). He studied at St. Clement of 
Ohrid University in Sofia but interrupted his studies to join the 
anti-fascist guerrilla groups.

Hristo Ruskov is the longest-standing President of the 
Bulgarian Hunting and Fishing Union. He was Vice-
President of the International Council for Game and Wildlife 
Conservation (CIC). He was Vice-President of the International 
Confederation of Sports Fishing.

Gen. Ruskov was a Member of Parliament in the 9th National Assembly.

1964 – 1971

Prof. DRAGOMIR MATEEV
A prominent Bulgarian physician, scientist, public and sporting 
figure, born in 1902.

Director and Rector of Vasil Levski National Sports Academy 
(1945 – 1962), Director of the Physiology Institute of the 
Bulgarian Academy of Sciences (1967 – 1971), Director of the 
Gerontology and Geriatrics Centre, a distinguished member of 
the Bulgarian Academy of Scienceс (1961).

He authored a large number of publications on Olympic issues, 
several of them published in the IOC Official Journal Revue 
Olympique. As President of the Science Commission of the 
BOC, he drafted a proposal to the IOC for possible joint efforts 

and work for the Olympic Games and the Olympic Scientific Congresses, 
an idea of Pierre de Coubertin from the late 19th century.

In 1965, Prof. Mateev was elected member of the Olympic Science 
Congresses Board established at the IOC. 
He represented the BOC at the General Assemblies of the European 
NOCs and at the subsequent meetings with the IOC (1969 – 1971).
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Проф. Матеев е ръководител на българските олимпийски делега-
ции на Игрите в Хелзинки (1952) и Мелбърн (1956) и на Зимните 
олимпийски игри в Сен Мориц (1948).

1971 – 1990

НИКОЛАЙ АНДОНОВ
Български обществен и спортен деец. 

Работи в отдел „Спорт” на ЦК на ДКМС и завеждащ 
отдел „Спорт” в Комитета за младежта и спорта към 
Министерския съвет. В периода 1970 – 1990 г. е замест-
ник-председател на ЦС на БСФС.

Участва в подготовката, организацията и провеждане-
то на 10-я олимпийски конгрес във Варна през 1973 г. Член 
на българските олимпийски делегации на Игрите в Мюн-
хен (1972), Монреал (1976), Москва (1980) и Сеул (1988) и 
на Зимните олимпийски игри в Сараево (1984) и Калгари 
(1988). 

Николай Андонов е автор на редица монографии, студии и статии; 
съавтор на книги и албуми на олимпийски тематика и анализи на 
представянето на българските спортисти на олимпийски игри.

Редактор е в списание „Спорт и наука” и главен редактор на бю-
летина „Спорт и олимпизъм”  издание на националния център 
„Спорт и здраве” към Министерството на младежта и спорта.

1990 – 1995

ДИМИТЪР ХАРАЛАМПИЕВ
В периода (1963 – 1986) е завеждащ отдел „Международ-
ни връзки” на ЦС на БСФС. Председател на Българската 
федерация по тенис (1966 – 1974). 

Започва работа в БОК през 1987 г. като директор на от-
дел „Международни връзки”.

От 1991 до 1995 г. е председател на БФ хокей на трева, 
в периода 1995 – 2008 г. е сътрудник във фондация „Бъл-
гарски спорт”. 

Като генерален секретар на БОК работи по подготов-
ката и провеждането на много събития от международ-
ния олимпийски календар. Член на Изпълнителното бюро 
по кандидатурата на България за Зимни олимпийски игри (1994). 

Prof. Mateev headed the Bulgarian Olympic delegations to the Games in 
Helsinki (1952) and Melbourne (1956) and to the Winter Olympics in St. 
Moritz (1948).

1971 – 1990

NIKOLAY ANDONOV
A Bulgarian athlete and sporting figure.

He worked in the Sports Department of the Central Committee 
of the Dimitrovski Communist Youth Union and as a head of 
Sports Department of the Youth and Sports Committee of 
the Council of Ministers. In the period 1970 – 1990, he was 
Vice-President of the Central Council of the Bulgarian Union for 
Physical Culture and Sports.

He participated in the preparation, organisation and realisation 
of the 10th Olympic Congress in Varna in 1973. He was a 
member of the Bulgarian Olympic delegations to the Games 
in Munich (1972), Montreal (1976), Moscow (1980) and Seoul 

(1988) and to the Winter Olympics in Sarajevo (1984) and Calgary (1988).

Nikolay Andonov authored a number of monographs, papers and articles. 
He co-authored books and albums on Olympic themes and analyses of the 
performance of Bulgarian athletes at the Olympic Games.

He was an editor for Sports and Science Magazine and editor in chief of 
the Sports and the Olympics Bulletin, a publication of the National Sports 
and Health Centre of the Ministry of Youth and Sports.

1990 – 1995

DIMITAR HARALAMPIEV
In the period 1963 – 1986, he was the Head of the International 
Relations Department of the Central Council of the Bulgarian 
Union for Physical Culture and Sports. He was President of the 
Bulgarian Tennis Federation (1966 – 1974).

Haralampiev started working for the BOC in 1987 as Director of 
the International Relations Department.

From 1991 to 1995, he was President of the Bulgarian Field 
Hockey Federation and in the period 1995 – 2008, he was an 
associate of the Bulgarian Sports Foundation.

As Secretary General of the BOC, he worked on the organisation 
and realisation of a number of events in the international Olympic 

calendar. He was a member of the Executive Bureau on the application 
of Bulgaria to host Winter Olympic Games (1994). He was a member of 



Член на Организационния комитет по подготовката и провежда-
нето на Световния конгрес „Спорт за всички” (1992).

Димитър Харалампиев има редица публикации, които обхващат 
международната дейност на БОК и участието на България на 
олимпийски игри. От особено значение в спортната историогра-
фия е съвместният му труд с Николай Георгиев „БОК в годините 
на народната власт” (1979) – първият сериозен опит да се пред-
стави цялостната дейност на Комитета след възстановяването 
му през 1951 г.

1995 – 1998

ВАЛЕНТИН ЗАЯКОВ
Български спортен и обществен деец, роден през 1949 г. 
Първият български студент (заедно с Румяна Бойчева), 
участвал в сесия на МОА в Олимпия през 1979 г.

Председател на Комитета за физическо възпитание и 
спорт (1994).

В периода 1992 – 1999 г. е Президент на Българската фе-
дерация по волейбол.

Председател на Българския спортен съюз (2000).

Валентин Заяков е в структурите на Световната феде-
рация по волейбол (FIVB) като член на комисия в периода 
1996 – 2010. Международен съдия по волейбол от 1980 г. 
Президент на Българската асоциация по плажен волейбол, член на 
комисията по плажен футбол към БФС. 

Експерт в Комисията за младежта, спорта и здравето в 37-то и 
38-то Народно събрание (1994 – 2001).

1998 – 2005

БЕЛЧО  ИВАНОВ
Български културен и спортен деец. Заместник директор 
на Института по култура към БАН и Комитета по култу-
ра (1981 – 1984).

Изпълнителен директор на БОК (1995 – 1997).

Ръководител на оперативното управление на български-
те олимпийски делегации на Игрите в Атланта (1996) и 
Сидни (2000) и на Зимните олимпийски игри в Нагано (1998) 
и Солт Лейк Сити (2002). Ръководител на олимпийската 
делегация на Игрите в Атина (2004).

the Organising Committee for the preparation and realisation of the World 
Sport for All Congress (1992).

Dimitar Haralampiev has a number of publications on the international 
activities of the BOC and the participation of Bulgaria in Olympic Games. 
His book БОК в годините на народната власт (English translation of 
the title: The BOC during the Years of the People’s Republic), 1979, co-
authored with Nikolai Georgiev, is a fundamental work for the national 
sports history as it is the first comprehensive research on the activities of 
the Bulgarian Olympics Committee after it was reinstated in 1951.

1995 – 1998

VALENTIN ZAYAKOV
A Bulgarian sporting and public figure, born in 1949. The 
first Bulgarian university student (together with Rumyana 
Boycheva) to participate in a session of the International 
Olympic Academy in Olympia in 1979.

President of the Committee for Physical Education and Sport (1994)

In the period 1992 – 1999, he was President of the Bulgarian 
Volleyball Federation.

President of the Bulgarian Sports Union (2000)

Valentin Zayakov was in the administration of the International 
Federation of Volleyball (FIVB) as a committee member in the 
period 1996 – 2010. An international volleyball referee since 

1980. President of the Bulgarian Beach Volleyball Association, member of 
the Beach Soccer Committee of the Bulgarian Football Union.

An expert in the Youth, Sports and Health Committees of the 37th and 
38th National Assemblies (1994 – 2001).

1998 – 2005

BELCHO IVANOV
A Bulgarian cultural and sporting figure. Deputy Director of the 
Cultural Institute of the Bulgarian Academy of Sciences and of 
the Committee on Culture (1981 – 1984).

Executive Director of BOC (1995 – 1997)

Head of the operational management of the Bulgarian Olympic 
delegations for the Games in Atlanta (1996) and Sidney (2000) 
and for the Winter Olympics in Nagano (1998) and Salt Lake 
City (2002). Head of the Olympic delegation to the Games in 
Athens (2004).
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Белчо Иванов е инициатор и ръководител на проект за включване 
на олимпийско образование в системата на образованието в Бъл-
гария (1998 – 1999), съавтор на учебник „Олимпизъм и олимпийско 
движение – зараждане и развитие” (1998), получил награда от МОК. 
Ръководи екип за разработване на образователна програма „Олим-
пизмът и предизвикателствата на 21 век” (1999 – 2000). 

Инициатор и ръководител на проект за създаване на Български 
спортен арбитражен съд (2000 – 2001).

В периода 1998 – 2005 г. е член на Икономическата комисия на ЕОК и 
на екипа за разработване на маркетингова програма на ЕОК.

2005 –

БЕЛЧО ГОРАНОВ
Български спортист и активен спортен деятел.

Състезател по борба в отборите на „Торпедо” (Карлово) 
и „Левски-Спартак”, В периода 1984 – 1988 г. е включван в 
националните отбори по борба и самбо.

След прекратяване на състезателната си кариера за-
вършва право във Висшия институт на МВР. Специали-
зира спортно право. През 2012 г. Националният държавен 
университет за физическа култура, спорт и здраве „П. 
Ф. Лесгафт” Санкт Петербург, Русия, му присъжда науч-
на степен кандидат на педагогическите науки. През 2014 
г. от Националната спортна академия „Васил Левски”, 
София, получава образователна и научна степен доктор.

В периода 1989 – 1993 г. е главен юрисконсулт на ЦС на БСФС.

От 1995 до 2001 г. е председател на контролния съвет на Българ-
ската федерация по борба.

Началник на кабинета на президента на БФС (2002 – 2004)

Белчо Горанов е член на Надзорния съвет на фондация „Български 
спорт”, на юридическия отдел на Международната федерация по 
борба (ФИЛА), както и на нейната апелативна комисия.

Заместник-ръководител на българските олимпийски делегации на 
Игрите в Пекин (2008) и Лондон (2012) и на Зимните олимпийски 
игри в Торино (2006), Ванкувър (2010) и Сочи (2014).

Носител на Златния медал на ФИЛА и на „Медал за Олимпийска 
заслуга” на БОК.

Belcho Ivanov was the initiator and leader of the project for inclusion of 
Olympic education into the Bulgarian school curriculum (1998 – 1999), 
co-author of the course book Olympism and the Olympic Movement - 
Inception and Development (1998), which was awarded by the IOC. He 
headed a team working on the syllabus for Olympism and the Challenges 
of the 21st Century programme (1999 – 2000).

Ivanov was the initiator and leader of a project for the establishment of a 
Bulgarian Court of Arbitration for Sports (2000 – 2001).

In the period 1998 – 2005, he was a member of the EOC Economic 
Committee and worked with the team developing the EOC’s marketing 
programme.

2005 –

BELCHO GORANOV
A Bulgarian athlete and active sporting figure.

A wrestling competitor for teams Torpedo (Karlovo) and Levski-
Spartak. In the period 1984 – 1988, he was a member of the 
wresting and sambo teams.

After he retired from active competition, he completed a degree 
in law at the Higher Institute of the Ministry of the Interior with 
a major in sports law. In 2012, the National State University of 
Physical Culture, Sport and Health P. F. Lesgaft, St. Petersburg, 
Russia, awarded him a Candidate of Pedagogical Science 
degree (equivalent to a Ph.D. degree) and in 2014 Vasil Levski 
National Sports Academy, Sofia, accepted his diploma and 

awarded him a Ph.D. degree.

In the period 1989 – 1993, he was the Chief Legal Advisor to the Central 
Council of the Bulgarian Union for Physical Culture and Sports.

From 1995 to 2001, he was the President of the Supervisory Board of the 
Bulgarian Wrestling Federation.

He was Chief of the Executive Office of the President of the Bulgarian 
Football Union (2002 – 2004)

Belcho Goranov is a member of the Supervisory Board of the Bulgarian Sports 
Foundation, member of the Legal Department of the International Federation 
of Associated Wresting Styles (FILA) and of its Appeals Committee.

He was Deputy Head of the Bulgarian Olympic delegations for the Games 
in Beijing (2008) and London (2012) and for the Winter Olympics in Torino 
(2006), Vancouver (2010) and Sochi (2014).

He was awarded FILA’s Gold Medal and the BOC’s Olympic Merit Medal. 
He was also awarded the special prize of the Bulgarian Wrestling Federation 
for his contribution to the development and promotion of wrestling.
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Послеслов

В началото на 2013 г. ръководството на БОК направи работна 
среща с обществени олимпийски деятели, на която представи 
една от инициативите на Комитета за ознаменуване на 
неговата 90-годишнина – написване на исторически очерк 
за развитието на БОК от създаването му до днес. 

Вдъхновени от това предложение, присъстващите сформираха 
творчески екип, който работи в продължение на повече 
от година с много всеотдайност, отговорност и високо 
съзнание за мисията, която имаше пред себе си, в единство 
и разбирателство за осъществяване на сложните творчески 
задачи по изготвяне на изданието. 

Главната цел на екипа бе да бъде изяснена ролята и приноса на 
Българския олимпийски комитет като особена институция, 
чиито функции, съобразно Олимпийската харта, са насочени 
да посредничи за развитието на олимпийското движение и 
да насърчава развитието на спорта като социално явление в 
България в духа на олимпийските ценности. В рамките на тези 
ограничения е разбираема невъзможността да се представят 
обстойно приносите на отделните спортни организации, на 
спортисти, деятели и ръководители на спорта в страната, 
както и значителното развитие на отделни спортове в 
България, което е предмет на самостоятелни разработки.

Като представител на НСА „Васил Левски” и ръководител на 
сектор „История на физическото възпитание”, на мен се падна 
честта и отговорността да обединя авторската дейност на 
екипа и искам да изкажа своята благодарност към Белчо Горанов, 
Румяна Динева, Мая Мицова, Катя Иванова, Емилия Витанова, Олга 
Сладкарова, Боряна Тончева, Владимир Памуков, Николай Кръстев, 
Ефрем Ефремов и Христина Бицова които през цялото време, 
въпреки своите служебни и обществени задължения, отдадоха 
безрезервно сили, за да бъде подготвено това юбилейно издание.

Посвещаваме тази книга на многобройните олимпийски деятели 
в България, които направиха Родината ни съпричастна към 
хуманната кауза на олимпизма и олимпийското движение от края 
на ХIХ в. до днес.

Лозан Митев
6 септември 2014 г.

Afterword

In the beginning of 2013, the BOC management convened a meeting 
with public figures committed to the Olympic idea and the following 
initiative of the Committee was presented on the occasion of its 90th 
anniversary, i.e. to write a historical review of the BOC development since 
its establishment to the present day.  
 
Inspired by this proposal, the meeting attendees formed a creative team 
that has worked and dedicated efforts, expertise, and high sense of 
responsibility for more than a year in order to complete this mission in an 
atmosphere of team spirit and understanding for the accomplishment of 
the complex creative tasks this publication presented. 
 
The main objective of the team was to clarify the role and contribution 
of the Bulgarian Olympic Committee as a special institution, functioning 
in compliance with the Olympic Charter, that mediates the growth of the 
Olympic movement in Bulgaria and encourages the development of sport 
as a social phenomenon in the spirit of the Olympic values. Being limited in 
such a framework, it is understandable that it was not possible to include in 
great detail the achievements of all sports organisations, athletes, activists 
and sport leaders in the country and pay due attention to the significant 
development of individual sports in Bulgaria, which would be the subject of 
separate research.  
 
As a representative of the Vasil Levski National Sports Academy and Head 
of the History of Physical Education Department, I had the honour to be 
entrusted with the responsibility to unite the creative efforts of the team 
and in this capacity I would like to express my gratitude to Belcho Goranov, 
Rumyana Dineva, Maya Mitsova, Katya Ivanova, Emilia Vitanova, Olga 
Sladkarova, Boryana Toncheva, Vladimir Pamukov, Nikolay Krastev, Efrem 
Efremov and Hristina Bitsova who worked enthusiastically throughout the 
whole project, finding the time despite their other professional and public 
duties, and did their best to prepare for this anniversary edition.  
 
We dedicate this book to the numerous Olympic figures in Bulgaria who 
have made our country a part of the cause of humanism, i.e. the cause of 
Olympism and the Olympic Movement since the late 19th century to this day.  

 
Lozan Mitev  
6 September 2014
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