ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЧРЕЗ
ОФИЦИАЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПФК „ЛЕВСКИ“ И НКП
„ЛЕВСКИ“ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

Настоящото предложение към ПФК „Левски“ е изготвено от „Националния клуб на
привържениците на Левски“, за да бъдат регламентирани с нужната пълнота и яснота
съществуващите отношения между ПФК и неговите организирани привърженици.
Основните цели на същото са насочени, от една страна, към утвърждаване на създадените
добри практики и от друга страна, към детайлизирането и оптимизирането на тези
отношения с оглед постигането в максимална степен на позитивни резултати и просперитет
на клуба, за което изключително съществена роля играе неговата публика.
Считаме, че поемането на точни взаимни ангажименти в контекста на актуалните
правни рамки, определени от европейското и националното законодателство, както и от
нормативните изисквания на УЕФА и ФИФА, е от особена важност като гаранция за успех във
всички аспекти на функционирането на ПФК „Левски“.

1. КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ.
КАКВО СЕ СЛУЧВАШЕ ПО СТАДИОНИТЕ В НАЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ – безредици,
масово използване на забранена, самоделна пиротехника, нахлуване на полицията в
сектора на агитката на всяко дерби, побоища извън стадиона и редица други инциденти.
През целия период на последното десетилетие на миналия век, хаосът и анархията властваха
по стадионите. Това бе времето, в което субкултурата на ултрас движението се настани
трайно на трибуните. Процесът започна още преди политическите промени от 1989 год., но
с тяхното начало влиянието на най-темпераментите привърженици набра огромна сила.
Един от естествените врагове, извън чисто футболното съперничество, в очите на
хората от „Сектор Б“ бяха представителите на полицията. Тази ненавист бе трупана в
продължение на годините на комунистическия режим, през които най-изявените
привърженици на отбора търпяха тежки репресии заради обичта си към „Левски“ като
символ на демокрацията и свободния дух.
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Въпреки промените на тоталитарната държава от 10.11.1989 год., старите
милиционери, облекли униформата на полицаи, продължаваха да разглеждат
запалянковците като проблем, основното средство за разрешаването на който беше
жестоката саморазправа и масовият побой. Привържениците от „Сектор Б“ обаче започнаха
да дават все по-сериозен отпор на органите на „реда“. Това естествено водеше след себе си
до създаване на масови безредици, които приключваха със сериозни вреди от най-различен
характер.
Създаденият огромен ситуационен проблем породи идеята за самоохрана в средите
на възобновеното организирано движение на левскарите. Така първите стюарди се появиха
в „Сектор Б“ в края на 90-те и началото на новия век. Последва процес на утвърждаване на
практиката за самоохрана сред привържениците, който отне години на усърдна работа. В
немалка степен хората, ангажирани като доброволци с тази дейност, търпяха и лични щети
от всякакво естество. Водени от твърдото си убеждение, че въпреки всичко това е
правилният път, лидерите в агитката не се огънаха пред трудностите и продължиха да
отстояват идеята за стюардска организация като приоритетен способ за създаване на ред по
трибуните.
Не може да не се отчете, че след поредица от инциденти и самата полиция възприе
европейските тенденции за „излизане“ от стадионите и започване на диалог с
привържениците. Този дълъг и мъчителен процес доведе до сегашното положение, в което
домакинските мачове на „Левски“ се охраняват изцяло от стюардската организация на
привържениците. Същото важи и до голяма степен за мачовете, провеждани в провинцията.
Положените усилия имат своите видими резултати. Практиката безспорно показва,
че когато стюардите са представители на самата агитка, инцидентите са сведени до
минимум. Съпоставени с проявите от недалечното минало, днешните такива се отличават с
далеч по-ниска степен на укоримост и интензитет.
Същевременно, безспорен е фактът, че не във всички случаи поведението на
привържениците е в унисон с изискванията на БФС и УЕФА, от което следват различни
неприятни административни и дисциплинарни санкции за клуба и неговата публика.
Длъжни сме да подчертаем обаче, че в огромната част от случаите неправомерните прояви
и наказанията са допуснати независимо от перманентния стремеж на стюардската
организация за тяхното предотвратяване. За реализацията им допринасят както отсъствието
на информираност у привържениците, така и непрофесионално организираният
пропускателен режим на подстъпите към стадионите. Абсолютно безусловно, проблемното
поведение на хората от трибуните представлява и спонтанен трудно контролируем израз на
недоволство от дългия период на неуспехи на „Левски“ на домашната и международната
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футболна сцена. Красноречив пример за това е емоционалната реакция на феновете след
провала в мачовете с „Вадуц“.
Ето защо, безспорно е нужна още много сериозна работа от всички, която да сведе
до минимум негативните последици за клуба. Водени най-вече от идеята за единство между
клуб и публика като безусловно наложен от времето императив, считаме, че нашето
предложение за дългосрочна съвместна дейност е изключително необходимо.
Тук искаме също така да маркираме, макар и без претенции за изчерпателност, че
паралелно с усърдната ни работа, свързана с охраната на мачовете, от наша страна
перманентно беше организирана широкомащабна дейност, насочена към формиране,
съхраняване и утвърждаване на левскарските ценности. В тази връзка НКП "Левски" е
инициатор и организатор на редица запомнящи се събития, останали завинаги в паметта на
всички левскари. Списъкът е дълъг, но може би най-значимите постижения са:
•
•
•
•
•

100-годишният юбилей на ФК „Левски“ – 2014 год.
Благотворителният мач за спасяване БК „Левски“ – 2015 год.
Честването на 50 години „Левски“ в европейските клубни турнири – 2015 год.
Честването на 100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски – 2016
год.
Отбелязването на 180 години от рождението на Васил Левски – 2017 год.

През годините „Националният клуб на привържениците на Левски“ е организирал
или е участвал в организацията на десетки детски футболни турнири в редица градове и
села: София, Благоевград, Кюстендил, Петрич, Сандански, Велико Търново, Пазарджик,
Карлово, Плевен, Симитли, Струмица, Сурдулица, Перник, Гоце Делчев, Ихтиман, Самуилово
и др.
В традиционни и ежегодни събития се превърнаха:
•
•
•
•
•
•

Коледният турнир по футзал, с участието на Ф.С.К. „ЛЕВСКИ" и сборен отбор на ПФК
„ЛЕВСКИ“ и различни други формации - провежда се от 2009 година.
Турнирът по бокс и бойни спортове - провежда се от 2012 година.
Турнирът по мини футбол „Синьо лято“ - провежда се от 2013 година.
Детски футболен турнир "Синя академия" в Кюстендил – провежда се от 2014 година.
Детски футболен турнир "Васил Левски" в Благоевград – провежда се от 2014 година.
Детски футболен турнир "Георги Стоянов - Банката" в Петрич – провежда се от 2015
година.
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•
•
•

Благотворителен футболен турнир "Георги Георгиев" в Бяла Слатина – провежда се
от 2015 година
Турнирът по футбол в село Самуилово – провежда се от 2016 година.
Детски футболен турнир "Купа Левски Бургас" – провежда се от 2017 година.

„Националният клуб на привържениците на Левски“ от години създава и развива
спортни клубове с множество успехи, включително международни. По този начин НКП
"Левски" не само поощрява и допринася за развитието на масовия спорт в България, но и
прави известно името на любимия отбор далеч извън пределите на страната.
•

•

•

•

Футзал клуб Ф.С.К. „Левски" – съществува от 2006 год., официално учреден през 2008
год., има 5 финала на Национално първенство, 2 шампионски титли – 2010 год. и
2017 год., 6-кратен шампион на София, с 2 участия в Шампионска лига и
представляващ гръбнака на националния отбор по футзал.
Боен клуб „Левски София“ – учреден през 2012 год., има стотици медали и купи от
национални, републикански и международни състезания, шампион от турнира в Рим
2017 год., има Европейска титла от Лисабон през 2018 год. и 2019 год., сребърен
медал от Световното първенство IBJJF World Masters 2018 – Las Vegas, две отборни
купи от Румъния, една от Сърбия и много други.
Боксов клуб „Левски“ – учреден през 2012 год., има стотици медали и купи от
национални, републикански и международни състезания в различни възрасти и
категории.
Десетки отбори по мини футбол.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Левскарската общност винаги е била отдадена на взаимопомощ, обществена
дейност и е поддържала постоянна готовност да подкрепя социални каузи. Под една или
друга форма левскарите винаги са участвали в благотворителност без дори самите те да
осъзнават характера и значимостта на този вид дейност.
През годините „Националният клуб на привържениците на Левски" е инициирал и
подкрепил множество левскарски, благотворителни инициативи и директно е
подпомогнал множество левскари в нужда.
Всичко това бе предвестник на създаването на една вече официално регистрирана
благотворителна асоциация, която благодарение на популярността на „Левски” извън
границите на родината и наличието на сериозни и дълготрайни връзки на синята
публика с футболни запалянковци от Европа, бе регистрирана като международна
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организация със седалище Париж, Франция. Тя бе кръстена Levski Family по идея на
нейния създател Пиер Фрише и бе официално основана през 2017 година.
Благодарение на усилията и работата на доброволците от Levski Family през последните
години, бяха събрани и вложени в благотворителни каузи над 60 хил. лева!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

събрани средства за лечение и рехабилитация на деца, сред които: София, Радо,
Любчо, Никол, Бориса, Дани, Боян, Йоанна и др.
събрани средства за операция на Сашо от Редута
събрани средства за операция на Александър Янков
събрани средства за подкрепа лечението на Боби (Борис Христов)
събрани средства за подкрепа лечението на Слави (Станислав Ильовски)
събрани средства за операция на Атанас Иванов
събрани средства за зъболечение на Виктор Даскалов
събрани средства за погребения и изграждане на надгробни плочи на изтъкнати
левскари, полагане на венци
оказана юридическа помощ на левскари в нужда
организация на Левскарски Великден, втора поредна година, дарителска кампания храни за бедни и възрастни хора
организация на четири благотворителни турнира по футбол „Заедно за Любо”,
„Заедно за Софи”, „Заедно за Станислав”, „Заедно за Боби” – рекордно участие на
отбори
участие в организацията на футболен турнир „Георги Георгиев” в Бяла Слатина за
трета поредна година
участие в организацията на международен детски турнир в гр. Струмица
(Македония)
подкрепа на детски турнири по футбол в Петрич, Бургас, Кюстендил, Сопот
спонсориране на българските бойци по бразилско жиу-жицу от Боен клуб "Левски
София" за световното първенство в Лас Вегас
спонсорство на шампионка по шахмат
подкрепа на инициативата на фен-клуба в Петрич за изграждане на бюст-паметник
на Васил Левски в града
събрани средства за ремонт автобус НКП "ЛЕВСКИ"
организирани над 30 урни в осем български града и в Лондон
организация на ежеседмични благотворителни търгове
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2. НАШИТЕ СТРУКТУРНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ,
АНГАЖИМЕНТИ И ОТГОВОРНОСТИ.
2.1. Разработване, внедряване и прилагане на „Правилник за вътрешния ред по време
на провеждане на спортни и развлекателни мероприятия, при домакинства и гостувания“.
Съществуващият в момента такъв не се отличава с достатъчна задълбоченост и прецизност
и не отчита редица ситуационни специфики, касаещи провежданите на стадион „Георги
Аспарухов“ мачове, както и тези при гостуванията на отбора.
2.2. Охранителна дейност.
•
•
•
•

Физическа охрана на спортни и други мероприятия и събития, организирани от ПФК
„Левски“ на стадион „Георги Аспарухов“ и други локации, наети от клуба.
Денонощна физическа охрана на стадион „Георги Аспарухов“.
Денонощна охрана, осъществявана чрез технически средства и видеонаблюдение на
стадион „Георги Аспарухов“.
Денонощен пропускателен режим за стадион „Георги Аспарухов“, както по време на
спортни и други мероприятия и събития, така и извън тях.

2.3. Въвеждане в действие на проекта UEFA SLO (Supporter Liaison Officer/Координатор
за връзка с привържениците).
Съгласно Член 35 от Разпоредбите на УЕФА от 2010 г. за лицензиране на клубове за
честна игра, от клубовете в цяла Европа се изисква да назначат Координатор за връзка с
привържениците.
•
•

•
•

Кандидатът за лиценз трябва да назначи служител за връзка, който да действа като
ключова точка за контакт за привържениците.
Координаторът за връзка с привържениците трябва редовно да присъства на срещи
с ръководството на клуба и трябва да сътрудничи със служител по сигурността
относно въпросите, свързани с безопасността и сигурността.
Една от основните цели на SLO е да се постигне прозрачност и подобряване на
комуникациите между участващите страни.
Проектът SLO потвърждава, че привържениците не се определят от ролята им, като
потребители в системата за професионален футбол и че в интерес на всички е да се
правят по-големи крачки, за да се изгради взаимно съгласие и хармонични
отношения между клуба и неговите привърженици.
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•

•

•
•

•

•

•

Доказателствата показват, че ако феновете имат думата относно начина, по който ги
третират, те ще се държат по-добре, като се има предвид, че изключването и
репресията им не работят особено добре.
Вместо да се третират като потенциални размирници, феновете трябва да се
разглеждат като хора, способни да дадат активен принос към по-широкия дневен
ред на техните клубове.
SLO предоставя възможност на привържениците да станат по отговорни партньори,
чрез подобряване на качеството и ефективността на диалога.
Координаторът за връзка с привържениците е комуникатор, а не "пожарникар". Една
от задачите на SLO екипа е да се опита да предотврати предизвикването на
неприятности. SLO прави това чрез възпитание, общуване, информиране,
убеждаване и ангажиране с фенове. Целта е да се стимулират привържениците да
поемат отговорност за собствените си действия.
Отговорността за избора на Координатор за връзка с привържениците е на
ръководството на клуба. Изборът на правилния човек за тази работа не е лесна, но
кандидатите често ще подсказват за себе си чрез предишната си работа в
организации на привърженици. Благодарение на много и различни задачи, не всеки
фен може да стане Координатор за връзка с привържениците.
Основните доминиращи предпоставки са SLO да бъде добре известен сред феновете
на клуба, да се радва на широка подкрепа и много добре да разбира целевите
групи.
За предпочитане е Координаторът за връзка с привържениците да бъде нает от клуба
на пълно работно време, което би позволило в най-голяма степен да бъдат
изпълнявани взаимните ангажименти, както и да се търси отговорност за
неизпълнението им. В перспектива, в клуб като „Левски“ може да бъде сметнато за
необходимо да се назначат и повече от един координатори за връзка с
привържениците с оглед евентуалното тежко работно натоварване.

2.4. Образователна дейност и превенция на противообществени прояви.
•

•

Образователна кампания в Интернет и официалните медии на ПФК „Левски“ и НКП
„Левски“ с ясно изразени послания за последиците от определен тип действия на
привържениците.
Целенасочено публикуване на постоянно актуализиращия се списък със забранени
символи във всички информационни канали, с които ПФК „Левски“ и НКП „Левски“
разполагат.
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Създаване на Екип „1914 Crew“, който да работи в тясно сътрудничество с
Координатора за връзка с привържениците.
„1914 Crew“ се състои от представител на НКП „Левски“ и основните ултрас групи
сред привържениците.
„1914 Crew“ се сформира поне 2 седмици преди мачовете в чужбина и в седмицата
преди срещите в България.
„1914 Crew“ провежда среща между членовете си заедно с SLO-то преди всеки мач,
на която обсъжда плана за действие в зависимост от конкретиката на същия.
„1914 Crew“ използва обозначителни знаци (баджове, дрехи, жилетки с лога и т.н.),
с които останалите привърженици да се ориентират кои са лицата, които ще
проверят знамената и другите атрибути, които привържениците внасят на стадиона.
Всяка една от групите излъчва човек, който да се погрижи знамето да мине през
проверка, за да не се пречи на влизането на останалите хора към сектора.
На стадиона първо влиза Координатора за връзка с привържениците и „1914 Crew“,
които се ангажират да проверят условията на стадиона (сектора) и знамената на
фракциите за забранени символи.
SLO и „1914 Crew“ заемат своето място, разположено веднага след полицията или на
входа на самия сектор.
Проверката се извършва, като всички групи са със знанието, че предстои проверка –
въз основа на постигната принципна информираност, както и на предварително
предупреждение от SLO и „1914 Crew“.
При установяването на знаме или друг атрибут, който би довел до проблеми за клуба
или публиката, същите биват върнати, като се посочва съществуващата
проблематика в случая.

2.5. Ежегодно утвърждаване на Национален календар за левскарски събития и инициативи
под егидата на ПФК „Левски“ и с помощта на организираните привърженици.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПФК „ЛЕВСКИ“ АД. АНГАЖИМЕНТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, ОТНОШЕНИЕ И
ОТГОВОРНОСТИ.
3.1. Приемане, налагане и спазване на „Правилник за вътрешния ред по време на
провеждане на спортни и развлекателни мероприятия, при домакинства и гостувания“.
•

Публикуване и обнародване на Правилника във всички информационни канали на
ПФК „Левски“ (официален уеб сайт, фейсбук и други социални мрежи).
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•

•

Разпечатване на основните разпоредби и изисквания от Правилника на
информационни табла, които да се монтират по всички входове и други подходящи
места на стадиона.
Реализиране в пълна степен и във всички случаи на наказания за нарушителите на
Правилника.

3.2. Охранителна дейност.
•

•

•

Сключване на договор за възлагане на цялостната охранителна дейност за нуждите
на ПФК „Левски“ АД, доколкото неясно споделената отговорност води до обща
безотговорност!
Ясни, точни и конкретни ангажименти от страна на клуба по обезпечаване на
дейността по охраната – адекватно, своевременно и редовно заплащане,
подсигуряване на достъп до всички необходими за осъществяване на дейността
локации на стадиона и прилежащите части.
Подходящи условия и техническа обезпеченост за извършване на охранителна
дейност и инвестиции за подсигуряване на приемливи условия за привържениците
на стадиона с оглед на тяхната безопасност.

3.3. Обезпечаване на проекта SLO (Координатор за връзки с привържениците).
• Клубът трябва да назначи човек, излъчен от НКП „Левски“, ползващ се с доверие и
абсолютната подкрепа на организацията, с всичките и ресурси за изпълнение на
комплексните задачи, за постигане на високите цели. Това следва да се осъществи
при условията на трудов договор на пълен работен ден и при обезпечено адекватно
възнаграждение, съобразено с високоотговорната дейност на SLO.
• SLO трябва да може при необходимост (гостувания в чужбина, на дербита, както и на
по-мащабни събития) да се ползва от услугите на екип от до трима човека, посочени
от него, обезпечени от клуба.
• Осигуряване на специален офис със съответното оборудване (телефон, компютър,
интернет, принтер и др.) в административната сграда на клуба и достъп до
съответните мрежи на клуба (контакти за медии и агенция и др.).
• Осигуряване при необходимост на ползването на инфраструктурата на клуба заседателни зали, техническо оборудване и др.
• Осигуряване по възможност на МПС, за да се даде възможност на Координатора за
връзка с привържениците да посещава съответните целеви групи. При наличие на
строга отчетност от страна на последния за извършваната работа.
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•
•
•
•
•

Съдействие при организация и подготовка на всички събития от и за феновете
(например футболни турнири, пътуване за гостувания).
Осигуряване на прозрачност, чрез публична обосновка за взети решения при
възникнала нужда от това.
Осигуряване на обучения и инструкции.
Осигуряване на широка и бързо достъпна информация за клуба.
Предоставяне на акредитация за достъп до стадионите (собствен и при гостувания).

3.4. Обезпечаване на екипа „1914 Crew“.
• Упълномощаване на SLO за избор на членове на екипа „1914 Crew“.
• Подсигуряване на правомощия на членовете на екипа, свързани с извършване на
дейността им чрез статут и отличителни значи (баджове, дрехи, жилетки с лога и т.н.).
3.5. Обезпечаване на „Национален календар за развитие и утвърждаване на левскарството“.
• Адекватно отношение и съпричастност към значимите за левскарите и левскарството
събития и дати.
• Присъствие и участие в левскарските събития и инициативи, благотворителни и
такива с обща характер на представители на ръководството на клуба и играчи от
първия отбор на Левски.
• Подсигуряване на материална база и ресурси необходима за провеждане на
левскарски събития и инициативи (достъп до стадиона, зали, помощни помещения,
инструменти, материали и др.).
• Дофинансиране при възникнала обоснована нужда на бюджета за организация и
провеждане на левскарските събития и инициативи.
3.6. Уреждане на търговските взаимоотношения свързани с фенартикулите.
•
•
•

Сключване на договор за предоставяне на лиценз за производство и търговия с
продукти със запазените марки на ПФК „Левски“ АД.
Договор за доставка на официална екипировка и други продукти, произведени от
клуба за нуждите на магазинната мрежа на НКП „Левски“.
Ангажимент и активни действия в посока справяне с нерегламентираната търговия с
фен-артикули със запазените марки на ПФК „Левски“ АД.
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4. Заключение
С текущия документ, НКП „Левски“ се стреми да аргументира цялостната си визия за
взаимоодействие, обхват, целенасоченост и полза от стриктно, официално и прозрачно дефинирани
рамки на взамоотношенията между ПФК „Левски“ и неговите организирани привърженици. Нашият
дългогодишен и мащабен опит ни е убедил с множество факти и събития, че половинчати уговорки,
неясни ангажименти, размита отговорност и липса на дългосрочна визия са пагубни както за самия
клуб, така и за неговите привърженици.
НКП „Левски“ не претендира за пълна изчерпателност на необходимите действия свързани с
работата с привържениците на клуба, но уверено заявява, че изложените в този документ мерки, са
се доказали през годините като крайно необходими. Изпълнението им зависи изключително от
правилен предварителен анализ, изготвяне на пътна карта на действията, включваща разделение
на етапи с ясни крайни срокове. НКП „Левски“ ясно заявява, че има компетнцията и капацитета да
участва в планирането и успешното прилагане на гореизложените мерки.
Представяйки на вниманието Ви нашето предложение, сме готови в рамките на конструктивен
диалог помежду ни да откликнем с разбиране и позитивизъм към всяка Ваша идея, която е в интерес
на общата ни дейност и най-вече в полза на любимия отбор.
В случай, че ръководството на ПФК „Левски“ прецени участието на НКП „Левски“ за нежелателно
и контрапродуктивно, то ние настояваме това да бъде оповестено ясно и публично. При такова
развитие, нашата организация заявява, че няма да пречи на успешното изпълняване на заложните
в този документ цели. Напротив, ние ще бъдем поне толкова деен коректив на действията по
имплементирането им, колкото е била взискателна критиката към действията на НКП до момента.

С уважение,
Управителен съвет на „Националния клуб на привържениците на Левски“
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