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Настоящият текст е своеобразен отчет и обобщение на събитията в „ПФК Левски“ през 2020 г. 

Материалът не е изчерпателен, като фокусът е почти изцяло върху управленската структура и 

финансовото състояние на „ПФК Левски“, което беляза събитията в клуба през 2020 г. Текстът дава 

общата финансова рамка за периода след февруари 2020 г., като отчита основните моменти в 

процеса на оздравяване на клуба при новата управленска структура. Отчетът се стреми да 

представи безпристрастно фактологията, като оценката на събитията е през призмата на 

финансовото оздравяване на клуба, а не на футболните резултати. Материалът дава личната гледна 

точка на автора и не може да се приема, че отразява официалното становище на „ПФК Левски“.  

Промяната в управлението на „ПФК Левски“ 

„ПФК Левски“ изпрати една от най-трудните и противоречиви години в своята история. През 

февруари 2020 г. клубът на практика остана без собственик и генерален спонсор, което моментално 

доведе до тежка финансова криза. Последвалите безпрецедентни усилия на привържениците 

позволиха на клуба да избегне фалита и да продължи да функционира. Драмата с акциите на „ПФК 

Левски“ в крайна сметка намери своята развръзка, след като в началото на юни 2020 г. 

мажоритарният пакет акции беше прехвърлен на Наско Сираков.  

Последвалото Общо събрание на „ПФК Левски“, проведено на 17 юли 2020 г., легитимира 

промяната в управлението на клуба, като за членове на Надзорния съвет бяха избрани Наско 

Сираков, Тити Папазов и Петър Ганев. Последният като представител на привържениците и 

номиниран от Тръст „Синя България“. На първото заседание на Надзорния съвет, проведено на 23 

юли 2020 г., Наско Сираков беше избран за председател на Надзорния съвет и президент на „ПФК 

Левски“. На същото заседание на Надзорния съвет Павел Колев изрази своето желание да напусне 

поста на изпълнителен директор. Оставката не беше приета, като по предложение на 

мажоритарния собственик се постигна съгласие Павел Колев да остане на поста изпълнителен 

директор до края на годината.  

След направени номинации от мажоритарния собственик и проведено изслушване на кандидатите, 

на 29 юли 2020 г. беше избран и новият Управителен съвет на клуба в състав и с ресори както следва: 

Павел Колев (изп. директор), Константин Баждеков (финанси и бюджет), Минко Герджиков 

(взаимодействие с институциите и спонсори), Илия Христов (работа с привържениците, история и 

традиции, школа) и Ивайло Цветков (спонсори, реклама и комуникации). Първото заседание на УС 

на клуба се проведе на 5 август 2020 г. 

В последвалите месеци се наложи практиката за съвместни заседания на Надзорния съвет и 

Управителния съвет, които бяха провеждани редовно. В специфичната ситуация, в която се намира 

клубът към момента, подобен модел има своите плюсове и минуси – разглеждани от гледна точка 

на представител на привържениците в Надзорния съвет. Плюсове са по-лесната комуникация и 



пълната прозрачност по отношение работата на Управителния съвет. Минусите са свързани със 

смесване на ролите – надзорни и управленски, което е неизбежно при провеждане на общи 

заседания по оперативни и текущи въпроси. На фона на извънредната финансова ситуация в клуба 

през 2020 г., моделът на смесени заседания все пак бе предпочетен и се наложи като практика.   

Тежестта на „февруарските“ задължения 

Във финансово отношение голямото предизвикателство пред клуба беше изчистването на текущите 

задължения, които се появиха след събитията около Васил Божков и преустановяването на каквито 

и да е било финансови постъпления от генералния спонсор. През февруари 2020 г. клубът се озова 

в ситуация на силно раздут бюджет в разходната част – правен на база сигурни месечни 

постъпления от генералния спонсор, и на практика отсъстваща приходна част по отношение на 

постъпленията от реклама и спонсорства. Невъзможността да се покрият текущи плащания през 

следващите месеци, в т.ч. неизплащането на заплати, доведе до натрупване на задължения, които 

за кратко в текста ще бъдат посочвани условно като „февруарските“ задължения. Последните нямат 

общо с големите дългове на клуба, натрупани през годините от различни собственици, но имат 

директно отношение към лиценза, тъй като касаят задължения към футболисти и други клубове.  

Активността на привържениците след февруари 2020 г. позволи на клуба да остане над водата, в 

т.ч. да покрива вноските към НАП. Текущите задължения обаче – основно за заплати на футболисти, 

треньори и работещите в клуба, се трупаха и впоследствие бяха голямото предизвикателство пред 

новото управление. Справка към 9 юни 2020 г. показва, че натрупаните „февруарски“ задължения 

са над 3,5 млн. лева – 2,5 млн. лв. за заплати, в т.ч. данък общ доход и осигуровки, за периода 

февруари-май 2020 г., 600 хил. лв. към клубове за трансфери и 400 хил. лв. за комисионни и по 

договори с футболисти. Към 5 август 2020 г. тези задължения са вече над 4,8 млн. лв., като 

задълженията за заплати са нараснали до 3,8 млн. лв. (вече за периода февруари-юли 2020 година). 

Независимо как датираме реалната смяна на собствеността в клуба, факт е, че към първото 

заседание на новия Управителен съвет (5 август) „февруарските“ задължения или нужните средства 

за текущо оздравяване на клуба и връщане към нормален ритъм на работа са около 4,8 млн. лв.  

Покриването на въпросните 4,8 млн. лв. на практика беляза цялата оставаща година. По-долу са 

представени основните стъпки в този процес, като са разгледани два периода. Първият е до 

началото на октомври, тоест до затварянето на трансферния прозорец, и отразява неслучилия се 

оптимистичен сценарий за оздравяване в рамките на три месеца. Вторият е до края на годината, 

като включва и последните събития от декември 2020 г. За да бъдат тези събития поставени в обща 

рамка, първо е представен детайлен поглед към приходите на клуба през 2020 г.  

Приходите на „ПФК Левски“ в 10-те месеца без спонсор 

Разбивката на приходите на „ПФК Левски“ в периода февруари-ноември 2020 г. показва както 

водещата роля на привържениците в спасяването на клуба, така и структурните слабости, 

предизвикани от липсата на рекламни/спонсорски приходи. На графиката по-долу е представена 

детайлна разбивка на приходите в периода, като в нея 1) са включени всички дарения и 2) не е 

отчетен заемът от 200 хил. лв. през месец август 2020 г. Последният беше върнат в рамките на същия 

месец и е коментиран отделно. Макар да е представена на графиката, изводите по-долу не взимат 

под внимание графата „други дарения“, която е доминирана от голямото дарение през май 2020 г.  



 

Прави впечатление, че през голяма част от годината, въпреки липсата на генерален или други 

значими спонсори и рекламодатели, „ПФК Левски“ е в състояние да генерира по около 1 млн. лв. 

собствени средства на месец, които са резултат най-вече от активността на привържениците. Клубът 

достига 1 млн. лв. месечни приходи (без графата „други дарения“) в 5 от 10-те разглеждани месеца 

през 2020 г. Разбивката през тези месеци откроява потенциала за собствени приходи на клуба.  

Силните месеци и ролята на привържениците 

 Февруари – приходи от общо 1 006 хил. лв., в т.ч. 304 хил. лв. от абонаментни карти за 

втората половина на сезон 2019/2020 г., 219 хил. лв. от билети + 50 хил. от боксове, 112 хил. 

лв. от продажбата на стоки и 307 хил. лв. от индивидуални дарения за вноска към НАП; 

 Май – приходи от общо 997 хил. лв., в т.ч. 298 хил. лв. от билети за рождения ден на клуба, 

239 хил. лв. от продажбата на стоки, 235 хил. лв. приходи от УЕФА и 201 хил. лв. от 

индивидуални дарения за вноска към НАП; 

 Юли – приходи от общо 986 хил. лв., в т.ч. 285 хил. лв. от абонаментни карти за сезон 

2020/2021 г., 30 хил. лв. от билети, 186 хил. лв. от продажбата на стоки и роялти, 296 хил. лв. 

от телевизионни права, 90 хил. от реклама и 66 хил. лв. индивидуални дарения за вноска 

към НАП; 

 Август – приходи от общо 1 054 хил. лв., в т.ч. 293 хил. лв. от абонаментни карти за сезон 

2020-2021 г., 26 хил. лв. от билети + 83 хил. лв. от боксове, 131 хил. лв. от продажбата на 

стоки, 168 хил. лв. от телевизионни права, 50 хил. лв. от реклама, 22 хил. от индивидуални 

дарения за вноска към НАП и постъпления от трансфера на Иван Горанов; 
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 Октомври – общо 1 139 хил. лв., в т.ч. 534 хил. лв. от новите членски карти, 21 хил. лв. от 

абонаменти карти, 76 хил. лв. от продажбата на стоки, 19 хил. от индивидуални дарения за 

вноската към НАП и постъпления от трансфера на Стайн Спиерингс.  

През посочени 5 месеца „ПФК Левски“ достига месечни приходи в рамките на около 1 млн. лв., като: 

1) във всички случай привържениците носят поне 500 хил. лв. през покупка на абонаментни карти 

и посещение на мачове, покупка на стоки от фен магазина и участие в кампанията за членските 

карти; 2) останалите средства се допълват през приходи от телевизионни права, приходи от УЕФА, 

приходи от трансфери и приходи от дарения.  

Общо приходите на „ПФК Левски“ в периода февруари-ноември 2020 г. са 7,5 млн. лв., като 3,9 млн. 

лв. са директен принос на привържениците през абонаменти карти и билети, покупка на стоки и 

участие в кампанията за членските карти. Към тях следва да се добавят и над 1 млн. лв. от 

индивидуални дарения – основно за вноските към НАП. Общо привържениците са донесли близо 5 

млн. лв. или 66% от приходите на клуба в тези 10 месеца. След юни 2020 г., тоест след предаването 

на акциите, участието на привържениците е основно на две вълни – кампания за абонаментните 

карти (578 хил. лв. само през юли и август) и кампания за членските карти (687 хил. лв. през 

октомври и ноември), както и през покупката на стоки (534 хил. лв. в периода юли-ноември).  

Без реклама и спонсори няма постоянен паричен поток 

В периода февруари-ноември 2020 г. общо приходите от реклама в „ПФК Левски“ са едва 206 хил. 

лв. или под 3% от приходите на клуба в този период. Липсата на рекламодатели и спонсори 

безспорно беше голямата финансова тежест пред клуба в последните месеци. Без рекламни и 

спонсорски договори е на практика невъзможно да се поддържа постоянен паричен поток. 

Участието на привържениците има и кампаниен характер – кампания за абонаментни карти, 

кампания за членски карти, кампания за дарения и т.н., което все още не може да гарантира 

солидни преходи през всеки един месец от годината.  

Примери в това отношение са месеците април, юни, септември и ноември, в които приходите на 

клуба са в рамките на 200-300 хил. лв. на месец. Това автоматично означава, че клубът не може да 

покрие дори текущите си разходи през месеца. Своеобразното редуване на силни месеци – 

приходи от над 1 млн. лв., и слаби месеци – приходи в рамките на 200-300 хил. лв., направи 

процесът на стабилизиране сложен, а изчистването на „февруарските“ задължения почти 

невъзможно без подписването на рекламни/спонсорски договори или сериозен изходящ трансфер.  

Колко е бюджетът и достатъчен ли е приносът на привържениците? 

Опитът от 2020 г. показва, че привържениците могат да има значима роля в издържането на „ПФК 

Левски“, но няма как клубът да функционира нормално без да генерира комерсиални приходи от 

взаимодействието със спонсори и рекламодатели. Въпреки това, за отбелязване е фактът, че в 

силните месеци на кампаниите за абонаменти и членски карти, клубът успя да генерира достатъчно 

средства, така че покрие текущия си бюджет. С други думи, при евентуалната липса на всякакви 

стари задължения – тук дори не броим вноската към НАП, през август и октомври клубът щеше да 

е в състояние да покрие бюджета си.  

След реформата в първия отбор от лятото, месечният бюджет на „ПФК Левски“ е в рамките на около 

1 млн. лв. В тази сума влизат разходи за заплати (нето) на първи отбор, школа и администрация в 



размер на около 450 хил. лв., плащания на текущи данъци и осигуровки към НАП в размер на около 

150 хил. лв., месечната вноска по споразумението с НАП в размер на 143 хил. лв. и около 250 хил. 

лв. други разходи, в които влизат разходи за школата, за лагери, за организация на мачове, за 

стадиона, режийни и т.н. Последните варират през различните месеци, но средно за периода 

февруари-ноември 2020 г. са около 250 хил. лв. на месец.  

Какъв беше неписаният план след промяната в клуба? 

Макар през лятото да нямаше ясно разписана стратегия за справяне с „февруарските“ задължения 

и оздравяване на клуба, три бяха основните стъпки – коментирани и пакетирани в различна форма, 

които следва да бъдат посочени: 1) тотална реформа в първия отбор – разделяне със скъпоструващи 

футболисти и въвеждане на таван на заплатите от 10 хил. лева; 2) изходящи трансфери, които да 

покрият значителна част от „февруарските“ задължения; 3) генерирани на комерсиални и собствени 

приходи, в т.ч. нови спонсорски и рекламни договори, кампании за абонаментни и членски карти. 

Последните следваше да бъдат достатъчни за текущата издръжка на клуба.  

В оптимистичния вариант този план предполагаше стабилизиране в рамките на около три месеца, 

тоест до началото на октомври 2020 г. Този хоризонт се задаваше от очакването, че 1) ще бъде 

намерен спонсор („златен“ или „сребърен“ спрямо конспекта на „ПФК Левски“) в началото на 

сезона, тоест през август или септември; и 2) ще бъдат осъществени изходящи трансфери на най-

конвертируемите футболисти до затварянето на трансферния прозорец в началото на октомври 

2020 година. Очакването по всичко личи беше, че клубът има потенциал да покрие сериозна част 

от „февруарските“ задължения с продажба на някои от чужденците, които останаха в отбора към 

началото на новия сезон.  

Първите три месеца (юли-септември 2020 г.) 

В тези първи три месеца резултатите от финансова и организационна гледна точка бяха 

разнопосочни: 

 Най-бързо се случи реформата в първия отбор, която сериозно облекчи бюджета на клуба.  

„ПФК Левски“ се раздели с много от чужденците и въведе таван на заплатите от 10 хил. лв. 

Към септември 2020 г. отборът беше съставен предимно от българи, в т.ч. 18 бивши или 

настоящи юноши на клуба, и едва 5 чужденци. Над тавана на заплатите останаха единствено 

Паулиньо, Насиру и Робърта. Заплатите на първи отбор се свиха от над 500 хил. лв. в 

началото на лятото до под 300 хил. лв. след септември; 

 Клубът така и не успя да осъществи голям изходящ трансфер през първите три месеца. 

Единствено продажбата на Иван Горанов през август 2020 г. даде глътка въздух, но далеч не 

беше достатъчна за покриване на „февруарските“ задължения; 

 Клубът не успя да намери голям спонсор – „златен“ или „сребърен“ пакет, и съответно 

изигра голяма част от сезона без лого на своите фланелки; 

 Кампанията за абонаментите карти стана факт и беше основен приходоизточник в първите 

три месеца, заедно с продажбата на стоки – 600 хил. лв. от карти и 400 хил. лв. от стоки в 

периода юли-септември 2020 г.; 



 В първите три месеца клубът получи и две плащания от телевизионните права – общо 464 

хил. лв., както и приходи от рекламни договори в рамките на 163 хил. лв.; 

Всичко това доведе до ситуация, в която клубът успява да плати по някоя заплата в първия отбор, 

школата и администрацията, но не и да навакса значимо по отношение на „февруарските“ 

задължения. Общо постъпленията в периода юли-септември бяха 2,4 млн. лв. (без да броим заема 

от Тити Папазов). „ПФК Левски“ продължи да дължи пари на футболисти и служители, изоставаше 

с вноски по споразуменията с напусналите през лятото, дължеше пари на клубове по стари 

трансфери и нямаше възможност да разреши висящи казуси, като този с Хубчев и неговия екип.  

Бързият заем и поуката от влизането в обяснителен режим 

Заемът от 200 хил. лв., даден от Тити Папазов, непосредствено преди началото на шампионата (в 

началото на август) беше грешка. Макар от спортна гледна точка подобен ход да имаше логика – да 

се плати по една заплата на футболистите в съблекалнята точно преди първия мач от новия сезон, 

силната обществена реакция и влизането в обяснителен режим по-скоро навредиха на подкрепата 

и усилията на клуба да промени модела си на работа и да се отърси от негативите, които натрупа в 

периода на „висяща“ собственост.   

Практиката собственикът (като широко понятие) да дава заеми (директно или чрез свързани фирми) 

на клуба – при това в много по-големи размери от въпросните 200 хил. лв., беше един от тежките 

проблеми на клуба през последните 10 години и причина за постоянна зависимост и несигурност в 

дългосрочен план. Обичайно, при смяна на собствеността в „ПФК Левски“, клубът оставаше с 

неизчистени финансови отношения с предходният собственик. Това обяснява и пълното несъгласие 

на много от привържениците с всякаква форма на заеми от собствениците или свързани фирми.  

Единствената причина, поради която опцията за заем в началото на сезона да изглеждаше 

приемлива, беше ясният ангажимент, че този заем ще бъда върнат максимално бързо - в очакване 

на постъпленията от трансфера на Иван Горанов. Това в крайна сметка се случи, но негативният 

обществен отзвук вече беше факт. Важно е да се отбележи, че този заем беше единствен случай и 

клубът не е взимал друг заем след смяната в управлението.  

Вторите три месеца (октомври – декември 2020 г.) 

Вторите три месеца вървяха сходно с първия период, като през октомври и ноември клубът 

продължи да разчита основно на привържениците си – през новата кампания за членските карти. 

Промяна настъпи през декември, когато бяха подписани големи спонсорски и рекламни договори. 

Основните събития в периода бяха: 

 Кампанията за членските карти стартира успешно, като към края на годината „ПФК Левски“ 

вече има над 17 хил. члена. Това, наред с активността и даренията на привържениците от 

пролетта е може би най-добрата новина за клуба през 2020 г. Приходите от членски карти 

през октомври и ноември са 687 хил. лв.; 

 Осъществени бяха изходящи трансфери на Стайн Спиерингс (октомври) и Станислав Иванов 

(декември). Обобщена информация за трансферите във втората половина на 2020 г. е 

дадена в последната точка; 



 През декември Левски подписа с генерален (златен) спонсор – STRABAG, както и разшири 

сътрудничеството си с Palms Bet. На последния мач преди паузата отборът вече имаше лога 

на гърдите и на ръкава. Преговорите за сребърен спонсор (лого на гърба) не бяха затворени 

в рамките на 2020 г.; 

 „ПФК Левски“ подписа и споразумение с VIVACOM, с което бяха уредени финансовите 

взаимоотношения между двете страни и така отпадна дълг на клуба от над 3 млн. лв. В 

резултат на споразумението любимият стадион ще носи името „Vivacom Арена Георги 

Аспарухов“ до 31 декември 2024 г.  

Текущо състояние на задълженията и съдбата на лиценза? 

Развитията през декември, в т.ч. постъпленията от новия генерален спонсор (STRABAG), както и 

постъпления по договора с Palms Bet и по трансфера на Станислав Иванов, позволиха на клуба да 

изчисти голяма част от „февруарските“ задължения в последните дни на 2020 г. Тепърва ще видим 

обобщената справка за приходите през декември, но те при всички случаи ще бъдат значителни – 

по груби сметки сравними с приходите на клуба от абонаменти и членски карти, продажба на стоки 

и билети през цялата 2020 г.   

В последователни съвместни заседания на УС и НС на клуба на 10 и 17 декември бяха взети решения 

за покриване на ключови задължения до края на годината. В това число влизат плащания на близо 

900 хил. лв. за заплати на футболистите (в т.ч. заплатите за ноември), над 300 хил. лв. за заплати в 

администрацията и школата, както и предприемане на стъпки за покриване на над 1 млн. лв. 

задължения по споразумения с напусналите чужденци през лятото и стари плащания към други 

отбори (в т.ч. „Рен“ и „Камбур“). В края на декември „ПФК Левски“ плати и три вноски към НАП (за 

октомври, ноември и декември), с което е изряден спрямо споразумението с НАП за 2020 г.  

Към края на 2020 г. можем да твърдим, че заплатите на футболистите в съблекалнята са изплатени, 

изчистени са голяма част от задълженията към школата и администрацията, правят се и/или се 

подготвят плащания по задълженията към клубове и по сключените споразумения от лятото, водят 

се разговори и се търси разбирателство с треньорите (Хубчев и екип). На този етап е изчистен и 

казусът с НАП, като през 2021 г. всеки месец ще се дължат вноски от 143 хил. лв. по споразумението.  

От финансова гледна точка „ПФК Левски“ влиза по-спокойно в 2021 г., но предизвикателствата 

остават. Клубът изчисти в голяма степен „февруарските“ задължения, но ще трябва да свърши 

много работа по отношение на собствените приходи за да не изпадне в нови финансови проблеми 

и да поддържа бюджета си и през 2021 г. Големите плащания през декември по стари задължения 

прави невъзможно да се разчита само на вече сключените спонсорски и рекламни договори през 

2021 г. Остава опцията за реализирането на нови изходящи трансфери през зимния прозорец, което 

допълнително да подкрепи бюджета на клуба.  

Общо приходите от изходящи трансфери след промяна в собствеността са в рамките на около 1 млн. 

лв. В тази сума влизат само чистите постъпления за клуба, без да се отчитат направени отстъпки в 

полза на клуба от дължими плащания към трансферираните футболисти. Дори и да отчитаме тези 

отстъпки обаче, изходящите трансфери все още покриват малка част от „февруарските“ задължения 

– поне спрямо първоначалните очаквания, което прехвърля тежестта на старите плащания към 

текущите постъпления на клуба и съответно „изяжда“ от средствата за 2021 г.   



Въпреки подписването на ключови договори през декември, в клуба остава нереализиран 

потенциал за комерсиални приходи и партньорства с компании. Остават свободни спонсорски 

пакети за широк кръг от потенциални партньори, в т.ч. за „сребърен“ спонсор (лого на гръб) и за 

спонсори на отборите в академията – 16 отбора в 12 набора. Позициите са детайлно описани в 

разработения конспект от спонсорски пакети на „ПФК Левски“. Остава нереализиран и потенциалът 

за партньорства с по-широк набор от компании, извън очаквания интерес от бетинг компаниите 

и/или подновяването или разширението на вече установените партньорства през годините. 

Докато 2020 г. мина под мотото на „спасяването“ на клуба, предстоящата година вече налага друг 

стандарт. Успехът следва да се измерва не в „спасяването“, а спрямо резултатите от комерсиалното 

управление на клуба и показаното на футболния терен. Допълнителни предизвикателства пред 

„ПФК Левски“ през 2021 г. ще бъдат отстояването на ключови позиции за клуба, в т.ч. по отношение 

управлението на телевизионните права, както и приемането на план по отношение дългосрочните 

дългове и инвестициите в стадиона.  

  


