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В последните седмици във 
футболните среди у нас все 
по-упорито се обсъжда иде-
ята за създаване на Висша 
лига, която да  замени съ-
ществуващата в момента 
„А“ Професионална футбол-
на група и да събере на едно 
място най-силните тимо-
ве с тези, имащи най-голе-
ми традиции и постижения 
в исторически план.

след административното из-
хвърляне на ЦсКА и Локомо-
тив софия през миналото лято 
и дисциплинарното на Литекс 
през зимата в елитната диви-
зия останаха само 9 отбора. 
Бройка, която е незапомнено 
малка от края на 20-те години 
на ХХ век. Това,  съчетано с на-
маляването на броя на отбори-
те в „А“ група по спортно-тех-
нически критерии в послед-
ните 3 години, не даде нужни-

те резултати и качеството на 
футбола ни вместо да се вдиг-
не, спадна допълнително.

Затова и пред ръководите-
лите в БФс в момента седи го-
лемият въпрос какво точно да 
направят, за да може да се спре 
агонията на клубове и фенове. 
Появата на радикалното реше-
ние за създаване на Висша лига 
към момента изглежда като 
единствената възможност за 
някакъв вид оздравяване, кой-
то да даде реални резултати.

Каква би била същността 
на Висшата лига?
Идеята, която до този момент е 
най-широко обсъждана, е да се 
създаде акционерно дружест-
во, което да замени съществу-
ващата сега футболна лига. 
Това ново дружество ще дър-
жи рекламните и телевизион-
ните права и ще има възмож-
ността само да организира пър-
венството и ще може само да 
генерира приходи, без да бъде 
зависимо от други фирми и по-
средници. Подобен модел има 
в много други държави, като 
може би най-близкият до нас е 
този в Шотландия. Там първен-
ството беше реорганизирано 
през 2013 година, а клубовете от 
четирите дивизии се обединиха 
в такова акционерно дружест-
во, като всеки от тях притежа-
ва равен дял и равно право на 
глас, без значение дали става 
въпрос за селтик, Рейнджърс 
или Беруик. За българския мо-
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дел все още е рано да се каже 
дали отборите, които ще оста-
нат да играят в по-долните ди-
визии, ще имат същите права 
като тези във Висшата лига, 
особено ако тя остане отворе-
на, както е навсякъде в Европа.  
Това, както и броят на тимове-
те, които ще състезават във Ви-
сшата лига, остават въпроси, 
които допълнително ще тряб-
ва да бъде разисквани. сигур-
но засега изглежда,  че ако Ви-
сшата лига види бял свят, то тя 
ще стартира с поне 12, а защо не 
дори и 16 клуба.

Какво трябва да се случи, 
за да стане възможно 
създаването на Висша лига?
На първо място тимовете, ко-
ито имат аспирации към нея, 
трябва да бъдат финансово под-
сигурени, да изчистят дългове-
те си и да оправят стадионите 
си. Това означава, че всеки от-
бор ще бъде длъжен да предос-
тави банкова гаранция от око-
ло 2 милиона лева и да измис-
ли как да се справи със задъл-
женията си към държавата на 
първо време, а след това и към 
останалите си кредитори.

Що се отнася до стадиони-
те, проблемът е много серио-
зен и изисква намеса от стра-
на на държавата. От една стра-
на клубовете, притежаващи зе-
мята под стадионите си, се бро-
ят на пръстите на едната ръка, 
а от друга реконструкциите из-
искват сериозни финанси, ко-
ито не са по силите на повече-
то клубове. За да бъде подобре-
но състоянието на стадионите, 
трябва да се оправят трибуни-
те, да бъдат сменени тревните 
покрития и задължително да се 
постави осветление, за да могат 
да се играят мачове и през тъм-
ната част на деня. Към момен-
та едва пет от деветте останали 
в „А“ група клуба отговарят на 
последното условие.

Кой ще има право да 
участва във Висшата лига?
Като приемник на съществува-
щата „А“ група Висшата лига 
ще бъде съставена от деветте 
тима в нея плюс още 3, 5 или 7 
отбора, отговарящи на дадени 
критерии. Част от тези крите-
рии са гореспоменатите за фи-
нансова стабилност и инфра-
структура, докато останалите 
са свързани с разпознаваемост-
та на тимовете, техните истори-
чески постижения, както и на-
личието на достатъчно солидна 
фенска база. според инициато-
рите на идеята за създаване на 
Висша лига тимове от Бургас, 
Русе, Велико Търново и  Враца 
е много по-вероятно да получат 
покани да се присъдинят към 
Висшата лига, отколкото таки-
ва от по-малки населени места 
като Любимец и Тетевен. 

Разбира се, за всеки футболен 
фен е ясно, че основната цел на 
създаването на Висшата лига, 
освен вдигането на качеството 
на футбола, е връщането в ели-
та на традиционно големи от-
бори като ЦсКА и Локомотив 
софия, както и Литекс. Отбори, 
които имат капацитета да вър-
нат публиката както на трибу-

ните, така и пред телевизорите. 
И докато пред Литекс нещата 
изглеждат сравнително прости, 
то пред ЦсКА и Локо има дос-
татъчно много пречки, за да по-
лучат необходимия уайлд кард 
за Висшата лига.

И ЦсКА, и Локо имат все още 
неизчистени дългове в особено 
големи размери, като тези на 
ЦсКА от над 30 милиона лева не 
са по джоба на никой български 
бизнесмен. Невъзможността за 
справяне с тези задължения оз-
начава, че ще трябва да се съз-
дадат нови дружества, които да 
се откажат от пасивите и акти-
вите на старите. Това означава 
разделяне с историята, марка-
та, емблемата и базите – нещо, 
което едва ли ще бъде толкова 
лесно преглътнато, особено от 
привържениците на „червени-
те“. Друга неяснота около клуба 
от Борисовата градина е свър-
зана с това кой точно ще се на-
гърби със създаването на ново 
дружество – Гриша Ганчев, Ва-
сил Божков, двамата заедно или 
двамата поотделно. 

Кой е за и кой е срещу 
Висшата лига?
Държавата, в лицето на спорт-
ния министър Красен Кралев, 
одобри идеята за преустрой-
ство във футбола и създаване 
на Висша лига. собствениците 
на част от водещите клубове - 
Кирил Домусчиев на Лудогорец 
и Венци стефанов на славия, 
вече изказаха подкрепата си 
за проекта. От БФс пък увери-
ха, че уЕФА също е дала зелена 
светлина за реорганизацията.

Интересното в случая е, че от 
Левски все още не са излезли с 
официална позиция по въпро-
са, макар и феновете на клуба 
да не крият факта, че не харес-
ват идеята.

Проблемът с времето
Ако идеята зад създаването на 
Висшата лига наистина е тол-
кова силна, колкото се говори, 
че е, то тя несъмнено ще се слу-
чи. Това обаче е твърде малко 
вероятно да стане през тази го-
дина, тъй като само ремонтите 
на стадионите няма да са при-
ключили. съмнително е и кол-
ко от клубовете могат да наме-
рят нужното финансиране до 
юли, когато трябва да започне 
новото първенство, както и ще 
успеят ли ЦсКА и Локо софия 
да се справят с всички адми-
нистративни процедури дото-
гава, за да отговарят на всички 
изисквания за лицензиране. Из-
ползването на уайлд кард е ед-
нократна процедура, така че от-
борите от по-ниска дивизия мо-
гат да се надяват да се качат в 
най-горната само веднъж. 

Всичко това означава, че ре-
формата във футбола ни е съв-
сем близо, но тя ще се случи не 
по-рано от средата на следваща-
та година. Дотогава всеки клуб, 
който има желание за присъе-
диняване към елитната диви-
зия, ще трябва да стабилизира 
финансовото си положение, да 
изгради нужната инфраструк-
тура и да докаже, че той и фе-
новете му имат място сред най-
добрите.  K
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са възможната бройка отбо-
ри, които ще играят.
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Според инициаторите 
на идеята за създаване 
на Висша лига тимове 
от Бургас, русе, Велико 
Търново и  Враца е 
много по-вероятно да 
получат покани.


