
 



Уважаеми колеги, приятели, 
 
Вероятно вече сте научили новината за моята оставка. В тази връзка бих искал да дам 
някой разяснения.  
 
Откакто подадох оставка се наслушах на упреци, колко съм безотговорен и 
неблагодарен към БФТ и това което тя е направила за мен. Ето какво искам да кажа: 
 
1. Искам да стане ясно на всички, че нямам никакво намерение да напущам БФТ - ITF, 
а още по-малко да я разцепвам ! Вложил съм в тази организация твърде много енергия 
и години за да се откажа от нея. А и защо? Най-лесно е да избягаш. 
 
2. Аз съм вложил душа и сърце в Tаекуон-до от 1988г. и от тогава датират моите 
наблюдения за развитието на българското Tаекуон-до и федерация. От позицията на 
всички тези години аз твърдя, че избирането на г-н Марио Богданов е най-успешният 
ни избор за Президент на БФТ - ITF. Смятам, обаче, че липсата на диалог между 
Управителния Съвет /УС/ на БФТ - ITF и нейните членове може да се окаже пагубно, 
както за него, така и за самата федерация. За липсата на този диалог има вина както 
УС, така и всеки член на федерацията персонално. От твърде дълго време се опитвам 
да събудя съзнанието на вас, моите колеги. Опитвах се да предизвикам конструктивни 
спорове и диалози по наболели за БФТ и Tаекуон-до теми, вярвайки в мъдростта, че в 
спора се ражда истината. Аз вярвам, че БФТ не е съставена от 3-4 клуба, както сте се 
примирили вие, колеги, а от всички нейни членове. Всеки един от нас има своите права 
и задължения по Устав. За съжаление ние не изпълняваме задълженията си съвестно, 
а правата не само, че не ги упражняваме, но смятам, че повечето от вас не ги и знаят. 
Не искам да обиждам никой, но смятам , че има твърде много заспали души. Крайно 
време е да се събудите, защото това е в интерес на всички ни. Трябва да се спре с 
порочната практика да се оставят нещата в ръцете само на УС, а да се търси диалог, 
да се дават предложения, да се упражнява контрол. Казвал съм го много пъти, ще го 
кажа пак. 20 глави мислят по-добре от 2. В разговор с мен, много от вас негодуват по 
различни поводи. Къде с право, къде без, но лошото е, че не намирате смелост и 
смисъл да го изкажете публично.  
 
3. Аз безкрайно уважавам Сахьоним Ким Унг Чол и никога не съм поставял под 
съмнение неговите качества и умения. И как бих могъл, та нали именно той е този, 
който запали всички нас с искрата на Таекуон-до преди толкова много години. Точно 
обратно, опитвам се да го следвам и подпомагам в неговия тежък път в 
популяризирането на Таекуон-до. Надявам се да съм го убедил в моята преданност и 
лоялност. 
 
4. Аз оценям това, което БФТ - ITF е направила за мен и моя клуб и съм и' благодарен 
за това. Твърдя обаче, че не съм никому длъжник. С моята работа до сега съм се 
изплатил. Според мен федерацията не е нищо друго освен група клубове и хора, 
обединени от общи цели и идеи. Целта на федерацията е да подпомага работата на 
тези клубове и хора в постигането на тези цели. В тази връзка мисля, че не клубовете 
трябва да помагат на федерацията, а обратно. В противен случай цялата идея се 
изражда до една организация, на която робуваме.  
 



5. Осъзнавам отговорността на степента, която нося /4 дан/ и поста, който заемах. 
Именно това е една от причините да взема решението за оставка. Що се отнася до 
самата степен смятам, че никой няма моралното право да я оспорва. Защитил съм 4 
дан със знания и умения, покривайки един изключително сериозен тест. Само тези, 
които са го покрили разбират напълно неговата трудност. 
 
6. Неприятен ми е начина, по който влязох в националния отбор. Платих си, за да 
участвам на Европейското в Словакия и на Световното първенство в Гърция. Платих 
си както подготвителните лагери, така и разходите по самите състезания. Болно ми е, 
но не съжалявам. Единствения разход поет от БФТ, са таксата за участие и пътните 
разходи. Ситуацията бе такава, че нямаше друг начин да докажа себе си. Моята 
възраст, дисциплината, в която се състезавам и недостига на пари в БФТ, са твърде 
лоша комбинация. Въпреки това на тези състезания аз доказах напрактика, че имам 
възможности и потенциал. Нормалния начин за влизане в националния отбор е 
селекция на националния треньор на базата на представянето на състезателите в 
националните първенства и турнири. Това обаче се оказва невъзможно за мен, тъй 
като моята основна дисциплина е тул до 4 дан. Такава дисциплина просто не се играе 
в България и по този начин нямам никакъв шанс да се докажа. Ето затова взех 
решение да финансирам със собствени средства участието си на Евро 2003, 
облекчавайки федерацията от този финансов риск. И докато за първото ми участие 
смятам, че постъпих правилно, то решението на УС за световното първенство да не ме 
извика на лагер е неразбираемо. За мен най-голямото огорчение си остава не това, че 
не се намериха средства за мен, а абсолютната незаинтересованост от моето участие. 
Беше ми заявено: "Ако си платиш - ще играеш!" Можеше поне да си направят труда да 
кажат, че ще се опитат да намерят начин, без да обещават, но не. Е, аз си платих и не 
съжалявам, но от това не ми става по-добре. И няма как иначе - аз бях единствения 
който си плаща, и за лагерите, и за състезанията. Затова говоря за прилагането на 
двоен стандарт от БФТ - ITF. В крайна сметка още от първия лагер се превърнах в 
основен състезател, включен във всички отборни дисциплини.  
 
7. Съжалявам, ако на някой от вас звучи пресилено и нескромно определението за 
"елитен национален състезател", но бих искал да попитам: Колко вицеевропейски 
шампиони има БФТ? И колко са тези състезатели показали качества и възможности 
още в първото си голямо състезание??? Е, аз показах такива показатели и затова 
имам смелостта да смятам, че съм елитен национален състезател. Иска ми се да 
вярвам, че оставката ми няма да предизвика ответна реакция, стопираща кариерата 
ми на национален състезател. В крайна сметка всеки един от националния отбор играе 
на първо място за България, а не за собствена слава или премии. Е, поне се надявам 
да е така.  
 
В заключение се обръщам към колегата, който ще бъде назначен на длъжностите 
заемани от мен, пожелавайки му успех и кураж. 
 
Николай Бакърджиев  
 

 


