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100 Years since the Formation 
of the Bulgarian Olympic Committee

100 години от основаването 
на Българския олимпийски комитет

Сребърна възпоменателна монета 
Емисия на БНБ

Българската делегация на Игрите на IX Олимпиада, Амстердам, 1928 г.

Фон: Съставът на Българския олимпийски комитет през 30-те години на ХХ век.

The Bulgarian delegation to the Games of the IX Olympiad, Amsterdam, 1928.

Background: the members of the Bulgarian Olympic Committee in the 1930s.

Българската народна банка изказва благодарност на Българския олимпийски 
комитет за предоставените материали и фотографии.

The Bulgarian National Bank gratefully acknowledges the Bulgarian Olympic 
Committee for provided materials and images.



След Първата световна война основателят на международното 
олимпийско движение Пиер дьо Кубертен издига идеята за създаване на 
национални структури, които да спомогнат за популяризиране и разви-
тие на съвременния спорт и олимпийското движение, да насърчават 
националните спортни федерации и да си сътрудничат с Международния 
олимпийски комитет (МОК). По негово предложение, отбелязвайки заслу-
гите на България като държава, изпратила свои участници в първите 
Олимпийски игри през 1896 г. в Атина, с посредничеството на българския 
дипломат и политик Димитър Станчов, както и с подкрепата на Минис-
терството на външните работи и изповеданията и Министерството 
на народното просвещение на 30 март 1923 г. се създава Българският 
олимпийски комитет (БОК). Съгласно изискванията на МОК в него участ-
ват представители на всички тогавашни 16 спортни организации, а за 
председател е избран генерал Ефтим Китанчев, значим спортен деятел, 
който със собствени средства подпомага участието на българския 
отбор в VIII Летни олимпийски игри в Париж през 1924 г.

БОК се утвърждава като лидер на спортното движение в България 
и активен участник в международното олимпийско движение, изиграва 
ключова роля в утвърждаването на олимпийските ценности, дух и 
спортна култура, подпомага изготвянето на местното законодателство 
в тази сфера. 

Знак на уважение към страната е фактът, че Пиер дьо Кубертен 
кани за членове на МОК видни българи още от 1906 г. – Димитър Цоков, 
от 1912 г. – Димитър Станчов, от 1929 г. – Стефан Чапръшиков, които 
активно участват в развитието на международното олимпийско движе-
ние. Особено значим принос на БОК под председателството на генерал 
Владимир Стойчев е провеждането на историческия X Олимпийски конгрес 
във Варна през 1973 г.

Общо 230 са спечелените олимпийски отличия за България, 55 от тях 
са златни, 90 – сребърни и 85 – бронзови. Първия медал (бронз) донася 
боксьорът Борис Георгиев – Моката на Олимпийските игри в Хелзинки 
през 1952 г., а първия златен медал печели Никола Станчев (борба) на 
следващите игри в Мелбърн през 1956 г.

After World War I, the founder of the international Olympic Movement 
Pierre de Coubertin brought up the idea of creating national units which 
would help promote and develop modern sport and the Olympic Movement, 
foster national sports federations and cooperate with the International 
Olympic Committee (IOC). At his suggestion, noting the merits of Bulgaria 
as a country that sent its participants in the first Olympic Games in 1896 in 
Athens, the Bulgarian Olympic Committee (BOC) was established on 30 
March 1923 with the mediation of the Bulgarian diplomat and politician 
Dimitar Stanchov and with the support of the Ministry of Foreign and 
Religious Affairs and the Ministry of National Education. According to the 
requirements of the IOC, representatives of all 16 sports organisations at the 
time took part in it, and General Eftim Kitanchev, an eminent sportsman who 
supported with his own funds the participation of the Bulgarian team in the 
VIII Summer Olympic Games in Paris in 1924, was elected chairman.

The BOC established itself as a leader of the sports movement in 
Bulgaria and an active participant in the international Olympic Movement. It 
played a key role in the promotion of Olympic values, spirit and sports 
culture, supporting the drafting of national legislation in this field. 

A sign of respect for the country is the fact that Pierre de Coubertin has 
invited prominent Bulgarians to be members of the IOC – Dimitar Tsokov 
since 1906, Dimitar Stanchov since 1912, Stefan Chaprashikov since 1929 – 
all of them actively participating in the development of the international 
Olympic Movement. A particularly significant contribution of the BOC under 
the chairmanship of General Vladimir Stoychev was the holding of the histor-
ic X Olympic Congress in Varna in 1973.

Bulgaria won a total of 230 Olympic medals, 55 of which gold, 90 silver, 
and 85 bronze. The boxer Boris Georgiev-Mokata won the first medal 
(bronze) for Bulgaria at the 1952 Olympic Games in Helsinki, and Nikola 
Stanchev (freestyle wrestling) was awarded the first gold medal at the next 
games in Melbourne in 1956.


