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Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект № BG05SFOP0012.009-0035 „Нови политики за качествен спорт на местно и национално ниво“,
по процедура BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И
МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, финансирана от
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

При никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейската комисия и/или Управляващия орган
на ОПДУ. Написаното е свързано с въпроси, насочени към изследванията
относно добрите практики и иновативни решения в областта на политиките по
качество в професионалния спорт, които имат отношение за обществото, за
неговата спортна активност, за членовете на националните отбори и групи от
населението, които имат своята спортна традиция и постижения.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Световната здравна организация (СЗО)
Европейски съюз (ЕС)
Оперативна програма (ОП)
Спорт и икономика (ECO)
Здраве и повишаване на физическата активност (HEPA)
Министерство за младежта и спорта (ММС)
Министерство на образованието (МОН)
Министерство на здравеопазването (МЗ)
Държавен вестник (ДВ)
Международната асоциация на федерациите по лека атлетика (IAAF)
Международна футболна федерация (ФИФА)
Корейска Бейзболна Лига (KВO)
Корейски Институт по Спортни Науки (KISS)
Международен олимпийски комитет (МОК)
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ВЪВЕДЕНИЕ
„Спортът е част наследството на всички хора,
мъже и жени, и нищо не може да запълни липсата му“
– Пиер дьо Кубертен
С думите на френския историк и педагог Пиер Дьо Кубертен, считан за
основателя на съвременните олимпийски игри, започва бялата книга насочена
към ролята на спорта за обществото, икономическите му измерения и стъпките
за изпълнение.
Спортът е област от човешката дейност, към която гражданите на
Европейския съюз проявяват значителен интерес и която има огромен
потенциал да ги обедини, като достига до всички, независимо от възрастта,
пола или социалния произход. Според анкета на Евробарометър, около 60% от
европейските граждани редовно участват в спортни дейности във или извън
рамките на повече от 700 000 клуба, които от своя страна са членове на
множество асоциации и федерации. Преобладаващата част от спортните
дейности се извършват в любителски клубове. Професионалният спорт играе
важна роля, като същевременно допринася за социалната значимост на спорта,
който не само подобрява здравето на гражданите, но има също така
образователно измерение и играе социална, културна роля.
Хиляда години пр. н. е. древните гърци започнали да организират
състезания в чест на боговете. Състезателите били от богати семейства и
имали време и финансова възможност да се занимават със спорт. Скоро игрите
се превърнали в нещо много важно за политиката. Събитието било толкова
значимо, че победителите получавали славата и уважението от всеки от
полисите. Така богати хора се превърнали в спортни меценати. С времето
решили, че е по-добре да наемат най-силните мъже и да инвестират в
спортните им занимания. Така състезанията станали още по-интересни и
зрелищни. Смята се, че през 776 г. пр. Хр. в местността Олимпия в чест на
древногръцкия бог Зевс се провеждат първите олимпийски игри и стават символ
на мира. По време на игрите влиза в сила тъй нареченото Олимпийско
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примирие, за да могат участниците спокойно да пътуват от родните си градове
до мястото на провеждане на състезанието.
Макар че гърците не са първите които
организират състезания, Омир описва спортистите
като общество, ръководено от героични идеали и
съревнователен

дух,

в

което

атлетическите

умения

били

Превръщайки

състезанията

военните

високо
в

и

ценени.

празненства

започнали да се провеждат в цяла Гърция.
Празненствата

давали

възможност

на

1: Ολυμπία, Olympia - е древногръцко светилище
на Зевс в Западен Пелопонес

гърците, ръководени от почит към боговете си, да
загърбят безкрайните си и често груби спорове и да насочат съревнователния
си дух към мирни и честни състезания.
Жителите на различните краища редовно се събирали на места за
поклонение, където отдавали почит на своите божества и мерили сили в двубои
и състезания. С времето се откроили четири големи състезания Олимпийските
и Нимийските, посветени на Зевс. Питийските и Истмийските, посветени на
Аполон и Посейдон, като се превърнали в общоелински празненства. Наградите
за победителите са венци които на Олимпийските игри били направени от листа
от дива маслина, на Истмийските от борови клонки, на Питийските от лаврово
дърво, а на Нимийските от целина. Обикновено състезанията включвали
жертвоприношения и молитви, след което се отдавала почит на боговете чрез
състезания между атлети или хора на изкуството.
Олимпийските празненства се провеждали в Олимпия в чест на Зевс на
всеки

четири

години.

Нимийските

празненства

в

Немея.

Питийските

празненства провеждани в Делфи, в чест на Аполон, покровител на поезията и
музиката, в тях се отдавало значение повече на песните и танците не толкова
на атлетическата сила. Истмийските игри, провеждани близо до Коринт.
Апостол Павел оприличил християнския живот със състезание по атлетика.
Павел използвал тази аналогия, когато писал до християните в Коринт, ‘Всеки,
който се състезава, упражнява самоконтрол във всичко.’
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За

разлика

от

съвременните

състезания, в древността дисциплините
били по - малко на брой и в тях участвали
само

мъже.

Олимпийските

игри

не

включвали повече от десет дисциплини.
Състезанията по бягане се провеждали на
три разстояния: 200 метра, 400 метра, 4500
метра. Участниците в бягането били чисто
голи.

Гърците,

вярвайки

в

магията,

вярвали, че дрехите пречат, дори отслабват физическите способности на
хората. В петобоя се състезавали в пет дисциплини - бягане, дълъг скок,
хвърляне на диск, хвърляне на копие и борба. В борбата били позволени само
захвати над кръста, а за победител провъзгласявали този, който пръв успее три
пъти да събори противника. Много популярен заради зрелището което
предлагал бил ПАНКРАТИОН, дисциплина се описва като (брутален спорт,
съчетаващ юмручен бой и борба). Целта била състезателят или да обездвижи
противника земята или той да се предаде. Панкратионът (на гръцки: παγκράτιον)
и е въведен в програмата на древните олимпийски игри през 648 г. пр.н.е. Имало
само три правила – не е било позволено да се атакуват очите на противника, да
се хапе и да се удря в гениталиите. За кратко време той става много популярен
в целия древногръцки свят. Тежките травми и смъртните случаи са били често
срещани в боевете. Тренировките са се провеждали на специални места
наречени палестри (тренировъчни зали). Участниците в боевете се изтегляли
чрез жребий от сребърна урна. Не са съществували категории и времетраенето
на боевете не е било разпределено в рундове. Това било най-посещавано и
харесвано състезание.
Мачовете по бокс били ожесточени и понякога завършвали със смърт.
Участниците увивали юмруците си с ленти от твърда кожа, върху тях
прикрепяли метални шипове.
Надбягванията с колесници теглени от два или четири коня били най–
престижната и популярна дисциплина сред аристократите, тъй като победител
бил не водачът, а собственикът на колесницата и на конете. Критичен момент в
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състезанието били началото на съревнованието и на завоите в двата края на
пистата. Грешки или нарушения на правилата можели да предизвикат
злополуки.
Апостол Павел пише „Всички тичат, а само един
получава наградата.“1 Най–важна била победата. Нямало
медали, второ или трето място. „Атлетът се стремял на
всяка цена към победата, „Нике“ единствено тя носела
удовлетворение,

тъй

като

в

отразявала

неговите

физически и морални качества, носела почести и била
гордост за родния му град.“ Наградата на победителя в
общоелинските игри била символична , която Павел
нарекъл „тленен венец“. Въпреки това тази награда имала
2: Статуя на богинята
Нике

дълбоко значение. Тя символизирала природата, която е
дарила победителя със силата си, победата показвала

благоволението на боговете. Нике2, крилатата гръцка богиня на победата
връчвала

венеца

на

победителя.

Завръщането

на

победителите

се

отпразнувало с триумфални шествия. Победителите сядали на първите места
по време на обществени церемонии и получавали пенсия, средствата за която
били събирани от обществото. Още тогава може да се види огромното социално
въздействие и значението на спорта за обществото. По това време се поставя
началото на професионалния спорт.
С времето спорта се превръща в необятна област от човешката дейност
която е обединявала хората през вековете, и има значителен социално
икономически принос за всяка една държава. Създавайки значими ценности за
обществото, като колективност , толерантност ,способ за личностно развитие и
реализация спомага за укрепването на активната гражданска позиция.

1(1

Коринтяни 9:24)
гръцки: Νίκη, произношение Нике, новогръцко - Ники, в превод победа

2От
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1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
За съжаление, през последните години се забелязва тенденцията на
нашите успехи в спорта да са по-малки. Ние се хвалим с миналото си, а не с
настоящето си. Популяризирането на спорта е една от регулаторните и
административни задачи на държавата. Спортът е динамичен сектор които
бързо се разраства с макроикономическо въздействие, който може да бъде
средство за местно и регионално развитие, възстановяване на урбанизираните
територии , развитие и облагородяване на селските региони. Спорта може да
стимулира модернизацията на инфраструктурата и възникването на нови
партньорства. Има солидни и сравними данни за икономическата тежест на
спорта, значението му. Това проучване представя добри практики и нормативни
документи от две европейски (Гърция, Германия) и една от азиатските държави
(Република Корея), оценявайки прилаганите правила и въздействия върху
качеството и политиките в любителския и професионалния спорт, нагласите на
обществеността за положителните и отрицателните черти, които потенциално
биха могли да произтичат от елитния спорт. Изследваната извадка от
нормативните документи на разгледаните страни беше изградена с използване
на основни компоненти и процедури за потвърждаващ фактор за анализ, за
които индексите на доброто съответствие са положителни. Многовариантният
анализ показа, че професионалния (елитен) спорт се възприема най-вече с
положително социално въздействия върху обществото. Резултатите, включени
в този анализ, идват от онлайн проучване от на нормативните документи.
Поканата за отговор на въпросника беше изпратена по електронна поща до Бо
Бae Лим, Консул на Република Кореа в София (стр. 49 фиг.7 предоставя
подробна информация относно метода на изследването и в глава “Добри
практики“ включва подробно описание на извадката от правила и норми в
нормативните документи, прилагани в разглежданите държави). Онлайн
въпросникът включва сравними въпроси отнасящи се до структурните
характеристики на лицензирането на треньорите, спортните клубове и
основните въпроси, свързани с управление и контрол, както и различни въпроси
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свързани с добрите практики, нагласите, дейностите и целите за социално
включване , доброволчеството в клубовете.
За насърчаване на спорта е необходим многосекторен диалог както и
координирани съгласувани действия между всички институции .

1.2. ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ / СПОРТ
В книгата „Олимпийските игри в древна Гърция“ се казва: „Онези, които
се занимавали с обучението на младежите, използвали два основни метода.
Първият имал за цел да насърчава ученика да направи най - голямото възможно
физическо усилие, така че да постигне най - добри резултати. Вторият целял
подобряване на неговата техника и стил“. Тук е момента да направим аналогия
между любителският и професионалния (елитен) спорт. Спортното майсторство
и елитният спорт се раждат от масовия спорт, талантът се селектира и изгражда
още в ранна детска възраст, след което преминава през специализирана и
професионална подготовка. Ето защо и спортните специалисти трябва да
разполагат с специализирана професионална подготовка и квалификация,
гарантиращи социалната сигурност и здравето по време на подготовката.
До 60-те физическата активност се изпълнява основно от младите и
талантливите като се набляга на превъзходство – високо ниво на физически
способности. Но в началото на 60-те настъпват значителни промени във
възгледите. Започва да се развива възгледът „спорт за всички“ в конкретни
инициативи, свързани с построяване на съоръжения за спортни занимания. Но
все още препоръчваните нива на физическа активност са високи и интензивни.
Разширява се възгледът „без болка няма напредък“. В по-скорошни времена се
извършва преход към разширяване на разбирането за физическата активност –
не е задължително да се извършва с висока интензивност и силно натоварване.
Появяват се нови инициативи, свързани с грижа за себе си, поставяне на акцент
върху себеусещането и забавлението, свързано със спортуването, за да се
насърчават повече хора да участват според възможностите си. Фокусът
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единствено върху физическата форма се разширява и с фокус върху
физическото и психичното здраве. Съвременните послания, отправяни към
хората, свързани с насърчаване на физическата активност, са насочени към
умерени нива на физическа активност с цел подобряване на благополучието.
Освен това се набляга все повече на превръщането на физическата активност
в нещо достъпно, което може да се модифицира, така че да се включи в
ежедневието на хората, тъй като така могат да бъдат извлечени максимални
ползи от нея. Много по-лесно и вероятно е хората, които водят заседнал начин
на живот да направят и поддържат малки промени в живота си (ходене, каране
на колело, качване по стълбите), отколкото драматични промени в нивата на
физическа активност. В зависимост от намерението, изхода (резултата) и
местоположението се определят различни аспекти на физическа активност:
•

Намерение – някои автори разграничават различните поведения, в

зависимост от намеренията на индивида. Касперсън и колеги (Caspersen etal.,
1985) определят физическата активност като всяко движение на тялото,
породено от скелетните мускули, което води до изразходване на енергия
(настъпват физически и биологични промени, както автоматично, така и
целенасочено),

включително

дейности

по

време

на

работа,

игра,

домакинстване, пътуване и развлечение. Упражненията са вид физическа
активност (спорт) се определят като планирано, структурирано и повторяемо
движение на тялото с цел подобряване или поддържане на един или повече
компоненти на физическата форма (настъпват физически и биологични
промени в резултат от преднамерени движения).
•

Резултат – могат да се разграничават различни видове физическа

активност според целения резултат – напр. за подобряване на формата и за
подобряване на здравето (Blair etal. 1992). Този аспект показва изменение от
фокус върху интензивните упражнения към умерени упражнения, водещи до
умерени промени в здравния статус; както и промяна на дефиницията на
здравето към обединяване на физически и психологически компоненти.
•

Местоположение – според него също се правят разграничавания.

Пафенбъргър и Хейл (Paffenbargerand, Hale, 1975) дефинират професионална
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активност, която е част от ежедневната работа на индивида и активност в
свободното време.
Физическата активност намалява с възрастта. От изследванията се
установява, че физическата активност е четвъртият водещ рисков фактор за
смъртност (6% в световен план), следвайки: високото кръвно (13%),
тютюнопушенето (9%) и високата захар (6%). Наднорменото тегло и
затлъстяването са отговорни за 5% от смъртността. В много държави се
повишават нивата на физическа активност, която е един от основните начини
за поддържане на здравето и защита от незаразни болести като: сърдечносъдова болест, диабет, риск и рак, както и техните рискови фактори: високо
кръвно, висока захар и наднормено тегло. Установено е, че участието в редовна
физическа активност понижава вероятността от развитие на коронарна болест,
удар, диабет, хипертония, рак на дебелото черво, рак на гърдата и депресия.
Освен това, физическата активност е важна за изразходването на енергията и
затова и допринася за енергийния баланс и контрола върху теглото. СЗО
очертава насоки за физическа активност за три възрастови групи: 5-17 г.; 18-64
г.; > 65 г. Над 80% от световната популация на юноши не е физически активна.
Изследванията показват, че физическата активност може да подобри и
повиши

чувството

за

психично

благополучие.

Подобряване

на

професионалното представяне, повишаване на удовлетворението от дейността
, повишаване на удовлетворението от себе си.
Менталните умения, най-общо казано, се състоят от психофизични
умения за осигуряване на устойчиво ниво на концентрация и релаксация. Има
множество

изследвания,

установяващи

връзка

между

депресията

и

количеството физическа активност (спорт), която човек изпълнява, но те не
проверяват причинно-следственост. Макдонълд и Ходжън (McDonald and
Hodgdon, 1991) провеждат мета-анализ и стигат до заключението, че аеробните
упражнения са свързани с понижаване на депресивността, като този ефект е
най-силно изразен при хора с първоначални по-високи нива на депресивни
симптоми. Според изследвания (McCann and Holmes, 1984) установяват
каузална връзка между физическата активност и депресия. Други автори
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(Halletal., 2002) регистрират въз основа на проучвания, че емоционалното
състояние след физически упражнения (спорт) се подобрява от изходното,
което потвърждава ползите от физическата активност (спорта). Но има кратко
влошаване на настроението по средата на упражнението. Въпреки че
упражненията подобряват настроението, този спад в настроението, провокиран
от трудността на задачата, може да обясни защо хората не се придържат към
програмите

за

упражнения.

Физическата

активност

(спорта)

понижава

тревожността, чрез отвличане на вниманието от източника на тревожността.
Изследванията за хроничния ефект от физическите упражнения показват,
че дългосрочното ангажиране във физически упражнения води до редуциране
на нивата на тревожност, като ефектът остава стабилен до 15 седмици след
прекратяване на програмата. Дългосрочните тренировъчни програми са поблагоприятни за психичното благополучие от краткосрочните (дни).
Физическите упражнения оказват по-силен ефект при хора с висока
тревожност, но са ефективни и при останалите.
•

Психологическите

ползи

от

физическите

упражнения

се

наблюдават независимо от продължителността на тренировъчните сесии, но
ефектът е по-силен при сесии от над 30 мин. с умерено интензивни упражнения.
•

Нивата на ситуативна тревожност възстановяват стойностите си

отпреди тренировъчната сесия в рамките на 24 часа (обикновено между 3 и 4
часа).
•

Ефектът от аеробните упражнения върху нивата на тревожност е

съизмерим с ефекта от интервенции като тренинг за релаксация и когнитивноповеденческа терапия.
В отговор на стреса, физическата активност може да се разглежда като
опосредстващ фактор за отговора на стреса. В зависимост от тренировките ,те
могат да повлияят на стреса като се промени индивидуалната оценка на
потенциално стресиращо събитие чрез разсейване и отклонение.
Самочувствие и самооценка чрез физическата активност може да повиши
самооценката и самочувствието на човека. Кинг и колеги (1992) регистрират, че
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психологическите последствия от физическата активност могат да са свързани
с подобрена удовлетвореност от тялото, което се свързва с общата самооценка
и самочувствие.
Много теории са развити за обяснението на факторите, които
опосредстват връзката между спорта и психологическото състояние. Те
отразяват както физиологичните, така и психологическите подходи към
изследването на физическата активност. Например, от физиологична гледна
точка физическата активност

води до отделянето на ендорфини, които са

естествените опиати на мозъка (Steinberg and Sykes 1985), както и до
повишаването на нормите на адреналина, който се свързва с приповдигнато
настроение (а понижените му нива могат да доведат до депресивни състояния).
Това състояние често се свързва със социална активност, която пък се свързва
с физическа активност и повишени нива на самочувствие и самооценка.
Стептоу и колеги (1993) изследват връзката между тренировки, спорт и
настроение. Те са наясно, че при повечето здравни поведения придържането
към изпълнението им често пъти е мотивирано от краткосрочни незабавни
ефекти (напр. чувствам се по-добре), а не толкова от дългосрочните
потенциални промени (удължаване на живота). Затова е много важно да се
разберат

непосредствените

ефекти

на

физическата

активност

върху

настроението, за да може да се натрупа знание, което да се използва за
мотивиране на хората редовно да спортуват. От изследване на Стептоу и колеги
за промените в настроението се установява, че спортистите намаляват
напрежението и тревожността си след максимално натоварване, но и при
непрофесионални спортисти се регистрират повишени нива на оживеност и
умствената мобилизация, което води до положителни промени в настроението
дори и при хора, които не са свикнали на физическа активност.
Личните, социалните и редовите фактори, свързани с физическата
активност, могат да се обособят в 6 категории: демографски и биологични;
психологически, когнитивни и емоционални; поведенчески атрибути и умения;
социокултурни; на физическата среда; и особености на физическата активност.
Салис

и

Оуен

(1999)

стигат

до

заключението,

че

фактори

като
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социоикономически статус и възприета Аз-ефикасност са с най-силни връзки с
физическата активност.
Повишеното използване на технологиите в ежедневието, свързано с
намаляване на физическата активност може да се разглежда като причина за
заседналия живот на голяма част от хората. От друга страна, убеждението, че
физическата активност (спорт) е добра за човека и за неговото благополучие, е
предпоставка за социални и политически промени по посока на наблягане на
физическата активност. Достъпността до условия и съоръжения за спорт и
културните нагласи към него са свързани с участието на хората в спортни
активности.
Бариери: Хаусенблас и колеги (2001) смятат, че освен ползите, трябва да
се отчитат и бариерите пред спортуването. Според авторите, има състояния, в
които хората могат да не са мотивирани да спортуват (афект и съперничещи си
изисквания): „когато съм ядосана“; „когато съм удовлетворена“; „когато ме
мързи“; „когато съм заета“. При професионалните спортисти менталните умения
за осигуряване на устойчиво ниво на концентрация и релаксация са особено
важни . Трябва да се усвояват и практикуват системно и точно както се
отработват тактическите, физическите и професионалните умения. При
професионалните спортисти се отчитат слабостите в психоподготовката за
състезателна дейност. Менталните тренировки осигуряват предпоставки за
постоянство и последователност в качеството на специализираната подготовка
за по високи резултати. В действителност победителите се отличават от
другите си колеги именно с преодоляването и справяне със стреса. Тези
условия за постигане на високи спортни резултати са общовалидни за повечето
професионални области. Защо тренировките за придобиване на ментални
умения се игнорира, след като вече категорично е доказва решаващата си роля
за подобряване на върховите постижения при спортистите?
Като отговор на преден план изтъкват следните причини:
- Липса на задълбочени познания и подготовка на треньорите в областта
на менталния тренировки.
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- Липса на практикуване на ментални умения едновременно с
физическите.
- Разбирането, че те са предназначен единствено и само за атлети с
проблеми в представянето.
Съществуват примери за добри практики, които показват какво може да
се постигне и как да се структурира работата в областта на психофизически
умения за саморегулация. В някои държави придобиването на такива
професионални психологически умения е изведено като държавен приоритет.
Например: Големи бизнес компании като Volvo, SAS, SKF, IKEA, Unilever,
Telecom използват специфични програми чрез тренинги за придобиване на
ментални умения за всички членове на персонала.
65% от топ атлетите използват такъв вид тренинги от 1998 г. Като при
индивидуалните спортове се използват повече от колективните. Този тип
програми биват използвани с различна продължителност. Като Швеция е
първата страна въвела тренинги за придобиване на ментални умения и в
училищната програма за всички деца (Ianakiev, Y. & Shterev, R. 2016).
Поведенческите условия са физическият и социален контекст, в който
поведението се поражда, като някои са подкрепящи, а други са обезсърчаващи
или забраняващи физическа активност. Избора човек да бъде активен или не,
са съзнателни и преднамерени – следващи нагласите, намеренията, Азефикасността и други когнитивни медиатори на поведенческа промяна.
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1.3. ЦЕЛИ
ЕК признава ползата от стабилни системи за лицензиране на
професионалните клубове на европейско и национално ниво като средство за
насърчаване на доброто управление в спорта. Като усилията трябва да се
насочат към въвеждането и постепенното налагане на системи за лицензиране.
Комисията насърчава диалога със спортните организации с оглед на
въвеждането и укрепването на саморегулиращи се системи за лицензиране.
Това настоящо изследване използва проучването като обективен сравнителен
начин за постигане оценка. Моделът е чрез качествени и количествени данни
които впоследствие се трансформират в система за оценяване (De Bosscher,
Binghametal., 2008; De Bosscheretal., 2009).Особено значение се отделя на
разработването на направление, свързано с влиянието на квалификацията на
спортните специалисти и отражението и в подготовката, като част от
продуктивността на професионалните спортисти и запазването на живота и
здравето, като фактор за продължителността на постигането на върхови
постижения от състезателите. Социалните функции на спорта са разнообразни
и значими за идентичността на всяка нация чрез постиженията на нейните
състезатели, придавайки политически глобално значение , а както видяхме от
Германския и Корейски модел е отличителен белег на всички развити
индустриални и обслужващи компании които инвестират в него. Мащабът на
спортната практика изисква подходяща теоретичната база, на която се
осъществява тази практика. Изграждането на консенсус между експертите е
важно за постигането на по-задълбочено разбиране от теоретичните норми към
чисто практичните предположения като основен двигател на успеха и елитните
спортни политики в специфичния контекст на спорта. За да се повиши
вътрешната валидност и оценката на въздействието върху общият резултат в
политиките на национално ниво могат да се изведат следните норми на
организация:
▪

Организация

на

спорта

-

взаимодействие

на

отговорните

институции.
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▪

Ефективност на взаимоотношенията с публичния сектор.

▪

Министерство на спорта.

▪

Организация на национално ниво със специфични отговорности за

елитен спорт, като основна задача.
▪

Координиране на разходите на национално ниво (хоризонтално).

▪

Координиране на разходите на регионално ниво (вертикално).

▪

Предоставяне на възможности на клубовете да развият своите

способности за управление.
▪

Брой одобрени и финансирани клубове.

▪

Брой на клубове, финансирани за елитен спорт.

▪

Информация, получена от клубовете за брой спортисти и треньори.

▪

Категоризация чрез професионално придобитата квалификация на

треньорите(индикатори за проследимост и доказуемост ).
▪

Представяне(класиране) на спортисти в клуба.

▪

Оценка от спортисти и треньори.

▪

Наказателна отговорност (ефективни наказания – финансови и

присъди).
Удовлетвореност на спортистите и треньорите по отношение на:
▪

Ниво на удовлетвореност на спортистите и треньорите от

предоставянето на информация от организацията.
▪

Участие в процеса на създаване на политика на организацията -

навсякъде говорим за обратна връзка.
Ето защо нашите интереси бяха насочени към проучването на добри
практики и иновативни решения в областта на политиките по качество в
професионалния спорт тези страни. За целта бяха разгледани нормативни
уредби регламентиращи спортната дейност, които биха могли да имат
практическо приложение, като част от насърчаването на обмен и диалог между
заинтересуваните страни в спорта, насърчавайки развитието му, част от
приоритетите на стратегията на ЕС за спорта. Обща черта в различните страни
е съвместното съществуване на държавни и неправителствени структури, като
съответните конфигурации и степента на влияние на държавата се различават
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в различните страни. Разликите са особено очевидни в различните модели на
спортното право. Могат да се идентифицират и различни мотиви за
насърчаване на спорта. Те често се изразяват в очаквания на положителният
ефект от спорта върху обществото. Нормативните текстове на държавите
предлагат редица отправни точки, които се приемат и уточняват под формата
на законите за насърчаване на спорта.
В основата на настоящия документ са заложени принципите за
укрепващата здравето физическа активност , борба с допинга , образованието,
обучението и квалификацията на спортисти и спортно педагогическите кадри,
доброволческата

дейност,

спортните

организации

с

нестопанска

цел

(клубовете), социалното приобщаване в спорта и чрез него, устойчивото
финансиране, както и нуждата от обмена на добри практики.
За да можем да оценим обективно функционалността на политиките в
спорта и добрите практики в страни като Гърция, Корея и Германия разгледахме
основни нормативни документи давайки информация за правила в спорта на
базата на опита и въздействието му върху отделните групи, начина на
проследяване и верификация. За целта разгледахме:
1.

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ СПОРТ НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

[Влезнал в сила от 01. януари 2018 г. с акт № 15261, от 19. декември 2017
г., частично изменен].
2.

ЗАКОН ЗА СПОРТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ - Закон 4603/2019 –

Публикуван в Държавен вестник 48 / Α / 14-3-2019г. с направени промени в
оригиналния текст и приет в консолидиран текст на 11.07.2019 г., включващ
последващите изменения на разпоредбите на Закона и законодателното
съдържание от 27-6-2019 г. - Държавен вестник 106 / Α / 27-6-2019г.
3.

SPORTFÖRDERUNG

IN

DEUTSCHLAND

UND

DER

EU

Насърчаване на спорта в Германия и ЕС – Последен вариант - © 2008
DeutscherBundestag © 2008 Германски Бундестаг, WD 10 - 001/08 WD 10 001/08,

Описание на съществуващата ситуация.
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С Решение на Народното събрание от 24.11.2011 г. се приема
“НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 - 2022“, която подчертава
необходимостта от качествено преустройство на системата за физическо
възпитание и спорт у нас като задължителен компонент на политическите,
икономическите и социалните промени в обществото. Със създаването на
Министерството за младежта и спорта беше изградена принципно нова
структура на спорта, включваща самостоятелни спортни организации с нов
статут. Появиха се спортните клубове като самостоятелен субект в качеството
си на юридическо лице. Голяма част от спортните клубове ръководени от
самонаели се треньори, което води до занижен контрол и неефективна дейност.
Занижен е интересът на БСФ към дейността на клубовете и липсата на
методически контрол в резултат на големия им брой.
Законът за физическото възпитание и спорт (ЗФВС) разделя спортните
организации на регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и
професионални. Това позволява организации (клубове), регистрирани в
обществена полза, да извършват (предимно) стопанска дейност чрез
предлагане на спортни услуги без облагане с данъци и в същото време да
ползват държавна, общинска, финансова и административна подкрепа.
Към 2010 г. в Националния регистър на лицензираните спортни
организации и членуващите в тях спортни клубове има вписани 4303 спортни
клуба, като 3567 от тях са членове на спортни организации и 736 - членове на
Българския футболен съюз (БФС).
Спортните федерации имат вписани 2930 клуба - техни членове. От тях
1239, или 48 на сто, са предложени за финансиране по програма ОП за 2010 г.
Има картотекирани 65 020 спортисти, като 35 на сто от тях са деца.
В преобладаващата си част общинските ръководства осъществяват само
формален надзор върху дейността на спортните организации на тяхна
територия. Липсва спортен календар на общинско и областно равнище. Това
касае най-вече календара на детско-юношеския спорт.
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Недостатъчен е броят на специализираните площадки по местоживеене,
на велоалеи и други спортни съоръжения, които предоставят възможности за
самостоятелно или организирано практикуване на спорт.
Общият брой на регистрираните в публичния регистър спортни обекти и
съоръжения за социален туризъм към 2010 г. на територията на Република
България е 2012, като приблизително 90 на сто от тях са под управлението на
общините, 7 на сто са държавна собственост и едва 3 на сто са частна
собственост.
В по-голямата си част тази материално-техническа база е амортизирана
и не отговаря на международните стандарти за провеждане на спортни,
културни, здравни и други дейности, както и на изискванията за безопасност.
Липсата
гарантиращи

на

квалификационни

социална

сигурност

в

нива

и

нормативни

тази

професия,

документи,

принуди

много

квалифицирани треньори да напуснат страната или да сменят професиите си.
В тези условия тренировъчната и спортната дейност се води от свободно наети
специалисти без контрол на тяхната квалификация, компетенции и опит.
Допуска се слабо подготвени кадри да занимават подрастващите във възраст,
когато те се изграждат комплексно и биват ощетявани. Много често се
получават травми, увреждания или преждевременно отказване от занимания
със спорт. Нарушава се координацията при организиране и провеждане на
дейности в областта на "Спорт за всички". Това е една малка част от
“НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 - 2022“ - 2011 г.
Какво се е променило днес?
Спомняме си и се хвалим с миналото си, а не с настоящето си.
Предоставянето на качествени услуги в областта на спорта в България
продължава да е неясно има регламент но той не работи, и позволява
прилагането на корупционни практики, не достатъчна категоричност на
налаганите санкции. Това води до спад на подготовката и развитието на
спортистите, както и опасност за тяхното здравословно състояние.
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Европейската комисия призовава всички, които носят отговорност

за

общественото здраве да имат предвид опасността за здравето причинена от
употребата на допинг, отправяйки апел към спортните организации да
разработят правила за един по-добре координиран подход към борбата с
допинга, спазване правилата на играта и уважение към другите (боксьора който
почина в Албания и какво беше наказанието?). Голяма част от спортнопедагогическите кадри у нас (инструктори, помощник-треньори, треньори,
старши и главни треньори), имат теоретична подготовка, но им липсва
специализиран практически опит по специалността (спецификата на конкретния
вид спорт). Провежданите тъй наречени квалификационни курсове се провежда
от един до три дена, с неясен произход и съдържание на програмите по които
се работи. Кой ги води? С какво ще повишат квалификационното ниво?
Към 2019 г. в Националния регистър на лицензираните спортни
организации и членуващите в тях спортни клубове са вписани 5409 спортни
клуба и регистрирани 6269 треньори. Продължава практиката да се допуска
недостатъчно подготвени кадри да занимават подрастващите във възраст,
когато те се изграждат комплексно и биват ощетявани. Много често се
получават травми, увреждания или преждевременно отказване от занимания
със спорт. Не достатъчно координацията при организиране и провеждане на
дейности в областта на "Спорт за всички". Няма достатъчно контрол начина по
който се провежда тренировъчният процес, както и недостатъчните санкции.
Прави

впечатление,

че

преобладават

критични

мнения

относно

ефективността на дейностите, извършвани от страна на държавата за
подпомагането на спортните дисциплини. Около 70% от хората не са съгласни
със становището, че се прави достатъчно за развитието на спорта у нас като
цяло. Според А. Крилов „Спортът е не само игра, а сложна, трудна,
трудоемка, професионална дейност, която изисква човек да влага много
труд, физически и духовни усилия“. По този начин спортът се превръща в
пълноценен вид трудова дейност, специална професия, която не всеки може да
практикува. Следователно, повечето от проблемите на професионалния спорт
трябва да се разглеждат в рамките на трудовите науки, по-специално на
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социалната,

трудовата,

организационната

и

спортната

психология.

В

субективен план, като съществената трудност в тези изследвания се състои в
изясняване съдържанието на понятието „полза“. Като начална отправна точка
могат да послужат характеристики, изведени от гледна точка на философията
и етиката, залегнали като приоритет в Бялата книга за спорта.3 Ето защо ще
приемем определението, предложено и Тошева и Георгиев – „субективната
оценка за ползите от спорта отразява индивидуалните предпочитания и
желания за осъществяване на спортна активност с цел подобряване качеството
на живот“ (Tosheva, Georgiev, Doncheva 2015). Една от основните цели пред
елитните спортисти е именно подобряването на качеството им на живот и
постигането на високи спортни резултати, чрез усъвършенстване на спортното
майсторство, спазването на различни режими и т.н.
Като резултат от изпълнението на настоящия проект, неразделна част от
който е проучването на нормативни документи регламентиращи спортната
дейност фокуса пада върху възможностите да се открият съответствията и
потребностите за подобряване на нормативна база, а нямат за цел изследване
на правната материя. Извеждането на нормативи, които биха могли да имат
практическо приложение в подкрепа на хората занимаващи се професионално
с спорт. Изводите които правим са въз основа на проучени механизми на
действие от нормативни документи и закони:
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта 18.10.2018 г. Обн. ДВ, бр. 86.
НАЦИОНАЛНА

СТРАТЕГИЯ

ЗА

РАЗВИТИЕ

НА

ФИЗИЧЕСКОТО

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 - 2022
НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на
медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна
дейност.
ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА - Обн. ДВ. бр.58 от
9 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 4 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври
1998г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г.,
3http://direct.europe.bg/upload/docs/white_book_sport.pdf
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изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., попр. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.64
от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври
2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври
2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември
2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм.
ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12
Юни 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември
2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм.
ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ.
бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., изм. и доп.
ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм.
ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., 8 Март 2014г.
Обн. , ДВ. бр.21.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и
спорта, Приет с ПМС № 151 от 11.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г., в
сила от 18.07.2003 г., изм., бр. 89 от 8.11.2005 г., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от
1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.11.2008г., в сила от 21.11.2008 г., изм., бр.
79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр.
84 от, 2.11.2012 г., в сила от 2.11.2012 г., бр. 33 от 11.04.2014 г., в сила от
11.04.2014 г.11.04.2014 г.,Обн. , ДВ. бр.33
Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта 2016-2020 година, 2016г.
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1.4. ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГЪРЦИЯ

Представяне
Спортът винаги е бил част от гръцката
култура и е един от първите аспекти на
културния живот, който е защитен в гръцката
конституция от 1974. Спортът попада под
егидата на правителството по отношение на
неговата организация и експлоатация.
Правителството

отговаря

за

финансирането на спорта и го контролира чрез
Генералния секретариат за спорта, който е част
от Министерството на културата.
Само

година

след

създаването

на

гръцката конституция Спорта е приоритет в промяната на ново гръцко
общество. Намерението на законодателя било очевидно, спорта става под
непосредствената

защита

на

държавата,

създавайки

за

него

силно

законодателен режим. В член 16, параграф 9 се посочва: "леката атлетика
попада под закрилата и надзора на държавата“. Държавата извършва
безвъзмездни помощи и контролира всички видове спортни сдружения, както е
уточнено в закона. Използването на безвъзмездни средства в съответствие с
целта на организациите, които ги получават, което също се определя със закон.
Международният успех на гръцките спортисти през 1980-те и 1990-те
години създаде източник на национална гордост и популяризира спортa Гърция,
което води до по-високи нива на участие в масовия спорт. Въпреки гордостта и
положителния социален ефект от постижения в Гърция, е имало и увеличаване
на корупцията, подкупването и насилието.
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Този недостатък засяга и механизмите за правораздаване в спорта, които
доказват,

че

последните

са

тромави, неефективни

и несправедливи.

Неадекватността на управлението на спорта доведе до искания за радикална
реформа на спортния статут.
Спортът, като индивидуален и колективен стремеж, се счита за
влиятелен фактор в живота на хората, тъй като произвежда здравословно и
личностно развитие, както и специфични качества в обществата. Тези фактори
са признати в преамбюла на новия закон. Така че, през 1999. нов спортен закон
(L. 2725/1999) влезе в сила в Гърция. Това създаде нова ера на спорта и
неговото управление. Новият спортен закон отстранява недостатъците на
стария. Той разграничава професионалния от любителския спорт и осигурява
подобрени механизми за споровете и наказанията за престъпления свързани
със спорта. Освен това той поставя професионални спортисти на същата
основа като служителите в трудовото право на Гърция.

Добри практики
Новият закон се занимава със следните въпроси:
•

създаване на регулаторни органи за организиране на спортни

дейности;
•

независимостта на спортните организации;

•

разделя любителска спортна дейност от професионалната дейност

и регулира спортните развлечения;
•

правила,

които

създават

прозрачност

в

организацията

на

състезанията и процеса на индикатори на рекламата с намерението да се
финансират спортисти и клубове;
•

правила за ускоряване на присъдите;

•

признаване на идеята за "спорт за всички" като основно право на

гражданите и като задължение на държавата;
•

гарантиране на участието на инвалиди в спортни дейности;

•

признаването на търговска дейност в спорта;
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•

защитата на правата на спортистите в областта на заетостта и

договорното право.
Областта на професионалния спорт е обект на голям финансов интерес,
който се появява и в аматьорския спорт, поради високата публичност. От
информацията извадена от страницата на Генералния секретар на спорта в
регистрите на спортните организации и спортно технически кадри има
регистрирани 80 000 спортни организации4 и 17 000 спортно технически кадри5
Чиято дейност се регламентира от закон за спорт на Република Гърция – 2019г.
- настоящия документ дава ясна представа и информация за правомощията и
отговорностите на институциите по изпълнение на държавната политика в
областта на спорта, т.е., гръцкия закон дава възможност съгласно член 3 ал. не
само да налага санкции при неизпълнение, но и да сезира компетентните органи
при констатирани нарушения.
Съгласно член 10 (Научни сътрудници и консултанти) са регламентирани
и защитени правата и задълженията на всички консултанти по въпросите на
спорта, като акцента пада върху техните професионални компетенции. В член
12 е регулирано сертифицирането на спортните организации, като регламента
включва 8 точки описващи подробно условията за сертифициране, а в член 22
в от новия в 8 точки са регламентирани финансовите санкции, които варират от
10000 да 500 000 хиляди евро. Тези санкции са невъзможни без участието и
подкрепата от страна на изпълнителната власт на Република Гърция, а
внедряването на настоящия модел и механизъм за действие на настоящия
закон не е възможно да се реализира. Съгласно член 31, ал. 1 от закон
2725/19996 във всеки случай се изисква професионален лиценз, издаден от
Генералната администрация по спорта (тъй като той е предмет на член 48 от
закон 4373/2016). В допълнение, спортният закон предоставя писмената форма
на Договора. Лиценз за практикуващи треньори от издава от Главния секретар
на спорта.

4https://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi

- Генерален секретар на спорт

5https://www.gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/261-proponites-sxoles/2105-proponites-sxoles-2
6https://www.e-nomothesia.gr/kat-athlitismos/n-2725-1999.html
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Описание на документи необходими за лицензирането Чл31 и чл.136,
параграф 5 от Закон 2725/1999“:
•

Копие на диплома от

признати училища в страната или

чуждестранни треньори .
•

Копие от учебната програма, придружено от прост превод на гръцки

език от чужд език (важи, ако степента е придобита в чужбина).
Горепосочените подкрепящи документи се представят за разглеждане в
Комитета за обмен на GSE. В случай на положително решение се изисква
допълнително:
•

Заявление в което лицето декларира, че не е в ход на наказателно

производство за нарушение или престъпление (Закон 1599/1986,).
•

Документ от болница или еквивалентен здравен документ, издаден

от национална болница или от държава членка на ЕС за изкаран 14 дневен курс
по долекарска първа помощ.
•

Доказателство за депозит - фотокопие – внесени сто четиридесет и

седем (€ 147,00) в DOJ, превод такса 21-610 и OEM 3419.
•

Копие за липса криминално досие а или свидетелство за съдимост

* (Копието на свидетелството за съдимост по-горе не е задължително , ако е
издадено от националните органи).
ВРЕМЕ: До 50 дни след получаване на искането и подкрепящите
документи, изисквани от отдела, отговорен за издаването на окончателния акт
е длъжен да даде становище.
Спортната отговорност е или договорно, или закононарушение, с
административно-дисциплинарен, етичен и наказателен аспект.
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КОРЕЯ

Представяне
Спортната инфраструктура на страната
е солидна и широкообхватна. Според Бялата
книга за спорт за 2016 г., публикувана от
Министерството

на

културата,

спорта

и

туризма, има 115 303 спортни клуба с 5 579 640
членове, което представлява 10,8% от общото
население.

Най-важните

фактори

за

трансформацията на Южна Корея големият брой любители на спорта и
ефективните инвестиции. Страната се стреми да намери перспективни млади
спортисти, да ги тренира ефективно и да им помогне да изградят уменията си,
като натрупа богат опит
Национална спортна инфраструктура
Футболът е един от най-популярните спортове в Корея. Корейската
професионална футболна лига (Korea Professional Football League) се провежда
от март до ноември всяка година, като има яростна конкуренция между 12
регионални отбора. Има редица южнокорейски футболисти, които са успели на
световната сцена, някои от тях Парк Джи Сун, който игра за Манчестър
Юнайтед, Нападател на Тотнъм Хотспър Сон Хен-мин и Ки Сунг-юен в Нюкасъл
Юнайтед.
Корейците обичат да играят футбол. Броят на хората, които участват в
футболни отбори на местни нива, е около 500 000 в цялата страна.
Остров Чеджу се е превърнал в любима туристическа атракция за много
хора от цял свят ,а красотата му е забележителна .Той е обграден от красиви
плажове, съчетани с прохладна планинска местност. OlleTrail в Чеджу,е местна
дума от диалекта на Чеджу, в превод "тясна пътека, която свързва улицата с
предната порта на къща").
През последните няколко години броят на маратонските клубове се
увеличи драстично. През пролетта и есента се провеждат всеки уикенд
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маратони из цялата страна. Особен интерес предизвиква любителския маратон
,които привлича повече от 20 000 души, професионалисти и аматьори.
Популярността на бейзбола в страната е не по-малка от тази на футбола.
В KBO лигата има общо десет отбора. През 2017 г. около 8,4 милиона души
посетиха стадиони, за да се насладят на професионалния бейзбол. Корейските
играчи, които преминават към бейзбола в първа лига - Лос Анджелис Доджърс
Рю Хюн-джин, десният играч на Тексас Рейнджърс Чоо Шин-соу и Колорадо
Рокетс Ох Сенг-Хван, също помогнаха да се засили интересът на хората към
този спорт .
Като планинска страна, Южна Корея предлага идеални условия за
алпинисти и планинари. В близост до големите градове има много планини,
които дават възможност на хората от града да се насладят на планинско
изкачване и туризъм. Страната има и много популярни места за скално
катерене.
Карането на колело също се превърна любим спорт като екологично чист.
В цялата страна е създадена огромна мрежа от велосипедни алеи и много хора
сега се наслаждават на колоезденето през почивните дни.
Корея систематично провежда професионални спортни изследвания.
Специалисти в различни области, вариращи от спортната динамика до
психологията и физиологията, помагат на спортистите да постигнат найдобрите възможни резултати в състезанията.
Корейският институт за спортна наука (KISS) ръководи научното обучение
на националните спортисти. KISS, бивш Център за научни изследвания в
спорта, е включил науката и технологиите в тренировките за различни спортове
от самото си създаване. Друго съоръжение, специализирано за подобряване на
сърдечно-белодробните функции на спортистите, е в планината Хамбексан
близо до Таебек.
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Летни олимпийски игри в Сеул 1988 г.
24-ите летни олимпийски игри се
провеждат в Сеул през 1988 г., като
рекорден брой спортисти (13 304 от 160
държави) присъстват на събитието. Игрите
преминаха под мотото

„помирение и

напредък“. Организационният комитет си
поставя следните цели: участие на найголям брой спортисти, хармония в световен
мащаб, най-добри резултати, безопасност и икономия на разходи. Южна Корея
стана 16-та страна (и едва втора в Азия), домакин на Летни олимпийски игри в
Сеул 1988 г. Състезанията се проведоха в 23 официални дисциплини и 2
демонстрационни спорта. Южна Корея се класира на 4-то място като спечели
12 златни, 10 сребърни и 11 бронзови. Летните олимпийски игри в Сеул през
1988 Летни олимпийски игри в Сеул са значими, тъй като са съсредоточени
върху помирението между западните и източните блокове, след бойкотирането
на 1980 Московска лятна олимпиада на от страна на западния блок и ответния
бойкот на Източния блок на 1984 Лос Анжелис Летни олимпийски игри.
Събитието в Сеул премина отвъд идеологическите конфликти и расовата
дискриминация в съответствие с Олимпийската харта, и популяризиране на
традиционната култура Корея в световен мащаб.
2002 Световно първенство на ФИФА Корея / Япония
Корея / Япония световната купа
през 2002 г. беше първата световна
купа,

на

която

домакин

бяха

съвместно две държави. Това беше и
първият турнир на Световната купа,
който се проведе извън Европа и
Америка. Събитието ще се запомни с
поредица от неочаквани обрати и
резултати, от които най-неочакваният
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вероятно беше забележителният успех на Южна Корея за достигане до
полуфиналите. Събитието послужи и като повод да разкрие друг аспект на
южнокорейците пред хората по целия свят – футболни фенове в червени
тениски, ентусиазирано подкрепящи националния си отбор. По време на мача
на южнокорейския отбор срещу Германия за 4-то място, общо 6,5 милиона души
изпълниха улиците в цялата страна, за да подкрепят националния си отбор
пред кметството на Сеул по време на Световното първенство по футбол в Корея
/ Япония през 2002 г. Много чужденци казаха, че са силно впечатлени от
ентусиазма на феновете.
Световно първенство по лека атлетика през 2011 г.
Събитието се проведе в Тегу, третият по големина град в страната, от 27
август до 4 септември 2011 г. с над 100 милиона зрители по целия свят.
Стадионът Тегу също е мястото, където се провеждат много други
международни спортни състезания, включително Световната купа на ФИФА
през 2002 г. в Корея / Япония и лятната Универсиада 2003.
По време на Световното първенство на IAAF през 2011 г. в Тегу,
електрическа табела с висока разделителна способност на стадиона показваше
разлики от минутни , стотни ,с точност до секундата във времената на
спортистите, прожектирайки ярки сцени от състезанията по лека атлетика пред
зрителите от целия свят.

Лятна Универсиада 2015
Лятната Универсиада 2015 се проведе в град Гуанджу от 3 до 14 юли 2015
г. За първи път Южна Корея беше домакин на събитието. Общо 17 066
спортисти от 143 държави участваха в 21 дисциплини .
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Зимни олимпийски игри 2018 в Пхьончхан
Пхьончхан, провинция Гангвон-до, беше избран за град домакин за
зимните олимпийски игри 2018 г., след като получи с мнозинство от гласовете
на 123-тото заседание на МОК, проведена на 6 юли 2011 г. Това беше третият
опит на Южна Корея да получи домакинство.
Олимпиадата в Пхьончхан, се проведе от 9 до 25 февруари 2018 г., беше
най-голямата зимна олимпиада досега, привличайки 2920 участници от 92
държави, включително шест държави, дебютиращи в зимните олимпийски игри
― Нигерия, Еритрея, Малайзия, Сингапур, Еквадор и Косово. Бяха поставени
три световни рекорда и двадесет и пет нови олимпийски рекорда. Продажбата
на билети също се счита за успешна, като са продадени около 1 080 000 билета.

3: Южно и севернокорейските спортисти заедно влизат в церемонията по откриването на зимните
олимпийски игри в Пхьончхан 2018.

Папа Франциск коментира: „Фактът, че Северна и Южна Корея се
състезават като един отбор под флага на Корейското обединение, дава
надежда за свят, в който конфликтите се разрешават мирно“ Пхьончхан беше
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първата олимпиада, която прие 5G технология, 360 ° виртуална реалност (VR),
3D без стъкло и холограми. Освен това използва интернет на нещата (IoT)7 и
мобилно приложение ,85 роботи, водачи , стюарди, бяха разположени на
местата, демонстриращи иновативните технологии на бъдещето. Може да
заключим , че Пхьончхан е най-високотехнологичната олимпиада досега."
Преди всичко Олимпиадата в Пхенчхан ще бъде запомнена от света като
„Олимпиада за мир“, която въплъщаваше ценностите и духа на Олимпиадата.
Северна Корея изпрати най-голямата делегация досега на зимните игри,
включително 27 VIP гости 22 играчи, 229 мажоретки . Северна и Южна Корея
направиха съвместно участие и се състезаваха като един отбор в женския хокей
за първи път в олимпийската история. Томас Бах, президент на Международния
олимпийски комитет (МОК), също коментира: “Олимпийските игри на Пхьончхан
2018 са игрите на новите хоризонти. Видяхме как спортът може да направи
света по-добро място. “
Пхьончхан 2018 беше и културна олимпиада, където хармонично се
съчетаваше Халиу8 и традиционната култура. По време на Олимпиадата
страната изпълнява общо 1800 културни програми, включващи K-поп концерти,
традиционни изпълнения и видео изкуства с присъствие на около 960 000 души.
Президентът на МОК Томас Бах похвали игрите в Пхьончхан като „найдобрите зимни олимпийски игри досега“, а Торонто Стар дори каза: „Проблемът
с Пхьончхан е, че няма никакви проблеми.“ В генералното класиране по медали
Южна Корея се класира на 7-мо място с пет златни, осем сребърни и четири
бронзови медала. Страната спечели медали не само от ледени спортове, но и
от бобслей и кърлинг. На параолимпийските игри Южна Корея завърши на 16-о
място, със златния медал в ски бягане.9
Южна Корея се превърна в страна, която е била домакин на летни и зимни
игри, 30 години след Олимпиадата в Сеул през 1988 година. Стана домакини на
7

IoT - концепция за компютърна мрежа от физически обекти устройства, превозни средства, сгради и
други предмети и вещи, притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или
с външната среда
8 Иновациите
9

Някои "ски" са като шейни и състезателите седят на тях. Незрящите пък са водени от виждащ скиор.
Провеждат всички познати дисциплини. Дистанциите са между 2,5 и 20 км, а ските са приспособени
според участниците, както при алпийските ски.
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четирите най-големи спортни състезания в света - Летните олимпийски игри
през 1988 г., Световното първенство по футбол през 2002 г., Световните
първенства на Международната асоциация на федерациите по лека атлетика
(IAAF) и зимните олимпийски игри 2018 г.
Добри практики
Член 11 (Насърчаване на сертифицирани спортно технически кадри):
(1) Държавата формулира политики, необходими за насърчаването на
сертифицирани спортно техническите кадри и за подобряване на техния
капацитет за насърчаване на националните спортове.
(2) Министърът на културата, спорта и туризма издава удостоверение за
квалификация като сертифициран спортен треньор на лице, което отговаря на
изискванията, предписани с указ на президента, и е положил квалификационен
изпит за треньори (наричан по-долу "квалификационен изпит") и е завършил
курс за обучение на треньори (наричан по-долу" тренировъчен курс "), както е
предписано в Наредба на Министерството на културата, спорта и туризма.
Всичко казано до тук служи като основа за развитието на спорта в Република
Корея, а крайната цел е постигане на повече и по-добри спортни резултати и за
по-добър живот на хората занимаващи се с елитен спорт. В 12 точка на член 2
(Определения) са дадени подробни описания на основните термини: "спорт"
означава дейности за култивиране на здрав ум и тяло чрез физически дейности,
като спортни събития и спортове на открито, и за добро използване на
свободното време; „професионален спорт“ означава дейности на спортни
събития, провеждани от състезатели; „спорт за всички“ означава спортни
дейности, провеждани доброволно в ежедневието за насърчаване на здравето
и физическата активност; „играч“ означава лице, регистрирано като състезател
в спортен клуб; "член на националния отбор" означава лице, избрано и решено
да бъде изпратено на международни състезания(с изключение на приятелска
срещи) от Корейския спортен и олимпийски комитет, Параолимпийския комитет
в Корея или атлетически филиал и др. В член 5 от закона е дадено подробно
описание за насърчаване на развитието на спорта от страна на местната власт,

35

а в член 10 т.3 държавата Корея насърчава спорта на работното място, като
особено внимание се обръща на квалификацията на спортните кадри .
Особено впечатление прави чл. 11 т. 1. в които се регламентират
начините за придобиване на професионална квалификация „(1) Държавата
формулира политики, необходими за насърчаването на сертифицирани
спортни кадри и подобряване на техния капацитет за популяризиране на
националните спортове“. Чл. 13 т. от закона формулира ясно ролята на
държавната и местна власт за развитието на спорта чрез следния текст
„Държавата и местните власти насърчават създаването на съоръжения за спорт
и гарантират, че те се експлоатират по надежден начин“.
В република Корея е създаден един по-широк подход за предоставянето
на спортни услуги за хората и по- добри условия за развитието на елитния
спорт, а най- добрия пример е Член 17 (1) „Държавите и местните власти
предприемат необходимите мерки за насърчаване на производството на
спортни стоки или оборудване, определени с Указ на президента (наричани понататък „спортни стоки и т.н.“) с цел популяризиране на националните спортове.

фиг.1.

Прогнозен брой заети работници в спортната индустрия в Южна Корея по

категории10

10https://www.statista.com/statistics/891943/south-korea-sports-industry-worker-number-by-category/
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ГЕРМАНИЯ
Представяне
Федералната политика в областта на спорта е
ориентирана

към

законовото

разделение

на

отговорностите между федералното и държавното
правителство. Въз основа на своята отговорност за
представянето
федералното

на

Германия

пред

света,

правителство вижда своята задача

като насърчаване на професионалния спорт, докато
отговорността за насърчаване на рекреативния
масов спорт за всички е на местните власти. Като
част от своята национална политика за спорта,
правителство

набляга

на

подобряването

на

рамковите условия за подходящо развитие на масовия спорт, не само защото
спортът за всички е важен източник на елитни спортисти, но и защото спортът
може да спомагат за насърчаване на социалното сближаване.
Най-добрите спортисти са пример за подражание. Успехът им мотивира
много млади хора да участват и в спорта. Успехът им е резултат от години
упорит труд, дисциплина и ангажираност - качества, които също помагат на
нашето общество да функционира.
Независимо и на своя отговорност спортните организирани и спортни
асоциации представляват интересите на около 91 000 спортни клуба с около 27
милиона членове и те са надеждни партньори на федералното правителство.
Спортът също е важно занимание за свободното време за милиони повече,
които не принадлежат към спортните клубове. Спортът обединява хората от
всички сфери на живота, независимо дали са родни немци или чужденци .
Друг важен въпрос на федералната спортна политика е допингът.
Спортистите, които употребяват стимуланти за подобряване на спортните си
постижения, са неетични и нарушават принципа на честност, нарушават
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конкуренцията . По тази причина федералното правителство застава зад
спортни организации и спортни федерации в техните усилия за борба с допинга.
Федералното
постижения

правителство

също

подкрепя

спорта

за

върхови

за спортисти с увреждания. Техните постижения заслужават

признание, а Федералното правителство иска да даде възможност и да
подкрепи тези постижения.
Федералната спортна политика също има международно измерение.
Германия е световен лидер в спорта и нейният опит е много търсен в
европейски и международни спортни организации. По този начин Германия
значително допринася за развитието на спорта в Европа и по света.

Добри практики
SportförderunginDeutschlandundder EU WD 10 - 001/08
Популяризирането на спорта с високи резултати е от особено значение.
Това е отличителен белег на всички развити индустриални и обслужващи
компании (също в рамките на ЕС) и може да бъде наблюдавано в развиващите
се страни. В допълнение, политиците считат себе си отговорни за
популяризирането на професионалните спортове или други области на спорта
(като спортове с увреждания, младежки спортове, спортни училища). Обща
черта в различните страни е съвместното съществуване на държавни и
недържавни структури, но съответните конфигурации и степента на влияние на
държавата се различават в различните страни. Разликите са особено очевидни
в различните модели на спортното право. Могат да се идентифицират и
различни мотиви за насърчаване на спорта . Конституционните текстове
предлагат редица отправни точки, които се приемат и уточняват под формата
на законите за насърчаване на спорта и в крайна сметка определят и
програмите на спортните асоциации и политическите партии.
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Анализ на необходимостта от допълване на
законодателството
Изследванията относно добрите практики и иновативни решения в
областта на политиките по качество в професионалния спорт имат отношение
за обществото, за неговата спортна активност, за професионалните спортисти
и националните отбори. Изследвайки единият от елементите е необходимо да
се разбере какви качествени показатели са свързани с успеха на дадена
дейност, какво отношение имат от една страна знанията, способностите и
уменията от друга. Ние решаваме тези проблеми донякъде от различни гледни
точки, като вземаме предвид опита от предишни изследвания за различните
видове спорт. В спорта, както във всяка дейност, колкото повече практически
опит отговаря на естеството и нивото на работа, толкова по-успешно се
осъществяват дейностите.
В резултат на обширен преглед, фокусиран върху детерминантите на
международния спортен успех, доведе до концептуализацията на теоретична
рамка, която обединява няколко ключови фактора за успех в девет области на
спортната политика. Те включват:
➢

финансова подкрепа за спортисти и треньори ;

➢

интегриран подход за разработване на политики;

➢

основата;

➢

система за идентификация и развитие на таланта;

➢

след кариерна подкрепа;

➢

тренировъчна база(съоръжения);

➢

квалифицирани треньори и експерти;

➢

участие в международни и държавни състезания,

➢

научни изследвания и спортна медицина.

Според De Bosscheretal. (2006 г.), инициативи и програми, свързани с
тези целеви области , са основите на международния успех на дадена държава.
Например от страните, които инвестират повече финансово в елитна спортна
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система, се очаква да създадат повече възможности за спортистите да
тренират при идеални обстоятелства. По същия начин, модерните съоръжения,
наличието на ясни правила, силна организационна структура, национална
конкуренция, възможности за състезателите да тренират с квалифицирани
треньори и участие в международни състезания са все примери за това, което
представлява система, която подпомага развитието на младите таланти в
елитни спортисти. По същия начин спортните системи, които насърчават
непрекъснатия и активен обмен на информация с професионалисти в областта
на

спортната

медицина

и

стимулират

създаването

на

структури

за

идентификация и развитие на таланти, допринасят за увеличаване на
потенциала на елитните спортисти, като по този начин увеличават шансовете
на страната за постигане на международен спортен успех. Резултатите от всяка
дейност пряко зависят от специалните знания, умения, притежавани от
треньора. Но знанието, способностите, уменията, от своя страна, се придобиват
при наличие на подходящи качества в даден човек, следователно качествата
отразяват личностното ниво, което позволява на човек да придобие
съответните знания и умения. В изследваните от нас държави систематично се
провеждат професионални спортни изследвания. Специалисти в различни
области, вариращи от спортната динамика до психологията и физиологията,
помагат на спортистите да постигнат най-добрите възможни резултати в
състезанията. Професионално важните качества са комбинирани в няколко
модела от компоненти, които са разгледани по отделно. Връзката между
основните понятия за способности, професионални качества, знания и умения
може да бъде представена графично по следния начин (вж. фиг. 1).
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Професионални
качества

Способности

Знания,
Умения,
Навици

фиг.2.

. Взаимовръзка между способности, професионални качества, знания и

умения

Както се вижда от (фиг. 1), тези три понятия са взаимосвързани, протичат
едно в друго, преминават едно в друго, но в същото време остават независими
категории, всяка от които има свой предмет. Качеството и съпоставимостта на
събираните данните трябва да се усъвършенстват, за да позволи прозрачно и
по-добро стратегическо планиране и изготвяне на политики в областта на
спорта.
Обобщения и заключения
Днес, в ХХ-ви век, ние сме свидетели на ново нарастване на социалното
значение на постиженията на спортистите. В спорта се инвестират огромни
суми пари и се инвестира в успех, непрекъснато се провеждат изследвания и
това все повече и повече повдига въпроса за специализирано обучение и
лицензиране на практическите дейности на специалистите като един от водещи
показатели за гарантиращи на успех.
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фиг.3.

Като се има предвид образователната подготовка на лицата, заети в
спорта в ЕС през 2018 г., 38% са завършили висше образование11. Тази цифра
е малко по-висока от дела на завършилите висше образование в общата
заетост (35%). В четири държави-членки на ЕС половината или повече от
работещите в спорта са завършили висше образование: тези страни са Кипър
(76%), Литва (65%), Гърция (57%) и Испания (52%). В сравнение с общата
заетост Португалия има най-висок процент завършили висше образование със
съотношение 1,7, следван от Кипър (1,6) и Гърция и Литва (1,5). За разлика от
тях, Дания отчита дял от завършилите висше образование, заети в спорта, 20%,
почти половината от процента, наблюдаван в общата заетост (36%). В
допълнителни осем държави членки делът на завършилите висше образование
в спортната заетост е по-нисък от този в общата заетост. Смятаме, че тези
стъпки могат да послужат за развитие и усъвършенстване на системата по
качеството на спорта. Реализацията на подобна обновена система може да
бъде осъществена чрез целенасочена информационна дейност, която да
доведе до засилване на мотивацията на хората в България да спортуват по11

Фиг.3 Дял на хората с висше образование, спортната заетост и в общата заетост, 2018 г.
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активно, което да допринесе за подобряване и повишаване на качеството на
живот.

фиг.4.

Заетост в спорта (1 000 души) и средногодишни темпове на растеж на

спортната заетост и общата заетост (%)2013–18 г.

Глобалният пазар на спортове достигна стойност от близо 488,5
милиарда долара през 2018 г., като през 2014 г. нарасна със сложен годишен
темп на растеж (CAGR) от 4,3% и се очаква да нарасне при CAGR от 5,9% до
близо 614,1 милиарда долара до 2022 година.
Ръстът в разгледания период се дължи на растежа на развиващите се
пазари и бързата урбанизация. Фактори, които повлияха негативно на растежа
през този период, бяха неблагоприятните климатични промени и недостигът на
спортни специалисти. Продължаването напред, увеличаването на спортните
спонсорства,

нарастващата

популярност

на

различните

спортове,

икономическия растеж, увеличаването на броя на интернет достъпните
устройства и появата на множество спортни канали за привличане на зрителски
интерес ще стимулира растеж. Фактори, които биха могли да възпрепятстват
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растежа на този пазар в бъдеще, са все по-голяма заплаха от домашно
забавление(гледане на спорта по телевизията) и засилващи се регулации на
спорта.

фиг.5.

Нарастване на спонсорството през годините

От гледна точка на администрацията гражданското участие може да
допринесе за по голяма подкрепа на решенията и вяра в прозрачността и
действията на всяка една институция. Добрите практики и иновативни решения
в областта на политиките по качество в професионалния спорт за разкриването
на ползите от нормативни решения в областта на спорта дава насоки за
подобряване на качеството в професионалния спорт и на заниманията със
спорт. Въз основа на обективната оценка на съществуващата и действаща у нас
нормативно правна уредба за спорта са изведени препоръки за оптимизиране,
прецизиране и подобряване на работата на спортните педагози (треньори) на
различни нива и контрола върху тяхната дейност. По отношение информацията
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даваща характеристика на функциониращите наредби и въздействието ,което
те имат в изследваните страни. Предвид нарастващия брой предизвикателства
пред управлението на спорта, социалният диалог между структурните
организации може да допринесе за разглеждане и решаване на общите
проблеми. Европейската комисия признава ползата от стабилни системи за
лицензиране на професионалните клубове на европейско и национално ниво
като средство за насърчаване на доброто управление в спорта. Системите за
лицензиране като цяло целят да гарантират качеството на предлаганите услуги
и не застрашават здравето на всеки ,които се занимава под каквато и да е
форма с спорт, че всички спазват едни и същи основни правила гарантиращи
правоспособността на спортно техническият кадър.

фиг.6.

Спортната заетост като дял от общата заетост, 2013 и 2018
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фиг.7.

Въпросник онлайн проучване на нормативните документи до

консула на Република Корея
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фиг.8.

Въпросник онлайн проучване на нормативните документи до

Генералния секретар министерството на културата и спорта
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