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ВъВедение

Проект #GoodGovernanceSport има за цел да 
намери начин за анализиране, събиране и на-
сърчаване на практиките за подходяща ви-
димост на взетите решения и отговорни-
те заинтересовани страни и прозрачност 
на публичното финансиране в спортните 
организации. 

Европейски, национални и местни спортни 
организации и федерации, както и спорт-
ното управление на всички нива, трябва да 
осъществят необходимите реформи, кои-
то вече бяха заявени от много Европейски 
спортни организации, с подписване на „Де-
кларация за Добро Управление“ (представе-
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на в Брюксел през септември 2016 и подписана от АРБС в Малта през 
Март 2017). Тъй като спортните органи бяха поканени да се ангажират 
с популяризирането или прилагането на основните принципи за добро 
управление в спорта: Почтеност, Прозрачност, Отчетност, Демокра-
ция и Приобщаване, и тъй като това е само началото на един процес, 
всички ние трябва да предприемем мерки на всички нива, за да направим 
отново спорта конкурентен в динамичния свят. 

До момента, в Европа се полагат усилия, да се повишат стандар-
тите в управлението на спортния сектор, и по специално принципите 
на демокрация, прозрачност, отчетност при вземането на решения и 
включването в представителството на заинтересованите страни. 
Като се има предвид голямото разнообразие от спортни структури 
в различните Европейски държави, ЕС цели да засили прилагането на 
принципите за добро управление в сектора на спорта в Европа. Пра-
вилният подход следва да осигури допълнителна добавена стойност в 
работата на национално ниво чрез събиране и споделяне на добри прак-
тики и предоставяне на практически препоръки, които биха помогнали 
да се повишат стандартите за добро управление в спорта.

Различни инициативи бяха организирани и проведени, в рамката 
на настоящия проект, с цел да се подкрепи изпълнението на основните 
принципи на Доброто Управление в Спорта – Почтеност, Отчетност, 
Прозрачност, Демокрация, Участие и Приобщаване в спортните орга-
низации на Европейско и Национално ниво. 

Един от устойчивите резултати по проекта #GoodGovernanceSport е 
настоящият Наръчник за отчетност и прозрачност на спортни ор-
ганизации. Наръчникът включва съвети и препоръки, за това как да се 
оптимизира уеб страницата на спортна организация, как да бъдат по-
казани публичните разходи и как да се повишат прозрачността и от-
четността на спортните организации на различни нива. Настоящото 
издание включва и добри практики за „перфектната“ уеб страница и 
идеи за това как можем да подобрим организационния мениджмънт в 
дадена спортна организация. Наръчникът включва също и съвети за 
това как да се уверим, че всички заинтересовани страни са наясно с 
процеса на отчетност и как прозрачността може да помогне за раз-
витието на организацията, с цел разширяване на контакти с донори 
и по-голяма обществена подкрепа за организации с чисто и прозрачно 
публично лице.
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използвана методология:

•	 Анализ на добри практики; 

•	 Сравнение на уеб страници в други сектори и въвеждане на до-
бри практики в спортната област, подчертавайки възможна-
та им преносимост; 

•	 Методология, която да подобри уеб страниците и какво трябва 
да показва нашата уеб страница относно нашата организация; 

•	 Раздел със съвети и препоръки, който да показва какво работи 
в другите организации и може да бъде използвано в спортните 
организации. 

Този наръчник може да бъде полезен ресурс за управлението на спорт-
ните организации, защото подчертава често срещани грешки, какво 
иска да види обществото в уеб страниците и възможности за подо-
брения.  

Въздействие: Настоящото издание може да бъде полезен ин-
струмент за спортни мениджъри и отговорниците за вземане на 
решения на различни нива, както и за спортната администрация. На-
ръчникът насърчава доброто управление и осигурява идеи и полезна ин-
формация за всички заинтересовани страни в този сектор.  

Преносимост: Съдържанието на наръчника може да бъде прене-
сено и в други сектори, като може да се използва като инструмент за 
добро управление в сферата на младежта, образованието, културата, 
екологията и много други. Наръчникът може да бъде използван и като 
учебен материал в спортни училища и университети.  



терминология
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ДОбрО уПрАВлЕниЕ: Подходящо управле-
ние на процесите на вземане/изпълнение на 
решения на всички нива на организацията, 
следвайки принципите на прозрачност, от-
четност, правило на закона, справедливост, 
приобщаване, ефикасност и ефективност. 
Управление е „процесът на вземане на реше-
ния и процесът, чрез който решенията се 
изпълняват (или не)“. Терминът управление 
може да бъде приложен към корпоративно, 
международно, национално или местно упра-
вление или към взаимодействията между 
други сектори на обществото. Идеята за 
„добро управление“ често се появява като 
модел за сравнение на неефективни иконо-
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мики или политически органи с приложими икономики или политически 
органи. Концепцията е съсредоточена върху отговорността на прави-
телствата и управляващите органи да посрещнат нуждите на маси-
те, а не на избрани групи от обществото. Тъй като държавите, които 
често се описват като „най-успешни”, са западно-либералните демо-
кратични държави, съсредоточени в Европа и Северна и Южна Америка, 
стандартите за добро управление често сравняват други държавни 
институции с тези държави. Помощните организации и властите на 
развитите държави често ще фокусират значението на „добро упра-
вление“ върху набор от изисквания, които отговарят на дневния ред 
на организацията, като правят „доброто управление“ приложимо към 
много други различни неща в много различни контексти. 

ОТчЕТнОСТ: Ситуация, в която някой е отговорен за нещата, 
които се случват и може да даде задоволителна причина за тях. От-
четността е процес на управленски контрол в организации, при който 
се дава отзвук за действията на даден човек. Този отзвук може да бъде 
както позитивен, така и негативен. В зависимост от това, лицето 
може да се наложи да коригира грешката си. С други думи, тя се отна-
ся до индивидуалната отговорност за извършената работа. Като ас-
пект на управлението, отчетността е център на дискусии, свързани 
с проблеми в обществото, неправителствения и корпоративния сек-
тор. В лидерските роли, отчетността е признаването и поемането 
на отговорност за действия, продукти, решения  и политики, вклю-
чително администрацията, управлението и изпълнението в рамките 
на обхвата на ролята или длъжността на служителя. Отчетността 
обхваща също и задължението да се докладва, обяснява и отговаря за 
произтичащите от това последствия. Тъй като лидерите често взе-
мат решения с дългосрочни последици, отчетността има съществен 
етичен компонент.

ПрОЗрАчнОСТ: Прозрачността, в контекста на бизнеса или 
управлението, означава честност и откритост. Прозрачността и от-
четността се смятат за двата основни стълба на доброто управле-
ние. Прозрачността се изразява, когато всички действия на организа-
цията са достатъчно видими и могат да търпят обществен контрол. 
Все по-често, естеството на социалните медии и други средства за 
комуникация са причината действия, предназначени да бъдат тайни, 
да се превърнат в публично достояние, въпреки най-добрите усилия на 
организацията те да останат скрити. Като цяло, прозрачността е ка-
чеството, което позволява да се види лесно през предмет. Второто 
значение се отнася до пълната предсказуемост, като например в една 
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прозрачна система или програма резултатът е напълно предсказуем, 
тъй като сме наясно с цялата информация.

ПОчТЕнОСТ: Почтеността е качеството да бъдеш честен и да 
имаш силни морални принципи и идеали. Личен избор е да се придържаш 
към тези стандарти. В етиката, почтеността се отнася до чест-
ността, истинността и правотата в действията на дадено лице. Поч-
теността може да противоречи на лицемерието, защото ако вземем 
предвид стандартите за почтеност, те включват вътрешната после-
дователност като добродетел и се предполага, че лицата, притежаващи 
в себе си очевидно противоречащи ценности, трябва да отчетат несъ-
ответствието или да променят своите убеждения. Думата почтеност 
се развива от латинското прилагателно „integer“, което означава цяло 
или завършено. В този контекст, почтеността е вътрешното усеща-
не за „цялостност“, произтичащо от качества като честност и после-
дователност на характера. Такъв човек може да прецени, дали другите 
„притежават почтеност“ до степен, в която действат според ценно-
стите, вярванията и принципите, за които твърдят, че притежават.

ДА СПАЗВАш ПрАВилОТО нА ЗАкОнА: Правилото на закона е 
двусмислен термин, който може да означава различни неща в различен 
контекст. В един контекст терминът означава правило според за-
кона. Никой не може да бъде осъден от правителството, да заплати 
граждански щети или да понесе наказание, освен ако не е в стриктно 
съответствие с добре установени и ясно определени закони и проце-
дури. Във втори контекст терминът означава правило съгласно зако-
на. Нито един клон на управлението не е над закона и никой държавен 
служител не може да действа произволно или извън закона. В трети 
контекст терминът означава правило според по-висш закон. Никой 
писмен закон не може да бъде прилаган от правителството, освен ако 
не отговаря на определени неписани, универсални принципи на спра-
ведливост и морал, които надхвърлят човешките правни системи.

кОнСЕнСуСнА ОриЕнТАция: В правителство, което прите-
жава консенсусна ориентация, участниците търсят това, което е 
най-доброто за обществото – не непременно това, което те желаят. 
Те са готови да направят компромис, за да могат всички да постигнат 
споразумение. Законодатели, които не могат да постигнат консенсус, 
довеждат правителството до трудности.

уПрАВлЕниЕ нА учАСТиЕТО: Това е практиката да се предоста-
вят правомощия на членове от групата, като служители на фирма или 
граждани на общност, да участват в организационното вземане на ре-
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шения. Използва се като алтернатива на традиционните вертикални 
управленски структури, която се оказва все по-неефективна, тъй като 
участниците стават все по-малко заинтересовани от очакванията 
на лидера си, поради липса на признаване на усилията или мнението на 
участника.

ПриОбщАВАщО уПрАВлЕниЕ: Приобщаващото управление е 
модел от практики от страна на публичните мениджъри, който уле-
снява обединяването на публични служители, експерти, обществе-
ността и политици за съвместно справяне с обществените проблеми 
или проблеми с обществен интерес.  

ОТкриТА кОМуникАция: Откритата комуникация се появява, 
когато всички страни са в състояние да споделят идеи помежду си, 
например по време на разговор или дебат. В бизнеса и организациите 
отворената комуникация е способността на всеки, при равни условия 
с прозрачна връзка, да получи достъп до и да споделя на комуникационни 
ресурси на определено ниво, за да предостави услуги с добавена стой-
ност на друго ниво в слоевата архитектура на комуникационната 
система. Една от най-важните цели на отворената комуникация е да 
информира заинтересованите страни накъде отива организацията. 
Когато служителите или доброволците знаят ценностите и вижда-
нията на по-високото управление в една организация, те са по-наясно 
как техните работни места се вписват в цялостната структура и 
бъдещето на организацията. Откритата комуникация може да бъде 
под формата на обобщение на организационните цели и политики, на-
пример от управлението на по-високо ниво към служителите. Тя също 
може да се прояви под формата на наръчник, който съобщава целите 
и политиките и ги адаптира към ежедневните работни процедури на 
служителите.

СъВършЕнСТВО: Качество, което хората наистина оценяват, 
защото е трудно за намиране. Съвършенството е качеството на 
отличното, да бъдеш наистина най-добрият в нещо. Баскетболната 
кариера на Майкъл Джордан беше изпълнена с високи постижения. Ние 
обичаме Пикасо и Шекспир за тяхното съвършенство. Когато видите 
съвършенство, трябва да оцените работата, която е вложена в него. 
На толкова много неща по света им липсва съвършенство.

ОриЕнТАция къМ рЕЗулТАТи: Отнася се до оценка, която се 
основава на продукта, а не на процеса. Всяко начинание, в което резултатът 
е по-важен от предприетите действия за постигането на този резултат, е 
подходящ контекст за ориентацията към резултатите.
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СТрАТЕгичЕСкО ПлАнирАнЕ: Систематичен процес на пред-
виждане на желано бъдеще и превръщането на тази визия в широко де-
финирани цели и последователност от стъпки за тяхното постигане.

ВиЗия: Действието или силата на сетивността на очите; 
действието или силата да предвиждаме онова, което ще се случи: про-
роческо виждане; визията на предприемач; преживяване, при което да-
дено лице, нещо или събитие се появява ярко пред ума, макар и всъщ-
ност да не се случва, често под влияние на божествена или друга сила.

уПрАВлЕниЕ нА кАчЕСТВОТО:  Действие за надзор на всички 
дейности и задачи, необходими за поддържане на желаното ниво на съ-
вършенство. Това включва определяне на политика за качество, създа-
ване и прилагане на планиране и осигуряване на качеството, както и 
контрол на качеството и подобряването му.

МОТиВАция:  Планирането, организирането и персоналът се 
влияят от по-междуличностните елементи на управлението: на-
сочване, наблюдение и мотивиране на персонала. На този етап, мени-
джърите са изправени пред трудната задача да оценят уменията на 
служителите, да възложат съответните задачи, да наблюдават на-
предъка и да предоставят стимулиращи средства за повишаване на 
производителността. Мениджърите трябва да притежават задълбо-
чено разбиране на силните и слабите страни на всеки служител, как-
то и на стремежите и мотиваторите, които са им нужни за правил-
ното изпълнение на тези задачи. В резултат на това разбирането на 
мотивационните теории е в основата на ефективното управление на 
служителите. Чрез ефективното комбиниране на това мотивационно 
разбиране с очакванията и отговорностите на ръководните служите-
ли, мениджърите ефективно използват човешкия капитал за постига-
не на високи нива на ефективност и удовлетвореност на служителите.
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#GoodGovernanceSport 
експертно проучВане –  
онлайн присъстВие  
на спортни  
организации 



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Проект #GoodGovernanceSport включва ня-
колко устойчиви резултата, а първият от 
тях е доклад за изследване на доброто упра-
вление в споменатата област. Докладът се 
състои от различни етапи на анализ на пуб-
личното лице на спортните организации, 
по-точно на техните публични уебсайтове -  
най-лесният начин гражданите да разбе-
рат какви са дейностите им. Докладът се 
основава на проучване с конкретна инфор-
мация по отношение на доброто управле-
ние в спорта, което беше реализирано чрез 
независимо проучване на експертите от 
екипа по проекта на минимум 14 европей-
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ски спортни организации и поне 2 национални спортни организации на 
страна партньор − общо 14, основаващи се на следните критерии:  

•	 Уебсайт на английски език за европейските спортни организа-
ции и уебсайт на национален език/английски език за национални-
те спортни организации;

•	 Налична информация за контакт и посочване на профили в со-
циалните медии;

•	 Стратегическа цел на организацията − визия и стратегия, 
цели, постижения, ценности;

•	 Списък с членове на организацията (спортни организации, 
спортни клубове);

•	 Политики за безопасност и сигурност, приобщаване и антидис-
криминация на организацията, достъпни на уеб страницата;

•	 Устав или друг вид учредителни документи, налични на стра-
ницата;

•	 Канал за съобщаване на взетите управленски решения, прило-
жимост и актуализационен период;

•	 Списък на членовете на управлението/управителния съвет, 
който е наличен онлайн (накратко „Управление”);

•	 Налична допълнителна информация за членовете на управле-
нието онлайн. (Кратка биографична информация за всеки член 
на управлението, образователен и професионален опит, об-
хват на отговорностите, принадлежност към други органи-
зации, снимка);

•	 Други органи на организацията − консултативен съвет, кон-
тролен съвет, надзорен орган;

•	 Процедура за смяна на управлението на организацията и ман-
дати;

•	 Наличност и съдържание на финансовите отчети (ако има та-
кива), законово задължение за публичност на финансовите от-
чети (въз основа на страната на регистрация).

Рамката за изследване и оценка на нивото на отчетност и про-
зрачност е достъпна на публичните уеб страници на организациите, 
които консорциумът реши да анализира на национално и европейско 
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ниво. Тя е определена от членовете на консорциума по време на пър-
вата среща (София, март 2018 г.). По време на първата среща, парт-
ньорите също така, взеха решение за специалната таблица за оценка, 
в която се очертават набор от параметри за оценка и обработка на 
данните, които ще бъдат събрани от всеки партньор в проучването 
на национално и европейско ниво.  

Конкретните организации, които бяха анализирани, бяха избрани 
от консорциума по време на първата международна среща по проекта 
#GoodGovernance (София, март 2018 г.) и критериите за подбор бяха: об-
ществените предпочитания към този спорт в страните партньори, 
общественото внимание към спортната организация, полученото пуб-
лично финансиране и състоянието на почтеността в спортния сектор. 
Контактът с всички избрани организации е осъществен чрез официален 
имейл, включващ писмо, в което се обясняват подробностите и етапи-
те на проучването на проекта, като те имат възможност да откажат 
проучването на своята уеб страница. Получихме само положителна об-
ратна връзка и не получихме отказ за анализ нито от национална, нито 
от европейска спортна организация, получила информацията. Някои от 
организациите дори изразиха своето желание да допринесат за дей-
ностите по проекта и са подкрепили изпълнението му. 

Въз основа на резултатите от трите етапа на изследването 
бе изготвен доклад, който включва анализирани и сравнени резултати 
между европейските спортни организации от една страна и от друга -  
сравнителен анализ на резултатите между националните спортни 
организации в партньорски страни. Този доклад е основата на пътя за 
самообучение, който ще бъде създаден за саморазвитие на спортните 
лидери и мениджъри в Европа в рамките на настоящия проект. Изслед-
ването, проведено от екипа на проект #GoodGovernanceSport, изтък-
наха някои аспекти на приложените препоръки за добро управление за 
прозрачност на процеса на вземане на решения и финансовите аспекти 
на управление на национално и европейско ниво в 28 национални и 28 ев-
ропейски спортни организации.

Различни данни бяха разкрити в следните части на настоящото 
изследване, като:  

•	 Почти 80% от анализираните спортни организации могат да 
се считат за „приятелски настроени към социалните медии“ 
и са посочили ясна връзка между своите уебсайтове и канали-
те на социалните си медии, които използват за съобщаване на 
своите съобщения и актуализации;
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•	 44.6% от анализираните спортни структури са публикували 
своите стратегически документи като визия, стратегия, 
цели и постижения на своите уеб страници; 

•	 62.5% от анализираните спортни организации не са публикува-
ли ценностите на своята организация на уеб страницата си. 
На национално ниво само 25% от организациите са осигурили 
достъп до тези данни онлайн; 

•	 76.8% от анализираните уебсайтове включват списък на чле-
новете на организацията си публично; 

•	 Само 48.2% от анализираните организации имат следи от по-
литики за безопасност и сигурност, включване и антидискри-
минационни инициативи на своите уеб страници, а повече от 
половината от анализираните уебсайтове не съдържат ин-
формация за такива политики; 

•	 71.4% от всички анализирани организации са публикували на 
своите уебсайтове устав или друг основен документ, който 
регулира начина, по който организацията работи, като показа-
тел за прозрачност и открито управление;

•	 Отделен раздел за публикуване на новини, касаещи решения и 
новини относно управлението на организацията е наличен в 
50% от анализираните организации и липсва в уеб страниците 
на още 50% от анализираните спортни структури;

•	 57.1% от организациите не са публикували никакви решения на 
борда на обществените си портали, по какъвто и да е начин 
и тази информация е трудно достъпна както за изследовате-
лите на проекта, така и за широката общественост, които 
биха могли да бъдат заинтересовани да видят как работи кон-
кретната организация. 42.9% от всички анализирани организа-
ции са публикували съответната информация и е достъпна с 
възможност за проследяване на времето;

•	 Информацията се актуализира най-малко на всеки шест месе-
ца само от 37.5% от всички анализирани организации, докато 
62.5% от анализираните спортни структури актуализират 
уебсайтовете си по-рядко или изобщо не го правят;

•	 Почти 70% от анализираните спортни организации не са пуб-
ликували документи от своите управленски срещи - протоко-
ли или заключения; 
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•	 83.9% от всички анализираните спортни организации са публи-
кували списък на с членовете на управителния си съвет; 

•	 Данните за биографията на членовете на борда са достъпни 
в 33.9% от анализираните сайтове и липсват на 66.1% от пор-
талите;

•	 Образователно и професионално минало на членовете на съве-
тите до момента, в който те се включват в анализираната 
спортна организация, е достъпна само при 13 от тях, което 
формира 23.2% и липсва в 43 организации –  76.8% от всички из-
следвани спортни федерации; 

•	 Само 9 организации (16.1%) са помислили за публикуването на об-
хвата на отговорностите на тяхното управление и 83.9% не 
са включили такова разделение на своите уеб страници;

•	 Само 8 организации са публикували информация за участието/
функциите, провеждани от всеки член на управителния съвет 
в други институции, формиращи 14.3% от всички анализирани 
организации, а в 48 от анализираните структури такава ин-
формация не е достъпна, което формира 85.7% от спортните 
организации, които имат резултат с липсващи данни за този 
показател; 
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•	 Почти 70% от анализираните спортни организации са разра-
ботили подкрепящи/контролни органи и информацията за 
тези структури и техните дейности е достъпна на публич-
ните им портали; 

•	 64.3% от анализираните организации не са публикували инфор-
мация относно процеса на промяна и мандата на управител-
ния съвет; 

•	 Публикуване на финансови отчети е открито в публичните 
портали на 12 от анализираните организации, което формира 
21.4%. Почти 80% от организациите (78.6%) не са публикували 
такива данни; 

•	 75% от анализираните публични платформи на националните 
и европейски спортни организации не включват своя годишен 
отчет. Годишният отчет за всяка година от съществуване-
то на организацията е достъпен само за 4 спортни организа-
ции, представляващи 7.1% от всички 56 анализирани федерации;

•	 21.4% от всички анализирани организации са осигурили достъп 
до информация за различните източници на финансиране, кои-
то формират техния бюджет, докато 78.6% от организации-
те не са публикували документи, които да осигурят проследя-
ване на тези данни.
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Екипът на проекта силно вярва, че данните от изследванията 
могат да бъдат използвани за подобряване на публичните портали на 
организации, свързани със спорта и ще допринесат за цялостното по-
добряване на процесите на управление в спортния сектор. Пълният 
отчет и данни могат да бъдат намерени на платформата на проекта:   
www.eusport.org/GoodGovernance. 

Представете своята управленска и организационна структура.

бъдете прозрачни – направете Статутът, решенията на  
управителния Съвет и Финансовите Документи видими за всички.

Споделете своите ценности и антидискриминационни принципи.
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добри практки  
за отчетност и  
прозрачност –  
анализ на добри 
практики 



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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По време на проучването #GoodGovernanceSport бяха анализирани 
множество добри практики, които спортният сектор използва, за да 
гарантира отчетност и прозрачност. Настоящият раздел ще пред-
стави някои от тях и проектният екип силно вярва, че те могат да 
послужат като вдъхновение за други спортни организации и федерации 
за подобряване на общественото им лице, като поставят ясен фокус 
върху осигуряването на възможността техните дейности, решения и 
финансови транзакции да бъдат лесно проследени от гражданите. 

ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Публично Пространство (DIAVGIA), осигуре-
но от държавната администрация на гърция,  
за публикуване на решения и Финансови Отчети

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Национални Спортни Съоръжения на Солун –  
Публична Организация

Уебсайт, ако е  
наличен: https://www.eakth.gr/

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Публичност – Оповестяване на решенията на 
управителния съвет 

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

„DIAVGEIA“ е програмна инициатива за прозрач-
ност в Гърция. От 1ви октомври, 2010, всички пра-
вителствени институции са задължени да пуб-
ликуват своите закони и решения в интернет, 
със специално внимание върху въпроси, касаещи 
националната сигурност и деликатни лични дан-
ни. Всеки документ е дигитално подписан и му е 
предназначен уникален номер (IUN), който доказ-
ва, че решението е качено в „Портала за Прозрач-
ност“. Следвайки последните законодателни ини-
циативи (Закон 4210/2013) от Министерството 
на Административните Реформи и е-Правител-
ството, административни закони и решения не 
са валидни, в случай, че не са публикувани онлайн. 
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Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Основните цели на Програмата засягат: 

 • Гарантиране на прозрачността на действи-
ята на правителството; 

 • Елиминиране на корупцията, чрез по-лесното 
ѝ разкриване, когато се появи;

 • Спазване на легалността и добрата админи-
страция; 

 • Засилване на конституционните права на 
гражданите, като например участието им в 
Информираното Общество;

 • Подобряване и модернизиране на съществу-
ващите системи за публикиване на админи-
стративни закони и решения;

 • Предоставяне на всички административни 
документи във формати, които са лесни за 
достъп, навигация и разбиране, независимо 
от нивото на осведоменост на гражданите 
относно процесите на вътрешна админи-
страция.

Считайки, че гръцката криза, включително ней-
ните икономически прояви, се дължи и на не-
прозрачните отношения между гражданите и 
държавата, програмата за прозрачност въведе 
безпрецедентни нива на прозрачност на всички 
нива на гръцката публична администрация и ус-
танови нов „социален договор“ между гражданина 
и държавата. Тази инициатива има тихо, но дъл-
боко въздействие върху начина, по който длъж-
ностните лица се справят с изпълнителната си 
власт. Пряката отчетност, наложена върху ад-
министрацията от радикалната прозрачност, 
която въвежда програмата „Прозрачност“, оста-
вя значително по-малко място за корупция и я раз-
крива много по-лесно, когато се появи, тъй като 
всеки гражданин и всяка заинтересована страна 
се радва на възможно най-широк достъп до съмни-
телни действия.
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Такъв колективен контрол може да бъде изключи-
телно ефективен, тъй като позволява на гражда-
ните, пряко ангажирани или засегнати от даден 
проблем, да го разгледат задълбочено, вместо да 
оставят публичния контрол на медиите, чийто 
избор на въпроси може да бъде ограничен и ориен-
тиран към сензационни теми. (Налично на diavgeia.
gov.gr/en на 29/7/2019).

В този контекст, всички публични институции, 
власти и организации (като Национални Спортни 
Стадиони на Солун) са задължени да имат след-
ното изображение на главната си уеб страница, 
което да препраща потребителите към публич-
ното пространство, където са качени всички ре-
шения на управителния съвет.

Източник: Основна уеб страница на Националните Спортни Стади-
они на Солун
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: използване на WCAG протокол за достъпност в 
мрежата

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Европейски Паралимпийски Комитет

Уебсайт, ако е  
наличен: https://www.europaralympic.org/

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Достъпност

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Насоките за достъпност на уеб съдържанието 
(WCAG) са част от серия насоки за уеб достъп-
ност, публикувани от Инициативата за достъп-
ност на уебсайтовете (WAI) от Консорциума на 
World Wide Web (W3C), основната международна 
организация за интернет стандарти. Това е на-
бор от препоръки за създаване на уеб съдържание, 
което е по-достъпно, особено за хора с уврежда-
ния, но и за всички потребители, включително и 
за по-ограничените устройства като мобилни 
телефони. WCAG 2.0, са публикувани през декем-
ври 2008 и се превръщат в ISO стандарт, ISO/
IEC 40500:2012 през октомври 2012. WCAG 2.1 стана 
препоръка на W3C през юни 2018.

WCAG 2.0 са публикувани като препоръка на W3C 
на 11 декември 2008. Състоят се от дванадесет 
насоки (неподлежащи на проверка), създадени на 
основата на четири принципа (уебсайтовете 
трябва да бъдат забележими, работещи, разби-
раеми и стабилни). Всяка насока има проверими 
критерии за успех (61 при всички). Техниките на 
W3C за WCAG 2.0 е списък с техники, които по-
магат на авторите да изпълнят препоръките и 
критерия за успех.
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Техниките периодично се обновяват, дока-
то принципите, насоките и критерия за ус-
пех са стабилни и не се променят (Налично на 
en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_
Guidelines#WCAG_2.0 на 29/7/2019)

Съществуват няколко онлайн инструмента, кои-
то оценяват онлайн достъпността в конте-
кста на WAG2.0, но не съществува инструмент, 
който може да засече всички насоки на WAG2.0. Ев-
ропейският Паралимпийски Комитет е пример за 
спортна организация без основни грешки, засече-
ни от използваните инструменти.

Източник: Основна уеб страница на Европейски Паралимпийски Коми-
тет
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Достъпност за хора със зрителни увреждания

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Международна Спортна Федерация за Незрящи

Уебсайт, ако е  
наличен: http://www.ibsasport.org/

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Достъпност

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Според WCAG 2.0, които бяха споменати в предиш-
ната добра практика, минималните изисквания за 
цветовия контраст в уебсайт са следните:

 • Визуалното представяне на текст и изо-
бражения на текст има коефициент на кон-
траст най-малко 4.5:1;

 • Голям Текст: Мащабният текст и изображе-
нията на мащабен текст имат коефициент 
на контраст най-малко 3:1;

 • Незначителни: За текст или изображения на 
текст, които са част от неактивен компо-
нент на потребителския интерфейс и имат 
само декоративна роля, не са видими за никой 
или са част от изображение, което съдържа 
друга значителна визуална информация, ня-
мат изисквания за контраст;

 • Лого: Текстът, който е част от логото или 
името на марката няма минимални изисква-
ния за контраст.

Намерението на този Критерий за Успех е да 
осигури достатъчно контраст между текста и 
неговия фон, така че да може да се чете от хора 
с умерено ниско зрение (хора, които не използват 
подпомагаща контраста технология). 
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Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

За хора без нарушения във възприемането на цве-
тове, нюансът и наситеността имат минимален 
или никакъв ефект върху четливостта. Това се 
оценява чрез ефективността на четене. Недос-
тигът на цвят може до известна степен да по-
влияе на контраста на яркостта. Следователно 
в препоръката контрастът се изчислява по та-
къв начин, че цветът да не бъде ключов фактор, 
така че хората, които имат дефицит на цветно 
зрение, също да имат адекватен контраст меж-
ду текста и фона.

(Налично на www.w3.org на 29/7/2019)

Контрастните грешки са много често срещани 
в уебсайтовете. Уеб страницата на Междуна-
родната Спортна Федерация за Незрящи е рядък 
пример за спортна организация без контрастни 
грешки.

Източник: Основна уеб страница на Международната Спортна Феде-
рация за Незрящи



#GoodGovernanceSport

39

ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: управленски детайли, като инструмент за от-
четност

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Съюз на Европейските Футболни Асоциации 
(УЕФА)

Уебсайт, ако е  
наличен: http://www.uefa.com 

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Отчетност

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Уеб страницата на УЕФА е чудесен пример за пре-
доставяне на цялата информация за всички чле-
нове на управителния съвет, заедно с техните 
отговорности. Това е чудесен пример за отчет-
ност в спортните организации, тъй като всички 
са наясно с това кой за какво отговаря. 

Още повече, в раздела „за УЕФА“ можем да намерим 
всички членове на всичко комитети и панели. Има 
обхват на отговорностите на всеки член на па-
нелите или комитетите, заедно с подробно CV за 
всяко едно лице. Като допълнение, има индивиду-
ална снимка на всеки един член на Изпълнителния 
борд. Периодично, могат да се намерят списъци 
с членовете на други органи на организацията 
като консултативен, контролен и надзорен съ-
вет. Още нещо – информация може да бъде наме-
рена и свалена, относно процесът на промени в 
управителния съвет.
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Източник: уеб страница „за UEFA“
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: лесен достъп до финансови отчети

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Световна Федерация по Кърлинг

Уебсайт, ако е  
наличен: http://www.worldcurling.org/

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Финансова отчетност

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

За да постигнете прозрачност в организацията 
си, е силно препоръчително да имате специална 
страница, предназначена за всички финансови 
отчети, която да се намира на видно място и 
да може да бъде лесно достигната от всички. 

Идеален пример за прозрачност, касаеща финан-
сови отчети е уеб страницата на Световната 
Федерация по Кърлинг. Уебсайтът включва раз-
дел с финансови отчети, наречен „Годишни От-
чети“. В него има информация за това къде и как 
е публикуван финансовият отчет по-подробно.

Годишните отчети на Световната Федерация 
по Кърлинг се публикуват на 30 юни всяка годи-
на. Можете да откриете отчети за годините 
2015, 2016 и 2018. Отчетите са много детайлни и 
включват разяснения за приходи и разходи (даре-
ния, проекти, спонсори, плащания и т.н.)

Това, което е по-интересно е, че всички тези 
отчети могат да бъдат споделени с всеки в со-
циалните мрежи като Facebook, Twitter и LinkedIn 
с един клик.
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Източник: уеб страница на СФК – раздел „Годишни Отчети“.
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Споделяне, комуникация, ценности

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

МФК – Международна Федерация по Кану-Каяк

Уебсайт, ако е  
наличен: https://www.canoeicf.com/ 

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Комуникация с широката публика

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Много е важно една организация да бъде открита. 
Това вдъхва увереност на гражданите, тъй като 
демонстрира, това че организацията няма какво 
да крие и няма от какво да се бои.

Международната Федерация по Кану-Каяк е чуде-
сен пример за спортна организация, която се оп-
итва да комуникира с широката публика и да по-
казва ценностите си. Също така, МФКК използва 
всички популярни социални мрежи като Facebook, 
YouTube, Twitter и Instagram. Визията и мисията са 
представени по кратък и разбираем начин. Мо-
жем да намерим и детайлни ключови ценности на 
федерацията. Още нещо – може да се намери пъ-
лен списък с членовете на организацията. Друга 
причина, поради която считаме, че тази органи-
зация е отворена за широката общественост, е 
че има комисия за разнообразие и приобщаване и 
цяла уеб страница, посветена на тази тема.

Основно можем да кажем, че това е добре струк-
туриран уебсайт, с добри функционалности, мо-
дерен дизайн, приятелски настроен към потре-
бителите и много полезна информация за всеки.
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Източник: https://www.canoeicf.com/ 
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Практиката е ориентирана към консенсуса, от-
четна, прозрачна, отзивчива, ефективна и ефи-
касна, справедлива и приобщаваща и следва пра-
вилото на закона.

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

AIDA – Международна Асоциация за Развитието на 
Свободно Гмуркане

Уебсайт, ако е  
наличен: https://www.aidainternational.org/

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Комуникация с широката публика, списък и био-
графия на всички спортисти, съдии и членове на 
управителния съвет, съобщаване на всички ре-
шения на борда, отчетност, прозрачност, дос-
тъпност, информация за контакт (имейл адреси, 
телефонни номера, физически адреси, снимки на 
спортистите и членовете).

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Този уебсайт съдържа много информация, която 
е добре организирана и лесноразбираема; полезни 
връзки и списъци на членовете на борда, включи-
телно кратка биография на всеки член; ежесед-
мични актуализации за класациите и състезани-
ята на спортистите, включително техните 
биографии и снимки; ясно дефинирана информация 
за контакт; описание на медицинската и научна-
та комисия; списък на членовете на управител-
ния съвет;

Ясно видими на уебсайта са:

Основна стратегия; Членове на Комисията; Чле-
нове на Експертния Съвет; Медицински и Научни 
Проекти; Медицински Процедури и Форми; Ста-
тистика на Инциденти.

Уебсайтът съдържа и списък с документи: 

 • AIDA Правила за Състезания;

 • AIDA Медицински;
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 • AIDA Устави;

 • Документи за Спортистите на AIDA; 

 • Документи за Инструкторите на AIDA; 

 • Документи за Съдиите на AIDA;

 • Документи за Учениците на AIDA;

 • Документи за Организаторите на Със-
тезания;

 • Медия;

 • Стандарти за Безопасност;

 • Кодекс за Управление.

Източник: https://www.aidainternational.org/
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: 1. Почтеност: изпълняват ролята на Пазители 
на Спорта, Отдиха, Дейността или района

2. Определя и Оценява ролята на управителния 
Съвет

3. Предоставя Визия, Мисия и Причина

4. Обективност: балансирана, Приобщаваща и с 
Опитен борд

5. Стандарти, Системи и контрол

6. Отчетност и Прозрачност

7. разбиране и Ангажиране със Спортния Пейзаж

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

УЕФА – Съюзът на Европейските Футболни Асо-
циации – това е управленският орган на европей-
ския футбол и е международна структура, обеди-
няваща 55 национални асоциации.

Уебсайт, ако е  
наличен: https://www.uefa.com/

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата прак-
тика покрива:

 • Многоезичен уебсайт (английски, френски, нем-
ски, полски, испански, португалски, италиански…)

 • Уебсайтът съдържа и списък с документи: 

– Дисциплинарни органи;

– Превенция на уреждането на мачове; 

– Асоциации членки (всички членове със съот-
ветните им описания и информация).

Социална отговорност:

 • Футбол и Бежанци – Засягани на ключовите 
предизвикателства;

 • Отчет на УЕФА за Футбол и Социална Отго-
ворност 2016/17;

 • Играем за Нашата Планета – отчет на УЕФА/WWF;

 • Далтонизмът във Футбола – наръчник за треньори;
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Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

 • УЕФА/CAFE Наръчник за Помощника на Хора с Ув-
реждания; 

 • Далтонизмът във Футбола – ФА/УЕФА наръч-
ник брошура;

 • Наръчник на Суперкупата на УЕФА 2017 за зри-
тели с увреждания (MKD);

 • Наръчник на Суперкупата на УЕФА 2017 за зри-
тели с увреждания (английски);

 • Финалът на УЕФА Шампионска Лига 2017: наръч-
ник за зрители с увреждания; 

 • Наръчник за зрители с увреждания – Френдс 
Арена, Стокхолм, CAFE Футбол;

 • Отчет на УЕФА за Футболът и Социалната 
Отговорност 2015/16;

 • УЕФА Фондация за Деца – отчет на дейността 
2015/16;

 • УЕФА ЕВРО 2016: Социална Отговорност и 
Устойчивост – отчет след събитието;

 • Белгийският футбол срещу хомофобията: 1-0!;

 • Абсолютен футбол – абсолютен достъп до ра-
бота;

 • Програма за включването на жени;

 • Водещи навън;

 • Обединени от радостта, която футболът носи;

 • Повишаване на осведомеността и разбиране-
то на разнообразието във финландския футбол;

 • Футбол за треньорите на живота.

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Изпълнителният комитет на УЕФА е върховен 
изпълнителен орган на УЕФА. Състои се от прези-
дента на УЕФА, 16 други членове, избрани от Кон-
греса на УЕФА, плюс двама, избрани от Европейска-
та клубна асоциация и един от Европейските лиги.
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Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Цялата информация, включително снимки и био-
графии на всеки член на борда, президента и всич-
ки останали служители е достъпна онлайн.

Ролята на медицината и на лекаря на отбора във 
футбола стана решаваща в съвременната игра – 
след като УЕФА направи своя жизненоважен при-
нос в областта на футболната медицина, нараня-
ванията и спортните науки.

УЕФА е призната за една от водещите световни 
организации за отборни спортове в борбата сре-
щу допинга. 
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Практиката е ориентирана към консенсуса, от-
четна, прозрачна, отзивчива, ефективна и ефи-
касна, справедлива и приобщаваща и следва пра-
вилото на закона.

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Спортна Асоциация на град Риека

Уебсайт, ако е  
наличен: https://rss.hr/

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Този уебсайт съдържа много информация, която 
е добре организирана и лесноразбираема; полезни 
връзки и списъци на членовете на борда, включи-
телно кратка биография на всеки член; ежесед-
мични актуализации на новините и събитията, 
включително снимки на членовете на управител-
ния съвет; ясно дефинирана информация за кон-
такт; описание на медицинската и научната ко-
мисия; списък на членовете. 

На сайта ясно се виждат:

 • Устав;
 • Правилник за Определянето на Качествените 

Клубове на Риека;
 • Наредба за Класификация на Спортните Отрасли;
 • Правилник за Класификация на Спортни Клубове;
 • Правилник за Съфинансиране на Програма за Бъ-

дещи Спортисти;
 • Правилник за Такси за Постигнати Спортни Ре-

зултати;
 • Годишни Финансови Отчети за 2015-2018;
 • Изпълнителен борд (протоколи);
 • Събрание (протоколи).

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Комуникация с широката публика, финансови от-
чети, съобщаване на решенията на управителния 
съвет, отчетност, прозрачност и достъпност.
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: като неправителствена организация, Европей-
ската неправителствена спортна организация 
(ENGSO) е организация с нестопанска цел, с пуб-
лични отговорности и част от гражданското 
общество с желание за справяне със социални и 
политически въпроси.

Европейската неправителствена спортна ор-
ганизация ENGSO е част от спортното движе-
ние с мисията да насърчава интересите на ма-
совия спорт в Европа.

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Европейската неправителствена спортна орга-
низация (ENGSO)

Уебсайт, ако е  
наличен: https://www.engso.eu/

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Комуникация с широката публика, финансови от-
чети, съобщаване на решенията на управителния 
съвет, отчетност, прозрачност, достъпност. 

ENGSO съществува като активен основен състе-
зател в спортната политическа област, силна 
мрежа за спорт в Европа и партньор за европей-
ските правителствени институции, занимава-
щи се пряко или косвено със спорта. Ето защо, 
ENGSO провежда толкова много дейности през 
последните десетилетия. Отделно от организи-
рането на събития, ENGSO е водила и била част 
от няколко проекта на ЕС за засягане на европей-
ските спортните проблеми, пред които днеш-
ните спортни организации са изправени. Заедно 
с активната комуникация и разпространение, 
ENGSO има водеща роля в представляването на 
масовия спорт пред институциите на Европей-
ския Съюз и Съвета на Европа.

ENGSO развива и защитава проблемите на масо-
вия спорт, резултатите от проектите са без-
платни и публикува тримесечен бюлетин.
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Този уебсайт съдържа много информация, която 
е добре организирана и лесноразбираема; полезни 
линкове и списъци на членовете на управителния 
съвет, включително кратки биографии на всеки 
член; ежеседмични актуализации на новини и съби-
тия, включително биографии и снимки на членове 
на борда; Месечните и годишните отчети и ре-
шенията на управленските органи се публикуват 
редовно на уебсайта; добре дефинирана информа-
ция за контакт; списък на членовете на събрание-
то; устав.

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Визия

Визията на ENGSO е да бъде водещия глас на до-
броволческите спортни организации в Европа.

Мисия

Мисията на ENGSO е да насърчава интересите на 
спортните организации в Европа.

Цели

Основната цел на ENGSO е да бъде организация 
„мост“, която да:

 • Осигури платформа за обмен на знания и инфор-
мация;

 • Да обсъждаш и лобираш актуалните въпроси 
на спортните политики;

 • Да търси общи позиции по спортни въпроси и 
да ги публикува;

 • Да подсили сътрудничеството с други спорт-
ни органи;

 • Да допринесе към междуправителствените 
спортни сътрудничества и да представлява 
принципите на неправителствените орга-
низации по време на други Европейски срещи, 
свързани със спорта;

 • Да развива и подкрепя Младежите на ENGSO.
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Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Органи

Що се отнася до функционирането на ENGSO, ор-
ганите, които имат роля при управлението на 
организацията, са Общото събрание, Изпълни-
телният комитет и различните работни групи. 
На уебсайта можем да се запознаем със структу-
рата на тяхната организация и да се срещнем с 
членовете, които стоят зад всички постижения 
на ENGSO.



Наръчник за отчетност и прозрачност на спортни организации

56

ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: MOVING AGE (Подвижна Възраст) е международна 
мрежа, която стимулира и подпомага обмена на 
знания и дори практики в спорта и физическата 
активност при по-възрастни хора.

Основните цели на мрежата са:

 • Редовен обмен на знания и опит в мрежа от 
партньори;

 • Да събира и разпространява съществуваща 
информация за активно остаряване чрез ди-
гитални инструменти;

 • Да насърчава и инициира партньорства в 
мрежата и с междусекторни заинтересовани 
страни/мрежи;

 • Да насърчава нови проекти за партньорите 
от мрежата;

 • Да намира нови партньори в мрежата;

 • Да осигурява експерти за съвети и консултации.

MOVING AGE (Подвижна Възраст) е резултат от 
проект Active Age (Активна Възраст), проведен 
от 10 Европейски Организации за Спорт за Всички 
в рамката на „Подготвителни дейности в сфе-
рата на спорта 2012“ на Генерална дирекция „Об-
разование, младеж, спорт и култура“. MOVING AGE 
всъщност обхваща 25 регистрирани организации 
и е ръководена от (Международна Асоциация за 
Спорт и Култура).

Мрежата е отворена за всички организации в и 
извън спортния сектор, с имащи интерес да на-
сърчават физическата активност и спорта за 
по-възрастни хора.

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Международна Асоциация за Спорт и Култура 
(ISCA)
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Уебсайт, ако е  
наличен: http://isca-web.org/english/home

Кой аспект на до-
брото управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Международната Асоциация за Спорт и Култура 
(ISCA) е глобална платформа, отворена за органи-
зации, работещи в областта на спорта за всички, 
развлекателни спортове и физически активности. 
Създадена през 1995 г., днес ISCA е глобален участник, 
който е пряк сътрудник на своите 231 организа-
ции-членки, международни НПО и заинтересовани 
страни от публичния и частния сектор. Нейните 
40 милиона индивидуални членове от 83 държави 
на пет континента представляват разнообразна 
група от хора, които работят в сферите на мла-
дежките, спортните и културни дейности.

Създадена с цел да предложи алтернатива на все 
по-базираното на резултатите в състезания по-
ведение на международните спортни федерации, 
ISCA бързо се разраства от момента на своето ос-
новаване. Асоциацията се ръководи от изпълните-
лен комитет от девет избрани членове и се ръко-
води от континентални и технически комитети. 
Секретариатът е със седалище в Копенхаген.

В секцията за членове можете да получите общ 
преглед на членството в ISCA и можете да наме-
рите информация за контакт на всички организа-
ции, членуващи в ISCA.

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации:

Този уебсайт съдържа много информация; полезни 
линкове и списъци на членовете на борда, включи-
телно кратки биографии на всеки член; актуализа-
ции на новини и събития, включително биографии 
и снимки на членове на борда; Месечните и го-
дишните отчети и решенията на управителния 
съвет се публикуват редовно на уебсайта; добре 
дефинирана информация за контакт; списък на 
членовете на събранието; устав; Кодекс на пове-
дение; Етичен кодекс; преглед на проекти; стра-
тегия; бюджетни отчети; сметки; структура на 
членския внос; наръчници и описания на проекти.
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Европейска университетска спортна асоци-
ация /EUSA/, освен спортните състезания и 
други образователни събития, ръководи и са-
мостоятелни проекти, заедно с други партньо-
ри. EADin е проект, насочен към установяване 
на общоевропейски антидопингов манталитет 
в младежкия сектор.

В област на равните възможности EUSA под-
крепя проекти, насърчаващи равенството 
между половете в спорта, смесено участие на 
спортисти мъже и жени в спорта и равенство 
между половете в обучението за треньори.

В областта на обучението чрез спорт, през 2004 г.  
EUSA стартира изложба на университетския 
спорт в Европа. EUSA активно участва и в попу-
ляризирането на събития като Европейската 
седмица на спорта, Международния ден на уни-
верситетския спорт и Международния ден на 
студентите.

Проектите в сферата на защитата се фокуси-
рат върху справянето и борбата със сексуално-
то насилие и тормоза в европейския спорт.

Овластена нация – ENAcT е двугодишен проект 
за насърчаване на равенството между полове-
те в спорта, стартиран през 2018г. Проектът 
се ръководи от института EUSA, с партньори –  
Португалската университетска Спортна Фе-
дерация – FADU, улудагски университет, Турция 
и университетски клуб по лека атлетика в бу-
дапеща. Проектът е съфинансиран по програма 
Еразъм+ на Европейския Съюз.

Основната цел на института EUSA е да подпо-
мага развитието на университетския спорт в 
Словения и Европа. Тя изпълнява професионални, 
технически и организационни задачи, насоче-
ни към осигуряване на образование в спорта на
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Кратко описание: университетско ниво, като си партнира с Ев-
ропейската университетска спортна асоциа-
ция (EUSA) и други организации.

институтът е неправителствена организа-
ция с нестопанска цел, създадена за развитието 
на университетския спорт, организирането 
на спортни събития, провеждането на спорт-
ни дейности и проекти и осигуряването на 
спортно образование на университетско ниво. 
За тази цел институтът провежда и различ-
ни семинари, уъркшопи и други образователни 
мероприятия и дейности свързани със спорта 
и образованието, за които членовете ѝ са под-
ходящо обучени. За изпълнението на целта си, 
институтът си сътрудничи с лица, групи по 
интереси, гражданското общество, неправи-
телствени организации, физически и юридиче-
ски лица на местно, национално и международно 
ниво.

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Европейска университетска спортна асоциация

Уебсайт,  
ако е наличен: https://www.eusa.eu/

Кой аспект на  
доброто управле-
ние, споменатата  
практика покрива: 

Този уебсайт съдържа много информация; полезни 
линкове и списъци на членовете на борда, включи-
телно кратки биографии на всеки член; актуали-
зации на новини и събития, включително биогра-
фии и снимки на членове на борда; Месечните и 
годишните отчети и решенията на управител-
ния съвет се публикуват редовно на уебсайта; 
добре дефинирана информация за контакт; спи-
сък на членовете на събранието; устав; Кодекс 
на поведение; Етичен кодекс; преглед на проекти; 
стратегия; бюджетни отчети; сметки; струк-
тура на членския внос; наръчници и описания на 
проекти; Правила и регулации, касаещи събити-
ята на EUSA; Ръководство за бърза регистрация; 
Устав; Лого; ОРЗД.
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Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
спортни  
организации: 

1. Името на асоциацията е „Европейска универ-
ситетска спортна асоциация“, а официалният 
акроним на асоциацията е „EUSA“, (наричана по-до-
лу „Асоциация“). Асоциацията е с нестопанска цел.

2. Целите на EUSA са:

а) да поддържа и развива редовна комуникация с 
националните федерации;

б) да координира състезания, конференции, голе-
ми спортни събития и други дейности, както 
на университетско, така и на национално ниво;

в) да представлява университетския спорт и 
федерациите членки, по-специално във връзка с 
европейските организации;

г) да подкрепя насърчаването на етиката, 
честната игра, равенството между половете 
и доброто управление в спорта, както и обуче-
нието на студенти чрез спорт;

д) да насърчава и подкрепя мерките за защита 
на здравето на спортистите;

е) да действа срещу допинга и всякакъв друг вид 
манипулации в спорта;

ж) да разпространява в цяла Европа, идеалите 
на университетския спорт в тясно сътруд-
ничество с Международната университетска 
федерация по спорт (FISU) и други европейски 
организации.
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ДОбрА ПрАкТикА

SКратко описание: GAISF (гАМСФ) e глобалната асоциация на меж-
дународните спортни федерации, организация, 
съставена от автономни и независими между-
народни спортни федерации и други междуна-
родни организации за спорт и събития.

Основана през 1967, GAISF (гАМСФ) е ключов 
стълб на по-широкото спортно движение и 
действа от името на своите 125 членове, асо-
циирани членове и наблюдатели, в които вли-
зат както олимпийски, така и неолимпийски 
спортни организации.

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Глобална асоциация на международните спортни 
федерации

Уебсайт,  
ако е наличен: https://gaisf.sport/

Кой аспект на  
доброто управле-
ние, споменатата 
практика покрива: : 

Този уебсайт съдържа много информация; полезни 
линкове и списъци на членовете на борда, включи-
телно кратки биографии на всеки член; актуали-
зации на новини и събития, включително биогра-
фии и снимки на членове на борда; Месечните и 
годишните отчети и решенията на управител-
ния съвет се публикуват редовно на уебсайта; 
добре дефинирана информация за контакт; спи-
сък на членовете на събранието; устав; Кодекс 
на поведение; Етичен кодекс; преглед на проекти; 
стратегия; бюджетни отчети; сметки; струк-
тура на членския внос; наръчници и описания на 
проекти; Устав; Лого; ОРЗД.

 Визия

Визията на GAISF (ГАМСФ) е да бъде „Единният 
глас на спорта, защитаващ интересите на меж-
дународните федерации“. Тази визия обхваща 
многостранната роля на GAISF; от подкрепа на 
своите федерации членки в изкачването на „пира-
мидата“ на олимпийския спорт, до създаването 
на услуги в полза на членовете й.
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GAISF е еднакво ангажирана да помага на членове-
те си да популяризират спорта на всяко ниво и 
във всички краища на света – от масови до състе-
зания на елитно ниво.

Мисия

Мисията на GAISF е да служи, представлява, на-
сърчава и защитава общите интереси на своите 
членове и да им помага да постигнат своите гло-
бални цели.

По-специално, целите на GAISF са да улеснява и на-
сърчава обмена на знания между членовете си; да 
подкрепя организацията на SportAccord и IF Forum; 
да разработва специфични услуги за своите чле-
нове в уникални области; и да организира и коор-
динира много спортни събития.

Дневният ред на Общото събрание се предоста-
вя на членовете на GAISF най-малко един месец 
преди заседанието. В съответствие с член 25.1 
от Устава на GAISF дневният ред трябва да съ-
държа следните точки:

а) откриване на срещата;

б) извикване по списък;

в) приемане на дневния ред при спазване на член 25.2;

г) послание на Президента;

д) назначаване на контролни работници (ако е 
приложимо);

е) суспендиране или експулсиране на член (ако е 
приложимо);

ж) одобряване на протокола от предишното 
общо събрание;

з) отчети на дейността;

и) финансови въпроси (баланс, сметки, одитен 
отчет, бюджет, одитор...);
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й) Промени в Устава (ако е приложимо);

к) вот и избори (ако е приложимо);

л) нови кандидатури за членство;

м) елементи, предложени за обсъждане;

н) елементи, предложени на срещи между члено-
вете;

о) дата и място на следващата среща.
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анализ на уеб  
страници от други 
сектори и  
прилагането им В  
областта на спорта, 
подчертаВане на  
Възможната и  
преносимост
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Различните сектори в нашата икономика се развиват с различни 
темпове и тази разлика в нивата на управление може да подпомогне 
развитието на по-слабо регулираните сектори чрез адаптиране на 
работни модели и практики. Чрез различни практики и дейности, при-
лагани в неправителствени, правителствени или дори търговските 
организации, спортната сфера може да бъде вдъхновена и да възприе-
ме някои от тях, за да подобри публичното си лице с най-подходящите 
примери, които екипът на проекта #GoodGovernanceSport събра в на-
стоящия раздел. 

ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Добра практика, засягаща публикуването на го-
дишни и финансови отчети

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Алианс за Сигурност Ирландия

Сектор на анализи-
раната организация: 

НПО/Национална мрежа от доброволни организа-
ции, подпомагащи семейните грижи

Уебсайт, ако е наличен: http://www.carealliance.ie

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива:  

Прозрачност, финансови отчети

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

Алиансът за Сигурност в Ирландия спечели награ-
дата за добро управление през 2018 г. – награда, 
която признава и насърчава добрите практики на 
управление в областта на годишните доклади и 
други области на добрата управленска практика 
от нестопанските организации в Ирландия (в ка-
тегория 1 – само доброволци и организации с годи-
шен оборот от по-малко от 250 000 евро).

Организацията отговаря на всички критерии за 
оценка – осигурява ясен преглед на резултати-
те на организацията през миналата година, въз-
действие, управление на борда, финансиране и 
подробна финансова отчетност.
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Годишният отчет на организацията е наличен 
тук: http://www.carealliance.ie/userfiles/file/CAI%20
-%202017%20Original%20Signed%20Financial%20
Statements%20incl_%20Detailed%20P%26L(1).pdf

Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана? 

Тя може да бъде прехвърлена или адаптирана и 
да служи за пример за спортните организации, за 
това как биха могли да изглеждат годишните им 
отчети.

Шаблонът за годишния отчет на дейност-
та е разработен от Съвета на съдиите на на-
градите за добро управление, който се състои 
от хора с различен профил и подходящ опит в 
тази област. Шаблонът е достъпен тук: https://
goodgovernanceawards.ie/wp-content/uploads/
sites/176/2017/06/Annual-Report-Template.pdf

Източник: https://goodgovernanceawards.ie/winners-2018/ 
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Добра практика, засягаща прозрачността –  
публикувани доходи 

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Buffer

Сектор на анализи-
раната организация: Частна компания

Уебсайт, ако е наличен: https://buffer.com/

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива: : 

Прозрачност и Отчетност 

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

Компанията публикува информация за заплатите 
на служителите в Google Doc, която е видима за 
всички. Линкът е достъпен тук: https://docs.google.
com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH78NL8w
dl8gXoj5BGAzjIFuc/edit#gid=671465451

Компанията е въвела формула за изчисляване на 
заплатите, а причината за тази прозрачност е, 
че по този начин служителите са по-мотивирани, 
защото осъзнават факта, че получават справед-
ливо възнаграждение, а ако не, могат да коменти-
рат недоволството си.

Един от резултатите е, че компанията има на-
мален процент на преобразуване. Главният из-
пълнителен директор Джоел Гаскойн обясни: 
„Прозрачността поражда доверие, а доверието 
е основата на страхотната работа в екип.“ Сле-
дователно, в допълнение, компанията продължа-
ва със своята политика на прозрачност относно 
приходите и доходите на служителите, напр. 
чрез публикуване на доклади за напредъка на помо-
щта за клиенти, ефективността на блога и т.н.
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Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана?

Може да бъде адаптирана към сектор спорт. 
Причините за прилагането на подобна прозрач-
ност към спортните организации може да бъде 
не само потенциалното повишаване на удовлет-
вореността и мотивацията на служителите, но 
по-специално и по-голямо доверие на обществе-
ността или донорите.

Източник: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH7
8NL8wdl8gXoj5BGAzjIFuc/edit#gid=671465451
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: различни интернет инструменти и приложе-
ния за прилагане на принципите на доброто 
управление

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

SumAll

Сектор на анализи-
раната организация: Частна компания

Уебсайт, ако е наличен: https://sumall.com/

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Участие и Консенсус – ориентирана практика

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

Компания Sum All споделя съвети за това как 
се опитват да създадат среда с по-открито и 
ефективно сътрудничество.

Slack е в постоянна употреба и позволява на всич-
ки в SumAll да комуникират бързо и лесно. Има въз-
можност за създаване на групи, споделяне на фай-
лове и лично съобщение до всеки служител.

Wrike – инструмент за управление на работата –  
всички проекти са видими за всички, така че е слу-
жителите лесно да видят какво се случва и кой 
върху какво работи. Има няколко други такива по-
добни инструменти като Trello или Asana. 

Google Drive (Гугъл Диск) – хранилище за почти 
всички техни документи – заплатите на служи-
телите, таблицата за капитализация и визията 
на компанията се споделят в Google Drive.

Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана?

Съществуват много и различни инструменти и 
приложения, които различните институции или 
компании използват за комуникация или управле-
ние на своите екипи, тези са някои, които да да-
дат идеи и съвети за работата за и за спортни 
организации.

Source: https://blog.sumall.com/journal/tools-we-use-for-transparency.html
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: често задавани въпроси (чЗВ/FAQ) – Примери, 
съвети и препоръки 

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Кингс Колидж Лондон (Kings College London)

Сектор на анализи-
раната организация: Образователна институция (Университет)

Уебсайт, ако е наличен: https://www.kcl.ac.uk

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Отзивчивост

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

Съществуват много университети, институ-
ции или организации, които публикуват често 
задавани въпроси на своите уебсайтове. Това по-
мага да се отговори на потенциални и често сре-
щани въпроси, които потребителите имат, Това 
улеснява намирането на полезна информация и да 
прави самата организация по-открита и прозрач-
на. Освен това, служителите могат да спестят 
време от отговора на въпроси, зададени по имейл 
или чрез обаждания.

Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана?

Добре е ЧЗВ (често задавани въпроси) да бъдат 
разделени:

 • за различни целеви групи (напр. за роди-
тели, деца, учители, публични власти, до-
нори, медия и т.н.) или 

 • по различни категории (напр. при случаи 
на организиране на събития – подготов-
ка преди, по време на…).

Въпросите трябва да са тези, които се задават 
често и да се актуализират редовно. Отговори-
те трябва да са ясни и кратки.

Често задаваните въпроси е добре да бъдат 
форматирани с падащи менюта, дълги списъци 
или точки, за да могат хората да се ориентират 
по-лесно. Също така, добре е да включите лента 
за търсене в раздела.
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Source: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/apply/faqs
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: Добра практика – как организациите могат да 
събират обратна връзка и идеи 

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Словашки Институт за Управление

Сектор на анализи-
раната организация: НПО

Уебсайт, ако е наличен: https://www.odkazprestarostu.sk/

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива: : 

Участие, Справедливост и Приобщаване

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

„Odkazprestarostu“ (превод от словашки – Послание 
към Кмета) е платформа/инструмент, чрез кой-
то гражданите да предупреждават общината 
за проблеми в техните градове. Хората могат да 
публикуват на уебсайта какво е счупено, какво им 
липсва, какво биха искали да променят, а община-
та трябва да реагира и да действа. По този на-
чин гражданите се насърчават да бъдат активни 
и да се грижат за заобикалящата ги среда, но се 
създава и обществен натиск върху лицата, взема-
щи решения. Има и публикувани статистически 
данни – напр. колко проблеми са били решени или 
не. Следователно добрата практика е иновати-
вен пример за увеличаване на участието и про-
зрачността.

Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана?

Настоящата практика може да бъде адаптирана 
за спортни организации, в случай че имат жела-
ние да получават обратна връзка от членовете 
си, да насърчават активното участие и да съби-
рат идеи за подобряване на управлението на ор-
ганизацията и спортните си дейности. Подобен 
инструмент може и е препоръчително да бъде 
включен и в уебсайта на спортните организации.
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Източник: https://www.odkazprestarostu.sk/presov
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: интерактивна карта за заинтересовани стра-
ни, дейности и членове

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Keric

Сектор на анализи-
раната организация: Неправителствена организация /НПО/

Уебсайт, ако е наличен: http://www.keric.sk/en/

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива: : 

Комуникация с широката публика

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

НПО Keric, но също така някои други организации 
и институции създават интерактивна карта, 
където показват къде организират проекти и 
дейности, откъде идват хората, участващи в 
проектите и т.н. Това е информативен инстру-
мент за представяне на тяхната работа и дей-
ности по по-интерактивен начин.

Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана?

Може и двете, тъй като спортните федерации 
могат да създават карти, в които да показват на 
публиката къде са основани техните местни клу-
бове или къде са се провеждали спортни събития. 
Събитията, членовете или клубовете на карти-
те могат да бъдат свързани с основната инфор-
мация, снимки и връзки, където може да се намери 
повече информация.
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Източник: http://www.theo.keric.sk/sk/vysielanie/448-mapa-aktualnych-
projektov-v-zahranii
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: календар с крайни срокове

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Mladiinfo

Сектор на анализи-
раната организация: НПО

Уебсайт, ако е наличен: http://www.mladiinfo.eu/

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Комуникация 

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

Mladiinfo редовно публикуват различни възмож-
ности като обучения, конференции, стипендии. 
Организацията е създала много практичен ин-
струмент и тези възможности са подредени по 
краен срок – последният ден за кандидатстване.

Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана?

Подобен инструмент може да бъде адаптиран за 
спортните организации и те могат да публику-
ват на уебсайтовете си крайни срокове за свои-
те стари или потенциални нови членове за това 
кога се планират някои събития, кога е датата за 
кандидатстване, заплащане на такса, кога е след-
ващото наемане на персонал и т.н.

Източник: http://www.mladiinfo.eu/calendar/
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ДОбрА ПрАкТикА

Кратко описание: редовни отчети за изразходваните публични 
дарения

Организация, която 
изпълнява добрата 
практика: 

Kickstarter

Сектор на анализи-
раната организация: Частна компания

Уебсайт, ако е наличен: https://www.kickstarter.com

Кой аспект на  
доброто управление, 
споменатата  
практика покрива: 

Прозрачност и отчетност

Защо може да се 
счита за добра 
практика и защо да 
се усвоява от други 
организации: 

Платформи за финансиране като kickstarter, indiego 
и други имат за цел да съберат средства за стар-
тиращи фирми, иновативни и креативни проек-
ти. Работи на принципа на редовни актуализации 
от организатора. Въз основа на изследванията 
(Mejia, Urrea, Martinez 2019) – редовните актуализа-
ции и сертификати оказват положително влияние 
върху растежа на даренията.

Практиката  
напълно преносима 
ли е или трябва да 
бъде адаптирана?

Тази практика може да бъде адаптирана към 
спортните организации, тъй като те често по-
лучават дарения от обществото. Следователно, 
могат да се публикуват не само годишни отчети 
с финансовата информация за общи разходи, но и 
по-подробни или интерактивни презентации за 
това как са изразходвани парите, които са полу-
чени като дарения от обикновени хора.

 

Източник: https://blog.sagipl.com/crowdfunding/



#GoodGovernanceSport

83



методология  
(съВети и препоръки)  
за подобряВане на уеб  
страниците и какВо  
трябВа да показВа  
нашата уеб страница  
за организацията ни



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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1. Комуникация с широка публика – дизайн и функционалности, со-
циални медии, редовни актуализации, информация за контакт, езикови 
версии;

A) грАФичЕн ДиЗАЙн нА уЕб САЙТ

•	 Цветовете трябва да бъдат съвместими с дейността на  
организацията и предмета на уеб сайта. Цветът може да по-
влияе на настроението; 

 

(Източник: https://www.manutd.com/en)

•	 В уеб сайта си използвайте три или четири основни цвята, за 
да го направите по-четим; 

•	 Основният стил трябва да бъде подходящ за всички подстраници;

 

(Източник: http://www.fina.org/)
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•	 Използвайте инструменти като разредка, разстояние, под-
чертаване на текст, флагчета;

•	 Минималистичните страници са по-четливи и не отвличат 
вниманието от текста на страницата. Страницата се за-
режда по-бързо, за разлика от тези уеб страници с много функ-
ции и елементи;

 
(Източник: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 Използвайте прости форми и топографии (прости, чисти 
шрифтове, често удебелени, с големи размери); шрифтовете 
и техните цветове трябва да бъдат съвместими с фона; 

(Източник: https://www.wbaboxing.com/)
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•	 Огромни снимки или видеа за фон. Използвайте огромна снимка 
с високо качество, която мигновено да привлече вниманието 
на потребителите щом посетят уеб сайта ви.

(Източник: https://www.fiba.basketball/)

б) нАВигАция нА уЕб САЙТА 

•	 Изградете ясна структура на менюто. Установете подходя-
щия ред на разделите. Менюто не трябва да има прекалено 
много раздели; 

 

(Източник: https://www.olympic.org/the-ioc)
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•	 Трябва да включите раздели като: контакт, за нас, проект, 
структури на организацията;

(Източник: https://www.engso.eu/)

•	 Помислете за ролята на колонтитула (основно меню горе в 
дясно) на сайта си. Там можете да добавите 4 полета с инфор-
мация (2 изречения за организацията, няколко за сайта и детай-
ли за контактите); 

(Източник: http://www.worldskate.org/)

•	 Използвайте прости заглавия и слогани в горната част на уеб 
сайта, които да са разбираеми за читателите; 
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(Източник: https://www.wbaboxing.com/)

•	 Свържете логото на организацията си с началната страница. 
Потребителите гледат на логото като на бутона „Начало“;

(Източник: https://www.fiba.basketball/)

•	 Подчертайте линковете на уеб сайта си. Може да използвате 
син цвят или да подчертаете самия текст; 
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(Източник: https://www.engso.eu/)

•	 Създайте отделно поле, където да представите спонсорите/
донорите си. Така ще бъдете по-прозрачни;

(Източник: https://www.fiba.basketball/)

(Източник: https://www.fivb.com/)
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(Източник: https://www.manutd.com/en)

•	 Добавете търсачка в горната част на уеб сайта си. Уверете 
се, че работи. 

(Източник: https://www.iaaf.org/home)

В) ТЕкСТъТ нА уЕб САЙТА – ПрАВилАТА нА рЕДАкТирАнЕТО 

•	 осигурете актуално и надеждно съдържание;

•	 използвайте прости изречения. Използвайте индустриален 
език;
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(Източник: https://www.igfgolf.org/)

•	 В един параграф включете и опишете само една мисъл. Това ще 
ви помогне да управлявате съдържанието;

(Източник: https://www.uefa.com/)

•	 Най-важната информация трябва да бъде удебелена или напи-
сана с удебелен шрифт. Това ще направи текста ясен и есте-
тически; 



94

Наръчник за отчетност и прозрачност на спортни организации

(Източник: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 В първия параграф напишете обобщение на текста и после го 
развийте. Читателите не обичат да гадаят каква е основна-
та тема на текста; 

(Източник: https://www.fis-ski.com/)
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•	 Не забравяйте за графиките. Живеем във времето на писане-
то с картинки, където и най-добрият текст няма да бъде ин-
тересен за читателите ако не са включени картинки; 

(Източник: https://www.manutd.com/en)

•	 Запомнете, че е много важно датата на публикуване да бъде 
видима. Читателите на вашия сайт трябва да знаят, че съ-
държанието ви е актуално; 

(Източник: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)
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•	 Опитайте се да представите цялата информация по възмож-
но най-интерактивния начин;

(Източник: https://www.fifa.com/womensworldcup/)

г) кОМуникАция В СОциАлниТЕ МЕДии

•	 Свържете уеб сайта си към всички социални мрежи, които из-
ползвате;

(Източник: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)
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(Източник: https://www.fcbarcelona.com/en/)

(Източник: https://www.fiba.basketball/)



98

Наръчник за отчетност и прозрачност на спортни организации

•	 Изберете най-добрия канал за социални медии за вашата орга-
низация, който е най-популярен във вашата общност/държава;

(източник: собствена разработка)

•	 Изберете целевата група. Изградете общност, фокусирайте 
се върху намирането на наистина заинтересовани страни;

•	 Приспособете текста към вашата целева група (вземете 
предвид тяхната възраст, интереси, официален/неофициален 
език);

(източник: собствена разработка)
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•	 Обвържете се със заинтересованите си страни, като им да-
дете обратна връзка и им зададете въпроси, касаещи вашите 
дейности, действия и всичко друго, свързано с вашата орга-
низация;

•	 Поддържайте връзка с журналисти. Когато им давате ясни 
отговори и споделяте информация с тях, можете да подчер-
таете прозрачността във вашата организация; 

•	 Бъдете част от онлайн разговора (коментари, съобщения). 
Опитайте се да ангажирате феновете с различни действия. 
Дайте им възможност да говорят по конкретни въпроси и да 
отговарят на коментари;

(източник: собствена разработка)

•	 Използвайте социалните медии, за да разберете интересите, 
нуждите и предпочитанията на потребителите;

•	 Онлайн конкурсите значително увеличават ангажираността. 
Те популяризират социалните канали, в които са организирани. 
Онлайн обхватът, генериран благодарение на такъв тип кон-
курси, може да бъде много по-ценен от наградите за победи-
телите;

•	 Използвайте първо лице, множествено число (ние, нас);

•	 Не харесвайте собствените си постове;

•	 Посочете поне един човек, който да е отговорен за актуализи-
рането на информацията.
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Д) рЕДОВни АкТуАлиЗАции

•	 Не прекалявайте с рекламите. Създайте собствено съдържа-
ние, на което хората да се насладят;

•	 Вашата собствена маркетингова стратегия трябва да бъде 
съвместима със всички канали на социални медии и уеб сайта; 

•	 Осведомявайте заинтересованите страни чрез бюлетин, но 
не спамете пощите им;

•	 Не забравяйте за висококачествените материали. Всички фе-
нове обичат да ги разглеждат, и тъй като тези материали са 
толкова популярни, поднасянето им с ниско качество е най-го-
лемият възможен грях. Ако използвате графики, погрижете се 
и за правилното им разположение и външен вид, тъй като те 
могат да окажат много положително влияние върху визията на 
целия уеб сайт;

•	 Без редовна информация, потребителите могат да забеле-
жат, че този източник не е много полезен. Тогава, те ще започ-
нат да търсят алтернативни места, от които да получават 
актуалните новини;

•	 Веднага след среща/заседание, представете всички решения, 
взети от управителния съвет или други органи на организа-
цията. 

Е) инФОрМАция ЗА кОнТАкТ

•	 Покажете личността си. Придайте човешки качества на ор-
ганизацията си. Така ще се свържете по-добре със заинтересо-
ваните си страни; 

•	 Уверете се, че вашият посетител се е свързал с правилния 
човек. Ако имате няколко отдела, улеснете посетителите си, 
като им дадете правилния имейл на правилния човек, който е 
отговорен за дадените задачи; 

•	 Използвайте същия език, като тези които се свързват с вас;
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(източник: собствена разработка)

•	 Бъдете полезни, като предоставите на вашите заинтересо-
вани страни информация, която може да им помогне сами да 
разрешат проблема си, под формата на страница за ЧЗВ (Чес-
то Задавани Въпроси);

•	 Включете цялата информация за контакт: телефон, адрес на 
офиса, основен имейл, форма за контакти. 

(Източник: http://www.fina.org/)
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ж) ЕЗикОВи ВЕрСии

•	 Изберете кои езици са най-важни за вас, за да разпространите 
съдържанието от вашия уеб сайт;

(Източник: https://www.fei.org)

•	 Наличието на повече езици е по-скъп процес;

(Източник: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 Създайте поне английска версия на вашия уеб сайт. Направете 
уеб сайта си на разположение за чужденци, които живеят във 
вашата страна или в чужбина. 
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2. информация за организацията – анализирайте внимателно какво 
трябва да бъде включено, под каква форма, периодичност на актуа-
лизациите, визия, мисия, постижения, стратегии 

•	 Подчертайте визията, мисията и постиженията на ваша-
та организация, като създадете отделен раздел, в който да 
представите краткосрочната и дългосрочната стратегия за 
действие. Можете да използвате инфографики, видеа и икони, 
с които да представите тази информация; 

(Източник: https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement)

•	 Добавена стойност е, ако представите дейността на вашата 
организация/асоциация под формата на инфографика или видео;

(Източник: https://www.uefa.com/)
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•	 Включете теми като прозрачност, равенство, желание за при-
ятелско решаване на проблеми и взаимно разбиране като ос-
новните черти на мисията, която искате да постигнете;

(Източник: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency)

•	 Добавете раздела „История“ и в него накратко представете 
историята на вашата организация/асоциация;

(Източник: https://isu.org/)
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•	 Сложете всички слогани, които са свързани с вашата органи-
зация или обяснете защо даден слоган се отнася за организа-
цията ви. 

(Източник: https://www.fcbarcelona.com/en/club/more-than-a-club)

3. налични документи – какво трябва да бъде включено, как трябва да 
бъде позиционирано, за да бъде леснодостъпно, езикови версии. 

•	 Добавете секции и приложения, които представят финан-
сова и бюджетна информация, например годишен бюджет (за 
предишните 5 години), отчет за бюджета, който представя 
всички активи и пасиви, приходи и разходи, заплати на членове-
те и т.н.;
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(Източник: https://www.uefa.com/)

•	 Важно е да има налични прикачени файлове на цялата инсти-
туционална, организационна и планираща информация, като 
например устав, регламенти (за съвети, членове и заинтере-
совани граждани); 

 

(Източник: https://isu.org/)
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(Източник: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 Запомнете, че трябва да качите всички документи в pdf или 
друг формат, който ще работи независимо от операционната 
система на потребителя (mac, windows, ios и т.н.) или от ус-
тройството, от което проверява (мобилен телефон, лаптоп, 
телевизор);

•	 Добавена стойност е, ако имате английска версия на всички 
тези прикачени файлове (най-важните и най-големите орга-
низации/федерации ограничават приложенията си само до ан-
глийска версия). Някои организации предпочитат да добавят 
всичките си документи на националния си език и на английски, 
но ако вашата организация/асоциация е само на местно ниво, 
можете да добавите прикачените си файлове само на нацио-
налния си език; 
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(Източник: https://www.uefa.com/)

•	 Не забравяйте за прозрачността на наличните документи; 
най-добре ще бъде, ако представите цялата тази информация 
по точки или под формата на таблица. Пример: Информация за 
членство – какво трябва да бъде налично за членовете и от-
носно тях. 

4. информация − какво трябва да бъде налично като информация за 
членовете на нашата организация. 

•	 Създайте раздела „структури на организацията“ и избройте 
всички органи, включени в управлението на вашата организа-
ция – управителен съвет, одитна комисия, съвет на директо-
рите, мениджъри на промоции и донорски програми, 
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(Източник: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 Можете да добавите кратко резюме на живота на най-важни-
те членове или предишния им опит,

    

(Източник: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)         
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•	 Добавената стойност е добавянето на снимки на най-важни-
те членове на вашата организация/асоциация,

(Източник: http://www.fina.org/)

•	 Представете всички членове на организацията си (но първо 
попитайте за тяхното съгласие да споделяте личната им ин-
формация онлайн), под информацията за тях може да добави-
те: „Всички права запазени 2019 (името на организацията ви). 
Разрешението за използване на цитати от тази статия се 
предоставя при условие, че (линк към вашия уеб сайт) е пред-
ставен като източник”.
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(Източник: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)

•	 Ако управлявате голяма организация с много отдели, определе-
те лице за контакт за всеки един отдел и представете тех-
ния служебен имейл (дисциплинарен отдел, пресцентър, отдел 
за подкрепа, рекламен отдел и т.н.),
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(Източник: https://www.pzpn.pl/kontakt) 
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(Източник: http://www.worldskate.org/about/organisation.html)

•	 Създайте отделен раздел за регулаторни документи като ре-
гламенти за членство. 

•	 На уеб сайта, трябва да бъдат налични регламенти, определя-
щи общото решение и отговорностите на всяка от комисии-
те, занимаващи се с организацията/асоциацията.

5. новини – какво трябва да бъде включено, как трябва да изглежда, 
трябва ли да включва различни раздели за новини и от какъв вид. 

A) АСПЕКТ: 

•	 Снимка (“истинска” снимка, не „Shutterstock“);

•	 Заглавие;

•	 Текст. 

Източник: https://www.federscherma.it/homepage/media/news.html
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Източник: https://www.figc.it/it/federazione/news/

B) СъДържАниЕ: съдържанието трябва да бъде ясно и лесно-
разбираемо. 

•	 Заглавие + текст + как да (покана за действие); 

•	 Линк (резултати, повече снимки и т.н…); 

•	 Контакт за повече информация (имейл адрес). 

•	 .
Източник: http://www.fipm.it/news/archivio-news/2074-ulysse-trophy-2019,-i-
nostri-ragazzi-tra-i-protagonisti.html
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ОБЛАСТИ: новините трябва да бъдат разделени на различни области, 
например: 

•	 Резултати от състезания; 

•	 Спорт за всички; 

•	 Официални разпоредби;

•	 Други…

Източник: https://www.federnuoto.it/

6. управленска информация – какво трябва да счита ръководният ор-
ган за важно за публикуване, каква трябва да бъде най-подходящата 
форма за публикуване на тази информация, решения и/или протоколи, 
правни инициативи и политики, други важни документи и информа-
ция, как трябва да се актуализира (редовност).

A) ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ: 

Според вида организация (Федерация, Спортен Клуб и т.н.) някои 
документи са задължителни, а други не. Ето списък с възможните доку-
менти за публикуване: 

•	 Устав и регламент на организацията;

•	 Стратегически документи: визия, мисия, общи актове за 
функциониране;
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•	 Кои сме ние: историческа информация за организацията;

•	 Правилник за:

•	 принадлежност; 

•	 използване на публични средства; 

•	 антидопинг; 

•	 техническо обучение на треньори/съдии;

•	 организация на състезания.

•	 Други документи:

•	 политика за поверителност; 

•	 политики за застраховане;

•	 протоколи с решенията на управителния съвет.

B) КЪДЕ: те трябва да бъдат публикувани в специален отдел на 
вашия уеб сайт в pdf формат. 

 

Източник: http://www.fipm.it/
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Източник: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html 

7. управление на информацията на членовете – каква трябва да бъде 
тази информация (биография, опит, образование, снимки, обхват на 
отговорностите, членство/връзка с други организации, мандат и 
мандатни промени, други подходящи структури (контролен съвет, 
консултантски органи, експертна комисия…).

A) ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ 

•	 Таблица с управителния орган на организацията: 

•	 Членове на управителния съвет;

•	 Консултанти; 

•	 Периферни органи (Комитети);

•	 Външни организации (Комисии).
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Източник: https://www.fiso.it/federazione.php

Източник: https://www.federscherma.it/homepage/la-federazione/
organigramma-federale.html
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B) ДЕТАЙЛИ за всяко лице: 

•	 Кратко описание (биография);

•	 Снимка;

•	 Образование/Опит в тази област;

•	 Обхват на отговорностите/мандат; 

•	 Официални контакти (имейл или мобилен телефон).

Източник: http://www.fibs.it/it/federazione/organi-centrali.html

8. Финансова информация, която може да бъде намерена на уеб сайта –  
какъв вид, как трябва да бъде представена, колко години трябва да 
присъства на уеб страницата, разделение на приходи и разходи + из-
точници. 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ 

•	 Одобрен годишен финансов отчет (в края на годината);

•	 Описание на информацията, отнасяща се за безвъзмездни 
средства, вноски, платени позиции и във всеки случай, ико-
номически ползи от всякакъв вид, получени от публични ад-
министрации или други публични организации.
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Източник: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html

Годишен предварителен отчет (в началото на годината): 

•	 Разделение на приходи и разходи;

•	 Източници.

9.  Друга важна информация и идеи, които да бъдат добавени на 
уеб сайтовете. 
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аспекти на  
чоВешките  
ресурси В  
спортните  
организации по 
отношение на 
приобщаВането 
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Спортните организации имат много специална роля в обще-
ството в днешно време. От една страна, те отразяват ценностите 
и конфликтите на общността, а от друга – могат да бъдат тласък за 
напредъка и положителните промени. Спортът се е превърнал и във 
важно бизнес поле, и като социален инструмент предоставя възмож-
ности и за хората в неравностойно положение. В това отношение 
спортните организации носят голяма отговорност да подчертават 
или предефинират ценностите и принципите на обществото.

Можем да идентифицираме следните човешки аспекти на 
спортните общности, които имат влияние вътре в, а също и извън 
контекста на организациите.

1. Приобщаване на хора в неравностойно положение (етнически 
малцинства, мигранти, хора от ЛГБТ общността, хора с увреждания);

2. Честна игра;

3. Демокрация и участие;

4. Сигурност и безопасност;

5. Равенство на половете;

6. Солидарност и сътрудничество между поколенията.

Като общност, всяка спортна организация се основава на опре-
делени ценности, понякога по-изявени, но понякога по-скрити. Това оз-
начава, че дори спортната общност да не декларира изявления в това 
отношение, те функционират по начин, който ясно показва кои са цен-
ностите, които следват или не. Избягването на тези въпроси също 
показва какво спортната организация и нейните лидери предават за 
тези аспекти на спортната общност.

По-долу сме събрали най-важните съображения и някои препоръки, 
които могат да подкрепят спортните организации при интегриране-
то на ефективни политики, които са в основата на доброто управление 
на човешките аспекти на организацията. Важно е всички тези аспекти 
да са прозрачни и достъпни на уебсайта на организацията, включително 
нейната мисия, визия, решения, новини и обща информация.

изисквания за включване на непривилегировани хора 

В нашия контекст използваме „непривилегировани“ за лица, кои-
то са или дискриминирани в общността, или хора, които имат по-мал-
ко възможности поради социалния си статус в нея. Това може да озна-
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чава липса на достъп до различни ресурси (бедност, маргинализация, 
изолация, информация, образование) или може да означава достъп до 
права и възможности (стереотипи, предразсъдъци и дискриминация). 
Общността се управлява на основата на правата на човека, като се 
зачита човешкото достойнство на всички нейни членове, независимо 
от различните им характеристики.

В различните общности това може да означава различни соци-
ални групи. Всяка общност трябва да разбере и идентифицира кои са 
тези хора и как те могат да бъдат овластени и включени в спорта.

изисквания за достъпност за хора с увреждания:

 • Разбиране на нуждите и бариерите на целевата група;

 • Подходящи съоръжения, които позволяват участието на хора 
със специални нужди (физическа достъпност);

 • Компетентни треньори, които могат да се справят със спе-
цификите на смесени групи;

 • Полезна информация, осигурена за целевата група;

 • Специални финансови ресурси за създаване на предпоставки за 
осигуряване на средата (средства от правителствата).

изисквания за приобщаването на етнически малцинства и мигранти:

 • Езикови компетенции на персонала (на езиците на малцин-
ствата);

 • Разбиране на междукултурните аспекти и религиозните ха-
рактеристики (традиции, облекло, празненства и т.н.);

 • Превенция на расизма и ксенофобията в спортната общност;

 • Компетентни треньори и обучители (включване на треньори 
от малцинствата);

 • Специални знания за езика на целевите групи;

 • Разбиране на нуждите и бариерите на целевата група.

изисквания за приобщаване на хора от лгбТ общността:

 • Разбиране на нуждите и бариерите на целевата група;

 • Превенция на хомо- и трансфобия в спортната общност;
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 • Компетентни треньори и обучители (упълномощени за приоб-
щаващи спортове);

 • Лице, отговорно за докладване на случаи на обиди и дискрими-
нация;

 • Специална информация за хората от ЛГБТ общността..

изисквания за честна игра

Честната игра има няколко аспекта, които са свързани с това 
как да се отнасяме с другите и с правилата на спорта. Важно е да се 
подчертае, че етичните съображения помагат спортът да се направи 
приятен за всички и прави възможна истинската радост от играта в 
полза на всички участници и заинтересовани страни.

 • Участието трябва да се основава на вътрешни и външни пра-
вила (за всички заинтересовани страни, включително спорти-
сти, мениджъри, треньори, родители и т.н.);

 • Честната игра трябва да се основава на писмени принципи, 
съгласувани от всички заинтересовани страни;

 • Трябва да бъде създадена подходяща система за наблюдение, 
която осигурява и средства за докладване на инциденти в 
спортната общност;

 • Правилата и принципите трябва да бъдат прозрачни и пуб-
лично достъпни;

 • Конкретните случаи трябва да бъдат проследявани и прозрач-
но консолидирани.

изисквания за демократична култура 

Спортната общност е и социално пространство за изучава-
не на социални ценности, правила и поведение. Поради тази причина, 
спортът носи много специална отговорност за това как организира 
своята общност. Как се справя с конфликтите, как взема решения, как 
отразява проблемите и как защитава своите членове.

 • Спортната общност трябва да включва своите членове в ре-
шенията на възможно най-високо ниво;

 • Членовете на общността трябва да бъдат упълномощени да 
изразяват своите нужди и притеснения;
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 • Решенията на спортната организация трябва да бъдат про-
зрачни и публично достъпни;

 • Индивидуалните права и свободи (като личен живот, достойн-
ство, равенство) се защитават и наблюдават;

 • Трябва да се създадат независими механизми за докладване.

изисквания за сигурност и безопасност

Физическото и психическото здраве на членовете на спортната 
общност трябва да бъдат в центъра на вниманието на всички нива 
на спортната организация. В случай на непълнолетни лица, специална 
политика за закрила на детето може да бъде основа за ефективно и за-
щитено функциониране. 

 • Кодекс на поведение, който описва процедурите и правилата 
за безопасност и сигурност, трябва да бъде съгласуван и доку-
ментиран;

 • Правилата за безопасност трябва да се наблюдават и оценя-
ват редовно;

 • Всички служители трябва да се обучават по въпросите на без-
опасността и сигурността;

 • Независими механизми за докладване с отговорности трябва 
да бъдат създадени и функциониращи.

изисквания за равенство на половете

От гледна точка на правата на човека жените и мъжете са рав-
ни и всички имат права да спортуват. На практика това не е така, же-
ните като цяло имат по-малък достъп до спорт и в много случаи са 
дискриминирани от мъжете. Въпреки това, ситуацията се подобри 
през последните десетилетия, но все още е далеч от реалното равен-
ство. За да го подобрят, спортните организации могат да направят 
следното:

 • Равенството между половете трябва да бъде част от всички 
политически и стратегически документи на организацията;

 • Треньорите (а също и реферите) по възможност да са равен 
брой мъже и жени и да са компетентни по темата неравен-
ството между половете;
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 • Участието на жени и момичета изисква овластяване и отчи-
тане на специалните нужди на жените спортисти;

 • Медийното представяне на жените в спорта трябва да се по-
добри на всички нива на медиите (бюлетин, уебсайтове, теле-
визия, списания и т.н.);

 • Жените трябва да бъдат еднакво ангажирани с ръководни по-
зиции в спортни организации (управителен съвет, отговорни 
за вземане на решения, президенти, служители).

изисквания за солидарност между поколенията

Възрастта е важен аспект на приобщаване, който сме склонни 
да забравяме. Спортните организации за масов спорт, могат да игра-
ят особена роля за изграждане на солидарност между различните въз-
растови групи чрез спорт. 



заключения
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Наръчникът за отчетност и прозрачност на спортните орга-
низации е практическо издание, посветено на подкрепата на дейност-
ите, осъществявани от спортните организации, за да се гарантира 
тяхната качествена видимост, с акцент върху тяхното онлайн при-
съствие. В настоящото ръководство спортните администратори 
ще открият: 

 • Актуално към датата на изследване състояние на уеб стра-
ниците на спортни организации на национално и европейско 
ниво – данни за различни аспекти на онлайн присъствието на 
спортни организации;

 • Какво е препоръчително да бъде публикувано и видимо за члено-
вете и гражданите; 

 • Добри практики от спортния сектор, които могат да послу-
жат като източник на вдъхновение; 

 • Добри практики от други сектори, които могат да бъдат 
приложени в спорта; 

 • Полезни съвети и препоръки, за това как да успешно да упра-
вляват уеб страниците и платформите за социални медии на 
организациите си;

 • Човешки ресурси в спортните организации и как да бъдем 
по-приобщаващи. 

Екипът на проект #GoodGovernanceSport силно вярва, че насто-
ящият наръчник ще предостави нови възможности за спортния сек-
тор, с които да продължи подобряването на своя обществен имидж и 
да приеме разработването на доказателства за постигане на принци-
пи и препоръки за добро управление. Следвайки пътя на прозрачността 
и почтеността, основана на факти, в спортните организации би оси-
гурило устойчив растеж и може да допринесе за повишаване нивата на 
участие в спорта и физическата активност в Европейския съюз.
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Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за 
анализиране, събиране и популяризиране на практиките за правилна 
видимост на взетите решения, заинтересованите страни, вземащи 
решения и прозрачност на публичното финансиране в спортните ор-
ганизации. 

Основни цели на проекта: 
•	 Подобряване на доброто управление в спорта и в спортните 

организации в Европа на местно, национално и европейско ниво;

•	 Анализ на общественото лице на Европейските и национални-
те спортни организации, основани на стриктен критерии и 
с прозрачна методология, приложима от всички тях с един и 
същ подход;

•	 Чрез планираните събития за разпространение, ще повишим 
вниманието към доброто управление в сферата на спорта на 
местно и национално ниво;

•	 Подготовка и подкрепа на следващите спортни лидери, които 
вярват и прилагат ценностите за отчетност, „честна игра“, 
прозрачност, справедливост, изготвени със самостоятелно 
обучение и международни мобилности, реализирани по време 
на проекта;  

•	 Чрез проекта ще бъде укрепена базата данни за създаване 
на политики (изследвания, събиране на данни, проучвания) на 
местно, национално и Европейско ниво; 

•	 Насърчаване на принципите на добро управление в спорта за 
всички заинтересовани страни и създаване на мултипликато-
ри за добро управление;

•	 Подобряване на доброто управление в спорта с пряк достъп 
до ресурси – самообучението в доброто управление в спорта;

•	 Повишаване на вниманието към допълнителните ценности в 
спорта и физическите активности във връзка с личното, про-
фесионалното и социалното развитие на лицата през всички 
планирани проектни дейности.

Доброто управление в спортния сектор е тема, която става все 
по-необходима в тази област, тъй като виждаме безкрайните пробле-
ми, започвайки от: 
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•	 Нисък брой на хора, активно въвлечени в спорт и физическа 
активност. Спортът днес е една от многото възможности, 
които имат гражданите на ЕС и не винаги е най-атрактивна-
та такава;

•	 Интереса на членовете на обществото, които са въвлече-
ни в спорт намалява все повече и повече поради безкрайните 
скандали, корупция, уреждане на мачове, допинг, липса на про-
зрачност, дейности, не фокусирани върху спорта за всички и 
публично финансиране, инвестирано главно в професионалния 
спорт;

•	 Публичното внимание се повишава по отношение на разходи-
те за публичните финанси (скорошното отказване на градове-
те – кандидати за домакини на Олимпийските игри) и отразява 
проблемите на управлението в спорта, като се отчита все 
по-висок процент на загуба на доверие в потенциала на спорт-
ните организации и все по-ниската вяра за връщане на инвес-
тициите, направени в големите спортни събития.

Европейски, национални и местни спортни организации и феде-
рации, както и спортното управление на всички нива, трябва да осъ-
ществят необходимите реформи, които вече бяха заявени от много 
Европейски спортни организации, с подписване на декларацията за 
добро управление (представена в Брюксел 2016 и подписана от АРБС в 
Малта през Март 2017). Тъй като спортните органи бяха поканени да се 
ангажират с популяризирането или прилагането на основните прин-
ципи за добро управление в спорта: почтеност, прозрачност, отчет-
ност, демокрация и приобщаване, и тъй като това е само началото на 
един процес, всички ние трябва да предприемем мерки на всички нива, 
за да направим отново спорта конкурентен в динамичния свят. 

До момента, в Европа се полагат усилия, да се повишат стандар-
тите в управлението на спортния сектор, и по специално принципите 
на демокрация, прозрачност, отчетност при вземането на решения и 
включването в представителството на заинтересованите страни. 
Като се има предвид голямото разнообразие от спортни структури 
в различните Европейски държави, ЕС цели да засили прилагането на 
принципите за добро управление в сектора на спорта в Европа. Пра-
вилният подход следва да осигури допълнителна добавена стойност в 
работата на национално ниво чрез събиране и споделяне на добри прак-
тики и предоставяне на практически препоръки, които биха помогнали 
да се повишат стандартите за добро управление в спорта.
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Конкретни резултати от проекта: 
•	 Проучване на доброто управление в спорта и изследовател-

ския доклад за откритите данни; 

•	 Наръчник за отчетност и прозрачност в спорта;

•	 Интерактивна платформа, включваща път за самообучение, 
образователни и учебни материали, инструменти за оценка на 
доброто управление в спортните организации;

•	 Събития за разпространение на национално и европейско ниво 
за повишаване на осведомеността за #GoodGovernanceSport.

Членове на консорциума:

Асоциация за развитие на българския спорт България

Rijeka Sport’s Association Хърватска

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Гърция

Institute of Innovative Technologies Полша

Hope for children Hungary Унгария

Mine Vaganti NGO Италия

A.D.E.L.-Association for Development, Education and 
Labour

Словакия

Отказ от отговорност
Този наръчник представлява един от резултатите по проекта 

„Добро управление в спорта“, ръководен от АРБС, съфинансиран по про-
грама Еразъм+ на Европейския съюз.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази 
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отра-
зява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност 
за използването на съдържащата се в нея информация.

За всякакви коментари, касаещи този доклад, моля свържете се с 
АРБС: info@bulsport.bg 
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