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Резултати от анкетите 
 

I. Какво е правното основание в страната по отношение на училищния спорт (средни училища)? 
Моля, опишете действащите нормативни актове и документи относно училищната спортна 
извънкласна дейност. 

 
II. Моля, опишете връзката на правителството, напр. Министерство на спорта, общностите, с 

училищните извънкласни спортни дейности. 
 

 
Действащите нормативни актове и документи за училищния спорт и училищните извънкласни 

дейности включват организирани форми на обучение и състезания като неразделна част от 
държавните програми по физическо възпитание за всички нива на образователната система. 
Световната практика през последните години показва, че ученическият спорт, съобразен с 
биологичната възраст на учениците и техните предпочитания към определен вид физическа 
активност, все повече се утвърждава като ключов елемент на съвременните системи за физическо 
възпитание. Неговата роля в разкриването на млади спортни таланти е изключително важна. 

 

III. В страната провеждат ли се национални училищни първенства по различни спортове? Моля, 
опишете. 

 
IV. Участват ли училища от страната в европейски училищни спортни първенства? Моля, опишете 

кои първенства. 
 

Според данните от проучването в Естония, Австрия и Румъния ориентирането е включено в 
програмата на националните училищни игри. В България и Северна Македония е наложително 
властите да положат усилия за включване на спортното ориентиране в програмата на националните 
училищни игри. Организацията за провеждане на Европейски училищни игри трябва да следва 
модела на Световните училищни игри, където има традиции от 1987 г. и ориентирането е включено 
в програмата. През 2017 г. в Палермо, Италия, 638 млади ориентировачи от 24 държави участват в 
Световните училищни игри, а през 2019 г. в Отепа, Естония – 600 млади спортисти от 23 държави. 

 
Организацията и провеждането на ученическите игри създават условия за: 

 1. Практикуване на спорт, формиране и изпълнение на училищни отбори чрез доброволно 
участие в организирани форми на спорт и състезателни дейности. 
2. Възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания. 

- Световно ученическо първенство, организирано от Международната федерация на 
училищния спорт (ISF). 

3. Представянето на деца със спортни и други таланти. 
 

V. Има ли в страната организации с нестопанска цел, занимаващи се в областта на училищния 
спорт, и ако отговорът е да - с кой вид спорт се занимават. Моля, опишете добри практики в 
това отношение. 
 

Една от водещите световни фондации е Фондацията за училищен спорт. Тя е създадена, за да 
преодолее разликата между привилегированите и необлагодетелстваните райони в достъпа до 
училищни спортове. Спортът и образованието зависят от човешките и финансовите ресурси и това 
създава значителна пропаст в достъпа до спорт и образование. По-голямата част от младите хора 
живеят в развиващите се страни, така че Фондация „Училищен спорт“ има за цел да подкрепи 
спортната практика в училище, да предостави възможности и да развие образователни умения за 
деца по целия свят. Положителен пример в областта на спорта ориентиране е швейцарската 
компания с нестопанска цел „Вариант 5“. От 1991 г. тя е ангажирана с дейности в България. 
Организацията изпълнява проекти в полза на младите хора, особено подкрепящи инициативи в 
областта на спорта, като клуб по ориентиране „Вариант 5“ Търговище и проекти в областта на 
музиката и други. Приоритет в работата на организацията е обменът на опит и директни контакти 
между млади хора от Швейцария и България, както и от други страни. Проектите от „Вариант 5“ се 
реализират по принцип без държавно финансиране, само с дарения от физически лица и членове на 
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организацията. Сега тя има около 150 членове и около 400 редовни донори. Тиражът на печатния 
бюлетин на „Вариант 5“ възлиза на 600 броя. 

 
Като основни насоки в работата на организации с нестопанска цел, занимаващи се с училищния 

спорт, могат да се определят следните основни дейности: 
- Придобиване на навици сред учениците да водят здравословен начин на живот чрез 
спорт. 
- Профилактика срещу хиподинамия и намален капацитет. 
- Повишаване нивото на спортни знания за ползите и начините за безопасно 
практикуване на упражнения, спортни дейности и туризъм. 
- Формиране на спортна култура за дейности през целия жизнен цикъл, вкл. иновативни 
дългосрочни социални маркетингови кампании за популяризиране на ползите от спорта 
и постигане на устойчиво развитие. 

 
VI. Каква е подкрепата на Общността или местните власти за училищата и спортните клубове по 

отношение на техните общи спортни практики, ако има такива? Моля, опишете. 
 

Националните програми, стартирани от министерства или местни власти, могат да имат 
значително въздействие върху популяризирането на спорта в училищата. Например социалната роля 
на спорта се подчертава от големия национален проект „Финландски училища в движение“ във 
Финландия. Местната общност, училищата и спортните организации прилагат политики за физическа 
активност, определяйки политики и стандарти, свързани с участието във физическа активност, 
нейната продължителност и съдържание, използването на училищното пространство и съоръжения, 
както по време, така и след учебните часове. Насърчаването на физическата активност сред децата в 
училищна възраст се състои от два компонента - увеличаване на физическата активност и намаляване 
на времето, прекарано в заседнал начин на живот, което изисква да се вземат мерки както в училище, 
така и у дома. Тази успешна инициатива вече има допълнително финансиране за професионалните 
училища. 

 
Друг добър пример за тясно сътрудничество с местните власти е програмата, разработена в 

изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и Наредбата 
за управление и администрация на общинските спортни съоръжения и за финансова подкрепа на 
спортни дейности в Столичната община, и има за цел да подпомогне дейността на спортните клубове 
за развитие на детско-юношеския спорт. 

 
Програмата е съобразена с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие 

на физическото възпитание и спорта 2012-2022 и действащите разпоредби в областта на физическото 
възпитание и спорта. Програмата създава условия и възможности за: 

- подпомагане на спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт; 
- повишаване на мотивацията на децата и учениците с изключителни подаръци в 
областта на спорта; 
- увеличаване на броя спортни деца и младежи в спортни клубове; 
- организиране на спортни събития с участието на детско-юношески школи на спортни 
клубове. 
 

Ролята на физическото възпитание през годините вече се разглежда в по-широк контекст и до 
известна степен има постигнати резултати, за което някои изследователи отдавна говорят. Тази роля 
включва постигане на по-широки образователни цели и като цяло подобряване на училищното 
образование, развитие на общността и лична промяна в нагласите и поведението. Здравословният 
начин на живот и личното благосъстояние също са много тясно свързани с развитието на физическото 
възпитание и преподаването на спорт в училищата. 

 
VII. Кои спортове са най-популярни в училищата и спортните клубове в страната? Как спортните 

клубове си сътрудничат с училищата? 
 

Проучванията на страните, участващи в проекта COMPASS, както се очаква, ни показват, че 
спортните игри са най-практикуваните спортове сред учениците във всички страни, участващи в 
проекта. Те са най-зрелищните и привлекателни за тийнейджърите с емоционалния си заряд и 
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колективен дух. 
 
Интердисциплинарните дейности в допълнение към различните възможности за практикуване 

на спорт по време и след училище мотивират учениците да се представят по-добре в училище. 
Подкрепата на индивидуалния избор за здравословен начин на живот и популяризирането на нови 
хобита, свързани със спорта, трябва да бъде едно от ключовите действия на правителствено ниво за 
подпомагане на прилагането им във всички училища. 

 
VIII. Каква е ролята на спорта ориентиране в училищата в страната? Моля, опишете най-добрите 

практики. 
 

Подходът за насърчаване на спорта чрез интеграция в учебната програма е част от политиките 
на много страни. Спортът е интегриран в учебната програма по различни начини. Проучването 
показва, че от 5 страни, участващи в проекта, само в някои части на Естония в учебната програма е 
включено ориентиране. Основната цел на интегрирането на спорта в учебната програма е да накара 
всички ученици на всички училищни нива да се движат и да възприемат здравословен начин на 
живот. 

 
Има много успешни модели за балансиране на спорта и общото образование. През последните 

години се наблюдава промяна в двигателните навици на подрастващите, с тенденция към 
обездвижване, затлъстяване и увеличени гръбначни деформации. Чрез изпълнението на проекта, 
провеждането на практически занятия, включването на обучение по ориентиране в училищната 
програма, вярваме, че тяхната мотивация за спорт ще се увеличи. 

 
IX. Какво е участието в различните спортни клубове на учениците на възраст от 14 до 18 години? 

Какво е тяхното участие в спортни клубове по ориентиране? 
 

Анализирайки резултатите от проучванията на страните, участващи в проекта COMPASS, може 
да се установи, че регистрираните участници на възраст от 14 до 18 години варират от 3 до 10% за 
различните страни. Реалният брой на учениците по спорт е значително по-голям, защото някои от тях 
не са членове на национални федерации. Постепенно намаляващият брой на учениците по спорт с 
увеличаване на възрастта се дължи на по-тясната специализация и профилиране на обучението. 

 
Стигаме до логичния извод, че създаването на ученически клубове по ориентиране трябва да 

бъде първата стъпка към създаването на традиция на дейности в природата. Изключителното му 
влияние върху физиологичното и психическото състояние на организма, както и приложният му 
характер го превръщат в една от предпочитаните физически дейности на открито. Една от основните 
характеристики на ориентирането е, че всеки зависи от собствените си сили и способности. Развива 
детската самооценка и самочувствие. Те правят различни неща и се научават да преодоляват 
препятствията, т.е.учат се да успеят. Това е много важно за развитието на самочувствието на 
учениците. Всеки зависи от собствените си сили, но всеки може да разчита на помощ от другите. 
Дейностите по ориентиране са сред природата, в среда и условия, много различни от ежедневния 
градски ритъм. Това е нова среда, която позволява на учениците да имат нови възможности. По този 
начин те могат да покажат нови черти на характера и дори да открият ново значение и това е основата 
за развитието на устойчивост. Децата са сред природата със своите връстници и там те не само се 
забавляват, но и научават полезни и важни неща. За тази цел трябва да се картографират училищните 
дворове, градските паркове и крайградските зони. По този начин се създава възможност за 
практикуване на спорта ориентиране, за показване на спортни умения и знания. 

 
X. Участват ли спортните клубове по ориентиране в страната в проекти за развитие на спорт за 

всички и училищни спортове на правителствено ниво, както и в европейски програми? Моля, 
опишете най-добрите практики. 
 

Годишно в училище се изпълняват много проекти, свързани с ориентиране. Водещата нация в 
това отношение е Швейцария, която стартира тази инициатива от 2003 г. и продължава да подкрепя 
активно проекта, с обучени над 200 000 деца. 

 
„Ориентирането в училище“ е поредният проект, реализиран в България през 2018 г., в който 
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са участвали 11 клуба от страната. Изисква се картографиране на училище, избрано от клуба. След 
изработването на картата беше необходимо да се установи контакт с администрацията на училището, 
да се представи спортното ориентиране и да се проведе занимание с няколко класа ученици. 
Изпълнението на проекта преследва следните стратегически цели: създаване на условия за развитие 
на физическо възпитание и спорт в образователните институции и извеждането им на преден план и 
по-специално увеличаване на броя на практикуващите ориентиране. Ориентирането е от полза на 
учениците за придобиване на навици и умения за работа с компас и топографска карта. Това трябва 
да увеличи мотивацията за участие в спортни програми, да разшири извънкласните и извънкласните 
спортни дейности, да създаде партньорства и диалог със спортни клубове и организации. 
Провеждането на часове по ориентиране ще помогне да се формира спортна култура за дейности 
през целия им жизнен цикъл и да се постигне устойчиво развитие. Целта на проекта беше да запознае 
колкото се може повече хора с нашия спорт, да „запали“ децата и в крайна сметка да продължат да 
се занимават с ориентиране и в бъдеще. Проектът завърши с 24 училищни карти за ориентиране и 
бяха обучени над 1600 деца. 

„Моята училищна карта“ е проект, подкрепен от IOF през 2020 г. (кандидат: Беларуска 
федерация по ориентиране, заедно с руската и молдовската федерации), със следните цели: 

1. Провеждане на обучителни семинари за учители за преподаване на основите на 
ориентирането; 

2. Организиране на събития по ориентиране в училищата; 
3. Организиране на международна конференция за учители, млади треньори, треньори, 

целяща трансфер на международен опит в работата с деца в училищна възраст (със специалисти, 
поканени от Европа); 

4. Популяризиране на ориентирането като развлекателен спорт. Подкрепата, предоставена от 
IOF е 3 000 EUR. 

 
XI. Каква е връзката между спортовете по ориентиране и предметите биология, география или 

други природни дисциплини в училищата в страната? Моля, опишете. 
Има ли учители в страната, които да провеждат уроци по ориентиране по време на часовете по 

физическо възпитание? Тясната връзка на ориентирането с география и биология се определя от 
спецификата на самия спорт. Ориентирането е спорт, който се практикува сред природата, под 
въздействието на природни фактори. В лагерите за ориентиране децата често спят на палатки, учат 
се да палят огън, разпознават различни растения, за да им помогнат в екстремна ситуация, и четат 
следи. Част от обучението е ориентиране по местни обекти, небесни тела и работа с карта и компас 
(включени в учебната програма по география), организиране на туристически пътувания и много 
други, насочени към подобряване на младите хора. Топографските умения, които се придобиват на 
практика, знанията и уменията за придвижване в планински условия остават в полза на децата през 
целия им живот. Ориентирането подхранва определени положителни качества у младото поколение 
и му дава знания, които са напълно приложими в ежедневието. 

 
XII. Моля, опишете най-добрите практики с ученици в спортни клубове по ориентиране, 

участващи в първенства или други добри спортни инициативи. 
Инициативата на IOF: „Световен ден на ориентирането“, WOD. 
Всяка година състезателите по ориентиране участват в спортни лагери, които са най-добрият 

начин за физическа активност в естествената среда, възпитавайки любов към здравословния начин 
на живот, спорта и природата. Там мотивацията на децата за физическа активност, спорт и туризъм 
постоянно се увеличава. Възможността за социален контакт на деца извън училище подпомага 
тяхната социализация и интеграция в групата. Това е важен елемент, който влияе върху развитието и 
психическата устойчивост на подрастващите. 

Отличен пример в това отношение е SILVA O’Camp. Всяко лято над 170 млади ориентировачи 
от Европа се срещат в най-големия тренировъчен лагер, организиран в Чешката република - SILVA 
O’Camp в Северна Моравия. Името на лагера се използва за първи път през 1998 г. Основната идея е 
децата да се учат и да се вдъхновяват един от друг. 30-годишната история на лагера доказа, че 
реализацията на тази идея е в правилната посока. По-опитните деца и младежи често помагат на 
своите по-млади и по-малко опитни приятели. Това води до създаването на много нови приятелства, 
които често продължават дълги години. 

 
Инициативата на IOF: „Световен ден на ориентирането“, WOD. 
Визионерски курс на действие 
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• Всеки клуб от всички национални федерации по ориентиране се свързва с поне едно 
училище. По този начин създаваме директен контакт с най-голямата целева група за набиране на 
нови кадри в нашия спорт 

• До края на пролетта на 2019 г. всички клубове по света са изготвили поне 5000 спринтови 
карти (нови карти и актуализирани карти) в зоните на училищните площадки и близките райони 
около тяхната страна 

• Тъй като учителите може да се нуждаят от помощ за внедряване на ориентиране, така че 
уроците да са забавно и вълнуващо преживяване, IOF работи върху предоставянето на учебни 
материали на различни езици 

• Регионалната комисия за младежта и развитието на IOF (RYDC) координира и свързва 
заинтересованите хора по ориентиране от своите национални федерации заедно в училищна мрежа 
за ориентиране, за да обменят материали и опит 

• След събитието учениците запазват картите си, за да ги приберат вкъщи и да ги покажат на 
приятелите и семейството си. На гърба на картата те ще намерят информация за местните дейности 
по ориентиране, особено за млади хора 

• Клубовете се регистрират онлайн на уебсайта на IOF за „Световен ден на ориентирането“ и 
отчитат броя на участници и GPS координатите на училището.  
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Доклад 1 от проучването на COMPASS - Румъния 
 

Изследване #1: Най-добри практики за интегриране на спортни курсове в национални и 
европейски училищни извънкласни програми, като се използват качествата на спорта като 
образователен инструмент; 
 
Дизайн - Качествено проучване на тема „Най-добри практики за интегриране на спортни 
курсове в национални и европейски училищни извънучебни програми, като се използват 
качествата на спорта като образователен инструмент;“ 

 
Следният материал е резултат от преглед на литературата и документите, както и от 
събирането на информация от преподаватели в спортни училища, треньори по 
ориентиране, служители в спорта (представители на различни национални спортни 
федерации), местни власти. 

 
Какво е правното основание във вашата страна по отношение на училищния спорт (средни 
училища)? 
 

Националният закон № 69 от 28 април 2000 г. относно физическото възпитание и спорта, регулира 
организацията и функционирането на националната система за физическо възпитание и спорт в 
Румъния, като под физическо възпитание и спорт се разбира „всички форми на физическа активност, 
разбирани чрез организирано или независимо участие да изрази или подобри физическото състояние 
и духовния комфорт, да установи цивилизовани социални отношения и да доведе до постигане на 
резултати в състезания от всякакво ниво. "Физическото възпитание и спортът включват следните 
дейности: физическо възпитание, спорт за всички, спорт за високи спортни постижения, физически 
упражнения за поддържащи, профилактични или терапевтични цели. Министерството на 
образованието организира дейността по физическо възпитание и практикуването на спорт в 
доуниверситетското и университетско образование. Училищното физическо възпитание е 
задължителен предмет, предвиден в учебните програми с диференциран брой часове, съгласно 
учебната програма, установена по взаимно съгласие между Министерството на младежта и спорта и 
Министерството на образованието. Също така спортната дейност в учебните звена и институции се 
организира в рамките на училищните и университетските спортни сдружения, чиято дейност се 
координира от Федерацията на училищния и университетския спорт. Тя има следните цели: 

а) насърчаване на образователните ценности на спорта; 
б) иницииране и организиране на програми и действия за привличане на ученици и студенти да 
спортуват; 
в) координация на спортни състезания, провеждани в образователни звена и институции, 
организирани от училищни и университетски спортни асоциации; 
г) подпомагане или организиране, в зависимост от случая, на местни, зонални и национални 
състезания на представителите на образователните звена и институции; 
д) притежаване на изключителна компетентност за представителство на страната на 
официалните състезания, организирани под егидата на международните федерации на 
училищния и университетския спорт. 

 
Участието в състезателната система за ученици и студенти в образователни звена и институции се 
извършва изключително въз основа на свидетелство за ученик / студент и актуално медицинска 
бележка. Всички учебни заведения, държавни или частни, съществуващи или новосъздадени, имат 
задължението да притежават или да имат достъп до спортни съоръжения и съоръжения, за да 
позволят провеждането на уроците по физическо възпитание и практикуването на спорт с ученици и 
студенти. (Parlamentul României, 2000.) 
 
Съгласно Наредба бр. 3462 от 6 март 2012 г. за одобряване на Методиката за организиране и 
провеждане на физическо възпитание и спортни дейности в доуниверситетското образование, 
формите на извънкласна организация на физическото възпитание и спортните дейности в средното 
образование са следните: 



Poject N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

  
  7 

 В основното и средното образование: (i) спортно събиране; (ii) урокът за подготовка на 
дадения спорт; (iii) дейности по туризъм или ориентиране, поне веднъж на семестър; (iv) състезания 
или първенства, специфични за образователната програма или организирани в рамките на 
Националната училищна спортна олимпиада, чрез училищната спортна асоциация; (v) тренировъчни 
лагери, с цел участие в състезания или състезания, част от официалния спортен календар на 
федерацията; (vi) спортни празненства, организирани в края на всяка учебна година, както и по други 
поводи; 
В допълнителното спортно образование: (i) избрани дейности, най-малко две дейности на учебна 
година; (ii) тренировъчни лагери за ученици в образование с допълнителна спортна програма, за да 
участва в състезания или състезания, включени в официалния състезателен календар; 
 В клубове за студенти или деца (i) дейности в спортните среди; 
 В националните центрове за върхови постижения, организирани за спортните дисциплини: (i) 

урокът за практическо спортно обучение или спортно обучение; (ii) дейности по подбор (Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 2012) 
 

Моля, опишете действащите нормативни актове и документи относно училищната спортна 
извънкласна дейност. 
 

В Румъния, съгласно Наредба за одобрение на Регулацията за организацията и функционирането на 
звената, които предлагат извънкласна дейност в съответствие с разпоредбите на чл. 81 и 100 от 
Националния закон за образованието бр. 1/2011, въз основа на Решение на правителството №. 
536/2011 относно организацията и функционирането на Министерството на образованието, научните 
изследвания, младежта и спорта, учениците се възползват от неформалното образование чрез 
извънкласни образователни дейности, осъществявани в държавни или частни доуниверситетски 
образователни звена, в детски клубове, в училищни лагери, в спортни, туристически и развлекателни 
съоръжения или в други звена, акредитирани в тази област. 
 
Извънкласната образователна дейност се провежда извън учебните часове, в пространства, 
принадлежащи на образователни институции, в детски клубове, в училищни лагери, в спортни, 
туристически и развлекателни бази и в други образователни, културни, научни, спортни локации. 
Националният дворец на децата в Букурещ, детските клубове са държавни образователни звена с 
правосубектност. Националният дворец на децата в Букурещ е пряко подчинен на Министерството на 
образованието, научните изследвания, младежта и спорта. 
 

Неговата роля е да: 
а) да осигури неформалното образование на предучилищна възраст, ученици и студенти; 
б) да удостоверят комуникативните, езикови, художествени, технически, спортни, дигитални, 
граждански, предприемачески умения, придобити от децата, посещавали профилните кръгове 
в тези образователни звена 
в) организира извънкласни дейности на местно, окръжно, регионално, национално и 
международно ниво; 
г) подпомагане на програми от типа „училище след училище“, организирани в образователни 
звена като доставчици на неформално образование; 
д) предлагат консултации и помощ в областта на неформалното образование / извънкласните 
дейности; 
е) да извършват наставнически дейности в областта на неформалното образование; 
ж) организира курсове за обучение, симпозиуми, работни срещи в различни области на 
неформалното образование; 
з) разработва подкрепа за курсове за обучение, помощни дидактически материали, 
методически ръководства, научни изследвания, училищни програми и др. в областта на 
неформалното образование; 
и) да си сътрудничи с правителствени и неправителствени институции, акредитирани при 
предоставянето на програми за обучение с прехвърляеми кредити в различни области на 
неформалното образование (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului Și Sportului, 2011). 

 
Моля, опишете отношението на вашето правителство, напр. министерство на спорта, към училищни 
извънкласни спортни дейности. 
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В съответствие с член 10 от Протокола за сътрудничество, подписан между Министерството на 
образованието, Националната спортна асоциация и Румънския олимпийски комитет, всяко училищно 
звено трябва да се стреми да създаде в училището Училищната спортна асоциация (Ministerul Educaţiei, 
Cercetării Şi Tineretului, Agenţia Naţională Pentru Sport, Comitetul Olimpic Şi Sportiv Român, 2007) и те 
трябва да бъдат съставени от поне 5 индивидуални и 3 отборни спорта. 
 
За спорта за всички, като развлекателна и компенсаторна дейност, физическо самовлияние и психично 
здраве, което осигурява здравословното състояние, задоволяването на нуждите от движение и участие 
в социалния живот на всеки гражданин, Министерството на младежта и спорта (YSM) инициира 
програми и създава организационната рамка за стимулиране на интереса на населението към 
практикуване на физически упражнения в условията на необходимостта от развитие на 
инфраструктурата и диверсификация на съответните квалификации на човешките ресурси. 
 
За утвърждаване на ценности на спортовете за върхови постижения, в националния и международния 
план, YSM установява специфични политики, организационната и законодателна рамка осигуряват 
необходимата инфраструктура и ресурси. 
  
Федерацията за училищни и университетски спортове (SUSF) предоставя необходимата рамка за 
непрекъснатото развитие, организация и ефективно функциониране на училищния и университетския 
спорт на нивото на всички негови структурни и инфраструктурни елементи. Разработва и подкрепя 
стратегията за организиране и развитие на училищния и университетския спорт и представлява 
интересите на Министерството на образованието по отношение на националните спортни федерации. 
 
Извънкласната училищна спортна дейност има два аспекта: спорт за високи спортни постижения и 
масов спорт. 
 
Спортът за високи постижения се провежда в училищните спортни клубове, които са подчинени на 
окръжния училищен инспекторат и се финансират от Министерството на образованието, а спортните 
състезания се организират в сътрудничество с местните специализирани спортни клубове и в 
партньорство със SUSF и националните специализирани федерации. Масовата спортна дейност на 
учениците се провежда в училищните спортни асоциации, подчинени на училището, към което 
принадлежат, и в детските клубове, подчинени на окръжните училищни инспекции, а състезанията се 
организират в сътрудничество със специализирани спортни клубове, специализирани национални 
федерации и Спортна федерация за всички. 
 
Провеждат ли се национални училищни първенства по различни спортове във вашата страна? Моля, 
опишете. 
 
Има две национални училищни спортни първенства: 
а) Ученически спортни национални първенства се организират за активизиране на състезатели, които 
са част от училищни спортни клубове, за следните спортове: биатлон, ски, шейни, художествена 
гимнастика, фехтовка, тенис на маса, джудо, художествена гимнастика, бейзбол, борба, плуване, 
гръко-римска борба, лека атлетика, гребане, каяк, шах, тенис. 
б) Училищни спортни национални олимпийски игри се организират за активизиране на ученици в 
училищни спортни асоциации и детски дворци и детски клубове за следните спортове: петобой, 
баскетбол, крос кънтри, футбол на закрито, тенис на маса, хандбал, волейбол, ръгби, шах, плуване, 
ориентиране, 
 
Участват ли училища от вашата страна в европейски училищни спортни първенства? 
 
В Румъния има 82 гимназии със спортна програма. Повечето от тях участват в европейски училищни 
спортни първенства, в спортове като: лека атлетика, баскетбол, бокс, гребане, гимнастика, борба, 
ръгби и други. 
 
Има ли организации с нестопанска цел във вашата страна, които се занимават в сферата на 
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училищния спорт и ако да - с кой вид спорт се занимават. Моля, опишете добри практики в това 
отношение. 
 
Обикновено различни спортни клубове (спортни клубове за ориентиране също) - като НПО се опитват 
да популяризират своя спорт чрез различни проекти сред деца и тийнейджъри, също и в училищата. 
Като цяло спортовете, по-популярни в извънкласната образователна дейност (т.е. тези, които се 
преподават в различни детски дворци, детски клубове и т.н.), са тези, които се включват и в училищата. 
По време на Европейския училищен спортен ден федерацията за спорт за всички популяризира сред 
училищата необходимостта от практикуването на различни игри (не е необходимо да са традиционни 
спортни игри) и движение. (Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi“ Сучава, 2019) Поддържането на 
добри лични взаимоотношения със спортни професори е начин за повишаване на интереса към 
определен спорт. 
 
За ориентирането има няколко клуба, които участват през седмицата, наречена „Училище по 
различно“, в приобщаването на деца и тийнейджъри в ориентирането и организирането на 1-2 
състезания за тях, за да разберат на практика получените теоретични обяснения. Картографирането на 
интериора на училищните сгради и околностите и предоставянето на тези карти на учениците, за да 
свикнат с четенето на карти за ориентиране е друга най-добра практика. 
  
Чрез наемане на училищни спортни съоръжения и организиране на обучения и събития след училище, 
различните спортове се възползват от децата, които са свикнали с училището си. Родителите 
обикновено са по-склонни да позволяват на децата си да тренират в същото училище, в което учат, 
това им дава известна увереност в професионализма на обучителите. Разглеждайки спортовете, 
предложени в различни регионални детски дворци и детски клубове, може да се отбележи, че 
футболът, баскетболът, шахът, тенисът, аеробиката, бойните изкуства, плуването, танците са сред най-
популярните спортове (Clubul Copiilor Sector1, 2020; Clubul Copiilor Сектор 2, 2020; Palatul Copiilor Cluj, 
2020; Palatul Copiilor Iaşi, 2020; Palatul Copiilor Timişoara 2020; Palatul Copiilor Constanţa, 2020; Palatul 
Copiilor Braşov, 2020). В Националния дворец на децата, намиращ се в Букурещ - румънската столица, 
се популяризират следните спортове: лека атлетика, бойни изкуства, бадминтон, танци, футбол, 
аеробика, художествена гимнастика, тенис на поле, ориентиране, ски. Туристическото колоездене е 
спорт, свързан с ориентирането, преподаван в Клуж като извънкласна дейност (Palatul Naţional al 
Copiilor, 2020) 
 
Кои спортове са най-популярни в училищата във вашата страна и какви спортни клубове или 
училищни спортни клубове действат в училищата? 
 
Според доклад, публикуван от Euridyce,през 2013 г., спортните игри, гимнастика и лека атлетика са най-
често срещаните задължителни дейности в училищата - виж фигура №. 1 (Европейска комисия / EACEA 
/ Eurydice, 2013). 
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Фигура № 1. Спортни дейности в училищата по време на началния цикъл (ISCED 1) и вторичния по-нисък цикъл 
(ISCED 2) 

Източник: Европейска комисия / EACEA / Eurydice, 2013. 
 

Каква е ролята на ориентирането в училищата във вашата страна? Моля, опишете най-добрите практики. 

 
Румъния няма ориентиране като предмет, който да се преподава в училище, като част от учебните дейности. 
 

Какво е участието във вашите различни спортни клубове на учениците на възраст от 14 до 18 години? Какво е 
тяхното участие в спортни клубове по ориентиране? 
 

Според последния румънски спортен годишник (Ministerul Tineretului şi Sportului, 2018), има 118.935 младежи, 
юноши и кадети, които са активни в различни спортни клубове. Сред тях 94.413 участват в националната спортна 
система. 

 
През 2019 г. имаше 189 ориентировачи на възраст от 14 до 19 години, които участваха в Националното 
първенство по ориентиране. 

 
В Румъния има училищни спортни клубове във всеки окръжен град, Детски дворци във всеки град с повече от 
1000 ученици и Детски клубове във всеки град или село с по-малко от 1000 ученици. Има един училищен спортен 

клуб със секция по ориентиране и той е присъединен към Румънската федерация по ориентиране (FRO, 2020). 
Има 34 детски дворци със секции за ориентиране и участват в Националната училищна олимпиада по 
ориентиране. 5 от тях са присъединени към FRO. Някои от секциите по ориентиране са съчетани с дисциплини 

по география, туризъм или други дисциплини. Нормата за секция по ориентиране в училищен спортен клуб или 
Детски дворец е от 90 ученици. 
 

Участват ли спортните клубове за ориентиране във вашата страна в проекти за развитие на спорт за всички и 
училищни спортове на правителствено ниво, както и в европейски програми? Моля, опишете най-добрите 
практики. 
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Mentor Silva Club имаше спортна програма „Еразъм +“ „Спорт в природата за всички“ между 2016 - 2017 г., 
фокусирайки се върху обединяването на непрофесионални млади спортисти от няколко европейски държави, за 

да се насладят на някои атрактивни видове състезания по ориентиране: мобилно ориентиране, смесена щафета, 
нормалните средни и дълги дистанции по ориентиране (Sport in Nature for All, 2016). Също така, Mentor Silva Club 
организира редовно местни събития както за по-опитни спортисти, така и за начинаещи и непрофесионалисти, 

като имат широко участие в категорията „Отворено семейство“, също благодарение на отличното 
сътрудничество с професора по ориентиране от Националния дворец на децата. (Ментор Силва, 2020). Всички 
спортни клубове за ориентиране си сътрудничат с местните власти и училища при организирането на различни 

паркови състезания; също така бяха организирани състезания по ориентиране на закрито в училищата, където 
учениците и тийнейджърите бяха научени да се ориентират с помощта на карта за ориентиране. Никое спортно 
събитие, включително и ориентиране, което се провежда в градските зони, парковете и околните гори, не може 

да се проведе без одобрението на градската администрация. Въпреки това може да се отбележи откритостта на 
местните власти в подпомагането на организацията на различни спортни събития. 
 

Каква е връзката между спортовете по ориентиране и предметите по биология, география или други природни 
дисциплини в училищата във вашата страна? Моля, опишете. 
 

Тъй като ориентирането не се преподава в училищата, не можем да кажем, че в това отношение има 
интердисциплинарен учебен подход в училищата. Географията обаче, като учи децата да четат различни карти и 
да са наясно с основните точки и използването на компас, създава предпоставки за разбиране на ориентирането. 

Също така, в биологията децата се учат, че някои растения в гората (т.е. мъх) растат най-вече на север, 
слънчогледът променя позицията си според движението на Слънцето и т.н. за начина, по който работи компасът. 
 

Има ли учители във вашата страна, които да провеждат уроци по ориентиране по време на часовете по 
физическо възпитание? 
 

В университетите по физическо възпитание ориентирането е в учебните програми. И така, всеки учител по 
физическо възпитание има основни познания по ориентиране. Въпреки че в училищната програма не е включен 
спортът ориентиране, където и да са учители, тези, които практикуват ориентиране, по желание, те могат да 

дават уроци по ориентиране. 
 
Моля, опишете най-добрите практики с ученици в спортни клубове по ориентиране, участващи в първенства 

или други добри спортни инициативи. 
 
Тъй като всички спортисти на възраст между 14 и 18 години са ученици, FRO съставя състезателния календар, 

така че националните първенства да не се припокриват с важни училищни дейности, като училищни изпити, 
училищни тестове и училищни олимпийски игри. (FRO, 2020) 
В Румъния във всички клубове или спортни асоциации, където работят учениците, дейността по ориентиране се 

координира от треньори, които придружават учениците на състезания. 
Някои спортни клубове имат бадж и плащат за разходи за участие, други клубове частично подпомагат разходите 
а други изобщо нямат бадж, разходите са за семейството на атлета. 

 

Каква е подкрепата на Общността или местните власти за училищата и спортните клубове по 
отношение на техните общи спортни практики, ако има такива? Моля, опишете. 
 
Областните дирекции за младежта и спорта, съответно на община Букурещ, си сътрудничат с местните 
органи на публичната администрация за организирането и популяризирането на спортни дейности. 
Организацията, функционирането и функциите на окръжните дирекции за младежта и спорта, 
съответно на община Букурещ, са установени с регламент, разработен от Министерството на младежта 
и спорта. Областните дирекции за младежта и спорта, съответно на община Букурещ, имат следните 
основни характеристики в областта на спорта: 

а) водят записи на спортните структури в окръга, като ги регистрират в спортния регистър; 
б) разпределя въз основа на договор субсидиите за програмите на спортните клубове, 
разположени в съответния административно-териториален радиус, разпределени от 
специализирания централен орган на публичната администрация по спорта; 
в) си сътрудничи с местните съвети с цел ефективно използване на субсидиите, 
предоставени от местни бюджети за спортна дейност на територията; 
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г) разработва и изпълнява, в сътрудничество с местните органи на публичната 
администрация, плановете за изграждане и подобряване на спортните бази и инсталации, 
за да се развие спортът като цяло и спортът на представленията на територията; субсидира 
някои специални програми за спортисти, секции или отбори от административно-

териториалното пространство; 
д) си сътрудничи с училищните инспекторати, учебните звена и с висшите учебни 
заведения за организацията и развитието на училищния и университетския спорт, както и 
за формирането и усъвършенстването на професионалната подготовка на спортните 
инструктори; 
е) инициира необходимите мерки за предотвратяване на насилието при спортни събития, 
организирани в техния териториален район, както и допинг в спорта; 
ж) подпомага с материални и финансови средства практикуването на спорт за всички; 
з) ръководства и контрол от технико-методическа и специализирана гледна точка на 
спортните структури в окръга. (Parlamentul României, 2000) 
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Доклад 1 от проучването COMPASS - ЕСТОНИЯ 

Най-добри практики за интегриране на спортни курсове в национални и 
европейски училищни допълнителни програми, като се използва стойността на 
спорта като образователен инструмент 

Резюме 
 

В резултат на проучването може да се каже, че естонската образователна система и местните власти 
са свършили своята част, за да насърчат младите хора да участват в различни дейности. Тъй като 
подкрепата за учениците преминава през окръзите и градските управи и в момента има повече 
мобилност на учениците след затварянето на малки училища, има случаи, когато подкрепа за 
извънкласни дейности не може да бъде предоставена на ученик, който пътува, за да учи в друг град, 
защото той или тя живее в друга община. 
 
Ориентирането отдавна е на почит в Естония, и особено в по-малките училища и окръзи в Южна 
Естония, поради близостта му с природата. Ориентирането също е част от учебната програма на 
основните училища и гимназиите, което означава, че трябва да се практикува в часовете по физическо 
възпитание. Реалността обаче е, че учителите смятат, че нямат достатъчно подготовка и това отнема 
допълнително време, поради което се практикува по-малко часове от предложеното. 
 

Проучване 
 
Целта на проучването беше, първо, да се установят кои са настоящите характеристики на спортната 
политика в Естония по отношение на интегрирането на спорта в учебната програма на училищата и 
допълнителните учебни програми. На второ място, каква е ролята на държавата и тази на местните 
власти в насърчаването на спортното участие. Трето, да разберем какви са възгледите на 
неправителствените спортни организации относно процеса на спортна политика по отношение на 
средните училища и тяхната роля в тях. Освен това, за да се знае кой решава за образователната 
програма на средните училища в ЕС и каква е реалната целева група, която трябва да бъде достигната 
с дейностите на COMPASS, за да се осигури устойчивост на проекта. И накрая, имахме за цел да 
установим какви спортни програми и инициативи съществуват в допълнителните учебни програми на 
средните училища в ЕС и как те се оценяват? Предложения за по-добро интегриране на спорта в 
училищни програми и сътрудничество между спортни клубове и общности. 
 

Метод на изследване 
 
Проучването е проведено чрез телефонни интервюта, поради факта, че интервютата лице-в-лице не са 
възможни и отговорите са дълги, поради което се обединихме около това целевата група да обсъжда 
темите, вместо да пише дълги отговори. 
Списъкът с потенциалните кандидати за интервюта беше установен чрез онлайн търсене в области като 
лица, отговорни за спорта и дейността в местната власт, неправителствени организации, учители по 
физическо възпитание и директори на училища и ръководители и инструктори на спортни институции. 
 
По време на интервюто бяха зададени всички или подбор на следните въпроси: 
1. Какво е правното основание в страната относно училищния спорт (средни училища)? Моля, опишете 
действащите нормативни актове и документи относно училищната спортна извънкласна дейност. 
2. Моля, опишете връзката на правителството, напр. Министерство на спорта, общностите, с 
училищните извънкласни спортни дейности. 
3. Провеждат ли се в страната национални училищни първенства по различни спортове? Моля, 
опишете. 
4. Участват ли училища от страната в европейски училищни спортни първенства? Моля, опишете кои 
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първенства. 
5. Има ли в страната нестопански организации, занимаващи се в сферата на училищния спорт, и ако да 
- с кой вид спорт се занимават. Моля, опишете добри практики в това отношение. 
6. Каква е подкрепата на общността или местните власти за училищата и спортните клубове по 
отношение на техните общи спортни практики, ако има такива? Моля, опишете. 
7. Кои спортове са най-популярни в училищата и спортните клубове в страната? Как спортните клубове 
да си сътрудничат с училищата? 
8. Каква е ролята на ориентирането в училищата в страната? Моля, опишете най-добрите практики. 
9. Какво е участието в различните спортни клубове на учениците на възраст от 14 до 18 години? 
Какво е тяхното участие в спортни клубове по ориентиране? 
10. Участват ли спортните клубове по ориентиране в страната в проекти за развитие на спорт за всички 
и училищни спортове на правителствено ниво, както и в европейски програми? Моля, опишете най-
добрите практики. 
11. Каква е връзката между ориентирането и предметите биология, география или други природни 
дисциплини в училищата в страната? Моля, опишете. 
12. Има ли учители в страната, които да провеждат уроци по ориентиране по време на часовете по 
физическо възпитание? 
13. Моля, опишете най-добрите практики с ученици в спортни клубове по ориентиране, участващи в 
първенства или други добри спортни инициативи. 
 

Резултати от проучването 
 
Резултатите ще бъдат разделени по теми, а отговорите на участниците в проучването и данните ще 
бъдат съответно обобщени. 
 

Правни основания относно училищния спорт 
 

Всички предприети действия трябва да се съгласуват със Закона за основните училища и гимназиите 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410), който определя основите на организацията на обучението, 
правата и задълженията на ученика и родител или настойник на ученика, правата и задълженията на 
училищните служители, основите за поддържане и финансиране на училищата и основите на 
държавния надзор върху училищното обучение и образователните дейности. 
 
В Естония основното училище е от 1 до 9 клас с ученици на възраст 7-16 години. Горното средно 
училище се счита за 10-12 клас и има ученици, които са предимно на 17-19 години. 
 
Чрез преподаването на физическо възпитание се търси до края на основното училище ученикът да: 
1) разбира значението на физическата активност за здравето и работоспособността му и 
необходимостта от редовна физическа активност; 
2) желае да бъде здрав и силен; 
3) притежава основни знания и умения, за да упражнява самостоятелно движение в условия на 
закрито и на открито; 
4) се движи / спортува в съответствие с изискванията за безопасност и хигиена и знае как да се държи, 
когато спортува в потенциално опасни ситуации; 
5) се радва на упражнения / спорт и е готов да усвои нови умения за движение и упражнения, които 
да практикува самостоятелно; 
6) познава принципите на честната игра, готов е да си сътрудничи и да се движи / спортува, зачитайки 
своите връстници, спазване на договорените правила / правила за конкуренция и опазване на 
околната среда; 
7) придобива техниките за спорт / спортове, включени в основната училищна програма; 
8) следи физическото си състояние, знае как да подобри физическите си способности с редовно 
трениране; 
9) проявява интерес към спортни, двигателни и танцови събития, които се провеждат в Естония и в 
света; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410
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10) цени традицията на естонските танцови фестивали. 
 
Възпитаникът на гимназията да: 
1) цени живота и разбира значението на физическата активност за човешкото здраве и се радва на 
упражнения / спорт; 
2) притежава знанията, уменията и опита да практикува самостоятелно упражнения / здравни 
спортове в условия на открито; 
3) се движи / спортува в съответствие с правилата, изискванията за безопасност и хигиена, знае как да 
се държи в опасни ситуации, които могат да възникнат по време на спорт; 
4) умее обективно да оцени нивото на своите физически способности и да използва подходящи 
средства и методи за тяхното развитие; 
5) се движи / спортува, като същевременно уважава своите връстници и опазва околната среда; 
6) сътрудничи, умее да инструктира своите спътници в изпълнение на прости физически упражнения; 
7) е запознат със спортни събития и танцови събития, които се провеждат в Естония и в света; 
8) има познания за историята на развитието на физическата култура в Естония и по света, разбира 
ролята на физическата култура в днешното общество. 

 
По време на основното училище основните области на учебната програма за физическо възпитание в 
основното училище включват шест спорта: гимнастика, лека атлетика (бягане, скачане и хвърляне като 
основни спортове в началното обучение), упражнения и спортни игри (баскетбол, волейбол и футбол 
- училището е длъжно да преподава два от тях), танци, зимни зони (ски и кънки - училището е длъжно 
да преподава един от тях) и ориентиране. На 1-во или 2-ро училищно ниво учениците преминават 
основен курс по плуване. Знанията за спорт и упражнения / спортът се предават в часовете по 
физическо възпитание в практически дейности и / или чрез насочване на учениците към 
самостоятелно (извънкласно) обучение. 
 
По време на гимназията задължителните курсове по физическо възпитание включват гимнастика, лека 
атлетика, спорт (баскетбол, волейбол и футбол - училището е задължено да преподава два от тях), 
танцово движение, ориентиране и зимни спортове (ски и кънки - училището е задължен да преподава 
на един от тях). Знанията за движението / спорта и техните дейности, включително спортна история, 
култура на движение, планиране на упражнения, самоконтрол и др., се предават в практическите 
занятия по време на дейността и чрез насочване на учениците към самостоятелно (извънкласно) 
обучение. 
 
Директорът на училището обяснява, че те имат различна тема всеки месец във връзка с упражненията 
и спорта: „Септември беше месец с колоездене, карахме много велосипеди и говорихме за правилата 
за движение и изискванията за безопасност. Посветихме октомври на лека атлетика и отидохме на 
близкия стадион за бягане и скок на дължина. Ноември беше за игри с топка, запознахме се с игри с 
топка и практикувахме техники на хвърляне. Темата на декември беше шах, пулове и пъзели като цяло. 
През януари карахме ски и шейни. Тъй като известната ни скиорска състезателка Кели Силдару беше 
много успешна в състезания през януари, беше добре да даде пример на децата си. През февруари 
правихме ледени спортове. Тъй като нямаме пързалка наблизо, отидохме на кънки. Спортът през март 
беше гимнастика и танци. Учениците обичат да танцуват, но упражненията, които изискват 
координация, са трудни за тях. Навиците за движение на децата са се променили, има повече място 
за развитие. Има по-малко катерене и игри на открито и затова упражненията на стената на пръстите 
и въжето са много трудни за повечето деца. През април треньор в близкия голф център дойде да 
преподава мини голф на учениците и организира страхотни игри и състезания. През май учениците 
преминаха курсове по плуване.“ 
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Извънкласни дейности 
 

В Талин информацията за хоби училища, спортни клубове, младежки центрове и хоби групи и 
обучения е събрана от електронния справочник за хоби „Просто погледни“. Ръководството събира 
информация за почти 200 различни хобита и обучения както в Талин, така и в околностите. Хоби 
училища и дейности могат лесно да бъдат намерени по области. Представени са различни спортове, 
от таекуондо и тай чи до футбол и баскетбол. Освен това наръчникът предлага хобита в областта на 
изкуствата, занаятите, общата култура, музиката, песента и танците. 
Подобни ръководства и информация се събират във всяка държава, за да се гарантира, че всяко дете 
намира подходяща хоби група за тях. 
 
Хоби образование се придобива в хоби училища въз основа на учебната програма и се регулира от 
Закона за хоби училище. Според данните на образователната информационна система, 2017/2018 учи. 
72 981 младежи в хоби училища, т.е. 27% от всички 7–26-годишни. Сравнението на окръга показва, че 
младите хора са участвали най-много в образованието по хоби в окръг Харю (31%), Тарту 
  
Окръг (30%) и окръг Пярну (28%) и най-малко в окръг Валга (12%), окръг Йегева (14%) и окръг Ляане-
Виру (15%), което дава индикация за наличието и на хоби училища географски и икономически. 
Участието на момчетата и момичетата в хоби образование е доста сходно в цяла Естония: 25% от 
момчетата и 28% от момичетата учат в хоби училища. От тях 17% са се занимавали със спорт в хоби 
училищата. 
 
За разлика от образованието, придобито в хоби училище, хоби заниманията не трябва да са базирани 
на учебна програма и често се провеждат извън хоби училищата. Общообразователните училища са 
важни за участието на младите хора в хобитата и те имат по-голяма роля, особено за по-малките и 
учениците от селските райони, за които училищните хобита са по-достъпни. Според данните на 
образователната информационна система, 2017/2018 г. е участвала. 78 063 ученици в 
общообразователните училища през учебната година, т.е. малко повече от половината (52%) от 
учениците, от които 17% са се занимавали със спорт. 
 

Държавна подкрепа за извънкласни дейности 
 
От 2017 г. Естония има изменение на Закона за младежката работа, Закона за частните училища и 
Закона за хоби училищата, които създадоха основа за допълнителна държавна подкрепа за 
младежкото хоби образование и дейности, така че повече млади хора да имат достъп до хобита. 
Целта на допълнителната държавна подкрепа е да подобри наличието на хоби образование и 
дейности и да предложи на младите хора по-разнообразни възможности за участие. Размерът на 
допълнителното финансиране, разпределено за селските общини и градове, се изчислява въз основа 
на компоненти като броя на младите хора, броя на младите хора с увреждания, броя на младежите на 
възраст от 7 до 19 години, финансовия капацитет на местното население правителството и 
регионалната наличност на хоби образование и дейности. 
 
Законът предвижда селските общини и градове да изготвят план за използване на допълнителна 
подкрепа, който определя броя на уникалните млади хора и възможностите за 7-19-годишните, 
участващи в хоби образование и дейности, описва тесни места и дейности за тяхното решаване. 
Резултатите от изпълнението на плана се представят ежегодно. 
 
Подкрепата, отпусната на местните власти, е част от общото национално допълнително финансиране 
за хоби образование и хоби дейности, като представлява 95% от него. Втората част от допълнителната 
държавна подкрепа е предназначена за насърчаване на сътрудничеството между местните власти, 
консултиране за изготвяне на планове и по-нататъшно наблюдение. Третата част е подкрепа на 
представителни асоциации на хоби областите за подобряване на качеството на хоби областите, 
например за разработване на методологии, обучение и улесняване на мрежите и обмена на 
информация. 
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Специалистът по здравни грижи в местната общност обяснява, че тяхната мисия е да включат колкото 
се може повече ученици в извънкласните дейности, тъй като липсата на активен начин на живот и 
затлъстяването сред децата и учениците нараства. Възниква проблемът, че тъй като много по-малки 
училища са затворени, учениците посещават училище в града, където работят родителите им, това 
означава, че ученикът трябва да бъде подкрепен от администрацията на окръга, а не от града. По този 
начин не можем да осигурим подкрепа за тези ученици и те трябва да кандидатстват за нея в своята 
община. 
Местен инструктор по волейбол казва, че според него има повече млади ученици, които активно се 
занимават със спорт и хобита, но тъй като изискванията растат в училище и приятелите стават по-
голяма част от живота им, при тийнейджърите чувството за дълг е по-малко да се включат в обучение. 
В същото време в тази възрастова група има много хора, които приемат обучението много сериозно и 
искат да го направят на най-високо ниво и да работят усилено за него. Въпреки че в Естония няма 
стипендии въз основа на спортни постижения, както в САЩ, е много обнадеждаващо да се види, че 
учениците са готови да инвестират толкова много време и енергия. 
 
НПО 
 
Естонската училищна спортна асоциация е доброволно сдружение, действащо в обществен интерес и 
с благотворителна цел, чиито цели и основни дейности са насочени към развитието на училищния 
спорт в Естония. 
 
Той обединява спортни клубове на общообразователни училища и други асоциации, занимаващи се с 
училищни спортове в Естония, чрез училищни спортни асоциации или спортни федерации на градове 
и окръзи, за съвместни дейности, популяризиране на училищния спорт и координация на свързаните 
с тях дейности. Съюзът определя училищния спорт като спортни дейности в училище, междуучилищни 
състезания и други спортни събития, които се провеждат във форма и с подкрепата на училищните 
власти и които служат на образователните цели на учениците. Целите на дейностите на съюза са да 
насърчава спортния начин на живот на ниво съвършенство, състезателен и любителски спорт сред 
младите хора, обучаващи се чрез развитието на училищния спорт. 
Те също имат интерактивна програма за обучение по следните теми: плуване, футбол, волейбол, лека 
атлетика, здравословно хранене и баскетбол. 
 
Естонската асоциация по физическо възпитание е благотворителна доброволческа асоциация, 
действаща като нестопанска асоциация в обществен интерес, чиято цел е да допринесе за развитието 
на физическото възпитание и спорта и да обедини учителите по физическо възпитание, спортните 
специалисти и любителите на спорта в Република Естония. 
 
Основната цел на EKKL е да повиши значението на физическото възпитание като предмет. Насърчаване 
на здравословен начин на живот сред учениците и техните родители. Физическата активност е една от 
най-важните основи в ежедневието на човека. По-тясно сътрудничество с Министерството на 
отбраната за решаване на въпроси, свързани с образованието по национална отбрана, както и 
увеличаване на физическия капацитет на младите мъже, тъй като младите мъже, влизащи в армията 
днес, имат много лоши физически способности. За да може здравословният начин на живот да се 
утвърди възможно най-рано, трябва да се обърне повече внимание на обучението на начални и 
средни учители. Да разшири външните отношения и да предложи на членовете на EKKL възможности 
за самоусъвършенстване от международни професионални събития. Не забравяйте да продължите 
вече установената традиция за организиране на международни летни курсове и конференции. EKKL 
участва в разработването и допълването на частта от учебните програми по физическо възпитание и 
съответните учебни програми, базирани на установени традиции и практика, препоръките на 
международни организации в областта на физическото възпитание. EKKL си сътрудничи на три нива: с 
държавната образователна система (Министерство на науката и образованието, Innove, Лаборатория 
за движение на Университета в Тарту), с членове на EKKL (учители) и с частния сектор. 
 
Освен това в почти всеки окръг има профсъюзи, базирани в общността, които събират всички спортни 
събития и хоби клубове под тях. Също така има национални съюзи за всеки спорт, например гребане, 
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гимнастика, ролкови кънки, танци и др.   
 

Най-популярните спортни полета 
Несъмнено спортните игри са на първо място сред предпочитанията за хоби. Най-предпочитаните от 
тях са волейбол, баскетбол и футбол. Следват танци, музика, лека атлетика и ски. 
 
Учители по физическо здраве казват, че игрите с топка са много популярни. В началните класове 
доджболът все още е на почит. Популярността на футбола нараства. Много хора ходят на състезания 
по лека атлетика. Не е известно дали заради по-лошите зими или защото страхотните примери са 
изчезнали, но за съжаление ски спортовете отбелязват тенденция към намаляване. 
 
Местен инструктор по волейбол обяснява, че състезаването развива дисциплина, чувство за дълг, 
способност да се съобразяваш с другите, но има и деца, които въпреки че се справят добре, не обичат 
да се състезават. Не е нужно да се състезавате всеки път, можете също да се движите, да играете 
приключенски игри и да ходите на туризъм. Важно е да се движите и извън практиката. 
 

Ориентиране 
 
 В Естония има повече от дузина клубове по ориентиране, които са категоризирани основно по 
местоположение. В уебсайтовете за ориентиране се предлагат и някои онлайн игри, с които също 
може да се практикува (напр. http://mobo.osport.ee, http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.htm и 
др.). 
 
Създадена е програма за преподаване на ориентиране в училище, тъй като тя е част от официалната 
учебна програма. Учебната програма се състои от методология, как да се регулира трудността на 
маршрута, как да се избере място, как да се чете карта и различни видове ориентиране. 
Проучване, направено през 2015 г., показва, че две четвърти от учителите по физическо възпитание, 
участващи в изследването, провеждат часове по ориентиране, където е възможно. Обемът на часовете 
е по-малък от предвидения в учебната програма. Учителите не са запознали учениците с мобилното 
ориентиране. Обученията, насочени към мобилно ориентиране и игри / софтуер за мобилно 
ориентиране, са най-интересни за учениците. Учителите признаха, че се нуждаят от обучение на работа 
както за теоретични, така и за практически умения. Очевидно е, че учителите, които имат повече 
предишен опит със спорта, предлагат повече часове по ориентиране. 
 
Най-голямата аматьорска спортна поредица в Естония са дните по ориентиране, които се провеждат в 
Естония от април до октомври. Естонците се интересуват от ориентиране и това показва и фактът, че 
Европейското първенство се проведе в Отепя през 2006 г. и трябваше да се проведе в Раквере през 
2020 г., като това я прави единствената държава, в която първенството трябваше да се проведе два 
пъти след 2000 г. 
Специалистът по здравни грижи в местната общност посочи, че липсата на практически опит в 
ориентирането основно затруднява преподаването му, въпреки че е част от учебната програма. В 
същото време липсата на практическият опит пречи на учениците да планират маршрут по 
ориентиране според своите способности и да поставят контролни точки на терена. 
 
Учителят по физическо възпитание отбеляза, че му е било трудно да се навигира по картата през 
терена, както и с компаса и не всички негови колеги имат мотивация да преподават ориентиране. А 
именно планирането на маршрут и поставянето на контролни точки на терена отнема много 
допълнително време. Отделно има злонамерени студенти или хора, които се движат по улицата, хора 
преместват контролните точки от мястото им и т.н.. 
 
Друг учител отбеляза, че учениците биха били по-заинтересовани от обучения за въвеждане на 
мобилно ориентиране и игри за ориентиране / компютърни програми, но това отнема и допълнително 
време за запознаване с компютърен софтуеър, който не съответства на учебната програма, въпреки че 
би могъл да бъде свързан с друг предмет, като биология, информационни технологии или география. 
На въпрос от директора на училището тя каза, че трафикът по улиците в близост до училището се счита 

http://mobo.osport.ee/
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.htm
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за твърде опасен и по този начин ориентирането не може да се прави в градска зона с ученици. За 
непосредствена близост до горски маршрути е необходимо да се актуализират картите за 
ориентиране, тъй като те не отговарят на реалността. Също така, учениците и техните родители 
изглежда се страхуват от кърлежи. 
Що се отнася до връзката с други предмети, тя, разбира се, насърчава учителите да си сътрудничат, но 
не може да го направи задължително. Учебната програма на Естония вече е съгласувана, но всеки 
учител има право да запази избор, на който той или тя обръща повече внимание, като се има предвид, 
че всички цели са изпълнени. Също така е обичайно учителите с по-тясна комуникация да правят 
проекти заедно и да общуват помежду си, за да подкрепят другите. Към това се стремим като 
училищно семейство, но не можем да го налагаме на никого. 

 

Appendices 

Provides supporting material including the actual survey and glossary of terms. 
Upper Secondary School National Curriculum : 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/ 0000/1327/2925/13275405.pdf 

Basic School Nation al Curriculum: 
http s://w w w. ri i gi t ea t aja. ee/ ak til i sa/ 1290/8201/4018/141m%20lisa8.pdf 
Estonian regional development. 2018. Youth in Estonia: 
https://www.stat.ee/publication-download- pdf?publication_id=44736 
Orientation lessons learning environment and methodology 

http://oppekava.innove.ee/wp- c o n t e n t / u p l o a d s / s i t e s / 6 / 2 0 1 7 / 0 1 / 
 Orienteerumistundide_õpikeskkond_ja_läbiviimise_metoodika.pdf 

 

Списък на състезанията за летен сезон от Естонската асоциация по физическо 
възпитание. 

http://www.riigiteataja.ee/aktilisa/
http://www.stat.ee/publication-download-
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Размерът на парите, разпределени в Естония за извънкласни дейности през 2017-2018 г. 
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Доклад 1 от проучването COMPASS - BULGARIA 
Каква е правната основа в страната по отношение на училищния спорт (средни училища)? Моля, 

опишете действащите нормативни актове и документи относно училищната спортна извънкласна 

дейност. 

 

Правните актове, които регулират физическото възпитание и спорта в училище, са: 

- - Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС), 

- - Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и 

- - Подзаконовите актове за тяхното прилагане. 
 

С влизането в сила на новия Закон за физическото възпитание и спорта спортните дейности в училища, 
които са извън включените в учебната програма, бяха регламентирани с нова наредба на министъра 
на младежта и спорта и министъра на образованието и науката. 
 
Съгласно чл. 55 от ЗФВС, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие осигуряват 
условия за спортни занимания на деца / ученици извън учебната програма, като спортната дейност се 
организира чрез спортни федерации и техните членове, училищата и центровете за подкрепа за 
личностно развитие. Съгласно ал. 3 от същия член условията и редът за организиране и провеждане 
на тренировъчна и състезателна дейност на децата извън учебната програма се определят с наредба 
на министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта. 
 
Съгласно законовата делегация бе издадена Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда 
за организиране и провеждане на учебни и състезателни дейности на деца и ученици извън учебната 
програма, която урежда отношенията и дейностите, свързани с организацията и провеждането на 
извънкласно обучение и състезателни дейности на децата в системата на училищното образование. 
 
С наредбата се определят институциите и спортните организации, които създават условия за 
тренировъчни и състезателни дейности, изискванията, на които трябва да отговарят педагогическите 
специалисти, както и основните цели на тренировъчните и състезателните дейности, свързани с 
насърчаване на децата и учениците към здравословен начин на живот и редовни спортни дейности. 
 
Регламентирани са условията и редът за организиране и провеждане на тренировъчната дейност на 
децата и учениците, като обхватът на учебната дейност включва дейности по вид спорт, други спортове 
и спортно-туристически дейности, които се организират от училищата и центровете. Има право на 
избор от страна на децата и учениците (за непълнолетни от техните родители) на учебните дейности. 
Поставя се изискване за изготвяне на график за провеждане на учебни дейности, регламентират се 
броят на децата и учениците в групите за различните дейности, мястото на провеждане и изискванията 
към педагогическите специалисти, които извършват дейностите. 
 
Наредбата регламентира и условията и реда за организиране и провеждане на състезателни дейности, 
като се дава право на училищата, центровете, лицензираните спортни федерации и спортните клубове-
членове да организират тези състезания. Определят се местата, където може да се извършва 
състезателната дейност - училищата, центровете или на спортни обекти извън тяхната територия, както 
и процедурата за одобряване и обявяване на спортните календари на институциите и организациите, 
въз основа на които състезателната дейност се организира и провежда. 
 
В съответствие с изискванията на новия ЗФВС, Наредбата регламентира начина на създаване в 
училищата на един или повече училищни спортни отбори по видове спорт от ученици на сходна 
възраст и класове. Предвижда се училищният спортен отбор да бъде организиран от учител по 
физическо възпитание и спорт от съответното училище и / или спортен треньор след съгласието на 
директора. Тази регулаторна възможност създава реални условия за създаване на ефективни 
партньорства между спортни клубове и училища. Oпределят се изискванията за състава и активността 
на екипа, както и специфичните му функции. 
 
Във връзка с организацията и провеждането на училищните игри, включени в Спортния календар на 
МОН, се предвижда одобряване на правила, като предложенията за правила се разработват и внасят 
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в Министерството на младежта и спорта от съответния лицензирани спортни федерации. Проектът за 
наредба предвижда назначаване на експертна комисия, която да разгледа предложенията и да 
подготви окончателен проект на правилник, който да бъде внесен за одобрение от министъра на 
младежта и спорта след консултация с министъра на образованието и науката. 
  
Наредбата регламентира условията и реда за финансиране на състезанията на училищните игри, тъй 
като финансирането идва от бюджетите на Министерството на младежта и спорта и Министерството 
на образованието и науката и се извършва в съответствие с финансовите планове - неразделна част от 
правилата. Общините и лицензираните спортни федерации въз основа на финансовите условия, 
определени в правилата, провеждат градските, регионалните и зоналните игри. 
 
В допълнение към финансирането на обучението и състезателните дейности, Наредбата предвижда 
финансиране на национални и международни програми и проекти. 
 
Моля, опишете връзката на правителството, напр. Министерство на спорта, общностите, с 
училищните извънкласни спортни дейности. 
 
В резултат на плодотворното сътрудничество между двете министерства, новият Закон за 
предучилищното и училищното образование отразява водещата роля на Министерството на младежта 
и спорта (ММС) по отношение на училищния спорт 
- часът за спортни дейности стана част от задължителните учебни часове, включени в учебната 
програма. Създадена е възможност този час спортът да се провежда от педагогически специалисти с 
професионална квалификация „спортен треньор“, докато обичайните спортни дейности се провеждат 
на всички етапи и нива на средно образование от педагогически специалисти с придобита 
професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт ". Тези мерки са ефективно 
средство за подпомагане на мотивацията на учениците за здравословен начин на живот, както и за 
предотвратяване на зависимости и агресивно поведение. 
 
Един от подходите за привличане на учениците към спорта и повишаване на мотивацията им за 
спортни постижения са мерки за защита на талантливи и изключителни деца в областта на спорта. 
Откриването, насочването и задържането на таланта в спорта са водещи фактори за формирането на 
положителни примери за деца и младежи. Изтъкнатите спортисти от всички възрасти са модели на 
толерантно поведение, модели за подражание, които помагат за изграждането на ценностната 
система на подрастващите. В тази връзка стимулирането на видни спортисти може да служи като 
инструмент за привличане на ученици към спортни дейности, включително такива от уязвими 
социални групи и деца в риск. Всяка година министърът на културата, министърът на младежта и 
спорта и министърът на образованието и науката съвместно разработват Програма за мерки за защита 
на даровити деца от държавни, общински и частни училища, която включва национални и 
международни състезания, събития и състезания в областта на изкуството, науката и спорта. Всяка 
година по програмата ММС предоставя финансови стимули чрез стипендии на студенти в подкрепа на 
развитието на техния спортен талант. Финансовите средства за стипендии в областта на спорта в 
държавните спортни училища, всички общински и частни училища се осигуряват по предложение на 
министъра на младежта и спорта. 
 
Като се има предвид, че образователните институции имат ключова роля за насърчаване на 
физическата активност и поддържането на здравословен начин на живот сред учениците, 
предоставянето на модерна спортна база в тях е възможност за предотвратяване на агресията, лошите 
навици и неблагоприятните тенденции в здравето, здравето. ММС инициира процес за събиране на 
данни за наличието на закрити спортни съоръжения в училищата в цялата страна. В тази връзка, след 
изпълнението на необходимата координация, Националният статистически институт през 2018 г. 
проведе пилотно проучване за съществуването на закрити спортни съоръжения в българските 
училища и детски градини с цел планиране на действия и определяне на приоритетите на регионите. 
Наличните данни и информация бяха инструмент за определяне на правилни критерии при прилагане 
на политиката за изграждане на нови закрити спортни съоръжения в образователни институции, в 
които няма такива или в които се провеждат занятия в съоръжения, пригодени за спорт. Това е 
свързано с изпълнението на Програмата за управление на българското правителство за периода 2017-
2021 г. 
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За да регулира и осигури добрите практики на общините, свързани с установени ефективни 
партньорства със спортни клубове за провеждане на извънкласни спортни дейности, ММС проучва 
възможностите за предоставяне на тези дейности, които в момента се извършват предимно 
доброволно. В тази връзка е изготвено мотивирано предложение и то е включено в проекта 
оперативна програма „Наука и образование“ 2021-2027 г., свързана със следните дейности: 
Предоставяне на треньорски персонал в училищата за провеждане на тренировъчни сесии по спорт и 
извънкласни спортни дейности чрез назначаване на треньори в общините, които да провеждат часове 
по график в държавните училища. 
 
За да докаже необходимостта от прилагане на тази политика, ММС проведе функционален „Анализ на 
държавната политика в областта на спорта за подобряване на физическата активност на учениците и 
младите хора и инструменти за нейното прилагане“, финансиран по Националната оперативна 
програма „Добро управление“. 
 
В страната провеждат ли се национални училищни първенства по различни спортове? Моля, 
опишете. 
 
Всяка година министърът на образованието и науката одобрява Националния спортен календар (НСК), 
който включва значими годишни спортни събития и състезания за ученици. Значително място в НСК 
заемат училищните игри, които са най-популярното събитие за учениците и са основната форма за 
изява в областта на училищния спорт. Те са част от мерките за прилагане на политиката, насочени към 
развитие на интересите, способностите и нуждите на учениците в областта на физическата активност, 
физическото възпитание и спорта, популяризиране на здравословен начин на живот, развитие и 
усъвършенстване на спортно-техническите умения, подбор на спортни таланти и създаване на 
възможности за изразяване в областта на спорта. 
 
Състезанията на Ученическите игри се провеждат за ученици в три възрастови групи - V-VII, VIII-X и XI- 
XII клас, по пол и дисциплини от осем спорта в четири етапа - вътрешен и общински, регионален, 
зонален и финали. Програмата на Училищните игри включва предвидените в учебните програми за 
физическо възпитание и спорт за съответните класове (лека атлетика, волейбол, баскетбол, хандбал, 
футбол, бадминтон, тенис на маса и шах). Организаторите на игрите са училища, общини, Българска 
асоциация спорт за учащи (БАСУ) и нейните членове спортни клубове. Финансирането и 
координацията се осигуряват от Министерството на образованието и науката, включително чрез 
Регионалните управления на образованието (РУО), Министерството на младежта и спорта и общините. 
Обхватът на учениците в състезанията в четирите етапа на училищните игри е около 90 000 участници. 
НСК включва и ученически игри за ученици с увреден слух, физически увреждания и увреждания на 
централната нервна система, които се организират и провеждат с подобна координация и 
финансиране с участието на МОН, МОК, РУО, общини и спортни организации, администриращи спорт 
за хора с увреждания. 
 
Участват ли училища от страната в европейски училищни спортни първенства? Моля, опишете кои 
първенства. 
 
Състезания за училищни игри 
Състезанията в рамките на Училищните игри са включени в спортния календар на Министерството на 
образованието и науката, обхващат около 90 000 участници годишно и се провеждат в 8 спорта в три 
възрастови групи на четири етапа: 
- общински; 
- регионални; 
- зонална - обхващаща 3-4 близки региона; 
- финали. 
Те се финансират ежегодно от Министерството на младежта и спорта със средства в размер на 508 000 
лв. (Около 260 000 евро). 
 
Министерството на младежта и спорта ежегодно финансира участието в Световните училищни игри на 
отборите, класирани на първо място в националните училищни игри. 
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Състезанията на Училищните игри за ученици с увреден слух, влошено зрение, физически увреждания 
и наранявания на централната нервна система се провеждат в 11 вида спорт и обхващат около 350 
участници годишно. 
 
Те също се финансират ежегодно от Министерството на младежта и спорта със средства в размер на 
32 500 лв. (Около 16620 евро) 
 
Има ли в страната организации с нестопанска цел, занимаващи се в сферата на училищния спорт, и 
ако отговорът е да - с какъв вид спорт се занимават. Моля, опишете добри практики в това 
отношение. 
 
Има две организации с нестопанска цел, тясно свързани с училищния спорт. 
Българската асоциация спорт за учащи (БАСУ) е доброволно сдружение на спортни клубове и други 
спортни организации, които извършват дейности за развитие на физически капацитет и здраве на 
учениците в Република България. Президент на Българската асоциация спорт за учащи е известната 
национална баскетболистка Юлия Боянова. 
Създаването на такава структура през 2007 г. излезе наяве след ниските нива на спортна активност в 
училищата, занемарената училищна спортна инфраструктура и намаления интерес към спорта сред 
подрастващите. Асоциацията се стреми да върне децата на детските площадки, като ангажира учители 
по физическо възпитание за постигане на тези цели. С финансовата подкрепа на Министерството на 
младежта и спорта тази асоциация има единствено право да организира национални училищни 
първенства. Спортовете, обхванати в първенствата, са основните масови спортове - баскетбол, 
волейбол, футбол, тенис на маса, хандбал, лека атлетика, бадминтон, шах. 
 
Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт (АБУФВС) е създадена през 2014 
г. като независима, доброволна обществена организация със седалище в София, в съответствие с 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основната му цел е да 
разпространява добрите педагогически практики и научни постижения на теорията на физическото 
възпитание, теорията на спортното обучение и да мотивира разработването и внедряването на научни 
продукти в областта на физическото възпитание, спорта и олимпизма. 
 
Асоциацията подкрепя националните институции с опит и изследвания за развитието на физическото 
възпитание и спорта. 
 
АБУФВС организира училищни игри само за деца в началните училища. Игрите включват щафетни игри, 
плуване, баскетбол и др. 
 
От 1991 г. швейцарската организация с нестопанска цел „Вариант 5“ е ангажирана в България. 
Организацията изпълнява проекти в полза на младите хора, особено подкрепящи инициативи в 
областта на спорта, като клуб по ориентиране „Вариант 5“ Търговище и проекти в областта на музиката. 
Приоритет в работата на организацията е обменът на опит и директни контакти между млади хора от 
Швейцария и България, както и от други страни. Проектите от „Вариант 5“ се реализират по принцип 
без държавно финансиране, само с дарения от физически лица и членове на компанията. Сега тя има 
около 150 членове и около 400 редовни донори. 
 
Тиражът на печатния бюлетин на „Вариант 5“ е 600. 
 
Повече информация на български език за текущи проекти, както и подробности за празничните 
спортни курсове за деца и състезанията по ориентиране можете да получите на: 
 
Уебсайт: www.variant5.org       Имейл: variant5@tourism.bg  

 

Каква е подкрепата на Общността или местните власти за училищата и спортните клубове по 
отношение на техните общи спортни практики, ако има такива? Моля, опишете. 

 

http://www.variant5.org/
mailto:variant5@tourism.bg
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Министерството на младежта и спорта разработва и координира програми, бенефициенти на които са 
спортни организации. Основните цели са свързани със създаване на условия за участие в спортни 
дейности, събития и състезания на целевите групи - деца и ученици, включително деца в риск. 
Програмите "Развитие на спорта за ученици", "Спорт за деца в риск", "Научете се да плувате", "Спорт 
за деца в свободно време", "Деца и спортен клуб", "Научете се да карате ски" се изпълняват ежегодно, 
„Програма за развитие на детския футбол“, „Тенис - спорт за всички“, „Голф - спорт без граници“, „Деца 
и бадминтон“, „Развитие на детската лека атлетика в България“ се изпълняват на територията на 
всички общини в страната, а общинските администрации участват в осигуряването на спортна 
инфраструктура и площадки за дейности, събития и състезания, тъй като повечето терени са общинска 
собственост и са предоставени за ползване на спортни организации. Програмите се разработват и 
финансират в съответствие с изисквания на Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба № 
3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, 
физическото възпитание, спорта и спортния туризъм. Общините, от друга страна, имат свои собствени 
програми, насочени към спорт за ученици, които се изпълняват на териториална основа, насочени към 
същите бенефициенти и целеви групи. В този смисъл е необходимо да се проучи какви подходи 
прилагат общините за подпомагане на спортни клубове по отношение на спортни дейности за ученици 
и дали обхватът на спорта има специфики във всяка от общините. 

 

Кои спортове са най-популярни в училищата и спортните клубове в страната? Как спортните клубове 
си сътрудничат с училищата? 

 

Най-търсени и най-популярни са футболът и баскетболът. 

Два добри примера за сътрудничество между училища и спортни клубове са: 

В община Варна (Европейски град на спорта 2019) спортните клубове се допускат свободно до един 
час за физическо възпитание седмично - Инициативата за урок за обучение. Тук истински спортни 
треньори от различни спортни клубове влизат в училището и обучават децата в съответния спорт, 
давайки мотивация за участие, от една страна, а от друга - търсене на талантливи спортни деца. 

 

В община Пазарджик (Европейски град на спорта 2020) директорите на училищата се договарят със 
спортните клубове да им предоставят закрити спортни съоръжения за тренировки на символични 
цени. За това - децата, които учат в съответното училище, получават безплатни обучения в спортния 
клуб. 

 

Каква е ролята на ориентирането в училищата в страната? Моля, опишете най-добрите практики. 

 

Няма информация за специалната роля на клубовете по ориентиране в училищата. Ориентирането 
като спорт е по-често в училищата, където учителите по физическо възпитание са обучени / 
квалифицирани или запалени по спорта. 

 

Какво е участието в различните спортни клубове на учениците на възраст от 14 до 18 години? Какво 
е тяхното участие в спортни клубове по ориентиране? 

 

Само 35 000 деца на възраст между 14 и 18 години в България са регистрирани в спортен клуб, според 
Националния статистически институт. От тях най-многобройни са футболистите - 18 000, близо 5400 
тренират волейбол, около 5000 - баскетбол, по-малко от 2000 лека атлетика, 1500 се занимават с 
хандбал. 

 

Само 3% от българските тийнейджъри казват, че понякога ходят на фитнес, защото искат да изглеждат 
добре и да качат мускулна маса. 

Бойните и адреналиновите спортове набират популярност. 

Българската младеж не прави изключение от основната тенденция на спортните тийнейджъри - има 
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много от тях, които са привлечени от бойните спортове. Тенисът и плуването също са предпочитани 
спортове. 

Има 187 спортисти, регистрирани в Българската федерация по ориентиране през 2019 г. между 14 и 18 
години. 

 

Участват ли спортните клубове по ориентиране в страната в проекти за развитие на спорт за всички 
и училищни спортове на правителствено ниво, както и в европейски програми? Моля, опишете най-
добрите практики. 

 

Девет от интервюираните 15 спортни клуба за ориентиране в България казват, че участват в 
национални програми за развитие на спорта - Спорт в училище, Моят първи спорт, Спорт за деца в 
свободното време, Успех и др. Всички тези програми се финансират от Министерството на младежта 
и Спорт. 

 

Клубовете по ориентиране (както и всички девет интервюирани други спортни клуба) заявиха, че нямат 
капацитета и квалификацията да разработват и управляват национални или международни спортни 
проекти. 

 

Административната тежест, свързана с размера на безвъзмездните средства, които клубовете 
получават, играе все по-голяма и затрудняваща роля и обезкуражава спортните клубове да 
кандидатстват за финансиране в рамките на националните програми. 

 

Каква е връзката между ориентирането и предметите по биология, география или други природни 
дисциплини в училищата в страната? Моля, опишете. 

 

Има ли учители в страната, които да провеждат уроци по ориентиране по време на часовете по 
физическо възпитание? 

 

Българското министерство на образованието и науката признава и осъществява интердисциплинарни 
връзки в развитието на съдържанието на предучилищното и училищното образование, според г-жа 
Любка Алипиева, главен експерт, отговарящ за съдържанието на предучилищното и училищното 
образование в министерството. Европейската рамка за ключови компетентности е приела 8 ключови 
компетентности, които трябва да се развият като основни умения: 

- Многоезична компетентност 

- Лична, социална и учебна компетентност 

- Гражданска компетентност 

- Компетентност по предприемачество 

- Културна осведоменост и компетентност за изразяване 

- Дигитална компетентност 

- Математическа компетентност и компетентност в областта на науката, технологиите и инженерството 

- Грамотност 

Само в България като държава-членка на ЕС, Министерството на образованието и науката добави 
девета компетентност, която да се развие от децата в училище 

- лично устойчиво развитие и компетентност за устойчив начин на живот. 

То е свързано и се крие в интердисциплинарното съдържание на училищните програми и се основава 
на спортните и развлекателни / туристически дисциплини в училище. 

Ориентирането се използва в уроците по география за: 

- тълкуване на географски и туристически карти и знаци, 

- ориентиране сред природата без уред - според природните особености - звезди, мъх, слънце. 
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Това обаче не е задължителна форма, но се избира от съответния учител, в съответствие с неговата / 
нейната квалификация. 

 

В българските училища има много малко хора, които се интересуват от този спорт, според 
министерството, което беше потвърдено и от представителите на клубовете по ориентиране. 

 

Има някои учители, които желаят и разнообразяват своите уроци, но по физика и астрономия, както и 
по уроци по биология, учителите предпочитат лабораторни уроци, отколкото практически на открито. 

 

Провеждането на часове по ориентиране зависи главно от директорите на училищата, след това от 
родителите и децата, според представителите на интервюираните спортни клубове. Някои общини 
(напр. Варна, Пазарджик, Русе, София), заедно с Регионалните управления на образованието (част от 
Министерството на образованието и науката) предлагат провеждане на спортни дейности от 
квалифицирани треньори в съответния спорт. Списък на спортните клубове се предоставя на 
училищата, както и на училищните възрасти, които могат да се възползват от спортните тренировки. 
Посочен е седмичен график за посещения. Целта е двустранна - от една страна да се даде възможност 
на децата да се обучават и да демонстрират спорта от квалифициран треньор безплатно, а от друга 
страна клубовете да могат да подбират деца и да ги привличат в клуба. Привличането на деца за 
системно обучение по ориентиране от подобни училищни дейности става много трудно. 

 

Моля, опишете най-добрите практики с ученици в спортни клубове по ориентиране, участващи в 
първенства или други добри спортни инициативи. 

 

1. В България има практика да се организират за една седмица, различна от училищните ваканции, 
ЗЕЛЕНО (сред природата), БЯЛО (за ски) и СИНЬО (за плуване) училища. През тази седмица децата учат 
и участват в дейности на открито, които допълват учебните предмети. В повечето случаи в тези 
училища участват и преподаватели по физическо възпитание и подкрепят останалите учители. Няма 
обаче инструктори или инструктори по ориентиране. С ориентиране се занимават само учители с 
квалификация или които имат интерес към ориентирането. 

 

2. За децата I-XII клас от 2004 г. има възможност, дадена от новия Закон за физическото възпитание и 
спорта, един от трите задължителни часа за физическо възпитание в училище може да се практикува 
на модулен принцип. Децата могат да избират между различни варианти. Един от вариантите е 
туризмът. Училище в град Шумен (в североизточната част на България) е взело решение за обучение 
по модулен туризъм след проучване сред учениците. Ето техния случай: 

 

Туризмът има ясна интегративна връзка с други предмети, изучавани в училище, като география, 
история, биология, екология, история, музика, изобразително изкуство и др. Това е допълнителна 
предпоставка за повишаване на интереса, любопитството и мотивацията на учениците за участие в 
различни форми на туризъм. 

 

Продължителността на модулите се регламентира от методически указания, а за съответните 
образователни степени са следните: 

✓ I - IV клас в началния етап на основната образователна степен са -2, 4, 6 часа; Примерни форми 
на изпълнение са: 

- разходка - съчетана с мобилни игри в района; 

- Екскурзия - съчетана с мобилни игри, включително приложни умения на района; 

- поход - (на равен и пресечен терен - планински терен), съчетан с обучение по азимутно 
ориентиране, чрез игри; 

- туристически празници - според традициите, опазването на природната среда и екологичното 
образование на учениците; 
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- състезания и състезания в посещавания район 

✓ V - VIII клас на прогимназиален етап от основната образователна степен 4 - 6 часа; Примерни 
форми на дирижиране са: 

- туристически игри и умения сред природата (къмпинг, ориентиране с компас и карта); 

- туризъм; 

- колоездене; 

- туристически походи (при летни и зимни условия); 

- изкачване на местни планински върхове; 

✓ IX - XII клас от гимназиалния етап на средното образование 4 - 6 часа (с еднодневна или 
двудневна продължителност) 

- Екскурзии и походи със състезателен характер в ориентирането. Туристически игри и умения 
сред природата (къмпинг, ориентиране с компас и карта); 

- колоездене; 

- туризъм (дори при зимни условия) 

- Изкачване на популярни върхове; 

- Походи по стъпките на известни българи; 

- Планинско спасяване; 

- състезания в посетената област. 

 

През 2018 г. Благодарение на асоциация Вариант 5 Швейцария бяха осъществени два проекта за 
ориентиране. Това са „Ориентиране в училище“ и „Grand cup“. Проектите имаха за цел да стимулират 
младите спортисти, техните клубове и треньори. 

 

Grand cup 

 

„Grand cup“ е проект, в който можеха да участват състезатели от възрастовите групи МЪЖЕ и ЖЕНИ 12, 
14 и 16 години. 

 

Той включваше пет старта от календара на Българска федерация по ориентиране. Всеки старт донесе 
определен брой точки в зависимост от класирането на състезателя и броя на участаниците в 
съответната възрастова група. Това създаде допълнителна мотивация за тийнейджърите да се 
подготвят още по-добре за конкретните състезания. Победителите във всяка категория спечелиха 
безплатно участие в международното състезание „Истанбул 5 дни“ Турция. Допълнителните награди 
за победителите бяха специално направени състезателни екипи и допълнителни аксесоари. Освен 
победителите в Grand cup, парично стимулиране очакваше най-добрите ШЕСТ отбора - бяха раздадени 
5900 лева. 
 

Ориентиране в училище 
 

Ориентирането в училище е другият проект, в който могат да участват всички клубове в страната. 
Изисква се картографиране на училище, избрано от клуба. След изработването на картата беше 
необходимо да се установи контакт с администрацията на училището, да се представи спортното 
ориентиране и да се проведе събитие с няколко класа ученици. 

 

Целта на проекта беше да запознае колкото се може повече хора с нашия спорт, да „запали“ децата и 
в крайна сметка да продължат да се занимават с ориентиране в бъдеще. Проектът беше разделен на 
два етапа: Етап 1 (1 януари - 30 юни), Етап 2 (15 септември - 10 октомври). Общо 11 отбора участваха в 
проекта с 24 карти за ориентиране. 6000 лв. е сумата, която се разпредели между участващите клубове. 
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Резултати от проучването: 

 

В училището на гимназия „Сава Доброплодни” в Шумен, след обработка на анкетата, училищното 
ръководство установи повишен интерес към модула „Туризъм”. От отговорилите 210 ученици, от 5 до 
12 клас - 63,2% са заявили желание да практикуват туризъм, 26,5% - спортни игри, 6,8% - водни 
спортове - плуване. Тези данни доказват, че туризмът е най-предпочитаният модул от учениците, 
защото те са убедени в неговите образователни, здравни и спортни функции. Заниманията ги 
привличат, защото се провеждат сред природата в екологично чиста среда и са пълни с голяма 
емоционалност и пространствена свобода. 

 

Природен парк Шуменско плато е подходящо място за третия час по физическо възпитание и спорт. 
Средната надморска височина е 350 метра, с най-високата точка 502 метра и площ от 3895 хектара. 
Непосредствената близост до града 500-600 метра и добре развитата мрежа от пътни алеи улесняват 
достъпа до всички негови точки. Те са многобройни пешеходни и тематични маршрути, които обикалят 
парка и водят до интересни терени и скални образувания. Особено подходящи и интересни за 
пътуване с учениците са: Екологичният маршрут, съчетан с дендрологична пътека от туристически 
комплекс „Орбита” - пещера „Русалка” - пещера „Бисерна” - „Кьошковете”; 

- маршрут от местността "Кьошковете" - "Старият град" 

- резерват Букака - хижа Букаците; 

Екстремният маршрут от комплекс „Бохеми“ - Дивдядовски скални корони - скален феномен „Охлюв“ 
- комплекс „Създатели на българската държава“ и други. 

 

На откритите пространства и пред туристическите заслони има възможност за игра на футбол, 
волейбол, футбол и други игри сред природата. 

 

Добрата възможност на гората осигурява оптимални условия за практикуване на ориентиране и 
планинско колоездене. Разработени са и маркирани маршрути за обучение за начално обучение по 
ориентиране. 

 

Избираеми спортове за час по физическо възпитание: 

 

Туризъм, ориентиране, зимни спортове – Практикуват се в различни терени в парк / в долните части 
на планината. 

Използват се туристически умения в игрите сред природата. Прилагат се правила за закалителни 
процедури и етично поведение в планината. Прилагат се мерки за опазване на природата. Отпечатва 
се туристически символи и знаци върху основната карта. Използват се навигационни умения в игри 
сред природата. 

 

Извършват се дейности или елементи от планинско оборудване в съответствие с индивидуалните 
възможности за участие на хора с увреждания. 

 

Изисква се овладяване на учебната програма по лека атлетика, гимнастика и спортни игри. От 
допустимите области на образователното съдържание на поне един спорт или една двигателно-
познавателна дейност. 

 

Изборът на вид спорт / двигателно-познавателна дейност се извършва от учителя по физическо 
възпитание и спорт и ръководството на училището според неговата квалификация, интересите на 
учениците, условията, възможностите и традициите на училището. Реализира се обучението по 
плуване и водни спортове и по туризъм, ориентиране и зимни спортове, тъй като планът на занятията 
може да бъде групиран според моделните характеристики на спорта или спортната дисциплина. 
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Доклад 1 от проучването COMPASS - Северна Македония 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ # 1: Най-добри практики за интегриране на спортни курсове в национални и европейски 
училищни извънкласни програми, като се използва стойността на спорта като образователен 
инструмент; 
 
Каква е правната основа в страната по отношение на училищния спорт (средни училища)? 
 
Правното основание в страната по отношение на училищния спорт е Федерацията на училищния 
спорт в Македония, която работи при Министерството на образованието и науката и Агенцията за 
спорта и младежта (напр. Министерство на спорта). 
 
Федерация на училищния спорт в Македония: http://fusmak.org.mk 
Министерство на образованието и науката: http://www.mon.gov.mk 
Агенция за спорт и образование: http://www.ams.gov.mk  
Уставът за училищния спорт 
(http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/STATUT-NA-FUSM-2017.pdf) е основният и най-
подходящ документ по отношение на училищните спортни извънкласни дейности. 
 
Федерацията на училищния спорт на Македония (оттук нататък: FUSM) е сдружение на местни съюзи 
за училищен спорт на територията на страната и работи за постигане на общите цели и задачи в 
областта на спорта в училищата. 
FUSM е член на Международната федерация на училищния спорт (оттук нататък: ISF) и Съюза на 
спортните федерации на Македония. 
FUSM е независим по отношение на управлението, установяването и постигането на целите и 
дейностите, определени от: Устава в съответствие с Конституцията на Северна Македония, Закона за 
сдруженията и фондациите и Закона за спорта. Работата на FUSM е публична. 
 
Раздел 2, член 9 описва следните цели и задачи: 

• предлагане на мерки за хармонизиране на развитието на спортните дейности в училищата; 
• установяване на уникални критерии и стандарти за системата на състезанията и управлението 
на национални състезания в страната; 
• развитие на училищния спорт; 
• включване на учениците в спортни дейности, което ще допринесе за тяхното здраве, 
работоспособност и др. 
• развитие на училищния спорт чрез сътрудничество с другите спортни сдружения в страната и 
чужбина; 
• организиране на различни форми на събития, като образователни, развлекателни и 
състезателни събития; 
• осигурява различни награди и признания; 
• самостоятелно наблюдава, изучава, третира и решава или предлага решения за решаване на 
проблеми в своята област; 
• предлага инициативи за нормативно регулиране на определени въпроси чрез закони, 
подзаконови актове, споразумения и др.; 
• си сътрудничи с други училища и спортни сдружения; 
• предлага и коригира мерки за развитие на училищния спорт; 
• осигурява и изпълнява програми и предприема мерки и действия за насърчаване на 
училищния спорт; 
• насърчава училищния спорт; 
• си сътрудничи с фирми, с цел подобряване на условията за функциониране на федерацията; 
• си сътрудничи с федерациите на училищните спортове в чужбина; 
• изпълнява други дейности и задачи, определени от този Устав и други актове на FUSM. 

 

http://fusmak.org.mk/
http://www.mon.gov.mk/
http://www.ams.gov.mk/
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/STATUT-NA-FUSM-2017.pdf
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Раздел 3, член 11 определя условията за членство във Федерацията. 
Членове на Федерацията са общинските организации - съюзи за училищен спорт, които функционират 
в общините на територията на страната. Ако в някои общини има по-малко от 5 (пет) училища и 
училищни спортни клубове, може да се създаде Съвет за училищен спорт, за да може общината да 
стане член на FUSM, но без право на глас или вземане на решения. Училищните спортни клубове са 
членове на общински съюзи и бордове. Членове на училищните спортни клубове могат да бъдат: 
ученици, учители в училище, родители на ученици и представители на подходящи спортни асоциации. 
Училищните спортни клубове могат да бъдат създадени в съответствие с членове 2 и 3 от Закона за 
спорта (Официален вестник № 66/2004). Организациите имат данъчни и митнически облекчения в 
съответствие със закона. 
Закон за спорта: http://mrf1952.mk/images/documents/zakoni-i-podzakonski-akti/zakon-za-sport.pdf 
Членството във FUSM е на доброволна основа. Членството във FUSM става чрез подписване на 
документ между Федерацията и заинтересованата спортна асоциация, общинския съюз или 
училищния спортен съвет. 
Има 3 основни органа, отговарящи за управлението на Федерацията: 

o Съвет 
o Управителен съвет 
o Надзорен съвет 
 

Съгласно раздел 2, член 40, всички ученици от началните и средните училища могат да имат статут на 
състезатели в училищни спортни състезания. Самоличността на състезателя се доказва с единна карта 
за членство и състезание, издадена от FUSM. 
На връзката по-долу можете да намерите различни нормативни актове: 
 http://fusmak.org.mk/нормативни-акти-3/  

• Препоръки и предложения, съдържащи активни планове за системно развитие и повишаване 
броя на младите хора в училищния спорт; 
• Насоки за успешно функциониране на училищните спортни клубове; 
• Дисциплинарен правилник; 
• Финансов правилник; 
• Кодекс на поведение; 
• Критерии за награждаване; 
• Правила за награди и наказания; 
• Правила за системата на лигата; 
 

Моля, опишете връзката на правителството, напр. Министерство на спорта, общностите с 
училищните извънкласни дейности. 
  
Правителството непряко участва в училищния спорт чрез Министерството на образованието и науката, 
Агенцията за младежта и спорта, Министерството на здравеопазването и общинските органи. 
Министерството на образованието отговаря за програмата за редовни часове по физическо 
възпитание. Федерацията на училищния спорт обаче е основната организация, отговаряща за 
извънкласните дейности. Дейностите се организират само след часове или през уикенда. Всеки ученик 
трябва да избере няколко извънкласни дейности като: спорт, музика, изкуство и др. След като ученикът 
направи избор, дейността става задължителна и трябва да бъде завършена в рамките на определен 
брой часове (приблизително 35 часа на дейност) до края на учебната година. 
 
В нашата страна нямаме конкретно Министерство на спорта, но има институция, наречена Агенция за 
младежта и спорта (по-нататък: AMS). FUSM не се финансира директно от правителството, но е под 
егидата на AMS. AMS първо трябва да одобри програмата, предложена от FUSM (или която и да е друга 
федерация) и да реши кои дейности ще бъдат подкрепени. AMS наблюдава организациите и 
гарантира, че финансовата подкрепа се изразходва по съответния начин. 
 
От време на време Министерството на здравеопазването прави кампании, насочени към спортуване и 
придвижване сред природата, насочени към различни възрастови групи. 

http://mrf1952.mk/images/documents/zakoni-i-podzakonski-akti/zakon-za-sport.pdf
http://fusmak.org.mk/нормативни-акти-3/
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Връзка от писмо от правителството до Министерството на образованието и науката, Агенцията за 
младежта и спорта и Федерацията на училищния спорт: http://fusmak.org.mk/wp-
content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf   
  
В това писмо правителството иска от AMS да изготви нов план за действие и да включи колкото се 
може повече ученици (поне 36%) в спортните дейности. Всяко училище трябва да създаде система за 
състезания по спортове, която да се организира съгласно следната йерархия: между учениците от един 
клас, между класовете, между училищата, зонални, местни, регионални и национални състезания. 
 
В страната провеждат ли се национални училищни първенства по различни спортове? Моля, 
опишете. 
 
FUSM организира национални училищни първенства в следните отборни спортове: баскетбол, 
хандбал, волейбол, футбол. Състезание по друг отборен спорт може да се организира с помощта на 
специално споразумение и решение. 
Федерацията организира и национални първенства по индивидуални спортове, като: лека атлетика, 
алпийски ски, борба - свободен стил, карате, стрелба с лък, гимнастика, плуване, пинг понг, шах, 
бадминтон и боулинг. Подобно на отборните спортове, състезание в друг индивидуален спорт може 
да се организира с помощта на специално споразумение и решение. 
Организират се и национални състезания за ученици с увреждания! 
  
Има годишен календар за националните състезания: 
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2019/10/KALENDAR-DRZAVNI-2019-2020.pdf  
Националните състезания по отборни спортове и лека атлетика се организират през втората половина 
на: декември, март, април и май. Националните състезания по индивидуални спортове се провеждат 
през: ноември, декември, февруари или март. 
Изборът на състезатели за национални състезания е задължителен. В отборните спортове могат да 
участват общо само 6 отбора, а в индивидуалните спортове това зависи най-вече от спорта. Най-често 
говорим за около 2-3 състезатели от всеки пол и училище за всеки спорт. 
 
Участват ли училища от страната в европейски училищни спортни първенства? Моля, опишете кои 
първенства. 
 
ISF организира различни училищни първенства по отборни и индивидуални спортове. В устава на FUSM 
има малко статии по този конкретен въпрос. Практиката обаче показва, че учениците НЕ посещават 
първенства в чужбина поради липса на финансова подкрепа. 
 
Има ли организации с нестопанска цел в страната, които се занимават в сферата на училищния спорт 
и ако да - с какъв вид спорт се занимават. Моля, опишете добри практики в това отношение. 
 
Организации с нестопанска цел МОГАТ да си сътрудничат с училищните спортни клубове. Важно обаче 
е неправителствената организация да поиска такова сътрудничество сама, иначе учителите много 
рядко биха направили контакт първи. Засега има различни организации, занимаващи се с в сферата на 
училищния спорт в областта на груповите спортове: футбол, баскетбол, волейбол, хандбал; и в 
областта на индивидуалните спортове: лека атлетика, ски, карате, стрелба с лък, плуване и дори 
ориентиране. 
 
Ние като спортен клуб имаме положителен опит по отношение на сътрудничеството с училищните 
учители по спорт. Няколко пъти годишно посещаваме училища или организираме уикенд лесни 
курсове по ориентиране, подходящи за почти всеки ученик. Ние допълваме образователната система, 
като предоставяме забавления и нови неща, на които да научим учениците, и в същото време 
предоставяме обучения за учителите. От друга страна, те ни помагат да развием спорта ориентиране 
сред учениците и ни предоставят определена логистична помощ по време на първенствата по 
ориентиране от лигата. Интересът определено е взаимен! 

http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do-MON-AMS-i-FUSM.pdf
http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2019/10/KALENDAR-DRZAVNI-2019-2020.pdf
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Каква е подкрепата на Общността или местните власти за училищата и спортните клубове по 
отношение на техните общи спортни практики, ако има такива? Моля, опишете. 
 
Основно подкрепата от местните власти означава осигуряване на спортна инфраструктура за 
клубовете: стадиони, спортни зали, басейни, фитнес съоръжения на открито, писти за бягане и др. Ако 
има споразумение между местната власт и спортния клуб, е лесно да използвате някои от 
съоръженията за ниски месечни разходи или дори безплатно. Отделът за спорт на местните власти 
изготвя график за използване на спортните съоръжения поне два пъти годишно. 
  
Два пъти годишно всеки спортен клуб може да кандидатства за получаване на финансова подкрепа. 
Средната годишна финансова подкрепа за клуб е 2000 евро. 
Общината подкрепя спортни събития, особено традиционните. Подкрепата е предимно в стоки или 
услуги: предоставяне на разрешения, осигуряване на електричество, осигуряване на заобикаляща 
система за събитието, медали и награди, медийна подкрепа, напитки и закуски. 
  
Кои спортове са най-популярни в училищата и спортните клубове в страната? Как спортните клубове 
си сътрудничат с училищата? 
 
Отборните спортове определено са по-популярни от индивидуалните спортове. 
Най-популярният спорт в училищата е хандбалът. Основната причина за това е хандбалният клуб HC 
Vardar, който два пъти спечели шампионската лига! Децата и учениците виждат ролеви модели в екипа 
и искат да станат като тях. 
 
Баскетболът е вторият най-популярен спорт, също в резултат на 4-то място на мъжкия национален 
отбор на Македония на Европейското първенство по баскетбол преди няколко години Съдържанието, 
излъчено по телевизията и в социалните медии, оказва голямо влияние върху интересите и целите на 
всеки ученик. 
 
Третото място е за футбола. Според статистиката повече от 50% от учениците от мъжки пол през 
детството си искат да станат футболисти. Волейболът също е особено популярен като училищен спорт! 
 
Що се отнася до груповите индивидуални спортове, карате, джудо, туризъм, колоездене и лека 
атлетика привличат най-голямо внимание. 
 
Има две възможности, когато говорим за сътрудничество между училища и спортни клубове. 
Сътрудничество между училище и училищен спортен клуб; Сътрудничество между училище и спортен 
клуб; 
 
Училищните спортни клубове трябва да следват правилата на FUSM и да се състезават само на 
училищни състезания. Всяко училище трябва да има поне 5 спортни клуба, 4 от които са задължителни: 
футбол, баскетбол, хандбал и волейбол. Учениците не трябва да плащат членство в спортните 
училищни клубове, но общината трябва да предоставя финансова подкрепа за съществуването на тези 
училищни клубове. 
 
Освен това спортните клубове трябва да следват правилата на AMS и могат да се състезават в 
националната лига и да представляват страната на първенства, олимпийски игри и т.н. Въпреки това, 
през повечето време учениците трябва да плащат членство за посещение на тренировки, 
организирани от тези клубове. 
 
Каква е ролята на ориентирането в училищата в страната? Моля, опишете най-добрите практики. 
 
Ориентирането все още е развиващ се спорт. Много хора не знаят какво е това и през повечето време 
го смесват със скаутски практики. Гражданите само на няколко града у нас са запознати с 
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ориентирането, благодарение на съществуването на местните успешни клубове по ориентиране. 
Следователно все още е доста трудно да се достигне до училища и да се представи спортът такъв, 
какъвто е! Досега имаше няколко сътрудничества между спортен клуб / федерация и училищата и за 
щастие то вървеше по-добре от очакваното. Оказва се, че учителите и учениците се страхуват отначало 
да го изпробват – то е ново, звучи сложно, има нужда от време за усъвършенстване на уменията за 
ориентиране, но в крайна сметка голяма част от групата е нетърпелива да опита отново! 
 
Искрено вярваме, че добрият план за действие, съвременните методи и ясна демонстрация могат да 
помогнат както на учениците, така и на учителите да намерят нова страст в живота си! 
 
Какво е участието в различните спортни клубове на учениците на възраст от 14 до 18 години? Какво 
е тяхното участие в спортни клубове по ориентиране? 
 
Според проучването само 10% от учениците са членове на спортен клуб. И все пак, по пол има малка 
разлика в процента между момчетата и момичетата. От една страна, момчетата се интересуват повече 
от отборните спортове. От друга страна, момичетата проявяват по-голям интерес към индивидуалните 
спортове. 
 
Странен факт е да се спомене, че учениците са по-склонни да се присъединят към спортен клуб или 
извънкласна дейност, отколкото да практикуват спорт по време на редовните часове по физическо 
възпитание. Основната причина е липсата на душове в училищата. Учениците не искат да продължат 
останалите часове след тези по физическо възпитание, без да се вземат душ и да седят изпотени. Кой 
може да ги обвини! 
 
Учениците на възраст 12-14 години проявяват най-голям интерес що се отнася до спортните клубове 
по ориентиране. На възраст 16-18 години, около 50% от членовете напускат. 
 
Участват ли спортните клубове по ориентиране в страната в проекти за развитие на спорт за всички 
и училищни спортове на правителствено ниво, както и в европейски програми? Моля, опишете най-
добрите практики. 
 
Клубовете по ориентиране и федерацията участваха в няколко проекта за развитие на спорта, но тези 
проекти никога не се отнасяха стриктно за демонстрация на ориентирането. Предишният проект на 
нашия клуб беше за картографиране и маркиране на туристическа и колоездачна пътека, докато 
проектът на федерацията беше за организиране на състезание по пътеки и предоставяне на 
топографски карти. 
 
Нашият клуб участва в проекти, финансирани от ЕС, включващи дейности по ориентиране в чужбина, 
но никога не е организирал подобни събития у дома. 
 
Каква е връзката между ориентирането и предметите по биология, география или друг предмет на 
науката в училищата в страната? Моля, опишете. Има ли учители в страната, които да провеждат 
уроци по ориентиране по време на часовете по физическо възпитание? 
 
За съжаление отговорът на този въпрос е отрицателен. В момента няма връзка между спорта 
ориентиране и природните дисциплини и няма учители, преподаващи ориентиране по време на 
часовете по физическо възпитание. 
 
Моля, опишете най-добрите практики с ученици в спортни клубове по ориентиране, които участват 
в първенства от други добри спортни инициативи. 
  
Като клуб по ориентиране имаме график на ежеседмични групови тренировки, за да поддържаме 
членовете заинтересовани от спорта и да ги мотивираме ежедневно. Основно правим тренировки по 
лека атлетика и понякога тренировки с карта в градски или горски райони. Някои от нашите забавни 
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методи са: четене на основни вестникарски текстове или роман по време на бягане, определяне на 
контролна точка чрез преброяване на стъпки, контролни пунктове с характерни исторически 
паметници или статуи, отличителни дървета, тренировки по памет – четене на картата в началото, 
запаметяване на контролната точка и пробягване на отсечката, жив контрол – бягане в група, първият 
спортист достигнал контролната точка изчаква всички да преминат и продължава курса след това, 
контролни точки с предизвикателство – отговор на въпрос или правене на лицеви опори, например и 
т.н. 
 
Страхотна инициатива е тренировъчен лагер. Той учи спортистите за създаване на лагер, оцеляване 
сред природата и грижа за околната среда. 
И трикът, който работи най-много, е определянето на курс за ориентиране на известно място, напр. 
център на града, парк. Някои от хората със сигурност биха искали да изпробват дейността, с която се 
занимавате! 
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Доклад 1 от проучването COMPASS – АВСТРИЯ 

 

Каква е правната основа в страната по отношение на училищния спорт (средни училища)? Моля, 
опишете действащите нормативни актове и документи относно училищната спортна извънкласна 
дейност. 
 
В този контекст трябва да се разгледат два основни правни текста: 
 
Закон за училищното образование (Schulunterrichtsgesetz): 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600  
Закон за училищната организация (Schulorganisationsgesetz): 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265  
 
Като цяло часовете по физическо възпитание трябва да се провеждат разделени по пол от 5 клас 
нататък. Това правило може да отпадне, ако има малък брой ученици, практически съображения или 
допълнителни незадължителни дейности. (§ 8б. Закон за училищната организация). 
Може да се осъществява сътрудничество между спортни клубове и училища. Училищното 
настоятелство има правомощия за вземане на решения за тези сътрудничества. Без значение под 
каква форма се осъществява сътрудничеството, то не освобождава от надзорни функции учителя, в 
чийто урок клуб или асоциация участват. Ако се установи сътрудничество между училища и клубове, 
те трябва да бъдат докладвани на съответния училищен орган. (§ 65а. Закон за училищното 
образование) 
 
Извънкласните дейности могат да се провеждат или по време на редовни класове, или под формата 
на училищно събитие. И за двата типа трябва да се вземе предвид бюлетин №.16 / 2014: Управление 
на рисковете и осигуряване на безопасност в предмета на физическото възпитание, на училищни 
събития, които насърчават физическата активност и спорта, и в областта на активности ориентирани 
към движението в целодневни училищни форми. Ако дейността е под формата на училищно събитие 
(напр. Спортни дни, пешеходни дни, спортни седмици, седмици на проекти със спорт), трябва да се 
прилагат бюлетин 17/2014: Указания за провеждане на училищни събития по физическо възпитание. 
(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_17.html  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_16.html) 
 
Съгласно бюлетина №16/2014 е позволено да се извършват само тези дейности, чиито инструкции 
(или съдържание) са овладени в достатъчна степен от учителя или ръководителя, също при обективно 
обмисляне, за да се гарантира безопасността на учениците. В бюлетина № 17/2014 се посочва, че с 
малки изключения участието на учениците в училищни събития без нощувка е задължително, дори ако 
събитието се провежда извън училищните помещения. Това позволява провеждането на спортни 
дейности на открито. Образователното съдържание на събитието трябва да бъде насочено към 
придобиване на умения за физическа активност съгласно учебната програма. Планирането на 
училищно събитие трябва да отчита по-специално целите, безопасността и физическия капацитет на 
учениците, броя на учителите и другите ръководители, които са на разположение за провеждане на 
училищните събития, и финансовия капацитет на учениците. Освен това трябва да се внимава да се 
гарантира, че ако е възможно, се предлагат видове упражнения и / или спорт, които се преподават от 
професионално квалифицирани учители в училището. Отговорният учител или ръководител трябва да 
има проверена и успешно завършена конкретна формация за съответната форма на упражнение или 
спорт. Ако в училището няма подходящ ръководител, могат да бъдат изискани подходящи търговски 
компании и / или клубове, признати от съответната професионална организация. Това означава, че 
ориентирането може да бъде предмет на училищно събитие, само ако има подходящо квалифицирани 
треньори или учители. 
 
Моля, опишете връзката на правителството, напр. Министерство на спорта, общностите, с 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_17.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_16.html
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училищните извънкласни спортни дейности. 
 
От 2009 г. има рамково споразумение между австрийското федерално министерство на образованието 
и федералното министерство на спорта за подкрепа на връзката между физическото възпитание и 
спортните дейности, които не са свързани с училище. Споразумението подчертава сътрудничеството 
между училищата и спортните клубове за (1) увеличаване на ежедневното време за упражнения, 
особено за деца от 6 до 14 години (2) иницииране и формиране на ориентиран към движение, 
здравословен и екологично отговорен начин на живот и (3) създаване на взаимно добавяне и 
оптимизиране на предложенията на училища и клубове (създаване на синергии). 
(https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-und-sport/root/unterricht/schule-verein) 
 
Министерството на спорта има част от бюджета си, предназначена за финансиране на проекти, 
включващи клубове и училища. 
 
В този контекст Министерството на спорта стартира проект „Kinder gesund bewegen (2.0)“ 
(„Преместване на децата здрави / по здравословен начин“), за да даде възможност за сътрудничество 
между училищата и спортните клубове, за да включи повече физическа активност в ежедневието в 
училищния живот на детската градина и децата на училищна възраст (на възраст 2-10 години). 
(https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745) 

 
3184 институции в Австрия вече участват в тази инициатива и по този начин предлагат безплатни 
спортни единици на своите ученици. Международното сътрудничество с 10 европейски държави в 
проект, финансиран по Еразъм +, позволи обмен и трансфер на опит и знания, събрани за период от 
2,5 години. 
 
Практическото изпълнение на проекта се реализира от 3-те основни спортни асоциации в Австрия 
ASKÖ, ASVÖ и SPORTUNION и се координира от тяхната чадърна организация „Fit Sport Austria“. Той се 
финансира от Министерството на спорта и Федералното спортно финансиране. (https://www.austrian-
sports.at) 
 
Друга политическа инициатива („Tägliche Turnstunde“) призовава за ежедневна сесия за физическа 
активност в училищата. Тази инициатива вече е приложена в някои региони на страната и ще бъде 
приложена в цялата страна през следващите години. Правното основание вече е установено. За да 
могат да организират ежедневните сесии за физическа активност, училищата се насърчават да 
прибягват до треньори и инструктори от местни клубове. Инициативата се ръководи съвместно от 
Министерството на образованието, Министерството на спорта, Спорт Австрия (Австрийската спортна 
организация) и други заинтересовани страни. (http://www.turnstunde.at) 
 
За ученици на възраст между 14 и 18 години държавните институции не участват в организирането на 
извънкласни спортни дейности, а отговорността е на училищното настоятелство. Ако се установи 
сътрудничество между училища и клубове, те трябва да бъдат докладвани на съответния училищен 
орган. (§ 65а. Закон за училищното образование) 
 
Министерството на образованието насърчава учителите да си сътрудничат с клубове, особено ако има 
учители, които също участват в местни клубове. Те също така организират училищните първенства (виж 
следващия въпрос). 
 
В страната провеждат ли се национални училищни първенства по различни спортове? Моля, 
опишете. 
 
Да, националните състезания се наричат училищна олимпиада и училищна купа и се провеждат 
ежегодно. Има състезания на държавно и национално ниво в около 30 различни спорта. Националните 
състезания се провеждат всяка година в различно състояние. 
(https://www.schulsportinfo.at/schulsportbewerbe) 

https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-und-sport/root/unterricht/schule-verein
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745
https://www.austrian-sports.at/
https://www.austrian-sports.at/
http://www.turnstunde.at/
https://www.schulsportinfo.at/schulsportbewerbe
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Около 15% от всички ученици (19% от момчетата, 11% от момичетата) участват в някакъв вид училищно 
състезание всяка година. 
(https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulspor
t-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
Австрийското федерално министерство на образованието поема водещата роля в организирането на 
състезанията в сътрудничество с федералните асоциации на всеки конкретен спорт, както и с 
училищата. 
 
Националните училищни първенства по ориентиране се провеждат всяка година. Освен това на всеки 
две години се провежда квалификационно състезание за участие в световното училищно първенство 
ISF по ориентиране. 
 
Националните състезания се финансират от Министерството на образованието и Австрийската 
асоциация за ориентиране Австрия (ÖFOL: Österreichischer Fachverband für Orientierungslauf). 
 
Квалификационните кръгове за ISF през 2018 г. (за шампионата на ISF през 2019 г.) бяха финансирани 
от Ориентиране Австрия (ÖFOL). 
 
Участват ли училища от страната в европейски училищни спортни първенства? Моля, опишете кои 
първенства. 
 
ISF Световното училищно първенство по ориентиране за ученици на възраст от 14 до 18 години се 
организира на всеки две години от 1987 г. Оттогава австрийските училищни отбори участват във всяко 
първенство. (https://www.isfsports.org/orienteering) 
 
4 австрийски училищни отбора, както и 4 отбора, състоящи се от избрани състезатели, участваха в най-
новия световен шампионат на ISF по ориентиране в Естония 2019. 
 
(https://www.isforienteering2019.ee). Отборите спечелиха един сребърен и един бронзов медали. Няма 
участие на австрийски училищни отбори в нито едно европейско първенство. 
 
Има ли организации с нестопанска цел в страната, които се занимават в сферата на училищния спорт, 
и ако да – с кой вид спорт се занимават. Моля, опишете добри практики в това отношение. 
 
Sport Austria - Австрийската спортна организация (Österreichische Bundes-Sportorganisation) е 
институция с нестопанска цел, която представлява интересите на спорта както в Австрия, така и в 
международни организации. Следователно Sport Austria е централната платформа за координация и 
консултации в австрийската спортна система. 
 
Обширният обхват на дейностите на Sport Austria включва управлението на политически въпроси в 
света на спорта, предоставяне на услуги за членовете, представителство на спортни концерни във 
федералните институции, представителство на австрийската спортна общност в международни 
организации, координация на специални образователни центрове , обучение и обучение на 
инструктори и обучители, допълнително образование за управленски персонал, разработване на 
спортни проекти, оценка и преразглеждане на законови и административни законопроекти и актове, 
информация относно правни и данъчни въпроси, свързани със спортната общност, публикуване на 
публикации, създаване на бази данни и документации, маркетинг на събития и организации и 
насърчаване на справедливостта в спорта, с особено внимание към специалните мерки срещу 
допинга, насилието и расизма. (https://www.sportaustria.at/index.php?id=1310) Sport Austria участва в 
организацията на описания по-рано проект „Tägliche Turnstunde“ (ежедневен урок по физическо 
натоварване). Те работят в тясно сътрудничество с отдела за училищен спорт в Министерството на 
образованието. 
 

https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.isfsports.org/orienteering
https://www.isforienteering2019.ee/
https://www.sportaustria.at/index.php?id=1310
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Австрийската асоциация на учителите по физическо възпитание (Verein der Leibeserzieher Österreichs, 
VdLÖ) е мрежовата асоциация на учителите по физическо възпитание, но също така се е утвърдила 
добре в областта на допълнителното образование по различни спортове за учители. 
 
В допълнение към 3-те чадърни организации на спортни асоциации (ASKÖ, ASVÖ, Sportunion), има 60 
специализирани асоциации от различни спортове, които се опитват да работят с училища, за да 
привлекат ученици в своите клубове. Според свързания персонал в Министерството на образованието 
ангажираността в това отношение е много висока и клубовете са много активни. Също така много 
училища създават свои училищни спортни клубове, за да вкарат спортни дейности и спорт в 
училищата. 
 
Женският форум за физическо възпитание (FrauenForum Bewegung & Sport) е австрийска асоциация с 
цел популяризиране на упражненията и спорта за момичета в училище и повишаване на 
чувствителността на учителите по физическо възпитание към спецификите на предмета. Те предлагат 
допълнително обучение, семинари и консултации за учители по въпроса за физическото възпитание 
за момичета. 
 
Каква е подкрепата на Общността или местните власти за училищата и спортните клубове по 
отношение на техните общи спортни практики, ако има такива? Моля, опишете. 
 
В Австрия спортните въпроси са в сферата на властта на държавите и общностите. Извънкласните 
дейности са въпрос на училищните настоятелства. Общите спортни практики се насърчават от повечето 
местни власти. 
 
Кои спортове са най-популярни в училищата и спортните клубове в страната? Как спортните клубове 
си сътрудничат с училищата? 
 
Статистиката за участието в училищни първенства може да покаже кои спортове са най-популярни в 
австрийските училища. Последната статистика е публикувана в учебната година 2014/15. 
(https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulspor
t-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
 
Статистиката дава следните заключения: Футболът е най-популярният спорт, особено при момчетата: 
през учебната 2014/15 година почти 30 000 момчета, но по-малко от 4000 момичета (повечето от тях в 
отделна лига за момичета) са участвали в различни футболни първенства. 
 
Най-популярен при момичетата е волейбол (плажен и редовен) с общо около 13 500 участници, от 
които почти 9 500 момичета. 
 
Също така много популярни както при момчетата, така и при момичетата са зимните спортове ски и 
сноуборд с общо 8 700 участници, както и лека атлетика с повече от 6000 участници. 
Малко по-малко популярни, но все пак заслужава да се спомене са спортните хандбал, крос кънтри 
(планинско колело), плуване, баскетбол и гимнастика. 
 
Ориентирането е имало общо 2120 участници, където момчетата правят малко мнозинство. 
 
В контекста на инициативата „ежедневен урок по физическо възпитание“ (Tägliche Turnstunde), 
училища и клубовете си сътрудничат, за да предлагат сесии за физическа активност ежедневно. Всички 
сесии не трябва да се провеждат от учител по физическо възпитание, а инструктори и треньори от 
местни клубове също идват в училищата, за да дадат възможност за голямо разнообразие от спортове. 
Когато тази инициатива се установи напълно, тя може да се превърне в основа за модел за най-добри 
практики. 
 
Училищата и клубовете също работят в тясно сътрудничество при организирането на училищни 

https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
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първенства. Клубовете и спортните асоциации проявяват голям интерес към училищните първенства, 
защото те са добра възможност да спечелят нови членове и да намерят талантливи млади спортисти. 
 
Каква е ролята на ориентирането в училищата в страната? Моля, опишете най-добрите практики. 
 
Ориентирането се провежда само в училищата, където някои от учителите също са активни спортисти 
по ориентиране. Има някои региони в страната (Грац, Фюрстенфелд, Виена, Имст, Пинкафелд, ...), 
където ориентирането е по-популярно и следователно по-присъстващо в училищата. Използването на 
ориентиране в училище изисква много ангажимент от местните клубове и училища. Този ангажимент 
обикновено идва от учители, които сами се занимават с ориентиране. 
 
Ето оценка от отговорния консултант по ориентиране в училищния спорт в Министерството на 
образованието, който сам е учител по физическо обучение и треньор: „Спортът ориентиране е много 
интензивен. Първо се нуждаете от карта за ориентиране, която трябва да бъде съставена и 
финансирана. Тогава е необходимо специално оборудване, за да се преподава спортът правилно. 
Освен това някой трябва да е готов да определи маршрутите предварително и да ги събере след края. 
Фиксираните маршрути не са много полезни в училищната среда, защото ако винаги използвате едни 
и същи трасета, става все по-малко и по-малко интересно. Учителите, които сами не практикуват 
спорта, не могат да постигнат много. “ 
 
Какво е участието в различните спортни клубове на учениците на възраст от 14 до 18 години? Какво 
е тяхното участие в спортни клубове по ориентиране?  
 
През 2017 г. представителното проучване за членството в спортни клубове беше проведено от Statistics 
Austria. Резултатите дават информация за общото участие в спортни клубове по възраст, но не показват 
кои спортове имат най-много членове. 
 
Във възрастовата група от 10 до 16 години 47,7% (48,3% от момчетата, 40,5% от момичетата) са били 
членове на спортен клуб. Във възрастовата група от 16 до 20 години 33,4% (54,9% от момчетата, 25,1% 
от момичетата) са били членове на спортен клуб. 
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mikrozensus_Sportverein_Technischer_Bericht
.pdf   
 
Този резултат показва, че между тези две възрастови групи 15,4% от момичетата отпадат от спортен 
клуб, докато 6,6% от момчетата се присъединяват. Става ясно, че възрастовата група на този проект 
(14-18) е много важна за задържането на момичетата в спорта. 
 
Sport Austria събра данни за общия брой на членовете по спорт, но не и по възраст през 2019 г. 
Общият брой на членовете в спортните клубове е значително най-висок във футболните клубове с 440 
000 членове, следван от тенис със 173 477 членове и ски с 139 087 членове. Следват голф, гимнастика, 
ледени спортове, катерене, конни спортове, колоездене, лека атлетика, тенис на маса, джудо, 
волейбол, ... 
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.p
df  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-
nach-bundes-sportfachverband/   
 
Без никаква информация за възрастта обаче, тази информация не може да бъде използвана - 
предполага се, че отговаря на въпросната възрастова група. Особено спортове като тенис, голф и 
катерене могат да се практикуват през целия живот и със сигурност ще имат много членове в по-
старите възрастови групи. 
 
Тепърва трябва да се провеждат проучвания за членството в спортни клубове в Австрия по възраст и 
спорт. 

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mikrozensus_Sportverein_Technischer_Bericht.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mikrozensus_Sportverein_Technischer_Bericht.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_2019.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in-oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/
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Участват ли спортните клубове по ориентиране в страната в проекти за развитие на спорт за всички 
и училищни спортове на правителствено ниво, както и в европейски програми? Моля, опишете най-
добрите практики. 
  
В проекта WoGoS (Womensport отива в училище) в началото на 2000-те години участваха няколко клуба 
по ориентиране. Целта на проекта беше да се спечелят момичета от училищата за участие в различни 
спортове (тенис на маса, волейбол, колоездене, хокей на кънки, кънки на лед, както и ориентиране). 
Предложенията за спортни дейности на училищата и клубовете са подготвени и модифицирани 
специално за момичета. Финансирането на този проект идва от специален фонд за промоция по 
въпросите на пола на Министерството на спорта. 
С раждането на тази инициатива, се роди и асоциацията 100% спорт, която сега е центърът за равенство 
между половете в спорта в страната. 
 
В провинция Долна Австрия (Niederösterreich) има инициатива, наречена fun-OL (което означава 
„забавно ориентиране“). Те организират събития по ориентиране за ученици на възраст 8-14 години, 
за да популяризират спорта пред широката публика. Те допринасят за спорта, като създават нови 
мащабни карти за ученици и предлагат семинари и практики, за да се научат да четат картите. Те също 
така организират състезания за учениците. 
 
Няколко клуба по ориентиране започнаха сътрудничество с училища на местно ниво за 
популяризиране на спорта. Тези инициативи често се стартират и координират от учители, които са и 
треньори по ориентиране в местните клубове, а подкрепяни от местните асоциации по ориентиране. 
Например в един регион (Тирол) имаше инициатива за предлагане на безплатни пробни сесии на 
ученици. 
 
Каква е връзката между ориентирането и предметите по биология, география или други природни 
дисциплини в училищата в страната? Моля, опишете. 
 
Има ли учители в страната, които да провеждат уроци по ориентиране по време на часовете по 
физическо възпитание? 
 
Има някои учители, които са активни състезатели по ориентиране, които използват ориентиране за 
преподаване на география, но използването на ориентиране в училище е много ограничено и 
присъства само в някои региони. 
 
Някои учители провеждат уроци по физическо натоварване, но само няколко избрани учители, които 
сами са активни състезатели по ориентиране. 
 
Моля, опишете най-добрите практики с ученици в спортни клубове по ориентиране, участващи в 
първенства или други добри спортни инициативи. 
 
Не може да бъде намерена информация в това отношение. 
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ЧАСТ 3. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА 
 
Заключения: До какви изводи и препоръки стигаме, като анализираме проучванията, проведени от 
страните, участващи в проекта COMPASS на втория му етап: 
 
1. Колко спортни клуба съществуват във вашата страна и кои са първите десет най-успешни спортни 
клуба по отношение на спортните постижения? 
  
Има почти 2500 спортни клуба, 70 спортни федерации, 123 спортни асоциации, 
19 национални спортни федерации и 450 спортни училища в Естония. 
 
Според официалния регистър на Министерството на младежта и спорта в България има 2809 
официално регистрирани спортни клуба и деветдесет и една лицензирани спортни федерации. 
 
В Австрия има 14 208 спортни клуба с 2970029 членове в 3 организации (ASKÖ: 4471 клуба, 982002 
членове; ASVÖ: 5360 клуба, 1066748 членове; Спортен съюз: 4377 клуба, 921279 членове). 
 
В Румъния има 8958 клуба, от които 7488 са свързани с румънските федерации. 
 
В Северна Македония има общо 60 федерации и 1 705 клуба в страната. 
 
Както се очаква, във всички страни, участващи в проекта, най-популярните спортове са спортните игри, 
водени от футбол. 
 
2. Имат ли тези спортни клубове програми и стратегии за спортисти с дуална кариера? Моля 
обяснете. 

 
Въпросът за дуалната кариера е в обхвата на политиката на Европейския съюз, тъй като условията за 
дуална кариера са сравнително ново явление за повечето страни и повечето спортове. Липсата на 
правна рамка и устойчива държавна политика е основната причина спортните клубове в Македония, 
България, Румъния и Естония да не прилагат никакви програми за дуална кариера на клубно ниво. 
Спортните федерации също нямат рационални програми с дуална кариера. Единственото изключение 
е Австрия, където от 2014 г. Red Bull Salzburg (футбол и хокей на лед) има младежка академия за 
спортисти, където талантливите млади спортисти в професионалните спортове се подкрепят. 
Академията има капацитет за 200 студенти, които отиват в нейното общежитие. Академията позволява 
на студентите да се съсредоточат върху систематичен процес на обучение, без да пропускат 
образованието си. Например академията разполага с мрежа от училища, които си сътрудничат, които 
предлагат гъвкави класове според графика на обучение и пътувания. Академията предлага 
преподавателска работа за обучение, основано на пътувания. С него се консултира TW1N, 
единствената европейска консултантска фирма с дуална кариера за спортисти. Тази добра практика 
може да бъде взаимствана и прилагана в други страни. 
 
3. Съществуват ли във вашата страна мрежи с дуална кариера и бихте могли да ги опишете 
подробно. 
  
От страните, участващи в проекта, само Австрия има пример за добра практика. VÖN е австрийската 
асоциация на австрийските младежки спортни училища за високо спортно майсторство. Тази 
асоциация обединява всички „центрове за върхови постижения за млади таланти“ 
(„Nachwuchskompetenzzentren“) и „специални модели на спортни училища“. 15-те центъра в страната 
позволяват на учениците спортисти на възраст 14-19 години да комбинират своето образование, за да 
развият правилно своя спортен потенциал. Фокусът на VÖN е задачата да подбере атлетически талант, 
да повиши качеството, да осигури устойчивост и да развие личността за насърчаване на успешни 
спортисти в тясно сътрудничество с федералното правителство (спорт и образование), федералните 
провинции, федералните професионални асоциации и съответните институции. В момента VÖN 
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управлява над 2500 талантливи спортисти от 58 различни спорта. След като спортистите завършат едно 
от училищата под юрисдикцията на VÖN, KADA поема, за да ги придружава в търсенето на висше 
образование или работа. 
   
KADA е австрийската институция за дуална кариера и професионална интеграция в елитните спортове. 
KADA подкрепя елитни спортисти преди, по време или след тяхната елитна спортна кариера, като 
предоставя професионални съвети, поредица от персонализирани образователни програми и 
икономическа мрежа. Осемнадесет кариерни съветници работят в цялата страна и индивидуално 
помагат на спортистите да продължат своя двоен път. В това отношение KADA не само обслужва 
олимпийски спортове или селекция от спортове. Организацията работи със спортисти от всички 61 
признати спортни асоциации в Австрия. Програмата на KADA се състои от два стълба на услугата: 
„кариерно развитие“ и „служба по заетостта“. 
 
4. Колко спортни клуба във вашата страна изпълняват програми и услуги за ДК и как си сътрудничат 
с образователния и бизнес сектора? Моля, опишете най-добрите практики в ДК на ниво спортен 
клуб. 
 
Като цяло програмите с дуална кариера в клубовете не са много често срещани; те са донякъде 
епизодични, тъй като проблемът обхваща най-вече външни институции. 
 
Австрия провежда частична политика на дуална кариера в клубовете, като няколко спортни клуба 
предлагат ограничени програми за ДК. Повечето клубове нямат финансови възможности за 
разработване на мащабни програми и поддържане на необходимите мрежи. Следователно те 
предпочитат да информират своите спортисти за услугите, предлагани от VÖN и KADA. 
 
Останалите страни от проекта разчитат на участие в различни проекти, което е твърде недостатъчно. 
Например в Македония миналата година (през 2019 г.) футболен клуб участва за първи път в проект на 
ЕС за развитие на дуална кариера. Тази година поставя началото на двугодишен проект за развитие на 
дуална кариера, в който футболната федерация е партньор по проекта. 
 
Проектът „Инвестиране в хора, които практикуват и могат да трансформират бъдещето си“ може да 
бъде посочен като добра практика от България. Целта му е да се повишат практическите умения на 75 
спортисти от ССУ „Стефан Караджа“ Хасково, ССУ „Васил Левски“ Пловдив и 166 ССУ „Васил Левски“ 
София и Сдружение „Шансът има всички“. Проектът предлага две седмици мобилност за практикуване 
в UAIC Iasi Румъния и European Strategic Partnerships Ltd Лондон Англия. Членовете на консорциума и 
координаторът „Светът за всички“ дават възможност на 75 ученици от три спортни училища със 
специалност спорт и управление на спорта да увеличат своите компетенции и знания в Румъния и 
Англия. Даването на шанс за дуална кариера на спортистите дава реална възможност да реализират 
българския и европейския пазар на труда след завършване на средно образование и завършване на 
активна спортна дейност по една или друга причина. 
 
5. Кои публични органи, отговорни за политическите области, участват в ДК (дуална кариера за 
спортисти) във вашата страна? Разработили ли са съответните публични органи и спазват ли 
националните насоки в ДК, като зачитат спецификата на националния спорт, образователната 
система и културно разнообразието и съдържанието? Моля, посочете някои правни рамки в ДК във 
вашата държава, ако те съществуват. 
 
Проучването показва, че това са държавните органи, отговорни за политическите области, свързани с 
предоставянето на спорт, образование, социална и финансова подкрепа. Трябва да се осигури 
координация и междусекторно сътрудничество за прилагане и наблюдение на политики с дуална 
кариера за талантливи и елитни спортисти, включително пенсионирани елитни спортисти на държавно 
ниво. 
 
6. Какво е съдържанието на съответните национални насоки за ДК във вашата страна като основни 
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цели, препоръки и др., Като специфични образователни договорености, механизми за 
награждаване, финансови облаги и помощ при наемането на работа на елитни спортисти? 
  
Анализирайки резултатите от проучванията на страните, участващи в проекта COMPASS, установихме, 
че в нито една от страните не съществуват национални насоки за ДК, които да изискват от органите, 
отговорни за прилагането на политики с дуална кариера, да разработят такива. Препоръката на 
Европейската комисия трябва да се следва и държавите-членки да разработят национални насоки за 
дуална кариера, адаптирани и адекватни на техните културни традиции, и въз основа на национални 
изследвания за текущото състояние на системите за дуална кариера и начините за тяхното по-
нататъшно развитие. Имайки предвид дуалното кариерно ориентиране на ЕС и спецификите на 
националния спорт, образователна система и културно многообразие, следва да се обмисли и 
използването на споразумения между основните участници за насърчаване на дуалната кариера. 
Където е уместно, тези споразумения могат да включват специфични механизми за възнаграждения, 
които да насърчават образователни институции или работодатели да избират спортисти с дуална 
кариера. 
 
7. Какви са критериите за да бъде включен състезател в програмата на ДК във вашата страна? Кой 
орган има право да определи спортиста като елитен? 
 
Всяка държава има своите критерии за определяне на спортист като елитен. Тези критерии са 
одобрени от националната спортна федерация и потвърдени от Министерството на младежта и 
спорта. Елитен спортист най-често се определя като спортист, който има трудов договор със спортен 
работодател или спортна организация или който има статут на елитен спортист, признат от спортна 
организация, ръководен орган или държава въз основа на доказан успех и постижения. 
 
8. Съществуват ли във вашата страна персонализирани, гъвкави образователни пътеки за ДК в 
подкрепа на учениците/студентите спортисти в средното и висшето образование и какви са те? 
 
От получените данни можем да обобщим, че мерките за прилагане на политиката на ДК се прилагат 
главно чрез подпомагане на дуалната кариера за спортисти в спортни училища и университети. 
Обучението се провежда чрез специализирани тренировъчни програми в подкрепа на процеса на 
изграждане на спортист, спортни постижения и създаване на възможност за успешна кариера след 
края на спорта. Условията за дуална кариера на елитни млади спортисти в спортни училища и 
университети са свързани с прилагането на форми на обучение, различни от всеки ден (индивидуален, 
комбиниран, индивидуален), гъвкави графици за изпити и подобряване на качеството на 
професионалното образование. 
  
Развитието на гъвкави форми на обучение е критично условие за задоволяване на нуждите на 
учениците спортисти във всички видове образование. 
 
По-специално, дистанционното обучение може да създаде гъвкавост за учениците по отношение на 
времето и мястото на техните спортни и академични дейности. Студентите-спортисти могат да се 
възползват от развитието на виртуална учебна среда в много образователни институции и от евтини и 
функционални средства за осигуряване на образователна подкрепа чрез Интернет. 
  
9. Съществува ли във вашата страна междуведомствен орган, който да осигури механизма на 
междусекторно сътрудничество, координация и успешно прилагане и наблюдение на политиките с 
дуална кариера за талантливи и елитни спортисти, включително пенсионираните? Ако да, кои са те 
и какво включва текущата им дейност на практика. 
 
По време на разработването на това проучване няма такива органи в България, Естония, Румъния и 
Македония. Само в Австрия подобна дейност се извършва от Министерството на спорта, най-висшият 
контролен орган. VÖN и KADA прилагат основно държавни политики за дуална кариера. Докладването 
пред Министерството на спорта гарантира, че правилата се спазват правилно. Министерството 
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наблюдава и контролира всички организации, които финансира. 
 
В България следването на най-добрите европейски програми за дуална кариера за спортисти се 
разглежда в рамките на проекта ДК "SMART SPORT", финансиран от програмата на ЕС Еразъм + Спорт 
и изпълняван от Българския олимпийски комитет. 
 
10. Какви други политики разработват отговорните публични органи в ДК във вашата страна и какво 
включва техният план за действие за периода 2020-2022? 
 
За съжаление политиката за развитие на дуална кариера сред спортистите се развива с наситени 
темпове. В някои страни той изобщо не е обхванат (вж. Изследването на Северна Македония, Румъния 
и България). Отличен пример в това отношение са основните принципи на естонската спортна 
политика до 2030 г., която гласи, че най-добрите спортисти ще получат безплатни възможности за 
висше образование и дистанционно обучение. Това несъмнено е един от допълнителните начини за 
увеличаване на достъпността на образование за елитни спортисти. 
 
В Австрия сегашното правителство е включило план за действие в своята програма за управление 2020-
2024, която изброява следните точки: 
 
• Оценка на индивидуалното и структурно финансиране в елитните спортове. 
  
• По-нататъшно развитие на връзката между професионалния спорт и учителските професии. 
 
• По-нататъшно разработване на предложения за работа за елитни спортисти и квалифицирани 
треньори в публичната сфера. 
 
Конкретни действия по отношение на елитни програми за спортисти ще бъдат извършени от 
Министерството на спорта и VÖN и KADA. 
 
Докладването пред Министерството на спорта гарантира, че правилата се спазват стриктно. 
Министерството наблюдава и контролира всички организации, които финансира. 
 
В България следването на най-добрите европейски програми за дуална кариера за спортисти се 
разглежда в рамките на проекта за ДК "SMART SPORT", финансиран от програмата на ЕС Еразъм + Спорт 
и изпълняван от Българския олимпийски комитет. 
  
11. На национално ниво съществува ли система за мониторинг на учениците спортисти и техните 
кариерни пътища и заетост и ако отговорът е да, моля, обяснете основните й характеристики. 
  
От всички участници в проекта само Австрия има система за наблюдение на елитни спортисти, техните 
кариерни пътища и заетост. KADA събира много точно информация за наемането на спортисти в 
тяхната програма. Те разполагат с база данни, съдържаща информация за всички спортисти и редовно 
актуализират следната информация за спортисти, които са напуснали успешно програмата. 
  
Например, през 2019 г. KADA е обслужвал 528 спортисти, 331 от които са използвали програмата SLS за 
обучение, 82 са завършили „Berufsreifeprüfung“ (диплома за средно образование), а 62 са били 
назначени на подходяща длъжност. Двадесет и един от тях работят в публичната сфера, 20 имат 
заетост, специфична за спорта, пет работят в индустрията или технологиите, четири работят в сектора 
на услугите, а други 12 са поставени в различни други области. 
 
12. Има ли вашата национална политика за ДК процедури за оценка на качеството и ако да, моля, 
обяснете ги. 
 
Отново само Австрия има национална политика за оценка на качеството. Независими органи 
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наблюдават KADA по отношение на тяхното изпълнение / резултати и на финансово ниво. 
Министерството на спорта контролира изпълнението / резултатите. KADA трябва да предостави 
доказателства, че целите на полученото финансиране са изпълнени. Bundessport GmBH (Federal Sports 
Ltd.) действа като одитор на цялото държавно финансиране на спорта в Австрия и контролира 
финансово KADA. 
 
13. Действат ли вашите национални спортни федерации / институции от името на елитни спортисти-
студенти и предоставят ли им услуги и подкрепа? Какви федерации правят това и какво точно 
правят? 
 
Повечето страни предлагат стипендии за спорт на студенти, за да ги подкрепят финансово по време на 
обучението си в университета и дават възможност за съчетаване на висшето образование с техните 
спортни амбиции. 
 
Например настоящи и бивши топ спортисти могат да кандидатстват за двугодишна стипендия за 
плащане на такси за обучение във висше учебно заведение или институция за професионално 
обучение в Естония. Размерът на стипендията е до 1000 евро на семестър. Спортисти, които са били 
част от естонския отбор, могат да кандидатстват за стипендия поне три години. Ако спортистът вече е 
завършил активната си кариера, оттогава не трябва да са изминали повече от пет години. 
  
Например в Румъния женският олимпийски отбор по гребане е завършил курс за развитие на 
предприемачески умения, предоставен от Националния институт за спортни изследвания като част от 
Регионалния център за дуална кариерна политика и застъпничество DC4AC (Румънска федерация по 
гребане). В Австрия повечето спортни федерации насърчават своите млади елитни спортисти да се 
възползват от образователната система, предлагана от спортните училища и центрове за върхови 
постижения на VÖN. Тази система позволява на федерациите и клубовете да работят с училища, за да 
превъзхождат спорта и образованието. Австрийската федерация по тенис подкрепя и съветва 
спортистите при избора на модел с дуална кариера. Те значително популяризираха американския 
модел (стипендия за колеж) и военната програма на австрийските военни. 
  
14. Спортните федерации по ориентиране или други спортни федерации имат ли специални 
политики и практики за ДК във вашата страна и дали спортните клубове са информирани за тези 
инициативи? 
 
Федерацията по ориентиране няма конкретна политика на ДК, но отделните клубове имат някои 
приемливи практики, които трябва да бъдат споменати. Всички те са свързани със спорта с 
образователна цел - за подобряване на математическите способности, научните знания и т.н. 
 
15. Колко елитни състезатели по ориентиране и от кои клубове по ориентиране са във вашата 
страна? 
 
Броят на елитните (професионални) ориентировачи по света е минимален. Това се потвърждава от 
анализа на резултатите от проучванията, проведени от страните, участващи в проекта COMPASS на 
втория му етап. Значителен фактор за малкия брой професионални ориентировачи е, че 
ориентирането, макар и олимпийски спорт, не е включено в програмата на Олимпийските игри. 
 
16. Моля, вземете интервюта от минимум 2 елитни състезатели по ориентиране във вашата страна 
относно необходимостта от програми и услуги за ДК и техния личен опит в сферата на ДК, както и 
препоръки. Колко от тези елитни ориентировачи са професионалисти? 
 
Преходът от спорт към пазара на труда поставя изисквания към образователната квалификация на 
спортистите. Липсата на професионални кариерни услуги е важна причина елитните спортисти да се 
доверяват на кариера, различна от спорта. Повечето елитни спортисти се насочват към треньорски 
позиции, след като завършат спортната си кариера или започват работа като учители по физическо 
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възпитание. Професионалното кариерно консултиране трябва да бъде неразделна част от спортната 
кариера за подрастващите. Централната част на професионалните ориентировачи е паравоенна. 
Много от елитните ориентировъчни спортисти са студенти и са мотивирани да спортуват чрез някои 
спортни стипендии. 
 
17. Има ли практика във вашата страна армията и полицията да ангажират елитните ориентировачи 
във военни служби? 
 
В почти всички страни има така наречените „спортни роти“. По този начин военните осигуряват работа 
на елитни спортисти като „временно военно лице“. Военно-приложният характер на ориентирането 
осигурява, макар и малко места, за ориентиране в тези „спортни роти“. Когато бъдат наети от 
военните, спортистите печелят заплата и имат социална сигурност и могат да ангажират времето си в 
тренировки и състезания. Състезателите трябва да отговарят на специфични критерии, за да влязат и 
да останат в програмата. В допълнение към международните състезания, най-добрите ориентировачи 
на отбранителните сили се състезават и в международни военни състезания, организирани от CISM 
(Международен съвет за военен спорт). 
 
18. Моля, вземете интервюта от елитни спортисти, които са получили услуги за ДК или са били част 
от програмата на ДК, и техния личен опит относно ползите и нуждата от подобрение на ДК. 
 
Въз основа на проучването по проекта беше установено, че малък брой спортисти са запознати с 
концепцията за дуална кариера. Интервюираните спортисти се съгласиха, че има голяма необходимост 
от въвеждането му сред елитни спортисти и на клубно ниво. С други думи, те могат да се чувстват 
комфортно, като се фокусират на 100% върху спортните си дейности, без да се притесняват за 
перспективите си. Следователно програмите и услугите за ДК могат да бъдат съществена част от 
живота им. 
 
19. Моля, анализирайте документите, практиките и интервютата и направете препоръки относно ДК 
на ниво клуб. 
 
След задълбочен анализ на изследването заключаваме, че е предизвикателство да се правят 
предложения на клубно ниво, тъй като темата за дуалната кариера е сравнително нова. Дискусията 
започна през последните няколко години в по-широко пространство. От една страна, повечето клубове 
нямат финансови възможности за създаване на качествени програми с дуална кариера, особено в 
ориентирането. Само клубове с по-високи финансови възможности, главно футболни клубове, могат 
да си позволят да разработват програми с дуална кариера. Ясно е, че дуалната кариера и изборът за 
нея трябва да бъдат направени от самите спортисти и техните треньори. От проучванията и 
интервютата може да се заключи, че трябва да се повиши осведомеността сред учениците в 
гимназията. Повишаването на осведомеността трябва да започне по-рано, за да могат младите хора 
да вземат правилните решения на ранен етап. Дуалното кариерно консултиране в университетите 
също е недостатъчно. Това ще изисква обучението на съответните учители. Би било полезно да се 
създаде отделна позиция за съветник за „дуална кариера“, който да предоставя актуална информация 
за дуалната кариера на спортисти-студенти. 
 
Спортистите често се сблъскват с предизвикателства, когато трябва да съчетаят спортна кариера с 
образование или професионална дейност. Спортистът се нуждае от високо ниво на мотивация, 
адаптивност, отговорност и специални програми за помощ, за да се избегнат ситуации, в които 
талантливите спортисти трябва да избират между образование и спорт или между професионални 
дейности и спорт. 
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Доклад 2 от проучването - България 
 

1. Колко спортни клуба съществуват във вашата страна и кои са първите 10 най-успешни спортни 
клуба по отношение на спортните постижения? 
 
В България има 2 809 официално регистрирани спортни клуба според официалния регистър на 
Министерството на младежта и спорта [i]. 
 
От тях 43 клуба по ориентиране в 33 града. 
 
Освен тези спортни клубове, има допълнително 1 официално регистриран многофункционален клуб, 
обединяващ под своя чадър 16 различни клуба. 
 
В България са регистрирани 91 лицензирани спортни федерации. Първите десет най-успешни клуба в 
България са: 

1 Спортен клуб NSA Academica 
2 Мулти спортен спортен клуб Левски (16 клуба) 
3 СК ЦСКА 
4 СК Локомотив София 
5 СК Славия София 
6 СК Берое Стара Загора 
7 СК Хебър Пазарджик 
8 СК ЧерноМоре Варна 
9 СК Дунав Русе 
10 СК Марица Пловдив 

 
Дали тези спортни клубове имат програми и стратегии за дуална кариера за спортисти? Моля 
обяснете. 
 
Тези клубове не прилагат никакви програми за дуална кариера на клубно ниво. Спортните федерации 
също нямат рационализирани програми за дуална кариера, свързани само с техните талантливи или 
елитни спортисти. 
 
2. Колко спортни клуба във вашата страна изпълняват програми и услуги за ДК и как си сътрудничат 
с образователния и бизнес сектора? Моля, опишете най-добрите практики в ДК на ниво спортни 
клубове. 
 
Нито един. 
 
3. Кои публични органи, отговарящи за областите на политиката, участват в ДК (дуална кариера за 
спортисти) във вашата страна? Разработили ли са съответните публични органи и спазват ли 
националните насоки за ДК, като зачитат националната специфика на националната спортна, 
образователна система и културно многообразие и тяхното съдържание? Моля, посочете някои 
правни рамки за ДК във вашата държава, ако те съществуват. 
 
В България двата органа, отговарящи за професионалното образование и обучение (ПОО), са 
Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика. Те са 
отговорни и за ДК в България. 
 
Министерството на образованието и науката носи отговорност за цялата училищна система и е 
основният орган за създаване на политики, които отговарят за бюджета и контролират първоначалното 
професионално образование и обучение (IVET). 
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Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката са 
отговорни за образованието на възрастни, често наричани непрекъснато професионално образование 
и обучение (ППОО). 
 
4. Какво е съдържанието на съответните национални насоки за ДК във вашата страна като основни 
цели, препоръки и др. Като специфични образователни договорености, механизми за 
възнаграждения, финансови облаги и помощ при наемане на работа на елитни спортисти? 
 
В България няма национални насоки за ДК. 
 
Министерството на младежта и спорта има под патронажа си 8 спортни училища в България, където 
талантливи и елитни спортисти тренират от 11-годишна възраст и нагоре. Учениците в тези училища 
имат специални предмети, свързани с провеждането на обучение, управление на спорта, спортна 
администрация. След завършване на училището те получават професионална квалификация Спортен 
инструктор ИЛИ помощник-треньор, ниво 3 на EQF. 
 
5. Какви са критериите за допустимост за състезател да бъде включен в програмата на ДК във вашата 
страна? 
 
Критериите за разграничаване на вида спортисти в аматьорски или професионален е дали получават 
финансово възнаграждение за спортната си дейност или не. Аматьорите не получават 
възнаграждения, докато професионалните спортисти получават възнаграждение въз основа на трудов 
договор или в зависимост от професионалната им дейност. 
 
Българските спортни власти - публични и неправителствени нямат такива критерии, структурирани по 
начин, който е прозрачен и привлекателен за спортистите. 
 
Кой орган има право да определи спортиста като елитен? 
 
Съответните спортни федерации. 
 
6. Съществуват ли във вашата страна персонализирани гъвкави образователни пътеки за ДК в 
подкрепа на учениците/студентите спортисти в средното и висшето образование и какви са те? 
 
Мерките за прилагане на политиката на ДК в България до момента се прилагат главно чрез подкрепа 
на дуалната кариера на спортистите в спортните училища. На територията на страната има 24 спортни 
училища, където обучението се осигурява чрез специализирани програми за обучение, насочени към 
подпомагане на процеса на изграждане на спортист, спортни постижения и създаване на възможност 
за успешна кариера след края на спорта. Условията за дуална кариера на елитни млади спортисти в 
спортните училища са свързани с прилагането на форми на обучение, различни от ежедневните 
(индивидуални, комбинирани, самостоятелни), гъвкави графици за изпити и подобряване на 
качеството на професионалното образование. 
 
Новият Закон за предучилищното и училищното образование ефективно се прилага за ученици с 
изключителни таланти в спортни училища с комбинирани форми на обучение. Законът гарантира, че 
100% от учебните часове се осигуряват от специализирани обучители и дава възможност за 
намаляване на броя посещаващи часове по други предмети. 
 
Все още няма устойчиво решение по отношение на финансирането на изпълнението на индивидуални 
и комбинирани форми на обучение. Липсата на финансиране възпрепятства ефективното прилагане 
на обучителни форми, които изискват допълнителни финансови ресурси за заплащане на 
преподавателския състав, тъй като графикът на спортистите е различен от седмичния график. 
 
В резултат на сътрудничеството между Министерството на младежта и спорта, Министерството на 
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образованието и науката и НСА "Васил Левски" от учебната 2011-2012 г. в спортните училища, има 
обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професиите от 
професионално направление Спорт: „Помощник треньор“, „Фитнес помощник инструктор“ и 
„Организатор на спортни събития и първенства“. Изпълнението на утвърдените учебни програми за 
обучение в спортни училища е предпоставка за привличане на перспективни млади спортисти и за 
тяхната успешна реализация в живота. 
 
За да се преодолее този дисбаланс, е необходимо да се приемат редица законодателни мерки, освен 
вече съществуващите в Закона за физическо възпитание и спорт. Носителите на олимпийски медали, 
световни и европейски първенства, трябва да бъдат допуснати до гимназии без изпит, съгласно Закона 
за висшето образование. Това може да се случи по предложение на министъра на физическото 
възпитание и спорта след решение на академичния състав на висшето училище (член 25, параграф 5 
от 02.08.2013 г.). 
 
7. Съществува ли във вашата страна междуведомствен орган, който да осигури механизма на 
междусекционно сътрудничество, координация и успешно прилагане и мониторинг на дуални 
кариерни политики за талантливи и елитни спортисти, включително пенсионираните? Ако да, кои са 
те и какво включва текущата им дейност на практика. 
 
Не в момента на изготвяне на това проучване. 
 
Следвайки най-добрите практики органите в европейските програми за дуална кариера за спортисти 
се разглеждат в рамките на проект DCA SMART SPORT, финансиран от програмата на ЕС Еразъм + Спорт 
и изпълняван от Българския олимпийски комитет. 
· Национални органи за управление на спорта (напр. Отбор Дания, Спорт във Великобритания), 
· Национални олимпийски комитети (напр. Швейцарската олимпийска асоциация), 
· Съюзи на играчи в рамките на конкретни спортни федерации (напр. Spillerforening), 
· Академични институции (например, Орхуския университет, AWF Гданск) и 
· Независими организации, свързани със спортни настройки (напр. Adecco, KADA). 
 
Докладът за най-добрите практики и резултатите от проекта беше представен на няколко 
мултиплициращи събития в България, където бяха поканени такива организации. Може да бъде 
намерен на уебсайта на проекта www.smartsport.bg.  
 
8. Каква по-нататъшна политика разработват отговорните публични органи за ДК във вашата страна 
и какво включва техният план за действие за периода 2020-2022? 
 
Нито един. Но през юни 2016 г. българският министър на младежта и спорта заяви намерението си да 
превърне ДК в един от ключовите въпроси по време на българското председателство на Съвета на ЕС 
през 2018 г. Много заинтересовани страни заявиха пълната си подкрепа при разработването и 
прилагането на насоките за ДК в България, въпреки че малко от тях са прочели правилно насоките или 
имат ясна представа за това какво представлява ДК. Те често бъркат ДК с швейцарския модел на 
дуалното обучение или комбинацията от образование и обучение в професионално училище с 
вътрешнофирмено обучение (т.е. система, основана на чиракуване). 
 
Няма нито специализирана агенция, нито друга организация (НПО, олимпийски комитет), която е 
възприела идеята за развитие на дуална кариера за спортисти и поема отговорността за подобни 
действия. 
 
9. На национално ниво съществува ли система за мониторинг на студентите спортисти и техните 
кариерни пътища и заетост и ако да, моля, обяснете основните й характеристики. 
 
Нито един 
 

http://www.smartsport.bg/
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10. Има ли вашата национална политика за ДК процедури за оценка на качеството и ако отговорът 
е да, моля, обяснете ги. 
 
Нито един 
 
11. Действат ли вашите национални спортни федерации / институции от името на елитни спортисти 
студенти и предоставят ли им услуги и подкрепа и кои федерации правят това и какво точно правят? 
 
В България няма такава практика. 
 
12. Спортните федерации по ориентиране или други спортни федерации имат ли специални 
политики и практики за ДК във вашата страна и информирани ли са спортните клубове за тези 
инициативи? 
 
Спортната федерация по ориентиране няма специална политика за ДК, но отделни клубове имат някои 
добри практики, които трябва да бъдат споменати. Всички те са свързани с използването на спорт за 
образователни цели - за подобряване на математическите способности, природни познания и др. Тези 
клубове и техните дейности са: 
 
СКО "Трапезица 1954"  Клубът е организирал събития, които повишават способността за 

запаметяване на фигури и свързване на математиката и географията с 
ориентирането. Пример: децата практикуват ориентиране, но във всяка 
точка на перфорация има номер, който те трябва да запомнят. Те трябва да 
съберат всички числа и накрая да кажат сумата, за да спечелят. Те 
проведоха обучение и игри, свързани с горските растения. Тези събития са 
идея на клуба. Сътрудничеството с учителите е трудно. 

 
СКО "Сини камъни"  Клубът организира дейности, които свързват умения и знания от различни 

дисциплини, но не е провел съвместни събития с конкретен учител в 
училище. Клубът използва само собствени треньори. Като част от 
специалните училищни дейности по финансираната от ЕС програма УСПЕХ, 
учениците имаха задача да правят презентации, които свързват знанията 
по география, астрономия и физика с ориентирането. Децата научават 
повече за компаса, звездите, картите и др. 

 
СКО "АБРИТУС"  В часовете по "Природознание" в първите училищни класове (2-4 клас) 

треньорът на клуба предоставя информация за приложимостта на 
наученото в дисциплината в ежедневието чрез умения за ориентиране. 

 
13. Колко елитни състезатели по ориентиране и от кои клубове по ориентиране са във вашата 
страна? 
 
Най-елитните клубове са: 
 
СКО „Истрос“ 
СКО „Сърнена гора” 
СКО „Вариант 5“ 
СКО „Компас крос“ 
СКО „Академик“ 
СКО „Сини Камъни“ 
Всички тези клубове имат постижения на млади спортисти. 
 
Елитните български спортисти с най-много медали и награди, свързани с ориентирането са:  
Кирил Николов 



Poject N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

  
  54 

Антония Григорова 
Иван Сираков  
Кристина Иванова  
Станимир Беломажев  
Лилиана Гоцева 
 
14. Моля, вземете интервюта от минимум 2 елитни състезатели по ориентиране във вашата страна 
относно необходимостта от програми и услуги за ДК и техния личен опит в сферата на ДК, както и 
препоръки. Колко от тези елитни ориентировачи са професионалисти? 
 
Интервюирани бяха следните елитни спортисти по ориентиране: 
 
1. Кирил Николов със следните спортни постижения: 
6-то място на световно първенство: Унгария 2009 г. 
6-то място на европейско първенство: България, 2010 г. 
6-то място на световно първенство: Швейцария, 2012 г. 
2-ро място на европейско първенство: Швеция, 2012 г. 
победител в 3-те най-големи щафети в света (JUKOLA, 10MILA и 25Manna): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 
многократен балкански и държавен шампион по ориентиране: 2003, 2014 
държавен шампион по лека атлетика крос и планинско бягане: 2010, 2011, 2012, 2014 
 
2. Антония Григорова 
Олимпийските игри във Ванкувър през 2010 г. и Сочи през 2014 г. и на световното първенство в 
Либерец през 2009 г. и във Вал ди Фиеме през 2013 г. 
Дебют в състезание за Световната купа по ски бягане на 2 декември 2007 г. в Куусамо, Финландия. 
Най-добро класиране за Световната купа - 59-то място на 10 км свободен стил в Кенмор, Канада, през 
2010 г. 
На олимпиадата в Сочи през 2014 г. - участва в спринта свободен стил (60-то място) и масов старт на 30 
км свободен стил (50-то място) 
 
Според г-н Николов, който в момента работи като мениджър по спортен маркетинг в мултинационална 
компания, има сериозна нужда от ДК - те трябва да общуват не толкова с развитите елитни спортисти, 
а повече с децата, практикуващи масови спортове. Професионалното кариерно консултиране трябва 
да бъде неразделна част от спортната кариера за деца. 
 
Според г-жа Григорова - в България има силна нужда от услуги за ДК, но нито Министерството на 
младежта и спорта, нито Министерството на образованието и науката, нито спортните федерации 
предлагат такива услуги. 
 
Тя твърди, че никога не е получавала оферти за услуги, свързани с дуална кариера. 
 
Липсата на професионални кариерни услуги е основна причина елитните спортисти да не се доверяват 
на други кариери, различни от спорта. Според г-жа Григорова повечето елитни спортисти се обръщат 
към треньорски позиции, след като приключат спортната си кариера. 
 
15. Има ли практика във вашата страна, армията и полицията да ангажират елитните ориентировачи 
във военни служби? 
 
Не може да се каже, че има такава практика. Има тази възможност за практикуващите ориентиране, 
както и за спортисти от други спортове, да се наемат в армията, като преминат някои физически и 
психологически тестове. Да бъдеш елитен състезател по ориентиране носи предимството да бъдеш 
физически подготвен за тестовете, а най-вероятно и психологически. Въпреки това, няма такава 
официална политика, според която елитните ориентировачи, които желаят да се присъединят към 
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армията или полицията, се приемат автоматично въз основа на спортната им кариера. 
 
Според един от най-добрите състезатели по БГ ориентиране - Кирил Николов, няма такъв човек, който 
да чете топографски карти по-добре от самите състезатели по ориентиране. 
 
Военната служба може да бъде професионална възможност за ориентировачите след активната им 
спортна кариера. Това мнение беше признато и от г-жа Григорова. 
 
16. Моля, вземете интервюта от елитни спортисти, които са получили услуги за ДК или са били част 
от програма за ДК, и техния личен опит относно ползите и необходимостта от подобряване на ДК. 
 
Нито един елитен спортист не е получавал такива услуги. Артикулираната нужда от такива услуги е 
обяснена в отговора на въпрос 12. 
 
17. Моля, анализирайте документите, практиките и интервютата и направете препоръки относно ДК 
на ниво клуб. 
 
Спортистите често се сблъскват с предизвикателства, когато им се налага да съчетават спортна кариера 
с образование или професионална дейност. Спортистът трябва да бъде много мотивиран, отговорен, 
адаптивен и всеотдаен, но той / тя също се нуждае от специални програми за помощ, започвайки от 
професионални консултантски услуги, за да се избегнат ситуации, при които талантливите спортисти 
трябва да избират между образование и спорт или между професионална дейност и спорт. 
 
Клубовете са първата среща на децата с истинския спорт. На това ниско ниво професионалното 
консултиране за кариера трябва да започне. 
 

[i] According to the official Registry of the Ministry of Youth and Sport: 

http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs 
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Доклад 2 от проучването - Австрия 
 

1. Колко спортни клуба съществуват във вашата страна и кои са първите 10 най-успешни спортни 
клуба по отношение на спортните постижения? 
 
В Австрия има 14.208 спортни клуба с 2.970.029 членове в 3 общи организации (ASKÖ: 4.471 клуба, 
982.002 членове; ASVÖ: 5.360 клуба, 1.066.748 членове; Спортен съюз: 4.377 клуба, 921.279 членове). 
    https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-
Mitgliederstatistik2020.pdf  
Футболът е най-популярният спорт в Австрия и освен това има най-много финансови средства и най-
професионалната клубна структура. Всички футболни клубове в първата национална лига действат на 
професионално ниво, но тук ще бъдат посочени само най-добрите. 
 
В момента най-успешният футболен клуб е ФК Ред Бул Залцбург. Те печелят австрийското първенство 
всяка година от сезон 2013/14. Като цяло футболните клубове SK Rapid Wien (32 титли от 1911 г.) и FK 
Austria Wien (24 титли от 1923 г.) са спечелили най-много титли. 
 
EC Red Bull Salzburg е и най-успешният клуб по хокей на лед през последните няколко години. 
 
Зимните спортове, особено ски спортовете, са много популярни в Австрия и много клубове действат 
на професионално ниво. Има много клубове, които са дали успешни спортисти от световна класа и не 
всички от тях могат да бъдат назовани. Най-успешният скиор през последните няколко години е може 
би Марсел Хиршер от ски клуб Annaberg. Той беше първият алпийски скиор, който спечели общата 
Световна купа осем пъти поред. 
 
Успешните спортисти в други популярни индивидуални спортове като тенис, гимнастика, колоездене, 
ветроходство или голф често са професионалисти, действащи независимо от клуб. Няма клубове, които 
да бъдат определени като най-успешните. 
 
По отношение на другите отборни спортове, където клубната структура има по-голямо значение, 
настоящият шампион от първа национална лига ще се счита за най-успешен. 
 
Настоящите шампиони по хандбал са UHK Krems (мъже) и WAT Atzgersdorf (жени). Шампиони по 
волейбол са SK Aich / Dob (мъже) и ASKÖ Linz Steg (жени), а шампиони по баскетбол са Kapfenberg Bulls 
(мъже) и UBI Graz (жени). 
 
2. Дали тези спортни клубове имат програма и стратегия за дуална кариера на спортисти? Моля 
обяснете. 
 
От 2014 г. Red Bull Salzburg (футбол и хокей на лед) има младежка академия за спортисти, където 
младите талантливи спортисти се подкрепят по пътя им към професионална кариера. Академията има 
капацитет за 200 студенти, които отиват в интернат в академията. Тази институция е една от най-
професионалните и най-високите от този тип в Европа. Това позволява на учениците да се 
съсредоточат върху спортната си кариера, без да пропускат образованието си. Например академията 
има мрежа от сътрудничещи си училища, които предлагат гъвкави учебни часове в съответствие с 
графика на обучение и пътувания, а академията предлага наставничество за обучение по време на 
пътуване. Академията се консултира от TW1N, единствената европейска консултантска фирма за 
спортисти с дуална кариера. 
 
https://www.redbullsalzburg.at/de/jungbullen/red-bull-akademie.html 
https://www.tw1n.eu/about/  
 
Два виенски футболни клуба SK Rapid Wien и FK Austria Wien имат академии за своите младежки 
спортисти, които работят в сътрудничество с училищата. 

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
https://www.redbullsalzburg.at/de/jungbullen/red-bull-akademie.html
https://www.tw1n.eu/about/
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Играчите на SK Rapid Wien са задължени да преминат училище / професионално обучение и в 
идеалния случай да го завършат. Клубът има координатор на образованието, който следи 
образователното развитие, включително всички степени, на играчите от десетгодишна възраст и чиято 
работа е да съветва играчите по техния образователен път. Той съдейства за намирането на правилния 
училищен модел за всеки индивид и комуникира с родителите. Ако е необходимо, клубът предлага и 
допълнително обучение, за да се увери, че играчите не изостават в своите класове. След 
дипломирането някои играчи избират да преминат професионално обучение, за което координаторът 
също предлага помощ и финансиране. 
 
FK Austria Wien си сътрудничи с Виенската гимназия за спортове с топка („Ballsportgymnasium”), 
училище за млади елитни спортисти с топка с гъвкави учебни часове в съответствие с графика на 
тренировките и пътуванията. 
 
Не може да бъде намерена информация за стратегиите за дуална кариера за останалите клубове. 
 
3. Съществуват ли във вашата страна дуални кариерни мрежи за спортисти и бихте ли ги описали 
подробно. 
 
VÖN е австрийската асоциация на австрийските младежки спортни модели с висока производителност. 
Тази асоциация обединява всички „центрове за върхови постижения за млади таланти“ 
(„Nachwuchskompetenzzentren“) и „специалните спортни училищни модели“. 15-те центъра в страната 
позволяват на студентите спортисти на възраст 14-19 години да комбинират идеално образованието 
си със своята развиваща се спортна кариера. Фокусът на VÖN е сложната задача за подбор на спортни 
таланти, насърчаване на качеството, осигуряване на устойчивост и развитие на личността - с цел 
популяризиране на международни успешни топ спортисти в тясно сътрудничество с федералното 
правителство (спорт и образование), федералните провинции, федерални професионални сдружения 
и съответните институции. В момента VÖN контролира над 2500 талантливи спортисти от 58 различни 
спорта. 
 
    http://www.nachwuchsleistungssport.at/de  
 
След като спортистите са завършили едно от училищата под компетентността на VÖN, институцията 
KADA поема, за да ги придружава в тяхното висше образование или търсене на работа. 
 
KADA е австрийската институция за дуална кариера и професионална интеграция в елитните спортове. 
 
„KADA подпомага елитни спортисти преди, по време или след тяхната елитна спортна кариера, като 
предоставя професионални консултации, поредица от образователни програми и икономическа 
мрежа. 18 кариерни съветници работят в цялата страна и индивидуално подкрепят спортистите в 
преследването на техния собствен двоен път. В това отношение KADA не само обслужва олимпийски 
спортове или селекция от спортове. Всъщност организацията доставя на спортисти от всички 61 
признати спортни асоциации в Австрия. 
 
Програмата на KADA се състои от два стълба на услугата: „кариерно развитие“ и „Служба по заетостта“. 
 
Кариерно развитие 
  
Целта на услугата за кариерно развитие е да популяризира комбинация между успешна елитна 
спортна кариера, възможно най-доброто професионално / висше образование и цялостно личностно 
развитие. 
 
Подкрепата на KADA започва чрез обслужване на талантливи спортисти (предимно от 15 години) в 
състезателни спортове. KADA осъзнава и съветва младите спортисти и околните мрежи по отношение 
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на дуалната кариера. За да достигне широко до талантливите спортисти, техните родители, спортни 
треньори и спортни асоциации, „KADA career planner“ предоставя цифрова информация за всички 
съществуващи възможности за образование, специално създадени за елитни спортисти в Австрия, от 
прогимназиално училище до висше образование. 
 
Освен това KADA си сътрудничи с австрийските елитни спортни школи. В рамките на това 
сътрудничество KADA повишава осведомеността по темата за дуалната кариера и подкрепя училищата 
като външен партньор за предотвратяване на ранното отпадане на образованието или спорта. 
 
KADAcademy е основана през 2012 г., за да предложи на елитни спортисти персонализирано смесено 
обучение за достъп до висше образование. KADAcademy се намира във Виена (за най-добро 
обслужване на спортисти от летните спортове), Залцбург (летни / зимни спортове) и Stams (зимни 
спортове). 
 
В рамките на националната рамка за обучение на KADA SLS голяма част от услугата за кариерно 
развитие е посветена на студентите спортисти. На индивидуално ниво KADA предлага елитни 
специфични за спорта консултации за студенти. На институционално ниво KADA си сътрудничи с 
многобройни държавни и частни австрийски университети за системно увеличаване на академичната 
гъвкавост. 
  
Служба по заетостта 
 
Службата по заетостта на KADA има за цел да интегрира както елитни спортисти, така и бивши 
професионални спортни треньори в стажове и фиксирани работни места. Начинът, по който KADA 
получава достъп до търсещи работа спортисти и спортни треньори, е уникален в Европа. От 2006 г. 
организацията си сътрудничи с Държавната служба по заетостта Австрия (AMS). Това не е само 
свободно сътрудничество. Всъщност KADA е официално признат консултативен център на AMS. “ 
 
KADA се подпомага финансово от австрийското министерство на спорта (BMKÖS) и публичната служба 
по заетостта (AMS). Това дава възможност на всички спортисти, имащи право на участие, да бъдат 
обгрижвани безплатно. 
 
    https://kada.co.at/kada-sport-with-prospects/  
Мрежата от 7-те австрийски олимпийски центъра, които предлагат места за професионално обучение, 
медицинска и научна подкрепа, както и психологическо консултиране за елитни спортисти, също 
предлага консултантска услуга за превозвачи в партньорство с KADA. Това също може да се счита за 
мрежа за дуални кариери. 
 
4. Колко спортни клуба във вашата страна изпълняват програми и услуги за ДК и как си сътрудничат 
с образователния и бизнес сектора? Моля, опишете най-добрите практики в ДК на ниво спортни 
клубове. 
 
Има няколко спортни клуба, предлагащи ограничени програми за ДК. Повечето клубове нямат 
финансови възможности за разработване на мащабни програми и поддържане на необходимите 
мрежи и затова предпочитат да информират своите спортисти за услугите, предлагани от VÖN и KADA. 
 
Много клубове си партнират с едно от училищата в мрежата на VÖN в техния регион и насърчават 
своите талантливи спортисти да посещават това училище. Този вид сътрудничество улеснява клуба да 
се справя с времето и да поддържа добра комуникация с училището, особено ако всички спортисти 
ходят в едно и също училище. В някои елитни спортни клубове, както е описано за някои футболни 
клубове във въпрос 2, това сътрудничество е направено стъпка напред, създавайки спортна академия, 
където спортът и образованието са обединени в една цялостна и последователна система. Някои 
елитни футболни клубове също си сътрудничат с институции за допълнително образование, за да 
предложат повече образователни възможности на своите играчи. 
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Като цяло, само клубните програми за ДК не са много често срещани, защото проблемът е в това 
покрити предимно от външни институции като KADA и VÖN. 
 
5. Кои публични органи, отговорни за политическите области, участват в ДК (дуална кариера за 
спортисти) във вашата страна? Разработили ли са съответните публични власти и спазват ли 
национални насоки за ДК, като зачитат националната специфика на националната спортна, 
образователна система и културно многообразие и тяхното съдържание? Моля, посочете някои 
правни рамки в ДК във вашата държава, ако те съществуват. 
 
Министерството на спорта на Австрия (BMKÖS) подкрепя и финансира VÖN и 15-те австрийски 
„центъра за върхови постижения за млади таланти“ („Nachwuchskompetenzzentren“), както и KADA, 
австрийската институция за дуална кариера и професионална интеграция в елитните спортове. 
Популяризирането на дуалната кариера за спортисти е една от техните официални мисии. 
 
Програмата за финансиране на Министерството на спорта „Развитие на високоефективен младежки 
спорт / дуална кариера“ се състои от подкрепата на „центровете за върхови постижения за млади 
таланти“ („Nachwuchskompetenzzentren“), „специалните спортни училищни модели“, както и тяхната 
мрежа, VÖN („Асоциация на австрийските младежки спортни модели с висока производителност“) и 
формира основата за създаване на дуална кариера за млади таланти и подготовката им за бъдещи 
успехи в елитния спорт. 
https://www.bmkoes.gv.at/sport/nachwuchs/entwicklung.html  
 
В австрийския държавен бюджет всеки разход е обвързан с измерим резултат, който трябва да бъде 
постигнат. В бюджетите за 2018 и 2019 г. в „Подраздел 17: Обществени услуги и спорт“ двойният 
превозвач е изрично изброен като част от „цел 3 на резултата: Позициониране на австрийските елитни 
спортисти (със и без увреждания) в световната класа чрез съответните налични възможности. " Индекс 
17.3.2 определя целта, че до 2020 г. процентът на завършилите в сравнение с приема в австрийски 
спортни училища с висока производителност („Nachwuchskompetenzzentren“) и специални модели 
трябва да достигне 71%. През 2018 г. целта от 71% вече беше постигната. Индекс 17.3.3 определя целта, 
че до 2028 г. процентът на завършилите австрийски спортни училища с висока производителност 
(„Nachwuchskompetenzzentren“), които влизат в системата на социална сигурност за елитни спортисти, 
като се присъединят към армията, полицията или граничния контрол, трябва да достигне 45% . През 
2018 г. целта беше надмината със стойност от 50%. 
 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html  
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_BerichtWO-
2018-BF-144_1.pdf?77txr3  
 
Федералният закон за финансиране на спорта („Bundes-Sportförderungsgesetz“) №5. отпуска годишно 
„най-малко 4 милиона евро за популяризиране на институции от общонационално значение в 
областта на спорта, особено в областите на младите спортни постижения, спортната наука, програми 
за дуално образование “ 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941  
 
KADA се финансира и от Държавната служба по заетостта (AMS). KADA е определеният консултативен 
център на AMS за спортисти от най-висок клас, които търсят работа след спортната си кариера. 
    https://kada.co.at/berufliche-integration/  
 
6. Какво е съдържанието на съответните национални насоки за ДК във вашата страна като основни 
цели, препоръки и др. Като специфични образователни договорености, механизми за 
възнаграждения, финансови облаги и помощ при наемане на работа на елитни спортисти? 
 
Националните насоки, изброени от бюджета и Федералния закон за финансиране на спорта, 

https://www.bmkoes.gv.at/sport/nachwuchs/entwicklung.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/index.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_BerichtWO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/191018_BerichtWO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
https://kada.co.at/berufliche-integration/
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призовават за действие и предлагат финансиране, но нито един от документите не включва конкретни 
процедури, необходими за постигане на целите, заложени в тях. Това оставя голяма автономност на 
KADA и VÖN. Институциите могат сами да избират как да преследват целите и кои програми да 
реализират. Програмите, реализирани от KADA, са описани във въпроси 3 и 8. 
 
Наемането на елитни спортисти в армията е голяма част от изпълнението на насоките. Тази практика 
предлага 150 длъжности на основна военна служба и 197 работни места (включително 5 спортисти с 
увреждания) като „временно военно лице“. Когато са наети на работа в армията, спортистите 
получават заплата и имат социална сигурност, докато могат да използват времето си, за да спортуват. 
Те трябва да отговарят на специфични критерии за изпълнение, за да останат в програмата. 
 
7. Какви са критериите за допустимост на състезател да бъде включен в програмата за ДК във вашата 
страна? Кой орган има право да определи спортиста като елитен? 
 
KADA публикува свои собствени критерии за допустимост (те използват определението за елитни 
спортисти, разработено от Bundes-Sport GmBH). Един спортист може да кандидатства за двете основни 
услуги (дуална кариера, професионална интеграция), ако отговаря на един от следните критерии: 
 
ИНДИВИДУАЛЕН СПОРТ 
Дуална кариера, професионална интеграция 
· Спортисти със статут на национален отбор 
· Военни спортисти и жени 
· Спортисти, изпратени от тяхната федерация / клуб на международни състезания 
 
ОТБОРНИ СПОРТОВЕ 
Дуална кариера 
· Национален отбор (A-Team, U18-U23) 
· 1-ва Бундеслига 
· 2-ра Бундеслига (ако е професионална лига) Професионална интеграция 
· Национален отбор (A-Team, U23) 
· 1-ва Бундеслига 
· 2-ра Бундеслига 
 
Младши спортисти 
Дуална кариера: 
Спортисти на австрийските национални центрове за върхови постижения за млади таланти и 
специален модел 1 
Спортисти в завършващия клас или веднага след дипломирането в случай на продължаване на 
спортната им кариера 
Дуална кариера, професионална интеграция 
Участници в младежки европейски или световни първенства  
Участници в младежки олимпийски игри и EYOF 
Състезатели в юношеските национални отбори (от U18) 
 
Спорт за хора с увреждания 
Спортисти с увреждания със статут на национален отбор (най-висок клас) 
 
За да се присъедини към елитната спортна програма на военните, спортистът трябва да изпълни 
различни критерии за различните спортове. Критериите зависят от броя на свободните позиции и 
нивото на изпълнение на другите кандидати. Във всеки случай спортистът трябва да има статут на 
национален отбор и да фигурира сред първите 50 в световните класации на своята дисциплина. 
 
8. Съществуват ли във вашата страна персонализирани гъвкави образователни пътеки за ДК в 
подкрепа на учениците/студентите спортисти в средното и висшето образование и какви са те? 
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С „центровете за върхови постижения за млади таланти“ („Nachwuchskompetenzzentren“) и 
„специалните спортни училищни модели“ VÖN предлага гъвкаво обучение за повече от 2500 
талантливи спортисти от 58 различни спорта на възраст 14-19 години. Този модел е описан по-рано. 
 
KADA предлага на спортистите различни възможности за обучение, които най-добре отговарят на 
индивидуалните нужди. Това включва възможността за сертификат за прием в университет, който 
може да бъде завършен заедно със спортната кариера, като се използват подготвителните курсове за 
„Berufsreifeprüfung“ (BRP), предоставени от KADA. „Berufsreifeprüfung“ е юридически призната, 
пълноценна диплома за средно образование, която дава възможност на студентите да учат в 
австрийските университети. 
 
https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/  
Освен това програмата SLS на KADA („Studium Leistung Sport“ = „Study Performance Sport“) предоставя 
на студентите спортисти гъвкави образователни пътеки. За да предложи широка гама от 
образователни възможности, KADA поддържа партньорство с повечето големи университети в 
страната, включително Виенския университет. Заедно с партньорските университети KADA разработва 
модели, как най-добре да подкрепят студентите спортисти и да добавят гъвкавост към тяхното 
обучение в рамките на университетското законодателство. Програмата включва индивидуална 
подкрепа при избора на обучение до планирането на семестъра, която е съобразена със съответната 
тренировъчна и състезателна програма. 
     
https://kada.co.at/studium-leistung-sport/  
Друга възможност е MBA курсът "Бизнес администрация и спорт", организиран независимо от времето 
и местоположението и предлаган като дистанционно обучение само с шест фази на посещение. 
Иновативното MBA за австрийския спорт е инициирано от „Österreichische Sporthilfe“ („Австрийска 
помощ за спорта“) и е курс за допълнително обучение на Австрийския институт по мениджмънт към 
Университета за приложни науки Бургенланд. Той се организира от Fokus: Zukunft, организация, 
създадена да провежда този курс и да придружава спортистите по време на обучението им. MBA е 
насочен към активни и бивши спортисти, както и към заетите в спортния сектор. Продължителността 
на проучването е 18 месеца. „Sporthilfe“ също предлага стипендии за тази MBA. 
 
https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/ 
http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/ 
(„Österreichische Sporthilfe“ е организация с нестопанска цел. Чрез своята финансова и морална 
подкрепа, тя има важен принос за социалната сигурност на елитните спортисти. Безвъзмездните 
средства се отпускат небюрократично и не са обвързани с конкретна цел според изпълнението на 
критерии за представянето. Асоциацията изпълнява мисията си без държавни субсидии. 
Финансирането се осигурява изключително чрез устойчиви партньорства с бизнес общността, 
благотворителни събития и дейности за набиране на средства. 
 
https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/ 
 
9. Съществува ли във вашата страна междуведомствен орган, който да осигури механизма на 
междусекторно сътрудничество, координация и успешно прилагане и мониторинг на дуални 
кариерни политики за талантливи и елитни спортисти, включително пенсионираните? Ако да, кои са 
те и какво включва текущата им дейност на практика. 
 
Министерството на спорта е най-висшият контролен орган. Правителствените политики за дуални 
кариери се прилагат главно от VÖN и KADA. При докладване на Министерството на спорта се гарантира, 
че политиките се следват правилно. Министерството наблюдава и контролира всички организации, 
които финансира. 
 
KADA също така наблюдава в детайли пътищата на превозвачи на активни и пенсионирани спортисти. 

https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/
https://kada.co.at/studium-leistung-sport/
https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/
http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/
https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/
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10. Каква по-нататъшна политика разработват отговорните публични органи за ДК във вашата страна 
и какво включва техният план за действие за периода 2020-2022? 
 
Настоящото правителство на ÖVP и Зелените включиха план за действие в своята управляваща 
програма за 2020-2024. В официалния документ са изброени следните точки: 
 

- Оценка на индивидуалното и структурно финансиране на елитния спорт 
 

- Прехвърляне на експерименталните училищни модели на спортни училища с висока 
производителност в широко определен стандартен модел за средно ниво II 

 

- Разработване на високопроизводителни спортни модели за средно ниво I във всяка федерална 
провинция 

 

- По-нататъшно развитие на връзката между състезателния спорт и учителските професии. 
 

- По-нататъшно разработване на предложения за работа за елитни спортисти и жени, както и 
квалифицирани треньори в публичната служба 

 
Системна координация между ключовите фактори за успех на елитния състезател: високоефективно 
спортно училище и образователна система / спортна подкрепа в клуба и асоциацията / лична подкрепа 
в тренировъчната среда / последваща заетост във военни, полицейски, граничен контрол и физическо 
възпитание / Олимпийски и високо-професионални спортни центрове в елитните спортове 
 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html  
Министерството на спорта, съвместно с VÖN и от KADA ще извърши конкретните действия по 
програмата за дуална кариера за спортисти. 
 
11. На национално ниво съществува ли система за наблюдение на студентите спортисти и техните 
кариерни пътища и заетост и ако да, моля, обяснете основните й характеристики. 
 
Да, KADA събира много точни данни за кариерните пътеки и заетостта на спортистите в тяхната 
програма. Те разполагат с база данни, съдържаща информацията за всички състезатели, които са 
придружавали за известно време, и редовно се информират за последваща информация за 
положението на спортистите, които са напуснали успешно програмата. 
 
Например през 2019 г. KADA е обслужвал 528 спортисти, 331 от които са използвали програмата SLS за 
обучение, 82 са завършили „Berufsreifeprüfung“ (диплома за средно образование) и 62 са били 
назначени на подходяща работа. 21 от тях работят в публичната служба, 20 имат специфична спортна 
заетост, 5 работят в сферата на индустрията или технологиите, 4 работят в сектора на услугите и още 
12 са назначени в различни други области. 
 
12. Има ли вашата национална политика за ДК процедури за оценка на качеството и ако отговорът 
е да, моля, обяснете ги. 
 
Да, KADA се контролира от независими органи по отношение на техните резултати / резултати и на 
финансово ниво. 
 
Министерството на спорта контролира представянето / резултата. KADA трябва да предостави 
доказателство, че целите, към които е било насочено полученото от тях финансиране, са постигнати. 
 
Bundessport GmBH (Федерален спорт ООД) действа като одитор на всички държавни спортове в 
Австрия и контролира KADA на финансово ниво. 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
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13. Действат ли вашите национални спортни федерации / институции от името на елитни спортисти 
студенти и предоставят ли им услуги и подкрепа и кои федерации правят това и какво точно правят? 
 
Повечето спортни федерации насърчават своите млади елитни спортисти да се възползват от 
образователната система, предлагана от спортните училища и центровете за върхови постижения на 
VÖN. Тази система позволява на федерациите и клубовете да работят заедно с училищата, за да 
постигнат върхови постижения в спорта и образованието. Системата е проектирана да позволява на 
спортистите толкова гъвкавост, колкото е необходима за успешна кариера в техния спорт. 
 
Ето няколко примера за това, което правят някои спортни федерации. Не всички от тях могат да бъдат 
посочени и ако федерация не е в списъка, това не означава, че те не действат от името на своите 
спортисти. 
 
Австрийската футболна федерация има непрекъсната концепция, която да придружава техните 
спортисти от ранна възраст до професионална кариера. На възраст 10-12 години спортистите могат да 
се присъединят към един от 28-те регионални центрове за обучение на федерацията (LAZ) за развитие 
на таланти. След това най-добрите спортисти ще бъдат представени в една от 12-те клубни академии 
в страната или в специализираната женска академия, където те ще бъдат насочени към 
професионална кариера. Всяка структура на тази система има за цел да развие възможно най-добрите 
спортисти, като същевременно гарантира качествено образование чрез активно сътрудничество със 
спортни училища. Най-добрите елитни спортисти се наблюдават в „проект 12“, цялостна система за 
подкрепа, предлагаща лични консултации за спортистите и позволяваща лесна комуникация между 
клубове, училища, родители, федерация и други заинтересовани страни. 
 
Австрийската федерация по ски има редица сътрудничества и програми, за да осигури добро 
образование на техните елитни спортисти. Първо, в Австрия има много училища със специален фокус 
върху зимните спортове, включително AHS, HS, техникуми, професионални училища, като Stams, 
Saalfelden, Schladming, Eisenerz и др., Които си сътрудничат със ски федерацията. Освен това 
федерацията има активно сътрудничество с KADA, WIFI (Австрийски институт за икономическо 
развитие) и в медицинската област с AZW Innsbruck, център за професионално обучение за 
медицински професии. Всички колаборации са добре установени за известно време и заедно 
осигуряват много широк спектър от предложения за заинтересовани спортисти. 
 
Австрийската федерация по лека атлетика е водещ партньор на Форум: Zukunft, който е организатор 
на MBA курса "Бизнес администрация и спорт", описан по-рано. Те също така редовно популяризират 
действията на KADA на своя уебсайт, но нямат собствена програма. Редица техни спортисти учат в 
университети, използвайки SLS програмата на KADA. 
 
Австрийската федерация по тенис подкрепя и съветва спортистите в избора им на модел за дуална 
кариера. Те особено популяризират американския модел (стипендия за колеж) и програмата за военен 
спорт на австрийските военни. Те имат SMARTHLETE (www.smarthlete.com) и MONACO SPORTS 
(www.monaco-sportstipendium.de) като партньори, за да помогнат на своите спортисти да намерят 
правилния колеж. 
 
Австрийската федерация по гимнастика има партньорство с KADA и VÖN. Те препоръчват на своите 
спортисти да използват съществуващите структури за дуална кариера. 
 
Трите чадърни организации на спортните клубове (ASKÖ, ASVÖ и Sportunion) имат различни проекти за 
сътрудничество, финансирани от „Bundessport GmBH“, в които младите спортисти, потенциални 
бъдещи елитни спортисти от регионалните отбори, могат да открият различни аспекти на 
професионалния спорт (напр. диагностика на ефективността или центрове за напреднали тренировки), 
за да ги запознае със спорта на високо ниво и да им помогне в процеса на ориентиране. Състезателите 
по тези програми се набират от клубовете и спортните федерации. 

http://www.smarthlete.com/
http://www.monaco-sportstipendium.de/
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14. Спортните федерации по ориентиране или други спортни федерации имат ли специални 
политики и практики за ДК във вашата страна и информирани ли са спортните клубове за тези 
инициативи? 
 
Федерацията по спортно ориентиране няма никакви програми или политики с дуална кариера 
(доколкото знаем от интервюираните спортисти, не получихме никаква реакция на запитването ни от 
федерацията) 
 
Други спортни федерации: вижте въпрос 13 по-горе. 
 
15. Колко елитни състезатели по ориентиране и от кои клубове по ориентиране са във вашата 
страна? 
 
Националният отбор се състои от 16 състезатели, 3 от които принадлежат към „A1, World Class Group“ 
(Ursula Kadan, Robert Merl, Gernot Ymsén), 6 принадлежат към „A2, World Cup Group“ (3 мъже, 3 жени) 
и 7 принадлежат към „B, Група за развитие“ (3 мъже, 4 жени). 
 
Юношеските национални отбори U18 (6 мъже, 5 жени) и U20 (5 мъже, 4 жени) също се броят за елитни 
спортисти. 
 
Клубове на спортисти А1 и А2: 

Ursula Kadan: OC Fürstenfeld 
Gernot Ymsén: HSV Pinkafeld, OK Pan-Kristianstad (SWE)  
Robert Merl: ASKÖ Henndorf 
Mathias Peter: OLC Graz  
Laura Ramstein: OLC Graz  
Anja Arbter: NF Wien 
Matthias Reiner: Naturfreunde Villach Orienteering, Tampereen Pyrintö (FIN)  
Matthias Gröll: OLC Graz 
Anna Simkovics: OLC Wienerwald, Ulricehamns OK (SWE) 

http://www.oefol.at/kaderathleten/  
 
16. Моля, вземете интервюта от минимум 2 елитни състезатели по ориентиране във вашата страна 
относно необходимостта от програми и услуги за ДК и техния личен опит в сферата на ДК, както и 
препоръки. Колко от тези елитни ориентировачи са професионалисти? 
 
В Австрия няма чисто професионални състезатели по ориентиране. 
 
Интервю 1: 
По време на училището си първият събеседник не се е възползвал от спортните училища и центровете 
за върхови постижения на VÖN, той е ходил в обикновена гимназия. Той е успял да съчетае редовното 
обучение без никаква подкрепа от организации за дуална кариера. Той заявява, че това е работило 
добре за него, тъй като тренировките му в следобедните часове можели лесно да се правят след 
училище. След като завършва училище, той отбива задължителната си 6-месечна военна служба, 
където е подкрепен от военните в спортната си кариера. Като един от 150 новобранци, избрани за 
елитната спортна секция на военните, той е преместен във Военно-спортен център (HSZ) след основно 
военно обучение, където може да се занимава професионално със своя спорт в продължение на 5 
месеца. 
 
След 6-месечната си служба учи бизнес администрация в Грац. По време на следването си той не се е 
възползвал от никакви услуги, предлагани от KADA, тъй като не е знаел, че съществуват (KADA е била 
доста нова по това време). Той е успял самостоятелно да разреши проблемите с времето със 
съответните професори и не е имал много проблеми при това (въпреки че признава, че познава други 

http://www.oefol.at/kaderathleten/
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спортисти, които са се сблъсквали с проблеми в това отношение и че вероятно би било полезно да има 
съдействие на организацията). 
 
Сега той е нает на пълно работно време от военните в тяхната високопроизводителна спортна 
програма и продължава да учи задочно наред с работата си в армията. Той подчертава факта, че 
спортът е негов първостепенен приоритет, тъй като това е работата, за която той е платен и обучението 
му върви заедно, както би било при всяка друга работа. 
 
Той заявява, че в неговата ситуация той не е имал нужда от по-нататъшни програми за дуална кариера, 
но че някои от неговите връстници биха спечелили от това. Той не знаеше за KADA и техните услуги, но 
тъй като печелеше от военните, се справи добре и без тях. Той вярва, че спортистите, които не са наети 
от военните, могат да спечелят много от услугите на KADA и каза, че ще препрати информацията на 
затруднени връстници, които може да не знаят за това. 
 
Когато го попитат за препоръки, той изрази, че би приветствал по-гъвкав достъп до съществуващи 
проучвания (напр. Медицина: 50% по-малко присъствие в замяна на удвояване на продължителността 
на обучението) спрямо предложението за нови курсове. 
 
Интервю 2: 
 
Вторият партньор за интервю имаше подобен опит като първия. Той е ходил в редовно средно 
училище („Гимназия“) без специален фокус върху спорта. В неговото училище един много мотивиран 
учител, който беше и треньор по ориентиране, организираше редовни извънкласни дейности и 
състезания за своите ученици. Това е причината той да открие спорта и да се придържа към него и да 
подчерта значението на този конкретен треньор в ранното развитие на кариерата му. 
 
След училище той също отслужи задължителната си 6-месечна военна служба във Военно-спортния 
център в Зеебещайн, която в крайна сметка бе удължена до една година, през която той беше 
подкрепен от военните и можеше да се развива в спорта си на пълен работен ден. Спортистите по 
ориентиране в армията по това време бяха настанени в Зебенщайн, което не му позволяваше да учи 
другаде в страната. 
 
След това той решил да напусне програмата, за да учи в Техническия университет в Грац в 
продължение на 3 години, през които продължил да спортува на високо ниво, но не получил никаква 
подкрепа от военните или друга програма. Той не се е възползвал от програмата SLS, предлагана от 
KADA, тъй като от една страна той можел да решава индивидуално проблемите с времето със 
съответните професори, а от друга KADA нямала партньорство с Техническия университет в Грац, 
където той искал да учи. Той би приветствал подкрепа от програма за дуална кариера, но нито една от 
съществуващите не отговаряла на неговите нужди. Той смята, че на теория програмите са много 
полезни, но на практика те отговарят само на нуждите на ограничен брой спортисти. 
 
След това се върнал в програмата за военните, където все още е на работа. Това било възможно 
поради нова наредба, която позволява на спортистите да избират място за тренировки през по-
голямата част от времето и да остават в Зебенщайн само за един ден в седмицата, което му позволява 
да продължи обучението си в Грац, заедно с програмата за военен спорт. И все пак, както при първия 
интервюиран, фокусът му очевидно е върху спорта. 
 
Тази наредба, позволяваща различни места за обучение на военните спортисти по ориентиране, 
направи програмата много по-привлекателна за много спортисти, което доведе до по-голямо търсене 
за участие в програмата. 
 
Той смята, че в Австрия може да се направи много повече, за да се помогне на спортистите да 
управляват своята дуална кариера, особено по отношение на университетския спорт. Според него, ако 
университетите трябва да бъдат основните заинтересовани страни в състезателния спорт, какъвто е 
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случаят в други европейски страни, като например Испания, комбинацията от спортна кариера и 
академично образование би била много по-лесна, защото спортът би имал много по-висок статус в 
академичните институции. 
 
Той признава значението на програмите за ДК специално за спортове като ориентиране, при които е 
почти невъзможно да се издържаш само от спортната си кариера. 
 
17. Има ли практика във вашата страна армията и полицията да ангажират елитните ориентиращи 
във военни служби? 
 
Австрийските военни имат мащабна програма за подкрепа на елитни спортисти. 
 
Военните осигуряват работа на елитни спортисти, като предлагат 150 длъжности на основна военна 
служба и 197 работни места (включително 5 спортисти с увреждания) като „временно военно лице“. 
Когато са наети на работа в армията, спортистите получават заплата и имат социална сигурност, докато 
могат да посветят времето си на спортната си кариера. Състезателите трябва да отговарят на 
специфични критерии за изпълнение, за да останат в програмата. 
 
Ако критериите за ефективност вече не са изпълнени, спортистът все още има право на период на 
поддържане в кариерата, през който получава 80% от заплатата си, за да може да учи. След най-малко 
3 години, за всяка година, отслужена в армията, спортистът има право на 4 месеца поддържане в 
кариерата (1 година за 3 години служба). 
 
5 австрийски спортисти по ориентиране са наети на работа във военните (Урсула Кадан, Роберт Мерл, 
Матиас Петер, Матиас Райнер и Гернот Имсен). 
 
18. Моля, вземете интервюта от елитни спортисти, които са получили услуги за ДК или са били част 
от програмата на ДК, и техния личен опит относно ползите и необходимостта от подобряване на ДК. 
 
Интервю 1: 
 
Моят партньор за интервю е 18-годишен баскетболист. Тя играе в националния отбор и отива в една 
от специализираните спортни школи на VÖN (SLSZ Wien West). Училището използва скаутски и 
изпробвани практики за подбор на талантливи спортисти, които да посещават училището и в 
програмата се приемат само ученици с добри оценки. 
 
Училищната система има определена времева рамка сутрин за тренировки, в която партньорите за 
сътрудничество от всеки спорт отговарят за тренировките. Курсовете започват едва след 11 часа 
сутринта. Тренировките следобед и вечер се провеждат в съответните клубове. За да компенсират 
намалените учебни часове, учениците в спортното училище имат една допълнителна година на 
училище преди дипломирането си. Партньор за сътрудничество по баскетбол е Виенската баскетболна 
академия, финансирана и организирана от Виенската федерация по баскетбол. 
 
Посочените предимства на тази спортна училищна система са допълнителното време за обучение и 
индивидуалните мерки за обучение от различни квалифицирани треньори на академията, както и 
гъвкавостта около пътуванията. Недостатъците се намират главно при внедряването на системата. 
Комуникацията между клубовете, от една страна, и училището и академията, от друга страна, 
практически не съществува. Това води до липса на координация между обучението, проведено в 
академията и в клубовете, което може да доведе до неефективно програмиране, липса на 
възстановяване и претрениране. В тази конкретна ситуация има явна нужда от подобрение в 
комуникацията и координацията на всички заинтересовани страни. 
 
Независимо от това, опитът й в спортното училище й е помогнал в нейното атлетическо и 
образователно развитие и й позволява да практикува спорта си на високо ниво на ефективност, като 
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същевременно получава достъп до висше образование: на млада възраст тя играе в най-високата 
австрийска национална лига, в националния отбор за девойки и след една година тя ще продължи да 
преследва дуална кариера с висше образование в колеж в САЩ. 
 
Интервю 2: 
 
Вторият интервюиран е елитен атлет по лека атлетика, специализиран в препятствия. Има статут на 
национален отбор. Посещава специализиран спортен клас в гимназията. След това той следва 
обучение по преподаване по дисциплините спорт и физика във Виенския университет и сега започва 
преподавателската си работа в едно от спортните училища в мрежата на VÖN. Виенският университет 
насърчава елитни спортисти, които искат да учат, и предлага много гъвкаво планиране на семестъра. 
По този начин той можеше да вземе само курсовете, които се вписват в неговия график за обучение и 
да завърши степента си за по-дълъг период от време. Той не пропусна много присъствие, защото 
повечето международни състезания се провеждат през почивните дни, а местните състезания могат 
да се провеждат и през делничните дни, но вечер. KADA не е участвал в управлението на неговата 
дуална кариера, тъй като оценява практическия принос към обучението, който е получил чрез 
присъствието си в курсовете, които е взел. Той не би заменил присъствието в университета за 
компенсационна работа или онлайн курс, защото смята, че ще пропусне някои важни аспекти от 
образованието си. 
 
Някои от неговите връстници посещават MBA курс „Бизнес администрация и спорт“, описан във въпрос 
8, и са доволни от избора си. Въпреки това той предпочита международно призната академична 
степен пред този курс по MBA. Други участват в SLS - програмата, предлагана от KADA, и получават 
същата степен като него, но пропускат голяма част от практическото образование, обикновено 
включено в курсовете. Отзивите му за програмите за дуална кариера като цяло създават 
впечатлението, че те са добър вариант за някои спортисти, но че образованието никога няма да бъде 
равно на редовно академично образование. 
 
Федерацията по лека атлетика също така предоставя на спортистите със статут на национален отбор 
малко финансова подкрепа, особено за пътувания до състезания. 

 
19. Моля, анализирайте документите, практиките и интервютата и направете препоръки за ДК на 
ниво клуб. 
 
В Австрия е трудно да се правят препоръки относно дуална кариера на спортисти на клубно ниво 
поради две причини: 
 
От една страна, повечето клубове нямат финансови възможности за създаване на качествени програми 
за дуална кариера, особено в ориентирането. Само клубове с по-високи финансови възможности, 
особено футболни клубове, могат да си позволят разработването на програми за дуална кариера 
(напр. Red Bull Salzburg). 
 
От друга страна институциите VÖN и KADA, както и други, предоставят много услуги на спортисти от 
всякакви различни спортове, включително ориентиране. В резултат на това няма реална нужда 
клубовете да разработват свои собствени програми. По-скоро те трябва да информират своите 
спортисти за услугите, които KADA предлага и да поддържат добро сътрудничество и комуникация с 
тях. 
 
В заключение на информацията, събрана в този доклад, базираната в клуба програма за дуална 
кариера в Австрия ще трябва да изпълни един основен критерий: финансовите разходи трябва да 
бъдат много ниски за клубовете и спортистите. 
 
Тъй като спортистите вече имат възможност да продължат академичното си обучение в държавни 
университети безплатно, със SLS-програмата на KADA, за да бъде привлекателна една базираната на 
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клубовете програма, тя трябва да е специално насочена към спортисти, които не търсят академична 
степен. 
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Доклад 2 от проучването – Северна Македония 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ 2: Изучаване, идентифициране, популяризиране и споделяне на добри практики в ДК на 
юноши спортисти и треньори въз основа на клубни, образователни и тренировъчни програми в ЕС. 
 
1. Колко спортни клуба съществуват във вашата страна и кои са първите 10 най-успешни спортни 
клуба по отношение на спортните постижения? 
 
Общо в страната има 60 федерации и 1.705 клуба, според информацията на уебсайта на Агенцията за 
младежта и спорта. 
Връзка: http://iss.mk/клубови/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U  
 
10 най-успешни спортни клуба: 
 

1. Хандбален клуб Вардар 
 
2. Хандбален клуб Металург 
 
3. Баскетболен клуб MZT 
 
4. Футболен клуб Вардар 
 
5. Футболен клуб Шкендия 
 
6. Футболен клуб Ренова 
 
7. Хандбален клуб Еврофарм 
 
8. Хандбален клуб Пелистър 
 
9. Автомобилен състезателен клуб Стефановски 
 
10. Атлетически клуб Делта 

 
2. Дали тези спортни клубове имат програма и стратегия за задуална кариера за спортисти? 
 
В този момент тези спортни клубове нямат програми и стратегии за дуална кариера! 
 
Състезателите в индивидуалните спортове са по-склонни да се запишат в университет в сравнение с 
тези в колективните спортове. Обикновено това е така, защото играчите в колективните спортове 
печелят повече пари и получават редовна месечна заплата и не са загрижени за бъдещето си в този 
конкретен момент. 
 
3. Съществуват ли във вашата страна мрежи спортисти с дуална кариера и бихте ли ги описали 
подробно? 
 
За съжаление не успяхме да намерим информация за съществуващата мрежа за ДК в страната. Има 
писмени доказателства, че терминът дуална кариера се използва публично за първи път през 2016 г. 
Във Факултета по физическо възпитание, спорт и здраве се проведе тематична дискусия, която се 
занимава с анализа на ситуацията с професионални кадри в националните спортни федерации в 
страната. Основният акцент беше поставен върху предложения за компоненти за развитие на 
образованието, организацията и действията в спорта. Те стигнаха до заключението, че обществото 
трябва да се изправи пред съвременните концепции и трябва да надгради образователната система. 

http://iss.mk/клубови/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U
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Терминът ДК беше споменат на тази конкретна дискусия по следния начин: „Нашият ангажимент е да 
осигурим условия за успешна дуална кариера на нашите млади спортисти, като им осигурим условия 
за успешна спортна кариера и в същото време подготвим пространство за тях да изградят 
професионална кариера." 
 
4. Колко спортни клуба във вашата страна изпълняват програми и услуги на ДК и как си сътрудничат 
с образователния и бизнес сектора? Моля, опишете най-добрите практики за ДК на ниво спортни 
клубове. 
 
Миналата година (през 2019 г.) футболен клуб участва за първи път в проект на ЕС за развитие на 
дуалната кариера, който е подобен на нашия. Тази година е началото на 2-годишния проект за 
развитие на дуална кариера, в който футболната федерация е партньор по проекта. Нашият клуб е 
третият клуб в страната, който участва в проект на тази тема. 
 
5. Кои публични органи, отговорни за политическите области, участват в ДК (дуална кариера за 
спортисти) във вашата страна? Разработили ли са съответните публични власти и спазват ли 
национални насоки за ДК, като зачитат националната специфика на националната спортна, 
образователна система и културно многообразие и тяхното съдържание? Моля, посочете някои 
правни рамки за ДК във вашата страна, ако те съществуват. 
 
Агенцията за младежта и спорта трябва да бъде публичният орган, отговорен за ДК. Има само един 
документ, който съдържа думата дуална кариера. Заглавието на този документ е Програмата за 
разпределение на средствата за 2020 г. 
 
Единственият параграф в тази програма, в който се споменава терминът ДК, е следният: „За 
съфинансиране на тези конкретни заинтересовани страни по проекта са отпуснати средства в размер 
на 10 000 €: млади талантливи спортисти, селекция, ранна спортна специализация и дуална кариера 
за младежки спортисти. " 
 
Няма обяснение на термина DC в правните документи или публично. 
 
6. Какво е съдържанието на съответните национални насоки за ДК във вашата страна като основни 
цели, препоръки и др. Като конкретни образователни договорености, механизми за награждаване, 
финансови облаги и помощ при наемане на работа на елитни спортисти? 
 
Все още няма национални насоки за ДК в страната. 
 
7. Какви са критериите за допустимост на състезател да бъде включен в програмата за ДК във вашата 
страна? Кой орган има право да определи спортиста като елитен? 
 
Отначало отговорната национална федерация има право да определи спортиста като елитен. Това 
обаче трябва да бъде потвърдено от Агенцията за младежта и спорта. 
 
8. Съществуват ли във вашата страна персонализирани гъвкави образователни пътеки за ДК в 
подкрепа на учениците/студентите спортисти в средното и висшето образование и какви са те? 
 
Нищо по-специално. А именно, ако ученикът е талантлив спортен човек, той / тя иска разрешение за 
посещение на училище / университет като задочен студент през повечето време. 
 
9. Съществува ли във вашата страна междуведомствен орган, който да осигури механизма на 
междусекторно сътрудничество, координация и успешно прилагане и мониторинг на политики за 
дуални кариери за талантливи и елитни спортисти, включително пенсионираните? Ако да, кои са те 
и какво включва текущата им дейност на практика. 



Poject N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

  
  71 

 
Няма съществуващи междуведомствени органи, свързани с дуалната кариера. 
 
10. Каква по-нататъшна политика разработват отговорните публични органи в ДК във вашата страна 
и какво включва техният план за действие за периода 2020-2022? 
 
Няма налична информация по този въпрос. 
 
11. На национално ниво съществува ли система за наблюдение на студентите спортисти и техните 
кариерни пътища и заетост и ако да, моля, обяснете основните й характеристики. 
 
В Република Македония не съществува система за наблюдение на студентите спортисти, техните 
кариерни пътища и заетост. 
 
12. Има ли вашата национална политика за ДК процедури за оценка на качеството и ако отговорът 
е да, моля, обяснете ги. 
 
Неприложимо 
 
13. Действат ли вашите национални спортни федерации / институции от името на елитни спортисти 
студенти и предоставят ли им услуги и подкрепа и кои федерации правят това и какво точно правят? 
 
Много федерации не са запознати с термина дуална кариера. Дори тези федерации, които всъщност 
са запознати с този термин, не предлагат специфични услуги на елитните спортисти. 
 
14. Спортните федерации по ориентиране или други спортни федерации имат ли специални 
политики и практики на ДК във вашата страна и информирани ли са спортните клубове за тези 
инициативи? 
 
Нашата федерация по ориентиране все още няма специални политики и практики по отношение на 
тези инициативи. 
 
15. Колко елитни състезатели по ориентиране и от кои клубове по ориентиране има във вашата 
страна? 
 
Има около 30 елитни състезатели по ориентиране (мъже и жени), от които около 20 са от ОК Златоврв 
- Прилеп и 10 от град Струмица, ОК Еделвайс и ОК Ентузиаст. 
 
16. Моля, вземете интервюта от 2 елитни състезатели по ориентиране във вашата страна относно 
необходимостта от програми и услуги за ДК и техния личен опит в сферата на ДК, както и препоръки. 
Колко от тези елитни ориентировачи са професионалисти? 
 
На първо място, в Република Македония няма професионални елитни състезатели по ориентиране, 
ако под професионални имаме предвид спортисти, които си изкарват прехраната само с тренировки и 
състезания. Повечето от елитните ориентировачи у нас обикновено се самофинансират, с изключение 
на някои спортисти, на които техните клубове или федерация по ориентиране плащат да представляват 
националния отбор на големи първенства. 
 
Интервюирахме 2 македонски елитни състезатели по ориентиране (един мъж и една жена) и им 
зададохме следните въпроси: 
 

1. Запознати ли сте с понятието дуална кариера? 
 
2. Вярвате ли, че има нужда от програми и услуги за ДК в Република Македония? 
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3. Имате ли личен опит в сферата на ДК? 
 
4. Имате ли препоръки в това отношение? 
 
Според отговорите им никой от тях не е бил запознат с концепцията за дуална кариера. 
Предоставихме им основна информация по отношение на тази концепция и двамата се 
съгласиха, че има голяма нужда от въвеждането й сред елитните спортисти и на клубно ниво 
като цяло, защото това може да помогне за облекчаване на потенциалната успешна кариера 
на спортистите като им гарантира, че могат да започнат нова кариера след края на свързаната 
със спорта. С други думи, те може да се чувстват комфортно, като се съсредоточат 100% върху 
спортните си дейности, без да се притесняват за бъдещите си перспективи. Поради това и 
двамата интервюирани категорично се съгласиха, че програмите и услугите на ДК могат да 
бъдат съществена част от живота им и въпреки че не са имали никакъв личен опит в сферата 
на ДК, те признаха значението ѝ и препоръчаха тази концепция да бъде въведена сред 
ориентирането в нашата страна и всички останали спортисти като цяло, тъй като това може 
да допринесе за по-големи постижения на спортистите (спортистите няма да живеят в 
несигурност, че ще останат без работа, след като спортната им кариера приключи и това би 
могло да засили мотивацията да тренират повече и да постигат повече, докато са млади и 
активни) и по-добро качество на живот (спортистите няма да бъдат забравени и оставени на 
маргиналите на обществото, но те ще се чувстват признати и уважавани, като станат активни 
членове на икономическия живот в страната и допринасят за социално-икономическото 
развитие на страната). И двамата интервюирани посочиха, че въвеждането на концепцията за 
дуална кариера е особено важно в индивидуалните спортове, тъй като индивидуалните 
спортисти обикновено не получават никаква заплата и би трябвало да имат сигурна 
перспектива за работа след края на спортната си кариера. За разлика от тях, спортистите в 
отборните спортове като футбол, хандбал и баскетбол получават заплати и те могат да 
разчитат на определени спестявания, които могат да бъдат използвани за стартиране на 
бизнес, например, след като решат да се пенсионират като професионални спортисти. 
 

17. Има ли практика във вашата страна, армията и полицията да се ангажират елитните 
ориентировачи във военни служби? 
 
Армията и полицията не участват в никакви дейности и състезания по ориентиране. 
 
18. Моля, вземете интервюта от елитни спортисти, които са получили услуги за ДК или са били част 
от програма за ДК и техния личен опит относно ползите и необходимостта от подобряване на ДК. 
 
Доколкото ни е известно, няма елитни спортисти, които досега да са били част от програма за ДК. 
 
19. Моля, анализирайте документите, практиките и интервютата и направете препоръки за ДК на 
ниво клуб. 
  
Академична подкрепа 

· Продължителна или открита сесия за изпит 
· Индивидуални графици за обучение; 
· Официално споразумение с публичните власти и образователните институции; 
· Управление на взаимоотношенията с учителите; 
· Програми за електронно обучение; 

  
Спортна подкрепа: 

· Стипендии; 
· Налични спортни съоръжения в близост до образователните; 
· Осигуряване на спортна екипировка; 
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· Подкрепящи услуги; 
· Медицинска и физиологична подкрепа; 
· Специални награди; 

 
Следатлетическа кариера:  

· Стипендии за обучение; 
· Услуги за управление на начина на живот; 

 
Общи положения:  

· Информираност на обществеността за ДК; 
· Уроци за ДК; 
· Доброволчески работни места за спортистите;
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Доклад 2 от проучването – Румъния 
 
Анкетно проучване №2 
 
1. Колко спортни клуба съществуват във вашата страна и кои са първите 10 най-успешни спортни 
клуба по отношение на спортните постижения? 
 
8958 - участва в националната състезателна система 7488 - присъединява се към румънските 
федерации 
Първите десет най-успешни клуба: 

1 CSA STEAUA BUCURESTI 
2 CS DINAMO BUCURESTI 
3 CS POLITEHNICA CLUJ NAPOCA 
4 CSAM AMATTO BUDOKAN BUCURESTI 
5 ACS SHIN DAITOAKA BUCURESTI 
6 CS FARUL CONSTANTA 
7 CS UNIVERSITATEA CRAIOVA 
8 CS UNIVERSITAR STIINTA BUCURESTI 
9 CS RAPID BUCURESTI 
10 CS OTOPENI 

Дали тези спортни клубове имат програми и стратегии за дуална кариера за спортисти? Моля 
обяснете. 
 
Не. 
 
2. Колко спортни клуба във вашата страна изпълняват програми и услуги за ДК и как си сътрудничат 
с образователния и бизнес сектора? Моля, опишете най-добрите практики в ДК на ниво спортни 
клубове. 
 
Нито един 
 
3. Кои публични органи, отговорни за областите на политиката, участват в ДК (дуална кариера за 
спортисти във вашата страна? Разработили ли са съответните публични органи и спазват ли 
националните насоки в ДК, като зачитат националната специфика на националната спортна, 
образователна система и културно многообразие и тяхното съдържание. Моля, посочете някои 
правни рамки в ДК във вашата държава, ако те съществуват. 
 
Националният изследователски институт за спорт участва в партньорство по проекта „Еразъм +“ 
„Регионален център за политика на дуална кариера и застъпничество - DC4AC“. 
 
Проектът има за цел да помогне на талантливи спортисти и елитни спортисти да съгласуват своя 
спортен живот с образованието и независимо от изискванията за работа, да улесни прехода им от 
спорт към пазара на труда и да ги накара да допринесат за развитието на обществото. За да изпълни 
всичко по-горе, проектът ще се опита да намери решения за получаване на подкрепа от националните 
власти, публични органи, доставчици на образование, спортни организации, бизнес и не на последно 
място от самите спортисти. 
 
В ДК не бяха разработени национални насоки, но бяха приети насоките на ЕС за ДК. 
http://dc4ac.eu/index.php/results 
 
4. Какво е съдържанието на съответните национални насоки за ДК във вашата страна като основни 
цели, препоръки и др. Като специфични образователни договорености, механизми за 
възнаграждения, финансови облаги и помощ при наемане на работа на елитни спортисти? 

http://dc4ac.eu/index.php/results
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Няма национални насоки. 
 
5. Какви са критериите за допустимост за спортист, който да бъде включен в програмата на ДК във 
вашата страна? 
 
Няма допустимост. 
 
Кой орган има право да определи спортиста като елитен?  
Националните федерации. 
 
6. Съществуват ли във вашата страна персонализирани гъвкави образователни пътеки за ДК в 
подкрепа на учениците/студентите спортисти в средното и висшето образование и какви са те? 
 
В Румъния има 12 основни училища и 82 гимназии със спортни програми, където талантливите 
спортисти имат възможност да учат и практикуват спорт. 
 
В спортното образование: 
 

а) обучението се извършва, като правило, като се започне с прогимназиално образование; 
 
б) студентите могат да бъдат записани само въз основа на тестване на специфични умения; 
 
в) учебните програми са адаптирани към спецификата на това образование; 
 
г) изучаването на специализирани дисциплини се извършва в класове, в групи или 
индивидуално, съгласно критериите, установени от Министерството на образованието, 
научните изследвания, младежта и спорта; 
 
д) училищните програми за спортно гимназиално образование спазват образователните 
цели, установени за съответния профил. 
 

За спортни постижения, по предложение на местните органи на публичната администрация, 
училищните инспекторати, Министерството на културата и националното наследство и / или 
публичните културни институции, съвместно с Министерството на образованието, научните 
изследвания, младежта и спорта, могат да се организират училищни клубове и държавни 
предуниверситетски образователни звена със спортна или художествена програма, интегрирани или 
допълнителни. 
 
    (Legea 1/2011, източник https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-
sportiv-lege-1-2011?Dp=gq2tomrwgy2dq) 
 
Обикновено топ 10 елитни спортисти в олимпийски спорт не продължават образованието си след 
гимназия. Те трябва да избират между спорт и образование на този етап. Спортистите, които избират 
висше образование, не са финансово насърчавани и повечето от тях напускат спортната си кариера. 
 
Улеснение, което Министерството на образованието предоставя на спортистите от гимназията, е 
специалната сесия на матурите, която се провежда в различен период от стандартната национална 
сесия. По този начин тези спортисти, които имат важни състезания по време на официалната 
национална матура, могат да присъстват на тези последни гимназиални изпити, без да пропускат тези 
състезания. 
    
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20dв%2018.02.2019%2
0%28BAC%20SPECIAL%29.pdf 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?Dp=gq2tomrwgy2dq
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?Dp=gq2tomrwgy2dq
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20dв%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20dв%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
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Също така, някои университети, предлагащи специализация по профили за физическо възпитание и 
спорт, имат специални места, които не изискват приемни изпити, освободени от данъци, за тези 
спортисти със забележителни резултати (т.е. участие в олимпийските игри, получаване на 1-8 място в 
световното първенство или 1-6 място в европейско първенство и т.н.) 
    (Universitatea Transilvania Braşov, източник https://admitere.unitbv.ro/sustinem- performanta/olimpici-
care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html) 
 
7. Съществува ли във вашата страна междуведомствен орган, който да осигури механизма на 
междусекторно сътрудничество, координация и успешно прилагане и мониторинг на дуални 
кариерни политики за талантливи и елитни спортисти, включително пенсионираните? Ако да, кои са 
те и какво включва текущата им дейност на практика. 
 
Не 
 
8. Каква по-нататъшна политика разработват отговорните публични органи в ДК във вашата страна 
и какво включва техният план за действие за периода 2020-2022? 
 
Нито един 
 
9. На национално ниво съществува ли система за мониторинг на студентите спортисти и техните 
кариерни пътища и заетост и ако да, моля, обяснете основните й характеристики. 
 
Нито един 
 
10. Има ли вашата национална политика за ДК процедури за оценка на качеството и ако отговорът 
е да, моля, обяснете ги. 
 
Нито един 
 
11. Действат ли вашите национални спортни федерации / институции от името на елитни спортисти 
студенти и предоставят ли им услуги и подкрепа и кои федерации правят това и какво точно правят? 
 
Да, те се регистрират при поискване на спортисти в специални бакалавърски сесии, включват ги в 
организирането и управлението на събития за натрупване на опит и ги информират за различни 
възможности за обучение  (включително формиране на спортисти като треньори). Например женският 
олимпийски екип по гребане успешно е завършил курса за развитие на предприемачески умения, 
предоставен от Националния изследователски институт по спорт като част от проект „Еразъм +“ 
„Регионален център за политика на дуална кариера и застъпничество - DC4AC“, 
 
    (Румънска федерация по гребане, достъп до http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-
antreprenori/) 
 
12. Спортните федерации по ориентиране или други спортни федерации имат ли специални 
политики и практики на ДК във вашата страна и информирани ли са спортните клубове за тези 
инициативи? 
 
Програми за обучение и развитие на треньори. 
 
13. Колко елитни състезатели по ориентиране и от кои клубове по ориентиране са във вашата 
страна? 
 

77 ориентировачи се в елитен клас, 24 от тях участващи в големи национални и международни 
събития по ориентиране 

https://admitere.unitbv.ro/sustinem-%20performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-%20performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
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CS Universitatea Craiova  
CS Unirea Alba Iulia 
CS Stiinta Electrosistem Baia Mare  
CS Universitatea Brasov 
CSM VSK Csikszereda Miecurea Ciuc  
CS Orienter Tg Mures 

 
14. Моля, вземете интервюта от минимум 2 елитни състезатели по ориентиране във вашата страна 
относно необходимостта от програми и услуги за ДК и техния личен опит в сферата на ДК, както и 
препоръки. Колко от тези елитни ориентировачи са професионалисти? 
 
АНДРА АНХЕЛ - многократен национален и югоизточно-европейски шампион. Европейски 
вицешампион. Член на националния елитен отбор по ориентиране 
 

1. Колко години се занимавахте с елитен спорт, докато бяхте студент? 
 
По време на следването си успях да съчетая кариерата си по ориентиране с обучение, което беше 
в продължение на 14 години. 
 
2. Как успяхте да съчетаете училището със спорта, като се има предвид, че се справяте и в 
двете? 
 
Практикуването на спорт отнема много време и училището е важно в живота на всеки човек да 
стане „човек“, но ако поддържате баланс между двете, без единото да става по-важно от 
другото, да бъдете на една линия по отношение на времето и интереса, които проявявате към 
всяко едно, тяхната комбинация ще бъде под ръка и ще направи перфектна връзка. 
 
3. Спортният клуб предлагаше ли ви подкрепа във вашата спортна дейност? 
 
Когато сте дете, не мислите за помощ от клуба или за това, което трябва да спечелите от каквато 
и да е дейност, но с времето започва да става приоритет да имате комфорт в ежедневието и от 
тази гледна точка, мога да кажа, че бях изцяло подкрепена и ми бяха предложени най-добрите 
условия да се представям, и да не се налага да се отказвам или да не поддържам баланс между 
страстта и ученето. 
 
4. Училището и учителите направиха ли нещо за вас, за да ви улеснят да спортувате? 
 
Винаги е добре да има малко повече разбиране, но образованието си е образование и всичко 
зависи от теб самия по отношение на наваксването на това, което си изпуснал, да бъдете в същия 
ритъм с другите в класа и да можеш да завършат обучението си. 
 
5. Смятате ли, че ви е било достатъчно или ако ви е било предложено повече, бихте могли да 
имате още по-добри спортни резултати? 
 
Смятам, че всичко беше възможно най-добре, като се има предвид възможностите, а 
резултатите вече са дефинирани, не можем да ги променим, но в бъдеще вие вярвате и искате 
по-добро и още. 
 
6. Кои са най-големите трудности, пред които е изправен състезателят по ориентиране, който 
иска да превъзхожда в спорта, но и професионалната подготовка, за да осигури 
задоволителна работа след завършване на дейността като елитен спортист? 
 
Материалните и финансови ресурси ни определят неволно днес и считам, че това е една от 
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трудностите, които има всеки елитен спортист и зависи от финансовата „база“, която го 
подкрепя, за да може да продължи, без да се налага да избира едно от двете . 
 
7. Какво мислите, че клубът, федерацията, правителството биха могли да направят за дуалната 
кариера за елитни спортисти? 
 
Участието е ключовата дума във всички области, спортистът идва с всичко, което има най-добре, 
с тренировките си, но без помощта и участието на тези, които трябва да подкрепят спортиста, 
той не може да се представи, необходима е много подкрепа и помощ, под всякакви форми, за 
да има резултати в спорта. 

 
АЛЕКСАНДЪР БЛЕЖДЕА - Многократен национален и Югоизточно-европейски шампион, член на 
националния елитен отбор по ориентиране 
 

1. Колко години се занимавахте с елитен спорт, докато бяхте студент? 
 
Практикувах спорт за високи спортни постижения в продължение на 8 години по време на 
следването си. 
 
2. Как успяхте да съчетаете училището със спорта, като се има предвид, че се справяте и в 
двете? 
 
Спазвах баланс между двете, колкото ми позволяваше времето. 
 
3. Спортният клуб предлагаше ли ви подкрепа във вашата спортна дейност? 
 
Да. Бях подкрепен с безплатната помощ за настаняване и усилия и с някои малки финансови 
награди за спечелените медали. Получих помощ и при приема в Университета по физическо 
възпитание. 
 
4. Училището и учителите направиха ли нещо за вас, за да ви улеснят да спортувате? 
 
Всичко зависи от вас да завършите обучението си, но разбирането и добротата от страна на 
учителите, когато отсъствах от училище, за да ходя по лагери и състезания, беше добре дошла. 
 
5. Смятате ли, че ви е било достатъчно, или ако ви беше предложено повече, бихте могли да 
имате дори по-добри спортни резултати? 
 
Да, винаги има място за подобрение както по отношение на резултатите, така и всякакъв вид 
подкрепа, която може да бъде предложена. 
 
6. Кои са най-големите трудности, които един спортист, който иска да превъзхожда в спорта, 
но и в професионалната подготовка, за да осигури задоволителна работа след завършване на 
дейността като елитен спортист? 
 
На първо място, финансовото състояние, което винаги ви отдалечава от спорта, но с помощ и 
воля в това, което правите, можете да ги комбинирате. 
 
7. Какво мислите, че клубът, федерацията, правителството биха могли да направят за дуалната 
кариера за елитни спортисти? 
 
Да ни осигури необходимите условия за подобряване на физическата подготовка, но и 
финансова основа, така че да не се налага да се отказваме от това, което правим, а то изисква 
много време и подкрепа от всички. 
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И двамата състезатели работят и се занимават с ориентиране. Те са членове на румънския 
национален отбор по ориентиране. 

 
АДЕЛА ГАЛАТЕАНУ - многократен национален и югоизточно-европейски шампион, част от младежкия 
национален отбор и студент 1-ва година в Университета на политехниката в Букурещ 
 

1. Докато сте били в гимназията, пренебрегнали ли сте курсовете и тестовете си, защото сте 
посещавали спортни събития по ориентиране или тренировъчни лагери? 
 
Не, почти никога. Училището винаги е било приоритет. 
 
2. Чувствахте ли някакъв натиск от името на вашия треньор да придадете по-голямо значение 
на тренировките и състезанията, а не на ученето? 
 
Не. Винаги общувах с треньора си за училищните проекти и изпити и дори в тренировъчни лагери 
ми беше позволено да пропусна някои тренировки, за да завърша училищните си проекти или 
да уча за много труден изпит. 
 
3. Какво ще кажете за образователната система? Посещавали сте обикновена гимназия, а не 
спортно училище. Виждате ли някакви негативни моменти, които биха могли да бъдат 
подобрени за подпомагане на по-добри млади спортисти, посещаващи редовно обучение, 
като вас? 
 
Докато са в гимназията, учениците са мотивирани да практикуват спорт чрез някои спортни 
стипендии. Студентите, които могат да докажат, че имат добри резултати в различни 
национални спортни събития, получават тези стипендии - някои малки суми пари. В същото 
време учениците с отлични оценки в гимназията получават и стипендии, които възнаграждават 
усилията им за обучение. Недостатъкът е, че можете да получите една или друга стипендия. Аз 
например можех да получа и двете според образователните и спортните си резултати, но бях 
принуден да избера само един. Студентите спортисти не са мотивирани да учат по-усилено за 
получаване на тази допълнителна стипендия, освен тяхната спортна стипендия. 
 
Друг негативен въпрос беше, че те промениха правилото за отпускане на стипендията за спортни 
резултати в последната ми година от гимназията. Преди можех да го получа за спортните си 
резултати в състезанията от румънската или международната федерации по ориентиране. През 
последната ми година трябваше да се присъжда само за спортисти, присъстващи на едно 
събитие, организирано с одобрението на Министерството на образованието и научните 
изследвания - където, поне за ориентиране, участваха само непрофесионални бегачи. По този 
начин, въпреки че тренирах усилено, за да бъда част от националния отбор и да печеля 
национални първенства, резултатите ми не бяха признати, тъй като тези професионални събития 
не са свързани с Министерството на образованието и научните изследвания. 
 
4. Как се чувствате сега, в университета? Чувствате ли се по-насърчени да спортувате от начина, 
по който системата на висшето образование е организирана? 
 
Не. Чувствам, че е още по-трудно. Имах курсове и семинари от понеделник до четвъртък, 
разпръснати през целия ден, така че нямах време да тренирам. Би било много полезно, ако мога 
да имам по-гъвкав график, да успявам да вмъквам всеки ден по няколко часа за тренировка. 
Също така би било много обнадеждаващо, ако университетът ще плаща на студентите достъп до 
фитнес зали или спортни центрове в близост до дома им или ако студентите могат да влязат по 
всяко време в добре оборудван спортен център в кампуса. 

 
13. Има ли практика във вашата страна армията и полицията да ангажират елитните ориентиращи 
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във военни служби? 
 
Не е задължително да има практика. Има тази възможност за ориентиране, както и за спортисти от 
други спортове, да се наемат в армията, като преминат някои физически и психологически тестове. Да 
бъдеш елитен ориентировъчен, разбира се, носи предимството да си физически подготвен за 
тестовете и най-вероятно психологически подготвен. Но няма такава официална политика, която 
елитни ориентировачи, които желаят да се присъединят към армията или полицията да се приемат 
автоматично въз основа на спортната им кариера. В Румъния много от елитните състезатели по 
ориентиране избраха да бъдат назначени в армията, тъй като им се дава време за обучение и подкрепа 
за участие в различни военни лагери и състезания по ориентиране. 
 
14. Моля, вземете интервюта от елитни спортисти, които са получили услуги за ДК или са били част 
от програма за ДК и техния личен опит относно ползите и необходимостта от подобряване на ДК. 
 
15. Моля, анализирайте документите, практиките и интервютата и направете препоръки за ДК на 
ниво клуб. 
 
Спортистите често се сблъскват с предизвикателства, когато им се налага да съчетават спортна кариера 
с образование или професионална дейност. Спортистът се нуждае както от високо ниво на мотивация, 
адаптивност и отговорност, така и от специални програми за подпомагане, за да се избегнат ситуации, 
при които талантливите спортисти трябва да избират между образование и спорт или между 
професионална дейност и спорт. 
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Доклад 2 от проучването – Естония 
 
1. Колко спортни клуба съществуват във вашата страна и кои са първите 10 най-успешни спортни 
клуба по отношение на спортните постижения? 
 
В Естония има общо почти 2500 спортни клуба, 70 спортни федерации, 123 спортни асоциации, 19 
окръжни спортни федерации и 450 спортни училища. 
 
В Естония най-популярните спортове са волейбол и футбол. Във футбола най-успешните спортни 
клубове са FC Flora, Nõmme Kalju FC и Tallinna FCI Levadia. Във волейбола най-добрите клубове са 
Bigbank Tartu, Tallinna Ülikool, BMF / Rakvere и Saaremaa VK. 
 
В леката атлетика спортът се предлага основно от университетски спортни клубове - Спортен клуб на 
Университета в Тарту и Спортен клуб на Талинския университет. В същото време Талинското училище 
по лека атлетика „SS Kalev“ и училището Audentes също се състезават при по-младите възрасти. 
 
В бойните изкуства най-успешните са Karateklubi Falco и Sports Club Impact. 
 
2. Имат ли тези спортни клубове програми и стратегии за дуална кариера за спортисти? Моля 
обяснете. 
 
Клубове, свързани с гимназии и университети, подкрепят своите ученици, които се състезават в 
спортове от елитно ниво, докато учат. Твърди се, че те могат да използват някои от дейностите като 
свои кредити в университета, ако това е прието от професорите. 
 
Повечето от останалите клубове предлагат наставнически сесии, но не предлагат специални програми 
за дуалната кариера. 
 
3. Съществуват ли мрежи за дуална кариера за спортисти във вашата страна и бихте ли ги описали 
подробно? 
 
В Естония нямаме мрежа за дуална кариера, но през последните години Естонският олимпийски 
комитет прие това като една от основните си цели за популяризиране и обсъждане. Със сигурност в 
бъдеще ситуацията ще се подобрява и ще се правят по-добри решения за консултиране и работа в 
мрежа. 
 
4. Колко спортни клуба във вашата страна изпълняват програми и услуги на ДК и как си сътрудничат 
с образователния и бизнес сектора? Моля, опишете най-добрите практики в ДК на ниво спортни 
клубове. 
 
В рамките на сътрудничеството на програмата за дуална кариера на Естонския олимпийски комитет, 
Естонският фонд за осигуряване за безработица предлага безплатни кариерни консултации, в които 
всички заинтересовани страни са добре дошли. Специалистите в кариерата на Естонския фонд за 
осигуряване за безработица могат да бъдат поканени да говорят безплатно от спортни организации 
или да провеждат работни срещи, например в лагери или информационни дни за спортисти в цяла 
Естония. 
 
5. Кои публични органи, отговорни за политическите области, участват в ДК (дуална кариера за 
спортисти) във вашата страна? Разработили ли са съответните публични власти и спазват ли 
национални насоки в ДК, като зачитат националната специфика на националната спортна, 
образователна система и културно разнообразно и тяхното съдържание? Моля, посочете някои 
правни рамки в ДК във вашата държава, ако те съществуват. 
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Няма насоки или политика по отношение на дуалната кариера за спортисти, поради което няма органи, 
които да проверяват как се прави това. Всички университети и клубове имат автономията да 
организират нещата, както намерят за добре. 
 
6. Какво е съдържанието на съответните национални насоки за ДК във вашата страна като основни 
цели, препоръки и др., Като специфични образователни договорености, механизми за 
награждаване, финансови облаги и помощ при наемането на работа на елитни спортисти? 
 
Няма насоки относно наемането на елитни спортисти. 
 
7. Какви са критериите за допустимост на състезател да бъде включен в програмата на ДК във вашата 
страна? Кой орган има право да определи спортиста като елитен? 
 
Отбелязан от Естонския олимпийски комитет, елитен спортист е спортист, който има трудов договор 
със спортен работодател или спортна организация или който има статут на елитен спортист, признат 
от спортна организация, ръководен орган или държава въз основа на доказан успех и постижение. 
 
8. Съществуват ли във вашата страна персонализирани гъвкави образователни пътеки за ДК в 
подкрепа на студентите спортисти в средното и висшето образование и какви са те? 
 
Например естонските университети използват интернет базирани учебни канали, които позволяват на 
спортистите да поемат дисциплини дистанционно. В същото време двата основни университета в 
Естония - университетът в Тарту и университетът в Талин - предлагат възможност за удължаване или 
отлагане на учебните периоди и, ако е необходимо, също индивидуална учебна програма. Такива 
споразумения обаче са случайни и персонализирани и не отговарят на установените норми и 
разпоредби. Следователно устойчивостта на такива възможности не може да бъде гарантирана. 
 
В Естония обаче няма програма за дуална кариера за спортисти. Това вероятно се дължи на факта, че 
мерките, свързани с управлението на дуалната кариера на спортисти, са сравнително нови в Европа и 
дори да съществуват различни програми в някои страни, все още няма подходящи споразумения 
между спортната и образователната система или пазара на спорта и труда. Тъй като спортът също е 
важна част от икономиката, като допринася за 2,58% за заетостта в Естония (средно за ЕС 2,12%) и 
представлява 1,64% от общата добавена стойност (средно за ЕС 1,76%), продължаващото развитие на 
спортния сектор, включително топ спортисти, също е напълно оправдано, планиране и изпълнение на 
помощни дейности за справяне с предизвикателствата, свързани с дуалната кариера. 
 
9. Съществува ли във вашата страна междуведомствен орган, който да осигури механизма на 
междусекторно сътрудничество, координация и успешно прилагане и мониторинг на политики за 
дуални кариери за талантливи и елитни спортисти, включително пенсионираните? Ако да, кои са те 
и какво включва текущата им дейност на практика. 
 
Не. 
 
10. Каква по-нататъшна политика разработват отговорните публични органи в ДК във вашата страна 
и какво включва техният план за действие за периода 2020-2022? 
 
Наред с други неща, основните принципи на естонската спортна политика до 2030 г. посочват, че на 
най-добрите спортисти ще се предоставят безплатни възможности за висше образование и в случай 
на задочно обучение, което несъмнено е един от допълнителните начини за придобиване на 
образование, то ще бъде по-лесно достъпно. В същото време е известно, че университетите в Естония 
не получават отделно финансиране от държавата за развитието на така наречения университетски 
спорт или за специалното насърчаване на съчетаването на придобиването на образование и спорт. 
Днешната организация по същество е решение на самия университет и как да се подпомогне 
придобиването на образование за най-добрите спортисти. 
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11. На национално ниво съществува ли система за мониторинг на студентите спортисти и техните 
кариерни пътища и заетост и ако да, моля, обяснете основните й характеристики. 
 
Много организации са ангажирани косвено със студентски спорт в Естония, но като цяло само една се 
занимава с него. В Естония дейностите на учениците спортисти се управляват и координират от 
Естонската академична спортна асоциация. Въпреки че EASL си сътрудничи с Естонския олимпийски 
комитет и Министерството на образованието и научните изследвания, той не е пряко част от тези 
организации. Партньорите за сътрудничество на EASL са следните: ROI OÜ, Естонски културен фонд, 
Естонски съвет за данъци върху хазарта, град Тарту, Международна университетска спортна 
федерация (FISU), Европейска университетска спортна асоциация (EUSA) и Европейска академична 
мрежа за спортни услуги ENAS. 
 
По отношение на ниската обществена подкрепа, подкрепата за дуалната кариера трябва не само да 
включва създаването на гъвкава учебна програма, но трябва да се култивира като обучение през целия 
живот, което трябва да бъде подкрепено по договор от местните власти, министерства и Националния 
олимпийски комитет. Въз основа на проблемите, свързани с финансирането, може да се заключи, че 
проблемът преобладава финансово в няколко различни области, като се започне с наличието на пари, 
тяхното разпределение и завърши с организационни дейности. 
 
12. Има ли вашата национална политика за ДК процедури за оценка на качеството и ако отговорът 
е да, моля, обяснете ги. 
 
В Естония няма въведена комисия или процедури за оценка на качеството на политиката на ДК. 
 
13. Действат ли вашите национални спортни федерации / институции от името на елитни спортисти 
студенти и предоставят ли им услуги и подкрепа и кои федерации правят това и какво точно правят? 
 

Настоящи и бивши топ спортисти могат да кандидатстват за двугодишната образователна 

стипендия EOK и MER, за да плащат такси за обучение във висше учебно заведение или 
институция за професионално обучение. Размерът на стипендията е до 1000 евро на семестър. 

Спортисти, които са част от естонския отбор от поне три години, могат да се състезават за 

стипендията. Ако спортистът вече е завършил активната си кариера, то той може да 
кандидатства в рамките на не повече от пет години. Очаква се също така стипендиантите да 

следват принципите на феър плей в живота и спортните си дейности, да дават пример за по-

младите хора и да следват антидопинговите правила. 
 

14. Спортните федерации по ориентиране или други спортни федерации имат ли специални 

политики и практики на ДК във вашата страна и информирани ли са спортните клубове за 

тези инициативи? 

 
Спортните федерации по ориентиране нямат никакви програми или политики с дуална 

кариера. 

 
15. Колко елитни състезатели по ориентиране и от кои клубове по ориентиране са във 

вашата страна? 
 

A-koondis 

Timo Sild  Kaitsejõudude SK 

Lauri Sild  Kaitsejõudude SK 

Kristo Heinmann OK Ilves 
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Kenny Kivikas OK Ilves 

Evely Kaasiku OK JOKA 
Laura Joonas OK Võru 

 
B-koondis 

Marianne Haug OK Võru 

Eleri Hirv  OK Võru 
Teele Telgma SK Saue Tammed 

Kerstin Uiboupin OK Võru 

Margret Zimmermann OK Kape 
Heino Ollin  Rakvere OK 

Peeter Pihl  SK Saue Tammed 

Sergei Rjabõškin SRD SK 

Ats Sõnajalg Harju KEK RSK 

Jaagup Truusalu OK Võru 
Sander Vaher OK Põlva Kobras 

Kaarel Vesilind SRD SK 

 
16. Моля, вземете интервюта от минимум 2 елитни състезатели по ориентиране във 

вашата страна относно необходимостта от програми и услуги за ДК и техния личен опит в 

сферата на ДК, както и препоръки. Колко от тези елитни състезатели по ориентиране са 
професионалисти? 

 
Интервю 1 

 

Jüri Joonas казва, че въпреки че общността за ориентиране свързва различни поколения, 
ролята на елитните спортове не е толкова видима, поради което е трудно да се говори за 

дуална кариера. Въпреки че по отношение на населението ориентирането е популярно в 

сравнение с други европейски страни, общият брой все още е сравнително нисък. 
Ориентирането се извършва главно като хоби, а не като самостоятелна кариера. Основните 

условия на отборите трябва да бъдат подобрени, за да се конкурират с други страхотни 

отбори на високо ниво в бъдеще. 
 

По отношение на общия възглед за спорта и дуалната кариера, в допълнение към спорта за 
високи спортни постижения, дуалната кариера ще даде възможност да се фокусираме по-

гъвкаво върху образованието, подготвяйки спортистите за успех в обществото и трудовия 

живот, докато не се наложи човек да се откаже от елитния спорт. Дуалната кариера със 
сигурност е проблем, за който всеки спортист рано или късно мисли. Много активни 

спортисти се обучават в допълнение към спортната си кариера, изправени пред време и 

логистични ограничения. 
 

17. Има ли практика във вашата страна армията и полицията да ангажират елитното 
ориентиране във военни служби? 

 

Планът за развитие "ЕСТОНСКО ОРИЕНТИРАНЕ 2030" посочва, че сътрудничеството с 
военните и отбраната не е било достатъчно систематично и широкообхватно и това със 

сигурност е една от целите на способността за развитие на района. 
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До 2020 г. в рамките на сътрудничеството между Естонския олимпийски комитет и 

Естонските сили на отбраната, най-добрите спортисти, които са призовани на задължителна 
военна служба, могат да продължат да тренират по време на военна служба. 

 
Най-добрите спортисти са съсредоточени в щаба и комуникационния батальон, 

разположен в Талин, спортистите за зимни спортове също могат да печелят време в пехотен 

батальон Куперянов. Военната служба на спортиста може да бъде отслужена два пъти 
годишно: през лятото и есента. 

 

В допълнение към международните състезания за титли, най-добрите спортисти, наети от 
Силите на отбраната, се състезаваха и в международни военни състезания, организирани 

от CISM (Международен съвет за военен спорт). 

 

В този спортен отбор имаше и 2 елитни ориентировачи. 

 
18. Моля, вземете интервюта от елитни спортисти, които са получили услуги за ДК или са 

били част от програма за ДК и техния личен опит относно ползите и необходимостта от 

подобряване на ДК. 
 

Интервю 1 

 
Silver Koni е играч на дисков голф, който е бил част от университетски отбор по волейбол, а 

по-късно е бил треньор на женски отбор по волейбол. Той казва, че след завършване на 
гимназия младите хора продължават обучението си във висше учебно заведение, отиват 

на военна служба и работят. До този момент много малко от тях са показали толкова добри 

резултати, че могат да бъдат отдадени изцяло на спорта. 
 

Винаги е съчетавал и двете - учене и спортуване. Той обяснява, че за спортист ученето има 

две цели: помага за придобиването на знания, необходими за започване на работа в 
избраната област в бъдеще, и за облекчаване на напрежението, свързано с топ спортовете. 

Комбинирането на тези дейности обаче не е лесно, тъй като спортистите в най-добрата 

възраст по отношение на спортните постижения трябва да разделят своите и без това 
ограничени ресурси - време, енергия и материални ресурси между двете важни дейности. 

 
Той признава, че понякога университетската учебна програма е твърде натоварена, за да 

спортува на високо ниво и смята, че тези неща могат да бъдат доразвити. Наличието на 

университетски консултации и възможността да използва някои от спортните му дейности 
като университетски кредити е програмата за дуална кариера, която университетът е 

осигурил за своите студенти. 

 
Интервю 2 

 
Rasmus Liira беше скиор, който имаше някои консултации и наставничество чрез своя отбор, 

което според него не би могло да се разглежда много като програма за дуална кариера. 

Той вярва, че в днешно време има по-добри възможности. Той смята, че е най-добре за 
младите спортисти, ако учителите разбират и подкрепят същността на кариерата на един 

спортист. Това обаче изисква задълбочена информационна работа в областта на 

образованието. 
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Тъй като например при карането на ски атлетът е на върха си в средата на двадесетте, това 
ще отнеме много време. Ако спрете да спортувате едва след средата на тридесетте, е много 

лошо, ако не е правено нищо друго освен спорт. 
 

По този начин университетите вече не могат да предлагат дистанционно обучение и онлайн 

обучение, което иначе би предоставило възможност за попълване на предмети, дори ако 
отборът е някъде на лагер. Това би означавало, че след тренировка в продължение на 3 

часа на ден, все пак ще откриете, че има достатъчно време за вашите неща. 

 
Интервю 3 

 

Kaur Kuslap, член на естонския отбор по гребане, който следва електротехника в Талинския 

технологичен университет, заяви, че е към края на бакалавърското си обучение, все още 

има някои предмети, които да завърши и ще се дипломира през пролетта. 
 

Според дипломата той ще стане електроинженер, но в бъдеще вижда работата си в 

областта на роботиката. Младежът от Вилянди, който миналата година спечели бронзовия 
медал от световното първенство в състава на четири лодки, планира да продължи да 

спортува още няколко години, но в същото време вижда значително влияние върху 

бъдещото му качество на живот от инвестиране в силно образование. 
 

Той каза, че от една страна е добре за най-добрите спортисти да намират и други неща, 
освен да спортуват, защото така получават рутинна почивка от мозъка и тялото си. От друга 

страна е важно да не се налага да започвате от нулата и да се тревожите твърде много в 

края на кариерата си. Практическият опит премахна напрежението, няма причина да се 
притеснявате и определено ще се справите. 

 

19. Моля, анализирайте документите, практиките и интервютата и направете препоръки 
за ДК на ниво клуб. 

 

Трудно е да се правят предложения на клубно ниво, тъй като темите за дуалната кариера 
са сравнително нови в естонския спорт и дискусията започна през последните няколко 

години в по-широкото пространство. Вижда се, че дуалната кариера и изборът за нея трябва 
да се правят от самите спортисти и техните треньори, а не на клубно ниво. Второто мнение 

е, че университетите трябва да носят отговорност да предоставят повече подкрепа. 

 
От изследвания и интервюта може да се заключи, че трябва да се повиши осведомеността 

сред учениците в гимназията. Повишаването на осведомеността трябва да започне по-

рано, за да могат младите хора да вземат правилните решения на ранен етап и така 
треньорите и възпитателите или учителите да могат по-добре да помогнат на своите 

спортисти с дуална кариера. Познаването на дуалната кариера ще помогне на млад човек, 
който се радва на спорт, да се справи по-добре с обвързването на висшето образование и 

спортната кариера в бъдеще. 

 
Дуалното кариерно консултиране в университетите също е недостатъчно, то също ще 

изисква обучението на съответните преподаватели. Би било полезно да се създаде отделна 

длъжност за консултант с дуална кариера, който би могъл да предоставя съвети на 
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студентите спортисти и да ги поддържа в крак с актуалната информация за дуалната 

кариера. Информация за дуалната кариера може да бъде получена от ученик още по време 
на придобиването на средно или професионално образование, така че на следващото ниво 

на образование да има по-добри перспективи за успешното функциониране на по-късна 
дуална кариера. 
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