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Приложение 1 

 

Състав на експертните групи и брой на проведените заседания през периода на 

изпълнение на втория работен план на ЕС за спорта (2014—2017 г.) 

 

Експертна група Държави 

членки 

Наблюдатели Брой заседания 

Уреждане на изхода от 

спортни срещи 

24 24 5 

Добро управление 24 26 7 

Икономическо 

измерение 

25 24 4 

УЗФА 28 17 5 

Развитие на човешките 

ресурси в спорта 

26 15 7 
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Приложение 2 

Статус на постигнатите резултати по втория работен план на ЕС за спорта (2014—

2017 г.)  

(към октомври 2016 г.) 

 Резултат Ръководеща 

работна 

структура 

Плани

ран 

срок 

Статус Представяне 

пред работна 

група „Спорт“ 

(РГС) 

1 Обмен на най-добри 

практики и учене от опита 

на другите въз основа на 

препоръките на експертната 

група относно 

предотвратяване на 

употребата на допинг в 

непрофесионалния спорт 

(издадени в рамките на 

първия работен план за 

спорта)  

Генерални 

директори в 

областта на 

спорта 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

9.4.2015 г. 

2 Обмен на най-добри 

практики по отношение на 

борбата срещу уреждането 

на изхода от спортни срещи, 

по-специално относно 

евентуална препоръка на 

Комисията за най-добрите 

практики в 

предотвратяването на 

свързаното със залагане 

уреждане на изхода от 

спортни срещи и борбата 

срещу него, последвана от 

доклад за актуалното 

състояние 

Експертна 

група по 

въпросите на 

уреждането 

на изхода от 

спортни 

срещи 

Първо 

полуго

дие на 

2016 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

5.12.2016 г. 

3 Изготвяне на препоръки на 

експертната група с цел 

защита на младите 

спортисти и правата на 

децата в спорта 

Експертна 

група по 

въпросите на 

доброто 

управление 

Първо 

полуго

дие на 

2016 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

2.9.2016 г. 
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4 Изготвяне на ръководни 

принципи, свързани с 

демокрацията, правата на 

човека и трудовите права, 

по-специално в контекста на 

процедурата за възлагане на 

големи спортни прояви, 

евентуално последвано от 

обществено поемане на 

ангажименти 

Експертна 

група по 

въпросите на 

доброто 

управление 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

15.1.2016 г. 

5 Насърчаване на 

съществуващите принципи 

на добро управление, 

евентуално последвано от 

обществено поемане на 

ангажименти 

Експертна 

група по 

въпросите на 

доброто 

управление 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

2.9.2016 г. 

6 Изготвяне на препоръки или 

насоки на експертната група 

по въпросите на равенството 

между половете в спорта, 

евентуално последвано от 

обществено поемане на 

ангажименти 

Експертна 

група по 

въпросите на 

доброто 

управление 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

15.2.2016 г. 

7 Изготвяне на препоръки на 

експертната група с цел 

измерване на 

икономическите ползи от 

спорта в ЕС въз основа на 

текущата работа за 

насърчаване на създаването 

на сателитни сметки за 

спорта в държавите членки 

Експертна 

група по 

икономическ

ото 

измерение 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

25.4.2016 г. 

8 Изготвяне на препоръки на 

експертната група относно 

големите спортни прояви, 

по-специално във връзка с 

въпросите на оставеното 

наследство с акцент върху 

социалната, икономическата 

и екологичната устойчивост 

Експертна 

група по 

икономическ

ото 

измерение 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

15.1.2016 г. 
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9 Изготвяне на практически 

насоки за начините за 

насърчаване на прозрачни и 

дългосрочни инвестиции в 

спорта, включително 

финансиране от ЕС, въз 

основа, наред с другото, на 

препоръките от 2012 г. за 

устойчивото финансиране на 

спорта, включително 

държавна помощ 

Експертна 

група по 

икономическ

ото 

измерение 

Първо 

полуго

дие на 

2016 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

24.10.2016 г. 

10 Изготвяне на препоръки на 

експертната група с цел 

насърчаване на физическото 

възпитание в училищата, 

включително на 

двигателните умения в ранна 

детска възраст, както и за 

създаване на полезни 

взаимодействия със 

спортния сектор, местните 

органи и частния сектор 

Експертна 

група по 

въпросите на 

УЗФА 

Първо 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

6.7.2015 г. 

11 Координиране на 

изпълнението на 

препоръките на Съвета 

относно УЗФА  

Експертна 

група по 

въпросите на 

УЗФА 

Второ 

полуго

дие на 

2016 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

24.10.2016 г. 

12 Изготвяне на препоръки на 

експертната група с цел 

насърчаване на 

доброволната работа в 

спорта, включително най-

добрите практики относно 

правни и фискални 

механизми 

Експертна 

група по 

управление 

на човешките 

ресурси в 

спорта 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

4.11.2016 г. 

13 Обмен на най-добри 

практики и доклад за 

актуалното състояние във 

връзка с включването на 

спортни квалификации в 

НКР с препратка към ЕК 

Експертна 

група по 

управление 

на човешките 

ресурси в 

спорта 

Второ 

полуго

дие на 

2016 г. 

В процес 

на 

изпълнение 

Предстои 

представяне 

през РГС 
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14 Изготвяне на препоръки на 

експертната група относно 

приноса на спорта за 

пригодността за заетост на 

младите хора, включително 

на младите професионални 

спортисти и спортистки, и 

създаването на работни 

места в спорта и свързания с 

него пазар на труда 

Експертна 

група по 

управление 

на човешките 

ресурси в 

спорта 

Второ 

полуго

дие на 

2016 г. 

В процес 

на 

изпълнение 

Предстои 

представяне 

през РГС 

15 Изготвяне на практически 

насоки за съответствие на 

националните квалификации 

с международните стандарти 

за квалификации на 

международната спортна 

федерация 

Експертна 

група по 

управление 

на човешките 

ресурси в 

спорта 

Второ 

полуго

дие на 

2015 г. 

Завършено Представено 

пред РГС на 

05.12.2016 г. 

16 Изготвяне на доклад за 

актуалното състояние във 

връзка с изпълнението на 

насоките на ЕС относно 

двойната кариера 

Експертна 

група по 

управление 

на човешките 

ресурси в 

спорта 

Първо 

полуго

дие на 

2017 г. 

В процес 

на 

изпълнение 

Предстои 

представяне 

през РГС 

 

 


