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 #SafeSPORTevent
Проектът #SafeSPORTevent се осъществява в много предизвикател-
ни времена за Европа и света, когато основната цел на Европейската 
комисия е безопасността на всички участници в програмите “Еразъм+” 
и “Европейски корпус за солидарност”, както и защита от всякакви 
предизвикателства, които могат да се появят в бъдеще. Основната цел 
на проекта #SafeSPORTevent е да предпази спортистите, особено 
младите, от рискове за здравето и други рискове чрез подобряване на 
условията за тренировки и състезания, особено по време на форсма-
жорни обстоятелства, които трябва да бъдат преодолени чрез специфич-
ни протоколи за сигурност, каквито на този етап на развитие в спортния 
сектор не съществуват. Проектът подкрепя мобилността на доброволци, 
треньори, организатори и служители на спортни и нестопански орга-
низации с образователна цел и обогатява техните умения и знания за 
реакция, с която да се оптимизира безопасността и сигурността.

За постигане на горепосочените цели на проекта бе реализирано след-
ното:

• Разработен е Наръчник за добри практики за безопасно спортно 
събитие, включващ практически протоколи за безопасно спорт-
но събитие, които спортните организации могат да използват като 
ръководство по време на организацията на местни/национални/
международни спортни събития и за иновативно образование с ак-
цент върху безопасността и сигурността (неформални образователни 
дейности);

• Проведени са срещи на спортни мениджъри, администратори и до-
броволци в 2 държави от Европейския съюз, държава – кандидатка 
за член на ЕС и държава от Западните Балкани, с цел повишаване 
на техните знания и умения свързани с повишаване на безопасност-
та и сигурността в спорта, особено по време на спортни събития;

• Проведено е международно обучение “Комплексна среда за сигур-
ност и спорт” и са проведени местни обучителни курсове като въз-
произвеждане на международните правила и норми, за да се осигу-
ри натрупващ ефект.

Настоящото изследване, което е интегрална част от проекта, има за цел 
да установи състоянието на безопасността и сигурността в спортния 
сектор. Събраните данни са анализирани от екипа на проекта, а обоб-
щените данни от изследването бяха взети предвид при планирането на 
образователните дейности в рамките на проекта #SafeSPORTevent.
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От древни времена спортът е символ на мира, един-
ството и силата на човешкия дух и физическата из-
дръжливост. Спортът е съществен елемент от живота 
на съвременните общества. Големите спортни събития 
привличат интереса на много хора от цял свят. Раз-
витието на новите и модерни технологии ускори ме-
дийното отразяване на спортните събития, а достъпът 
до спортни състезания, футболни турнири и т.н. стана 
по-лесен от всякога.

Бързото развитие на глобализацията позволи на фено-
вете да се събират и да пътуват като част от организи-
рани групи поддръжници или да посещават спортни съ-
бития самостоятелно. Тези масови публични събирания 
в подкрепа на определен играч или отбор са станали 
символ на единството на човечеството, независимо от 
раса, пол или социално положение.

Въпреки това, именно по време на тези големи спорт-
ни събития рисковете за сигурността и безопасността 
на хората са най-големи. Сигурността в спорта е общ 
термин, който обхваща различни рискове или фактори, 
произтичащи или причинени от човека, като тероризъм 
или небрежност по отношение на правилата за безопас-
ност или причинени от външни явления, като природ-
ни бедствия, политическа нестабилност и пандемии. 
Всички тези фактори повишават риска за спортните 
събитията и все повече ги обвързват с международната 
и националната сигурност, политика и други.

През последните години радикализацията и насилието 
сред младите хора се превърнаха в значим глобален 
проблем. Те доведоха до нарастване на езика на ом-
разата, ксенофобията и насилието, както и до религи-
озен и политически екстремизъм и в крайна сметка до 
тероризъм.

В миналото има многобройни примери, когато извест-
ни спортисти и/или зрители са ставали жертви поради 
различни рискови фактори. Подобни инциденти биха 
могли да нанесат значителни щети както на безопас-
ността на хората, така и на репутацията на засегнати-
те организации. В миналото инциденти по време на 
спортни събития са довеждали до частична или дори 
пълна отмяна на спортни събития, което от своя страна 

води до сериозни финансови загуби за спортистите и 
зрителите като цяло.

Някои от най-сериозните инциденти по време на голе-
ми спортни събития са следните:

• Май 1964 г. - ПЕРУ: В една от най-тежките футболни 
трагедии загиват над 300 фенове, а 500 са ранени 
при безредици по време на Олимпийски мач-ква-
лификация в Лима.

• Януари 1971 г. - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Шестдесет и 
шест души загиват, след като са стъпкани на ста-
дион “Айброкс” в Глазгоу, при опита си да напуснат 
мача между “Рейнджърс” и “Селтик”. 

• Октомври 1982 г. - РУСИЯ: Феновете са смазани, 
при опита си да напуснат мача за Купата на УЕФА 
между московския Спартак и холандския Харлем на 
стадион „Лужники“ в Москва. Години наред офи-
циалните лица от бившия Съветски съюз не съоб-
щават за трагедията. Когато го направиха, властите 
посочиха официален брой на загиналите – 66, но 
според неофициални сведения броят на загиналите 
е бил 340 души.

• Май 1985 г. - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Най-малко 56 
души загиват, а повече от 200 са ранени при пожар 
на трибуните в Брадфорд.

• Март 1988 г. - НЕПАЛ: При блъсканица към заклю-
чените изходи по време на градушка на стадиона в 
Катманду загиват повече от 90 фенове.

• Април 1989 г. - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Деветдесет 
и шест души загиват и най-малко 200 са ранени в 
най-тежката спортна трагедия във Великобритания, 
след струпване на тълпа от фенове на бариерите на 
полуфиналния мач за купата на Англия между Ли-
върпул и Нотингам Форест на стадион “Хилсбъро” в 
Шефилд.

•  Октомври 1996 г. - ГВАТЕМАЛА: До 82 души 
загиват, след срутване на трибуна по време на 

 ВЪВЕДЕНИЕ

6 #SafeSPORTevent



квалификационен мач за Световната купа между 
Гватемала и Коста Рика в Гватемала Сити.

• Май 2001 г. - ГАНА: Около 126 души са убити в Акра, 
след използване на сълзотворен газ от полицията 
срещу разбунтувалите се фенове.

• Февруари 2012 г. - ЕГИПЕТ: Най-малко 74 души 
са убити, а повече от 1 000 са ранени след края на 
дербито между Ал Масри и Ал Ахли в Порт Саид.
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Тероризмът е глобална заплаха. Свидетели сме на 
различни терористични атаки, извършени в различни 
страни и с различни методи. Терористичните атаки мо-
гат да бъдат извършени от терористични групи, отделни 
терористи или радикализирани лица. Използваните 
оръжия също могат да бъдат различни: огнестрелни 
оръжия, бомби, ножове или обикновени и леснодостъп-
ни средства, като автомобили, камиони и др.

Много терористични атаки са извършени срещу спорти-
сти или участници или зрители на спортни събития.

Някои от най-големите спортни събития в миналото, 
които показват връзката между тероризма и спорта, са: 

Септември 1972 г. – Летни Олимпийски 
игри през 1972 г

Атентат срещу израелски Олимпийски спортисти. 
Единадесет израелски спортисти и треньори са взети 
за заложници, а след това убити от фракцията “Черни-
ят септември” на „Организацията за освобождение на 
Палестина“ по време на “Мюнхенското клане”. Убит е и 
един немски полицай.

Юли 1996 г. - Летни Олимпийски игри в 
Атланта

През 1996 г., Ерик Робърт Рудолф, бивш експерт по 
взривни вещества в американската армия, поставя ра-
ница с бомба в Олимпийския парк “Сентениъл”, причи-
нявайки смъртта на двама души и ранявайки повече от 
110 други. По-късно Рудолф е наречен “Атентаторът от 
Олимпийския парк”. Паркът е единственото олимпийско 
място, отворено за обществеността, и веднага след ин-
цидента охраната и наблюдението са удвоени, а чантите 
е трябвало да се проверяват преди влизане в парка.

2005: Атентатите в университета в 
Оклахома

Джо Хинрикс, студент в Университета на Оклахома, 
взривява бомба на открит площад по време на футболен 

мач на “Оклахома Сунърс” през 2005 г. Бомбата е била 
поставена на 200 метра от мемориалния стадион “Гей-
лорд Фемили Оклахома” с капацитет 82 112 зрители. 
Убит е само атентаторът, но инцидентът предизвиква 
първото обучение за извънредни ситуации в универси-
тета през 2007 г.

Март 2009 г. - Нападение срещу автобуса на 
отбора по крикет на Шри Ланка

След този атентат, Пакистан играе международни мачо-
ве почти изцяло извън родината си, след като шестима 
полицаи и двама цивилни са убити при нападението 
срещу автобуса на отбора на Шри Ланка на път за 
стадион “Кадафи” в Лахор. Тилан Самаравера и Таран-
га Паранавитана са хоспитализирани, а няколко други 
играчи получават наранявания в резултат на инцидента.

Януари 2010 г. - Нападение на автобус на 
футболния отбор на Того

Трима души - шофьорът на автобуса, помощник-тре-
ньорът и пресаташето на отбора - загиват, след като 
терористи откриват огън по автобуса на Того в Кабинда, 
Ангола, където отборът пътува за началото на Купата на 
Африканските Нации. Сред ранените пътници са защит-
никът Серж Акакпо и вратарят Кодьови Обилале.

Април 2013 г. - Атентат по време на  
Бостънския Маратон

През 2013 г. двама братя от чеченски произход Джохар 
Царнаев и Тамерлан Царнаев взривяват две бомби на 
Бостънския Маратон, в резултат на което загиват трима 
души, а над 200 други участници и зрители са ранени. 
След инцидента мерките за сигурност на подобни със-
тезания се увеличават значително, като участниците са 
насърчавани да носят всички лични вещи в прозрачни 
найлонови торбички.

  СПОРТНИТЕ СЪБИТИЯ И ЗАПЛАХАТА 
ОТ ТЕРОРИЗЪМ
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Ноември 2015 г. - терористични атаки в 
Париж и взрив на “Стад дьо Франс“

Вълна от терор в Париж причинява 137 жертви, вклю-
чително загиват тримата атентатори самоубийци, в 
близост до стадион “Стад дьо Франс”, на който Франция 
и Германия играят приятелски мач. По време на дерби-
то, феновете са изведени на футболният терен, а двата 
отбора прекарват нощта на стадиона.

Предполага се, че броят на жертвите би могъл да е по-го-
лям, ако не е била преди това подобрена системата на 
охрана на “Стад дьо Франс”. Частен охранител, отказва 
достъп на 20-годишният атентатор, след като забелязва 
подозрителното му поведение. Атентаторът детонира ус-
тройството извън стадиона, ранявайки случайни минува-
чи и причинявайки единствено своята смърт.

Освен заплахата от тероризъм, известни са случаи на 
инциденти на спортни събития, причинени от природни 
бедствия или други рискове за сигурността, както и бой-
котиране на Олимпийски игри по политически причини 
и социални вълнения.

Следователно, може да приемем за вярно, че мерките 
и дейностите за сигурност са съществен компонент 
от подготовката и провеждането на спортни събития. 
Всеки спортен клуб, както и всеки спортен мениджър, 
трябва да има стратегия за оценка на риска и да пред-
приеме всички необходими мерки за защита на спорти-
стите, публиката и свързаните с мероприятието активи. 
От изключителна важност е да се идентифицират 
най-големите заплахи и да се елиминират или намалят 
уязвимите места, което ще спомогне за минимизиране 
на рисковете по време на спортни събития.
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1 https://www.coe.int/en/web/sport/-/the-new-convention-on-safety-security-and-service-now-in-force- 

За да се идентифицират рисковете за сигурността при 
организирането на спортни събития, е важно да се 
разбере какво означава сигурност в сферата на спорта и 
какво включва тя.

В Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран 
подход към безопасността, сигурността и обслужването 
на футболни мачове и други спортни събития (CОЧС № 
218) спортната сигурност се схваща като „всички мерки, 
насочени към справяне с насилието на стадионите и 
извън тях, и включва всички мерки, предназначени за 
възпиране, предотвратяване и санкциониране на всеки 
случай на насилие или лошо поведение във връзка с 
футболни мачове и други спортни събития. Тя включва 
по-специално оценка на риска, сътрудничество между 
полицията и други съответни агенции и въвеждане на 
санкции.“ Тази подробна дефиниция включва прос-
транства както на стадионите, така и извън тях, което 

разширява обхвата на мерките, прилагани към спортни 
събития.

Наред с понятието за сигурност, Конвенцията опреде-
ля безопасността на спортните събития като „всички 
мерки, свързани със защитата на хората от наранявания 
или риск за тяхното здраве и благополучие по време 
на спортни събития. Това включва инфраструктурата 
на стадионите и сертифициране, както и действие при 
извънредни ситуации“. 

Както безопасността, така и сигурността, включени в 
плановете за управление и оценка на риска, биха могли 
да помогнат за намаляване на рисковете от заплаха от 
тероризъм, насилствен екстремизъм, природни бед-
ствия и небрежност по отношение на безопасността на 
критичната инфраструктура.

  КОНЦЕПЦИЯ ЗА СПОРТНА  
СИГУРНОСТ
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2  https://www.un.org/counterterrorism/sport-and-security-programme 
3 https://www.coe.int/en/web/sport/-/the-new-convention-on-safety-security-and-service-now-in-force-

Сигурността в спорта става все по-важна тема не само 
на местно и национално, но и на международно равни-
ще. Големи международни организации, като Организа-
цията на обединените нации и Европейския съюз, съз-
дадоха и разработиха глобални програми и инициативи 
за справяне със заплахите за сигурността на спортните 
събития.

Службата на ООН за борба с тероризма (UN-OCT) 
представи Глобална програма за сигурност на големи 
спортни събития и насърчаване на спорта и неговите 
ценности за предотвратяване на насилствени екстреми-
зъм в съответствие с Летните Олимпийски игри в Токио 
и Световната купа по футбол 2022 в Катар. 

Европейският съюз също обръща голямо внимание на 
борбата с тероризма по време на спортни събития. ЕС 
е приел стратегия за борба с тероризма, в която два 
от четирите стълба са насочени към „предотвратяване 
и защита“, което е пряко приложимо към спортните 
събития.

Според „Плана за действие в подкрепа на защитата 
на обществените пространства“, „последните терорис-
тични атаки показват, че обществените пространства 
са обект на повтарящи се нападения, като се използва 
присъщата уязвимост на тези така наречени „лесни 
цели“, произтичаща от техния открит характер и пуб-
личност“. Планът за действие набляга на появата на все 
по-голям брой „нискотехнологични“ атаки, целящи да 
причинят масови жертви и по-голям обществен отзвук.

Защитата на обществените пространства и местата за 
провеждане на събития представлява особено предиз-
викателство за държавите-членки на ЕС. Това се дължи 
на голямото разнообразие от обществени места, които 
са били или биха могли да бъдат обект на нападение, на 
различните им характеристики, вариращи от напълно 
открити пространства до зони подсигурени до опреде-
лена степен, на разнообразието от лица, участващи в 
охраната на такива обекти, на риска от масови жертви и 
особено на необходимостта да се намери баланс между 
подобряването на сигурността и запазването на откри-
тия характер на обществените места, като се гаранти-
ра, че гражданите могат да продължат ежедневния си 
живот.

Ето защо през 2017 г. ЕС предприе интегриран между-
ведомствен подход към сигурността на големите спорт-
ни събития . Подходът акцентира върху необходимостта 
от прилагане на мерки за безопасност, сигурност и об-
служване в комбинация, така че да се запази откритият 
характер на обществените пространства, като същевре-
менно се гарантира безопасността и сигурността както 
на спортистите, така и на зрителите.

Въпреки че държавите-членки сами решават как да 
прилагат тези мерки, планът за действие на ЕС и свър-
заните с него документи осигуряват важна подкрепа, 
насоки и координация на политическите мерки, пред-
приети от националните правителства.

  ГЛОБАЛЕН ОТГОВОР НА 
ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОБЛЕМ
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ГЛАВА 1
ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ 
И ЗАПЛАХИ, СВЪРЗАНИ 
С ОРГАНИЗИРАНЕТО 
И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
СПОРТНИ СЪБИТИЯ.



Може да се отбележи, че спортните инциденти са от 
различно естество и могат да бъдат причинени от раз-
лични фактори. Вече сме ставали свидетели на кървави 
терористични атаки срещу спортисти и обществеността, 
на насилие, причинено от хулигани, на жертви, породе-
ни от строителни аварии, или на други подобни инци-
денти. Като се има предвид сложността на обстановката 
в сферата на сигурността, е невъзможно да се гаранти-
ра, че в бъдеще няма да има нападения или инциденти, 
свързани със спортни събития. Можем дори да предви-
дим, че ще се случат инциденти, ще възникнат извън-
редни ситуации и атаките може да станат още по-усъ-
вършенствани. Въпросът е как можем да се подготвим, 
да реагираме адекватно и да възстановим щетите, за 
да ограничим последиците от извънредни ситуации 
при спортни събития. Спортните организатори трябва 
да са наясно с методологиите за оценка на риска, за да 
откриват заплахи, да идентифицират уязвимите места 
и да намаляват последствията. Информацията, събрана 
чрез този процес, е изключително ценна за подобрява-
не на мерките за сигурност.

Въз основа на горепосочената информация факторите, 
които могат да причинят инциденти със сигурността 
на спортни събития, могат да бъдат групирани, както 
следва:

1. Инциденти, причинени от човешка дейност: теро-
ризъм, хулиганство, пренебрегване на нормите за 
безопасност и др.;

2. Природни бедствия (торнадо, урагани, наводне-
ния, земетресения);

3. Политическа нестабилност, войни, пандемии и др.;

4. Хибридни атаки;

5. Кибератаки;

6. Заплахи от нови и разрушителни технологии.

Горепосочените фактори могат да се проявят самостоя-
телно или в различни комбинации, като по този начин 
усложняват както мерките за превенция, така и ця-
лостното управление на сигурността. Факторите могат 
също така да се проявяват в различна степен. Един от 

проблемите, с които се сблъскват спортните организато-
ри, е определянето на потенциалното ниво на заплаха и 
предприемането на подходящи мерки.

Процесът на оценка на риска е начин за определяне на 
нивата на риск и заплаха, както и за идентифициране 
на потенциални уязвимости. Тези оценки предоставят 
жизненоважна информация за защитата на критичните 
активи от терористични атаки и други заплахи. Упра-
вителите на спортни обекти могат да идентифицират 
уязвимите места и по този начин да подобрят инфра-
структурата на обекта и да укрепят системите за физи-
ческа защита.

Рискът е присъщ на почти всички аспекти на живота и 
не може да бъде напълно елиминиран. Управлението на 
риска е систематичен и аналитичен процес за раз-
глеждане на вероятността дадена заплаха да застраши 
даден актив, лице или функция и за определяне на 
действия за намаляване на риска и смекчаване на 
последиците от атака или опасно събитие.
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1.1. Инциденти, причинени от човешка 
дейност: тероризъм, хулиганство, 
пренебрегване на нормите за 
безопасност и др.

1.1.1. Тероризъм

През последните години станахме свидетели на различни 
терористични атаки - политически или идеологически мо-
тивирани дейности - насочени срещу хора и/или инфра-
структура. В повечето случаи терористичните дейности са 
мотивирани от ислямски, крайно десен или крайно ляв ра-
дикализъм. Основната цел на терористите е да извършат 
нападения, които да причинят максимален брой жертви, 
предимно цивилни граждани, като по този начин създадат 
паника и хаос. Що се отнася до методите за извършване 
на терористични дейности, участниците могат да използ-
ват бомби, огнестрелни оръжия, хладно оръжие – ножове, 
мечове и други. През последните няколко години станахме 
свидетели на това как обикновени средства, като леки и 
товарни автомобили, се превръщат в оръжия за масови 
терористични атаки.

В повечето случаи мишените на терористите са големи 
групи от хора, тъй като основната им цел е да причинят по-
вече жертви. Медийното отразяване на събитията, вклю-
чително записването на действията, извършени от самите 
терористи, е неразделна част от желаните резултати. По 
този начин по-лесно се постигат целите им за постигане 
на по-голяма обществена реакция и предизвикване на 
страх и хаос.

Вече сме били свидетели на няколко сериозни терорис-
тични нападения, насочени към спортни събития. Спорт-
ните събития са обект на терористични атаки по няколко 
причини. Първо, там се събират много хора – спортисти 
и зрители. Второ, спортните събития са в центъра на 
вниманието на медиите и на много голям кръг от хора. 
По този начин терористичните атаки получават по-голям 
отзвук. Трето, при неограничен брой участници и зрители 
става по-трудно да се извършват инспекции и проверки за 
сигурност и да се контролира движението и поведението 
на хората.

Степента на заплахата от терористични атаки е различна 
в различните страни. Тя може да зависи от степента на 
радикализация в страната, от политиката, провеждана от 

4  https://ec.europa.eu/newsroom/pps/items/674909 

държавата, както и от много други фактори. Степента на 
риска може да се променя с течение на времето. В пове-
чето случаи тази оценка се извършва от специализирани 
държавни агенции. Организаторите на спортни прояви 
трябва да са наясно, че същите могат да бъдат една от 
целите на терористите, и да търсят съдействие от специа-
лизираните органи.

Рисковите фактори за заплахата от тероризъм по време на 
спортни събития също варират в зависимост от структура-
та на публичното място, мащаба на събитието, наличието 
и готовността на служителите по сигурността и влиянието 
на външни фактори, като например географското положе-
ние и финансовите ресурси, отделени за безопасността и 
сигурността на събитието. 

Примерен инструмент, използван за определяне на риска 
от терористични инциденти, е „Оценка на риска от терори-
зъм на публични места в ЕС за практикуващи специали-
сти“. Аналитичната оценка на вероятността, определени 
обществени пространства да се превърнат в мишена за 
терористични дейности включва следните показатели:

Посещаемост;

Символика на обекта (например културна, религиозна, 
идеологическа, историческа, икономическа);

Размер на обекта;

Значимост ( последици, вследствие нападението на 
публичното пространство – човешки живот, логистични, 
икономически, социални );

Специфично събитие и присъствие на ВИП личности;

Вече съществуващи мерки за сигурност;

Достъпност (свобода на достъпа, контрол на достъпа, 
пешеходци, превозни средства и т.н.).4

Макар че тези фактори могат да бъдат субективни по 
отношение на конкретното място на провеждане, разумно 
е да се заключи, че спортните събития се радват на голяма 
посещаемост, имат определено символично значение и 
мащабен характер, поради което притежават атрибутите 
да станат привлекателни цели за злонамерена дейност.
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От гледна точка на потенциалните последици терорис-
тичните атаки се считат за събития с ниска вероятност и 
сериозни последици. Последствията често са сериозни 
и необратими и могат да бъдат разделени на краткосроч-
ни, средносрочни и дългосрочни. В краткосрочен план 
терористичните атаки причиняват наранявания на хора, 
а в много случаи и загуба на човешки живот. Сериозните 
икономически загуби и разрушаването на имущество и 
инфраструктура са други непосредствени последици. Като 
се вземат предвид дългосрочните последици, терористич-
ните инциденти могат да окажат отрицателно въздействие 
върху туризма и преките чуждестранни инвестиции в 
страната или региона. Дългосрочният страх на обществото 
води до икономически загуби и пазарни сътресения, както 
и до загуба на доверие в държавните институции и власти.

1.1.2. Хулиганство

Хулиганството е широко разпространено в много страни. 
Спортните събития могат да се използват като възмож-
ност за разпространение на радикални идеи. Много често 
участието на хулигани в спортни събития е съпроводено с 
употреба на алкохол и/или наркотици, които предизвикват 
агресивно поведение. Това поведение на хулиганите може 
да бъде животозастрашаващо за много хора или да се ма-
териализира във вандализъм и други незаконни дейности. 
Известни са случаи на причиняване на смърт и телесни 
повреди на повече от едно лице по време на спортни съ-
бития по хулигански подбуди. Спортните събития могат да 
бъдат и повод за събиране на агитки, които впоследствие 
предприемат „наказателни действия“ срещу други отбори 
или техни привърженици, или решават да извършат пог-
роми или престъпни действия срещу малцинства и други 
групи хора.

Футболните ултра-организации са друг важен пример за 
разпространението на насилствен екстремизъм сред при-
вържениците. Ултрасите, които се определят като твърдото 
ядро на футболните фенове, са много активни по трибуни-
те в Европа и използват това, за да популяризират крайно 
десен насилствен екстремизъм, анти-ЛГБТ, расистки, 
антирелигиозни и антисемитски възгледи5. По този начин 
спортните стадиони доста често се превръщат в места за 
изразяване на всички форми на екстремизъм и антисис-
темни настроения. Това от своя страна поражда насилие, 

5  https://www.frontiersin.org/research-topics/19494/sport-radicalisation-and-violent-extremism 
6  https://www.osce.org/serbia/118397 

омраза и в крайна сметка хулиганство сред футболните 
фенове.

Всичко това поставя ясна задача пред държавните органи 
и организаторите на спортни мероприятия да предпри-
емат мерки за предотвратяване на незаконни действия от 
страна на агитките/хулиганите.

Степента на риска от агресивно поведение на агитките и 
хулиганите зависи от много фактори, включително какви 
и колко са тези агитки, вида спорт, който се практикува и 
други. Държавните органи обикновено водят регистри и 
наблюдават дейността на агитките и техните лидери. Ето 
защо организаторите на събития трябва да се свържат с 
полицията и правоохранителните органи.

Факторите, които допринасят за насилственото поведение 
и хулиганството по време на спортни събития, са пре-
дизвикани от съвкупност от фактори. Проучване6 на тема 
„Младежта и хулиганството по време на спортни събития“, 
проведено от Организацията за Сигурност и Сътрудни-
чество в Европа, разделя рисковите фактори за хулиган-
ство на две групи: лични качества на индивида и външни 
(предимно социални) фактори.

Що се отнася до индивидуалните фактори, причините, 
които допринасят за това, могат да бъдат разочарование, 
причинено от социалната и икономическата ситуация, 
безработица, хронична екзистенциална несигурност, 
безнадеждност, липса на перспективи, икономическо 
неравенство, както и психологически мотиви като скука, 
авантюризъм и любопитство. Външните фактори включват 
социалния статус и положение в обществото, но в проуч-
ването се посочва, че не всички хулигани произхождат от 
уязвимите по-ниски социални слоеве, тъй като някои от 
характеристиките на насилието могат да се припишат на 
средните или висшите класи.

Други причини за хулиганство по време на спортни съби-
тия са недоволството срещу феновете на противниковия 
клуб, лошата охрана на стадионите, лошата инфраструк-
тура на мястото на събитието и прекомерната употреба на 
алкохол и наркотици.
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RAND Europe също така проучва факторите, свързани с 
агресивното и антисоциално поведение по време на фут-
болни събития, като установи следните7:

Влиянието на алкохола, въпреки че причинно-следствена-
та връзка между алкохола и хулиганството е неясна;

Вътрешни и външни или релационни психологически 
фактори (прилив на адреналин, усещане за значимост 
т.н.);

Спортни съперничества, за които е доказано, че увелича-
ват агресията сред феновете;

Социално-политически фактори, като безработица, ре-
пресии от страна на държавни структури и етническо-на-
ционално напрежение. Този фактор може да се преплита с 
фактора на политическата нестабилност в дадена страна;

Пространствени фактори: голям брой футболни фенове 
могат да пътуват до друга държава без намерение да 
посетят мача, а по-скоро да се съберат с привърженици на 
обществени места и фен зони;

Фактори, свързани с обстановката и атмосферата: те 
включват, но не се ограничават до размера на футболната 
среща, мястото на провеждане на мача, числеността на 
публиката и размера на групата фенове, присъстващи на 
събитието;

Реакциите на играта се съчетават с очакванията на фено-
вете за играта.

Като цяло заплахата от хулиганство може да се разглежда 
като многопластово явление, което много често е непред-
сказуемо и води до сериозни последици.

1.1.3. Липса или пренебрегване на правилата за 
безопасност

Неизпълнението на регламентирани дейности или не-
спазването на правилата и разпоредбите за безопасност 
също са често срещани действия или пропуски, които мо-
гат да доведат до злополуки по време на спортни събития. 
Такива могат да бъдат неспазването на противопожарните 
разпоредби, което може да доведе до пожари, допускането 
на повече хора в определени съоръжения, което може да 

7  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2580/RAND_RR2580.pdf 

доведе до разрушаване или срутване на инфраструктурата 
под натиска на зрителите, и много други. Организаторите 
на събития трябва да направят подробен анализ на ри-
сковите фактори и да предприемат необходимите преван-
тивни мерки. Това включва идентифициране на рисковите 
елементи, спазване на всички изисквания и предписания 
на властите и други.

Рисковите фактори, свързани с липсата на правила за 
сигурност и безопасност на спортните обекти, често са 
свързани с неефективни, а в някои случаи дори несъщест-
вуващи лицензионни споразумения и такива за сертифи-
циране на безопасността. Наличието на такива лицензи е 
от първостепенно значение, тъй като то би помогнало на 
лицата отговорни за мястото на провеждане и за органи-
зацията на събитието да проверяват, оценяват и наблюда-
ват проектирането, строителството и мерките за управле-
ние на струпването на хора, въведени на стадионите, и по 
този начин да гарантират, че всички разглеждани точки са 
в съответствие с националните и международните стан-
дарти и добри практики.

Липсата на лицензиране и лошият надзор на правните 
стандарти и задължения често са свързани с корупция 
и затова сътрудничеството между публичния и частния 
сектор при решаването на проблемите с безопасността е 
от решаващо значение. Последиците от лошата инфра-
структура при спортни събития могат да бъдат пагубни 
както за сигурността и безопасността на спортистите, 
публиката и персонала на мястото на провеждане, така и 
за репутацията на организаторите и екипа за управление 
на сигурността.

1. 2.  Природни заплахи (торнадо, 
урагани, наводнения, земетресения)

Природните бедствия са разнообразни и рядко предви-
дими. Много е трудно да се предвиди кога точно, с каква 
сила и по какъв начин те могат да повлияят на едно или 
друго събитие. Известни са случаи на вулканични изриг-
вания, които са възпрепятствали на участието на спор-
тисти и зрители. За пример ще посочим, че през 2010 г., 
поради изригване на вулкан беше преустановено цялото 
въздушно движение над Северна Европа. Земетресенията 
също са причинявали много разрушения и жертви и т.н.

16 #SafeSPORTevent



Дейността на спортния ръководител при определяне на 
риска е да оцени дали са спазени всички норми, изисква-
ни за изграждането на съоръженията.

В други случаи може да се прецени естеството, силата и 
моментът на настъпване на определени природни явле-
ния, като урагани, торнадо, проливни дъждове, градушки и 
други. Обикновено тази информация може да се получи от 
специализираните служби и да се вземе предвид при взе-
мането на решение за провеждане, отлагане или отмяна 
на спортно събитие.

Тъй като в близко бъдеще се очаква да се увеличи ин-
тензитета на климатичните промени, ще се увеличи и 
заплахата за организирането и провеждането на спортни 
събития. Горещините водят до хоспитализация на играчи 
в спортове от тенис до крикет, състезанията се отменят 
поради екстремни метеорологични условия, а зимните 
спортове се опитват да се справят с по-малко сняг и лед. 
Всичко това налага спортните организации да се адапти-
рат към променящата се климатична среда.

Планетата се затопля и рисковите фактори включват 
масивни пожари, по-силно изразени горещини и по-ин-
тензивни дъждове. В резултат на това много от спортовете 
на открито стават все по-предизвикателни. Например, 
смущенията на Европейския континент, дължащи се 
на климатичните условия, могат да се наблюдават през 
цялата година; по-влажните есени и зимни сезони водят 
до кални условия, а по-сухите лета оказват негативно 
влияние върху качеството на повърхностите.

8  https://sustainabilityreport.com/2020/05/21/sport-climate-change-and-acknowledging-vulnerability/ 

Проучване в Обединеното кралство установи, че екстрем-
ните метеорологични условия създават рискове за спорти-
стите и обществеността и имат сериозни финансови 
последици8. Така например през спортния сезон 2015/16 г., 
в Обединеното кралство са отменени общо 25 мача.

Предвид горепосочените обстоятелства, за спортните 
ръководители е необходима ефективна и актуална оценка 
на риска, за да могат да предвидят и, когато е възможно, 
да намалят рисковете от природни бедствия.

1. 3. Политическа нестабилност, войни, 
пандемии и др. 

Политическата нестабилност и войните създават сериозни 
рискове за спортните събития, спортистите и зрителите. 
Трябва да се направи добър анализ на риска, когато се 
взема решение за изпращане на спортисти за участие в 
спортни състезания в нестабилни региони и определени 
нестабилни държави. Следва да се вземе предвид рискът 
спортистите и зрителите да станат жертва на военни 
действия или на криза с заложници. От друга страна, 
подобни ситуации могат да направят невъзможно напус-
кането на държава, в която се водят военни действия, 
поради закъснения на полети и блокади на пристанища.

Рискът, който представляват пандемиите, може да се види 
в примера с COVID-19. Пандемиите предизвикват сериоз-
ни смущения в планирането и провеждането на спортни 
състезания. Това засяга както спортистите, така и орга-
низаторите. Например става все по-трудно да се съберат 
много хора на едно място, без да се застраши здравето 
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им. От друга страна, събития като Олимпийските игри имат 
огромна историческа, социална и културна стойност и от-
мяната им може да има последици за страната домакин не 
само по отношение на финансовите загуби, но и в дипло-
матическите отношения с други държави и т.н.

Провеждането на спортни събития които събират големи 
маси хора може да бъде фактор за разпространението на 
болестта, като по този начин се компрометират мерките на 
здравните органи. Според Световната здравна организа-
ция (СЗО) «спортните събития могат да привлекат особено 
голяма посещаемост на местни и международни зрители, 
които се събират на стадионите, игрищата и фен зоните, 
но също така и преди и след самите събития. Това може да 
се случи по време на мероприятия на феновете, на площа-
ди, летища, в автобуси, влакове и други «пресечни точки», 
където се събират голям брой хора“9 .

В случай на пандемии е необходима по-добра коорди-
нация на процеса на вземане на решения с участието 
на всички заинтересовани страни, както и прилагане на 
необходимите мерки, преосмисляне на необходимостта 
от международни пътувания и организиране на масови 
прояви и използване на основан на риска подход при взе-
мането на решения за провеждане, промяна, отлагане или 
отмяна на масови прояви и др. Организаторите и всички 
заинтересовани страни могат да използват «Инстру-
мент на СЗО за оценка на риска при масови събирания 
COVID-19 - Спортни Събития», линк към  уеб адрес:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333187 

Организаторите трябва да са наясно, че няколко фактора 
могат да се комбинират, като по този начин се увеличават 
рисковете. Например при пандемични ситуации, когато е 
взето решение за провеждане на състезание с ограничен 
брой зрители, трябва да се обърне специално внимание 
на билетите, чието дублиране или фалшифициране може 
да доведе до събиране на повече хора от разрешеното и 
по този начин да се компрометират здравните мерки.

Друг рисков фактор може да се открие в случай на поли-
тическа нестабилност в конкретната държава, в която се 
провежда спортното събитие. Обществените безредици, 
бунтовете и неподчинението са смущения, които могат да 

9  https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/502853/sporting-event-considerations-COVID-19.pdf
10  https://www.researchgate.net/publication/338651838_Prospective_tourists’_възприятията за риска и намеренията за пътуване до страна 
домакин на мегаспортно събитие с очевиден риск 
11  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49576-3_32 

повлияят отрицателно на възприятието за безопасността 
на спортните събития. Проучване разкрива, че в случаите, 
когато съществува риск от политическо и/или социално 
насилие, туристите са по-малко склонни да пътуват и да 
посещават страната, в която се провежда събитието10 .

1. 4. Хибридни атаки

Хибридните атаки са сравнително нови рискове и са 
свързани най-вече с масовото навлизане на социалните 
мрежи в човешкия живот и възможността да се получава и 
изпраща информация по всяко време и от всяко място.

Хибридните атаки все още не са достатъчно проучени от 
гледна точка на възможното им въздействие върху спорт-
ните събития. Може да се заключи, че рискът за спортните 
събития е свързан с разпространението на фалшиви но-
вини, например. Генерирането и изпращането на фалши-
ви новини, свързани със спортно събитие, спортисти или 
общественост, може да провокира нежелани действия и 
да доведе до негативни последици.

Важно е да се анализират възможните рискове и да се 
определят каналите и начините за споделяне на валидна 
и надеждна информация.

Разпространението на неточна или фалшива информация 
може пряко да засегне големи спортни събития. Скорошен 
случай, показващ въздействието на хибридните заплахи 
върху спортната сигурност, беше разпространението на 
дезинформация и фалшиви новини за разпростране-
нието на вирусът „Зика“ по време на Олимпийските игри 
през 2016 г., в Рио де Жанейро, Бразилия. В социалните 
медии са разпространени постове, в които се твърдеше, 
че „Зика“ е измислица или е план за обезлюдяване на 
цивилизования свят, което доведе до повишени опасения 
за посещаемостта или дори до дискусии за отмяна на 
Олимпийските игри в Рио де Жанейро11.

Фалшиви новини съпътстват и организацията на Олим-
пийските игри в Токио, които първоначално са насро-
чени за 2020 г., но са отложени поради избухването на 
пандемията COVID-19. Международният Олимпийски 
комитет и организаторите на Токио 2020 предупредиха 
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за разпространението на фалшиви новини във връзка с 
отмяната на спортното събитие.

Хибридните заплахи могат да варират от любителски 
публикации в социалните медии със слабо въздействие до 
добре планирани хибридни атаки срещу провеждането на 
спортно събитие. Една стратегия за управление на риска, 
отчитаща тази заплаха, би помогнала на организаторите 
да въведат мерки за избягване на подобни нарушения.

Политическата нестабилност в световен мащаб, изо-
стрена от кризата в здравеопазването COVID-19, доведе 
до потвърждаване на забраната за протести по време 
на Олимпийските игри от Международния Олимпийски 
комитет12. Външни фактори, като протести срещу расово 
обусловената смъртност предизвикана от полицейски ор-
гани, авторитарните режими и нарушенията на правата на 
човека в някои държави, създават рискове за използва-
нето на големи спортни събития като инструмент за изява 
на неподчинение и политизиране на случая, което води до 
по-нататъшна поляризация и противопоставяне.

1. 5. Кибератаки

Кибератаките могат да засегнат всяка високотехнологична 
дейност и да доведат до негативни последици за системи-
те и оборудването.

Кибератаките могат да преустановят определени дейности 
или да задействат технологични процеси, които могат да 

12  https://www.washingtonpost.com/sports/2021/04/25/ioc-rule-50-olympics/ 
13  https://cltc.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/10/Cybersecurity_of_Olympics_CLTC.pdf 

доведат до неправилно функциониране на системите и да 
ги направят потенциално опасни. Навлизането на интер-
нет базирани решения ще направи системите все по-ри-
скови по отношение на кибератаките.

Ето защо киберсигурността трябва да бъде приоритет за 
всяка дейност, включително за организирането и провеж-
дането на спортни събития. Предварителната оценка на 
уязвимостите и предприемането на адекватни мерки за 
защита и отбрана са абсолютно задължителни за спортни-
те ръководители.

Нарастващият темп на цифровизация създава както 
възможности, така и предизвикателства за служителите по 
сигурността на спортни събития. От организацията до про-
веждането на събитията свързаните интелигентни устрой-
ства, таблети и смартфони, се превърнаха в неразделен 
аспект на света на спорта. Повечето спортни събития вече 
са дигитализирани и колкото по-добра е свързаността, 
толкова по-висок е рискът от възпрепятстване от страна 
на злонамерени лица.

„Технологизацията» на спорта ще продължи и цифровите 
технологии ще бъдат включени във всеки аспект на спорт-
ното преживяване. От системите за отчитане на резул-
татите и грижите за спортистите до «умните» стадиони и  
зрителски преживявания надградени с умни устройства. 
Някои от цифровите тенденции, идентифицирани от Цен-
търа за дългосрочна киберсигурност (CLTC)13 , включват:
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• Повишената количествена оценка на спортните сис-
теми за точкуване, която изисква подробни цифрови 
схеми за точкуване;

• Видеопреглед, който включва технология, предназна-
чена да подпомага решенията на длъжностните лица;

• Повишен интерес към събирането на данни за пости-
женията и обучението на спортистите;

• Разпространението на устройства във всеки аспект на 
спортните съоръжения - от хладилници до сешоари;

• Нарастването на броя на преносимите устройства и 
свързаното с тях проследяване на данни;

• Масовото използване на технологии, включително 
виртуална реалност и дронове.

Въпреки подобренията, които настъпват с развитието 
на технологиите, много от бъдещите рискове включват 
хакерски атаки, които биха повлияли на достоверността 
на резултатите от спортните събития, както и основните 
дейности по стадионите. CLTC идентифицира осем ключо-
ви области на риск за провеждането на бъдещи спортни 
събития: 

• Проблеми за системата на стадиона;

• Проблеми на системата за точкуване;

• Проблеми за възпроизвеждане на снимки и видео;

• Проблеми в системата за обслужване на спортистите;

• Манипулация в контрола на достъп;

• Проблеми свързани с транспортни дейности;

• Проблеми които могат да улеснят на терористични 
актове и отвличания;

• Проблеми, предизвикващи паника.

Хакерските атаки, засягащи честността в спорта, 
са особено опасни, тъй като трудно могат да бъдат 

14  https://www.secureworldexpo.com/industry-news/cyber-threat-to-sports 

идентифицирани. Трудно е да се установи кога дадена 
цифрова система е била компрометирана.

Служители в Япония установиха например, че по време на 
Олимпийските игри в Токио правителствени уебсайтове 
са били атакувани приблизително два пъти в минута. Сред 
известните инциденти с киберсигурността от предишни 
Олимпийски игри са:

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В ПЕКИН:

• Измама с билети;

• Атака за отказ на услуга (Distributed Denial-Of-Service 
Attack - DDoS) и свързаните с тях атаки срещу ИТ 
инфраструктурата.

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В ЛОНДОН:

• Измама с билети;

• DDoS и свързаните с тях атаки срещу ИТ 
инфраструктурата;

• Заплаха от фалшива тревога за електрическата 
мрежа.

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО:

• Измама с билети;

• DDoS и свързаните с тях атаки срещу ИТ 
инфраструктурата;

• Хакване на данните на спортистите.

През 2018 г., Зимните Олимпийски игри в Пьонгчанг са 
засегнати от високотехнологична и широкообхватна серия 
от кибератаки, които според информацията нарушиха це-
ремонията по откриването и уебсайта на събитието. Почти 
сигурно е, че тези действия са били спонсорирани с чужда 
държавна намеса с намерението да се наруши провежда-
нето на игрите. Инцидентът се случи въпреки подобрените 
мерки за киберсигурност на Северна Корея и засиленото 
сътрудничество с лица от частния сектор14 .
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С оглед на предполагаемите рискове за киберсигурността 
на големите спортни събития организаторите трябва да 
бъдат внимателни при въвеждането на нови технологии 
в спортните събития. Осезаемите ползи трябва да бъдат 
претеглени спрямо потенциалните рискове за сигурността, 
преди да се пристъпи към въвеждането им.

По отношение на последиците кибератаките върху 
критична инфраструктура могат да доведат до сериозни 
потенциални щети и телесни щети за зрители, спортисти, 
официални лица и други участници. Въпреки че атаки от 
такъв мащаб са изключително редки, те често се осно-
вават на стратегически цели на инфраструктура, която е 
предназначена да защитава човешкия живот: системи за 
сигурност, транспорт, медицински уреди и др.

По-вероятно е да се стигне до щети за хората в резултат 
на ситуация, която предизвиква паника. Например, ако 
свързано с мрежата дигитално табло на стадион бъде 
хакнато, за да покаже предупреждение за тероризъм, зри-
телите могат да пострадат, бързайки да напуснат мястото, 
дори ако предупреждението е фалшиво.

Ето защо организаторите и мениджърите по сигурността 
трябва да бъдат по-добре подготвени за подобни сцена-
рии със защитни системи и управление на риска, за да 
се справят с потенциални киберинциденти по възможно 
най-безопасния начин.

1. 6.  Заплаха от нови и пробивни 
разрушителни технологии

Технологичното развитие несъмнено е допринесло за на-
предъка на човечеството. Въпреки това бързото развитие 
на информационните системи и електронните устройства 
е свързано с някои недостатъци по отношение на прогно-
зирането и откриването на отрицателното въздействие от 
тяхното прилагане. Някои от най-значимите постижения в 
областта на новите и разрушителни технологии включват 
Изкуствен Интелект (ИИ), блокчейн технология, роботика, 
квантови изчисления, 3D принтиране, автоматизиране 
системи и други.

Поради бързото и непредсказуемо развитие на тези 
технологии отговорниците по сигурността и служителите 
на правоприлагащите органи често изостават по отно-
шение на способността си да откриват и предотвратяват 

15  https://securitytoday.com/articles/2020/04/13/how-to-enhance-public-safety-with-emerging-technologies.aspx 

потенциални високотехнологични инциденти. Това е от 
особено значение при организирането на спортни съби-
тия. Организаторите по целия свят носят отговорността да 
осигурят безопасността и сигурността на своите служите-
ли, персонал, посетители и активи. От съществено значе-
ние е да се възприеме възможността за идентифициране 
на системите за сигурност в областта на физическата 
сигурност, заедно с технологичните платформи за работа. 
За да се избегнат и отстранят потенциалните пропуски и 
рискове, спортните ръководители трябва да интегрират 
свързани решения за сигурност, да инвестират в модерни 
технологии, да оборудват охранителите с преносими ус-
тройства, да внедрят роботи за повишаване на човешката 
сигурност и да разработят системи за наблюдение, които 
свързват публичния и частния сектор и правоприлагащите 
органи15 .

Иновационните технологии създават системни рискове за 
глобалната екосистема, които все още не са напълно раз-
брани от специалистите. Ето защо е важно да се разрабо-
ти стратегия за оценка на риска, като се наблегне особено 
на новите технологични разработки.

1. 7. Безпилотни летателни апарати

Едно от технологичните постижения с най-висок риск от 
нарушаване на спортно събитие са така наречените без-
пилотни летателни апарати (БЛА), известни като дронове. 
Безпилотните летателни апарати могат да се използват 
както за полезни, така и за злонамерени цели - от прели-
тане на дрон над стадиона, за да се създаде по-добър ъгъл 
за заснемане на събитието, до потенциално прикрепване 
на взривно устройство към дрон, което може да причини 
сериозни щети, ако остане незабелязано.

Дроновете трябва да бъдат особено важни за ръководи-
телите на службите за охрана, тъй като те не само стават 
все по-евтини и лесни за притежаване, но и са толкова 
технологично напреднали, че на практика всеки, неза-
висимо дали е любител или терорист, може да използва 
устройството. Дори любители пилоти на дронове с добри 
намерения или журналисти могат да представляват запла-
ха за безопасността на спортисти и зрители. Използването 
на такива системи е силно обсъждано по време на големи 
спортни събития и Олимпийски игри.
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Въздушният характер на безпилотните системи създава 
най-големите заплахи за спортната сигурност, тъй като 
е много трудно да се спре нещо, което лети във въздуха. 
Например някои световни първенства по триатлон се 
разпростират на много километри и многобройни от-
крити стадиони, което от своя страна прави трудно, ако 
не и невъзможно, проследяването на цялата площ на 
състезанието.

Пример за това са Зимните Олимпийски игри през 2018 
г., в Пьонгчанг, Южна Корея. Тъй като правителството бе 
с повишена загриженост относно възможното нарушава-
не на спортното събитие от страна на Северна Корея, то 
наложи зони, забранени за полети, над стадионите си, за 
да намали потенциалния риск от атака с дрон. Ограниче-
нията на полетите се появиха като част от актуализация 
на софтуера на дроновете, която въведе ограничения за 
продължителността на спортните игри. Част от защитата 
включваше т.нар. дронове-ловци, които имаха възможност 
да пускат мрежи над подозрителни безпилотни летателни 
апарати, които навлизат в неразрешени зони на стади-
оните и използването на радар за откриване им, за да се 
поеме контрол над потенциални безпилотни летателни 
апарати нарушители16.

Длъжностните лица използваха също така сензорни 
системи за откриване на химически бойни вещества и 
експлозивни заплахи като част от стратегиите за управле-
ние на риска с цел пресичане на заплахи, възникващи от 
нови технологии.

Въпреки всички мерки за сигурност, въведени по време 
на Олимпийските игри, правителството на Южна Корея 
потвърди, че по време на церемонията по откриването е 
имало кибератака, за която се твърди, че е била подготвя-
на повече от година и е била спонсорирана от държавна 
организация, най-вероятно Русия или Северна Корея17. 
Този пример показва, че рискът от нови и разрушителни 
технологии е преплетен с други рискови фактори, като 
кибератаки и хибридни заплахи.

1. 8. Изкуствен интелект (AI)

Изкуственият Интелект е друг рисков фактор, който може 
да се използва както за откриване, така и за активиране 

16  https://www.cnbc.com/2018/02/05/pyeongchang-olympics-deploy-60000-security-forces-anti-drone-tech.html 
17  https://www.cnbc.com/2018/02/05/pyeongchang-olympics-deploy-60000-security-forces-anti-drone-tech.html 
18  https://www.policechiefmagazine.org/emerging-tech-event-security/ 
19  https://www.belfercenter.org/publication/AttackingAI 

на злонамерени дейности по време на спортни събития. 
За пример, ИИ може да се използва от ръководителите по 
сигурността, за да получат представа за потенциалното 
поведение и намерения на участниците в дадено събитие, 
особено когато става въпрос за събития с голям общест-
вен интерес. Процесът на «извличане на информация» се 
ускорява от ИИ и се използва от служителите по сигур-
ността за наблюдение на съдържанието в социалните ме-
дии, онлайн форумите и други уебсайтове, което може да 
бъде потенциално вредно или свързано със сигурността 
на спортното събитие18.

Друго все по-обезпокоително, но все още недостатъчно 
развито явление, е използването на изкуствен интелект в 
скенери за лицево разпознаване, които откриват потенци-
ални терористични заплахи. Такива скенери и детектори 
стават широко разпространени на летищата и на общест-
вени места с концентрация на тълпи. Южна Корея използ-
ва такива скенери за разпознаване на лица по време на 
Зимните Олимпийски игри през 2018 г., за да гарантира 
сигурността на стадионите.

С развитието на технологията за изкуствен интелект обаче 
ще се развиват и стратегиите за злонамерени действия. 
Изследване, проведено от Центъра за наука и между-
народни отношения «Белфер», разкрива, че атаките на 
ИИ срещу системите за разпознаване на лица всъщност 
могат да се използват, за да се избегне разпознаването 
от правоприлагащите органи и да се намали точността на 
тези системи19 . Атаките, базирани на ИИ, биха могли да 
се използват от терористи за манипулиране на лицево-
то разпознаване чрез подстригване или боядисване на 
косата или промяна на характеристиките на лицето, което 
автоматично застрашава ефикасността на системите за 
сигурност на спортни събития.

Може да се отбележи, че иновационните бързо навлизащи 
технологии представляват един от най-големите рискове 
за сигурността на големи спортни събития поради способ-
ността им да причиняват скрити щети и да проникват в 
системите, базирани на изкуствен интелект, за които пър-
воначално се смяташе, че по-скоро подпомагат, отколкото 
нарушават работата на служителите по сигурността.
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Проектът #SafeSPORTevent е в пълно съответствие със 
специфичните цели на програма „Еразъм+“ в областта 
на спорта за развитие и укрепване на организациите; 
повишаване на капацитета им за работа на междуна-
родно ниво; обмен на добри практики, на идеи и мето-
ди в различни области, свързани със спорта и физиче-
ската активност. Основната цел на #SafeSPORTevent 
е да предпази спортистите, особено най-младите, 
от рискове за здравето и други рискове, чрез по-
добряване на условията за тренировки и подготовка 
на състезания и особено по време на форсмажорни 
обстоятелства, които трябва да бъдат преодолени чрез 
специфични протоколи за сигурност, които на този етап 
на развитие не съществуват в спортния сектор. Проек-
тът подкрепя мобилността на доброволци, треньори, 
мениджъри и служители на спортни организации с 
образователна цел и за обогатяване на техните умения 
и знания за реакция в ситуации на безопасност и 
сигурност. 

Проект #SafeSPORTevent има за цел да допринесе за 
по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в 
спорта чрез разработването на набор от възможности 
за спортни мениджъри, доброволци и администрато-
ри, които включват както образователни модули, така 
и модули за обмен на добри практики в областта на 
безопасността и сигурността в спорта, с акцент върху 
спортните събития и събиранията на голямо количество 
хора в спортната среда. Използване и доразвиване в 
областта на безопасността и сигурността на неформал-
ната образователна методология „Обучение чрез спорт“ 
(ОЧС), която е пример за използване на спорта като 
средство за обучение и по този начин за предприема-
не на стъпки за разширяване на спорта отвъд самата 
дейност. Подходът ОЧС в контекста на образованието, 
основан на неформалното образование, ученето чрез 
преживяване и активното участие, е концептуален мо-
дел и практически инструмент за учене. Дейностите по 
тази методика подпомагат и обогатяват процесите на 
неформално обучение в спортния сектор и снабдяват 
участващите експерти по управление и организация 
на спорта с нови умения и инструменти, които да се 
използват ежедневно по време на спортни събития. 
Методологията ОЧС (официален ресурс на Salto) е 
структуриран педагогически неформален образователен 
подход, който работи със спорт и физическа активност 
и се отнася до развитието на ключови компетентности 
на индивиди и групи, за да допринесе за личностното 

развитие и устойчивата социална трансформация с 
основна цел - активно гражданство.

Практическият фокус на проекта е да се развият 
умения и знания чрез образователна мобилност на 
спортни ръководители, доброволци и администра-
тори, за да им се даде възможност да създават и 
използват специфични протоколи за безопасност и 
сигурност, съобразени със спортни събития и съби-
рания на големи групи хора в спортната среда. Чрез 
увеличените образователни възможности в областта 
на безопасността и сигурността в спорта проектът 
#SafeSPORTevent води до положителна промяна в 
Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция като 
преки бенефициенти на проекта, но също така и в цяла 
Европа, тъй като резултатите от проекта са споделени 
със свободен достъп със спортната общност.

Някои от предизвикателствата, с които се сблъскват 
спортните организации както на професионално/елит-
но, така и на местно ниво, са: 

•  Липса на формално и неформално образование в 
областта на безопасността и сигурността в спорта, 
особено по време на организирани спортни съби-
тия, които събират голям брой хора;

• Липса на конкретни протоколи за реакция при 
форсмажорни обстоятелства, които да гарантират 
правилна реакция при внезапно възникване на 
такива ситуации;

• Ясно изразена необходимост на национално и ев-
ропейско равнище да се осигурят качествени про-
токоли и инструменти за реакция при форсмажорни 
обстоятелства по време на спортни събития.

В същото време има огромен брой спортни събития 
(над 300 в целия свят, включително най-големият 
спортен форум - Олимпийските игри), които са отме-
нени през последните години поради извънредната 
ситуация с биосигурността, свързана с пандемията 
COVID-19, а някои от тях трябваше да бъдат прекъсна-
ти по време на провеждането им, а спортните органи-
зации, организиращи тези събития, нямаха никакви 
или притежаваха много ограничени протоколи за 
реакция.
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2.1.  Европейски политики в областта на 
безопасността и сигурността в спорта

До момента в областта на спорта и физическата актив-
ност в ЕС са осъществени следните етапи на развитие 
на спортната политика: 

• В Бялата книга за спорта от 2007 г., се отбелязва, 
че саморегулирането може да се справи с повечето 
предизвикателства, които засягат спорта, ако се 
прилагат принципите на доброто управление;

• В съобщението си от 2011 г., („Развитие на евро-
пейското измерение в спорта“) Комисията зае 
по-подробна позиция, като отбеляза, че доброто 
управление в спорта е условие за автономия и са-
морегулиране на спортните организации;

• През 2011 г. темите за доброто управление и ук-
репването на организацията на спорта в Европа са 
включени в подготвителните действия в областта 
на спорта. Селектирани, изпълнени и приключени 
до края на 2013 г. осем проекта;

• Европейското финансиране в областта на спорта и 
физическата активност стана реалност през 2014 г., 
със старта на програмата „Еразъм+“ за периода 
2014-2020 г., и 2021-2027 г., която позволява на 
спортните клубове и организации в ЕС да обеди-
нят усилията си и да намерят решения на общи 
проблеми;

• Европейската седмица на спорта стартира през 
2016 г., и подпомага спортните клубове и органи-
зации да постигнат по-добра видимост на своите 
дейности, като през последните издания постигна 
огромен успех.

В областта на сигурността Съюзът е разработил след-
ните политики: 

• Стратегията на ЕС за борба с тероризма, при-
ета от Европейския съвет през 2005 г., задължава 
Съюза да се бори с тероризма в световен мащаб, 
като същевременно зачита правата на човека и 
дава възможност на своите граждани да живеят в 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие. 
Стратегията се основава на четири направления: 

Превенция на хората да се насочват към тероризъм 
и предотвратяване на появата на бъдещи поколе-
ния терористи; защита на гражданите и критичната 
инфраструктура чрез намаляване на уязвимостта от 
атаки; преследване и разследване на терористите, 
възпрепятстване на планирането, пътуванията и 
комуникациите, прекъсване на достъпа до финанси-
ране и достъп до материални средства и изправяне 
на терористите пред съда; координирана реакция 
чрез подготовка за управление и минимизиране на 
последиците от терористична атака, подобряване 
на капацитета за справяне с последиците и отчита-
не на нуждите на жертвите;

• Европейска програма за сигурност, приета на 28 
април 2015 г. Въз основа на нейните цели Комиси-
ята прие няколко мерки, за да лиши терористите в 
максимална степен от средствата за извършване 
на нападения, да укрепи отбраната и да изгради 
устойчивост срещу терористичната заплаха;

• Директива за борба с тероризма, която укрепва 
правната рамка, така че тя да обхваща в по-голяма 
степен поведение, свързано с тероризма. Държа-
вите-членки следва да разполагат с механизми за 
осигуряване на ефикасна реакция при извънредни 
ситуации, включително достъп до надеждна ин-
формация, като по този начин се избягват всякакви 
допълнителни страдания за жертвите на тероризъм 
и техните семейства.

Централен елемент от борбата срещу тероризма е под-
крепата държавите-членки в защитата на европейското 
общество и критичните инфраструктури от нападения. 
Тези усилия включват широк спектър от правителстве-
ни, частни и неправителствени партньори. Специфич-
ните области, върху които се поставя акцент, включват 
предотвратяването на терористични атаки с използване 
на химически, биологични, радиационни и ядрени 
(CBRN) материали, защитата на обществените прос-
транства, взривните вещества и елементи на взривните 
вещества и защитата на критичната инфраструктура. 
Освен че улеснява създаването на мрежи от експерти, 
които си сътрудничат по тези теми, Комисията работи 
за проследяване на заплахите и разработване на насо-
ки за държавите членки. Предвид факта, че прилагането 
и по-нататъшното развитие на политиките за борба с 
тероризма зависят от наличието на най-съвременни 
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технологии, Комисията участва в улесняването на тях-
ното развитие чрез изследователски проекти в областта 
на сигурността, за да снабди държавите-членки с необ-
ходимите инструменти за намаляване на терористична-
та заплаха за европейските граждани.

Специфични политики за реакция и готовност за ситу-
ации свързани с биосигурността и извънредни меди-
цински ситуации като пандемията COVID-19 ще бъдат 
разработени на бъдещ етап, а настоящият момент ще 
допринесе за създаването на база данни от документи 
и ресурси, които могат да бъдат използвани от спортния 
сектор, но повечето от тях могат да бъдат приложими и 
за всякакъв вид големи групови събирания като концер-
ти, фестивали, изложби и др. 

2.2. Резултати от проучването 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

• Предистория на проекта;
• Контекст;
• Методология;
• Статистически анализ.

2. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Въпроси:
• Език;
• Устройство;
• Вид на организацията;
• Организира ли вашата спортна организация спорт-

ни събития;
•  Извършва ли вашата спортна организация оценка 

на риска преди провеждането на всяко спортно 
събитие;

•  Оценката на риска се извършва на следните етапи 
от провеждането на спортни събития:

• Вашата организация може да разчита на експерти 
по безопасност и сигурност, за да осигури безопас-
ни спортни събития;

•  Разполага ли вашата организация с процедура 
за безопасност и сигурност (стратегия, протокол, 
насоки);

•  Провежда ли вашата организация обучение за 
безопасност и сигурност за своите служители и 
доброволци;

•  Обучението за оценка на риска се провежда за:

Терористична атака;

Извънредни ситуации, свързани с биосигурността (по-
тенциални рискове от болести);

Радикализирани групи (фенове, поддръжници на 
отбори);

Хибридни атаки (пропаганда, измама, саботаж и други 
невоенни тактики).

• Възможност за националните спортисти;
• Доходи (финансови ползи);
•  Спортни резултати;
•  Правилно провеждане на събитието;
•  Осигуряване на сигурността на спортистите и 

зрителите;
•  Ако сте информирани, че съществува риск за си-

гурността на събитието, което организирате, какво 
бихте направили;

•  В бюджетните си планове залагате ли на безопас-
ността и сигурността като важен фактор;

•  Имали ли сте някога проблем с охраната по време 
на организираните от вас събития;

•  Интересувате ли се да участвате във възможностите 
за обучение по безопасност и сигурност във връзка 
с организирането на спортни събития.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Въпросник
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Проект #SafeSPORTevent има за цел да защити спор-
тистите, особено най-младите, от рискове за здравето 
и безопасността чрез подобряване на условията за 
тренировки и състезания, и особено по време на големи 
проблеми със сигурността, които трябва да се решават 
чрез специфични протоколи за сигурност, които на този 
етап на развитие не съществуват в спортния сектор. 
Основният фокус на проекта е насочен към спортисти и 
атлети от четири държави (Босна и Херцеговина, Бъл-
гария, Гърция и Турция), които са част от три основни 
организации, т.е. спортни клубове, спортни федерации 
и спортни организации. Основната цел на изследването 
бе да се планира безопасността и сигурността в спорт-
ния сектор и да се приложат резултатите от това из-
следване при планирането на образователни дейности. 
Проектът подпомага мобилността на доброволци, тре-
ньори, мениджъри и служители на спортни организации 
с нестопанска цел за образователни цели и обогатява 
техните умения и знания за реакция в ситуации на безо-
пасност и сигурност.

Предистория

#SafeSPORTevent е проект, разработен в труден пе-
риод за европейските страни, в който основна цел на 
Европейската комисия е безопасността участниците в 
програмата „Еразъм+“ и „Европейски корпус за соли-
дарност“, както и извън границите на ЕС - защита от 
всякакви други предизвикателства, които могат да се 
появят в бъдеще. От друга гледна точка, тази инициа-
тива има за цел да проучи мнението на спортистите и 
атлетите относно проблемите на сигурността, че как-
ви са техните очаквания и какви планове и програми 
получават, за да изпълнят целите на сигурността. Чрез 
получаване на гледните точки на спортните специа-
листи ще бъде по-лесно да се осъществи планирането 
в бъдеще с по-сигурни спортни събития. За тази цел, 
Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция бяха 
избрани за събиране и анализ на данни. 

Контекст на доклада

Общият методологически инструмент, използван за съ-
биране,  анализ на данни и информация е въпросникът 
съдържаш следните въпроси:

• Страна на произход;

• Роден език;

•  Тип организация;

•  Оценка на риска;

•  Мерки за безопасност в организацията;

•  Рисковите фактори;

•  Ниво на организирани спортни събития.

Всеки раздел е създаден в зависимост от неговата 
значимост за целите и очакваните резултати на проекта. 
Окончателният вариант на анкетата е резултат от про-
дължителна работа от всички организации, участващи в 
този проект.

На първо място, за да се сравнят резултатите от всяка 
държава, участваща в това изследване, беше потър-
сена информация за това каква е националността 
на участника. Всеки въпрос е организиран с няколко 
възможности за избор. Анкетата включва общо 217 
въпроса, като 2 от тях са от отворен тип. Въпросникът е 
реализиран, чрез онлайн анкета, в която участниците 
бяха помолени да попълнят доброволно. Резултатите 
са анализирани, чрез статистически анализ, с прости и 
линейни корелации между използваните променливи и 
е визуализиран чрез средни стойности и графики.

За постигане на горепосочените цели на проекта бе 
разработено следното:

•  Наръчник за добри практики, включващ практи-
чески брошури (протоколи) за безопасно спортно 
събитие, които спортните организации могат да 
използват като ръководство при организирането на 
местни/национални/международни спортни съби-
тия и иновативни дейности за образование чрез 
спорт с акцент върху безопасността и сигурността 
(неформални образователни дейности);

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
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•  Овластяване на спортни ръководители, админи-
стратори и доброволци в две държави-членки на 
Европейски съюз, една програмна-държава и една 
държава от Западните Балкани да работят с по-го-
лямо внимание върху укрепването на безопасността 
и сигурността в спорта, особено по време на спорт-
ни събития;

•  Проведено международно обучение „Комплексна 
среда за сигурност и спорт“ и проведени местни 
обучителни курсове, следвайки лавинообразен 
принцип, за да се осигури по-устойчив ефект.

Методология

В началото на настоящото изследване беше направен 
преглед на литературата на международно и местно 
равнище относно темите за безопасни спортни събития, 
за да се установи релевантната налична информация 
и данни (възможно най-актуални и устойчиви такива). 
Изследователите от партньорските организации извър-
шиха проучване на литературата, за да идентифицират 
съществуващи и тествани анкети и въпросници. Във 
всяка държава извадка от най-малко 214 спортисти и 
спортни специалисти попълниха анкетата, в период на 
две седмици (април 2021 г.).

Събиране на данните

В България проучването беше осъществено чрез он-
лайн въпросник, разпространен в мрежата на АРБС и 
социалните медии.

В Гърция, Босна и Херцеговина и Турция въпросникът 
беше попълнен онлайн.

• Метод CAWI (Computer Assisted Web Interviewing 
- компютърно подпомагано уеб интервюиране): 

в който анкетираните лица получават електрона 
поща, в която ще бъдат помолени да попълнят 
формуляра.

Участници

Участниците, взели участие в анкетата  са както следва 
- от Босна и Херцеговина - 17,8%, от България 17,3%, от 
Гърция и Турция съответно 22,4 % и 42,5 %. Според типа 
организацията, те са разпределени съответно - членове 
на спортен клуб 59,8%, на спортни организации - 28,5%, 
и на спортни федерации - 11,7%.

Статистически анализ

Данните, събрани от четирите държави, участващи в 
проекта, са обединени в обща база данни, конверти-
рана за анализ на данните SPSS. Цялата информация 
бе преобразувана в дигитална форма, за да се анали-
зират данните. Данните, свързани с всяка държава, са 
анализирани поотделно, за да се установят разликите 
между държавите, а разликите между видовете спорт-
ни организации също са анализирани поотделно за 
цялостен преглед и сравнение между тях. На първо 
място в демографската таблица са показани честотите 
от гледната точка на въпросната извадка в различните 
държави с помощта на кръгови диаграми. След това е 
представена разликата в описанията в зависимост от 
вида на организацията. Тази разлика също е илюстри-
рана с помощта на кръгови диаграми.

Статистическият анализ е визуализиран в брой, отче-
тен като процент, за да се гарантира съпоставимост на 
всяка тема, разглеждана от участващите държави. Тази 
извадка не е представителна за цялото население, но 
показва основните теми, свързани с подобренията в 
спорта за безопасност и сигурност на по-нататъшните 
планове, направени в това отношение.

28 #SafeSPORTevent



  Разлика в държавите
Таблица  1

Език

Държава на 
пребиваване Държава на пребиваване Държава на 

пребиваване
Държава на 

пребиваване

Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина 37 97.4
Английски език 1 2.6
Общо 38 100.0

България България 37 100.0

Гърция

Гърция 1 2.1
Гръцки език 46 95.8
Турски език 1 2.1
Общо 48 100.0

Турция
Турция 4 4.4
Турски език 86 95.6
Общо 90 100.0

  2. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ С 
КРЪГОВИ ДИАГРАМИ

Както беше споменато по-рано, в изследването са 
участвали граждани на четири държави (Босна и Хер-
цеговина, България, Гърция и Турция) чрез които бе 
събрана информация за целите на проекта. Таблиците 
показват основните разлики в анкетираните държави 
- в Босна и Херцеговина 97,4 % са избрали босненския 
език, а 2,6 % от участниците са избрали английския 

език, всички респондентите в България (100%) са из-
брали български език за попълване на формуляра, а в 
Гърция съответно те са - босненски (2,1 %), гръцки (95,8 
%) и турски (2,1 %). В Турция анкетата е попълнена на 
английски и турски език разпределени съответно на 4,4 
% и 95,6 %.
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Таблица  2

Устройство

Държава на пребиваване Устройство Честота Процент

Босна и Херцеговина
Настолен компютър 7 18.4
Телефон 31 81.6
Общо 38 100.0

България
Настолен компютър 17 45.9
Телефон 20 54.1
Общо 37 100.0

Гърция

Настолен компютър 31 64.6
Телефон 15 31.3
Таблет 2 4.2
Общо 48 100.0

Турция

Настолен компютър 6 6.7
Телефон 84 93.3
Общо 90 100.0
Mobile 84 93.3
Total 90 100.0

Ако говорим за устройствата, използвани за попълване 
на анкетата, анализа показва, че в Босна и Херцего-
вина са използвани 18,4% настолни компютри и 81,6% 
мобилни телефони, в България 45,9% от участниците 
са използвали настолни компютри, а 54,1% - мобилни 
устройства, В Гърция 64,6 % са използвали настолни 

компютри, а 31,3 % - мобилни устройства, докато в 
Турция 6,7 % са използвали настолни компютри, което е 
сравнително ниска степен на използване в сравнение 
с другите държави, а 93,3 % са използвали мобилни 
устройства, което е най-високата степен на използване 
на мобилни устройства в сравнение с другите държави.
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Таблица  3

Моля, представете информация за вида на организацията, която представлявате.

Държава на пребиваване Вид на организацията Честота Процент

Босна и Херцеговина
Спортен клуб 28 73.7
Спортна организация 10 26.3
Общо 38 100.0

България

Спортен клуб 21 56.8
Спортна федерация 10 27.0
Спортна организация 6 16.2
Общо 37 100.0

Гърция

Спортен клуб 40 83.3
Спортна федерация 5 10.4
Спортна организация 3 6.3
Общо 48 100.0

Турция

Спортен клуб 38 42.2
Спортна федерация 10 11.1
Спортна организация 42 46.7

Общо 90 100.0

Ако говорим за спортните организации, работещи в раз-
лични страни, и съотношението на участниците, които 
са участвали в тази дейност, то 73,3% от участниците 
в спортните клубове са били от Босна и Херцеговина, 
56,8% от България, 83,3% от Гърция и 42,2% от Турция. 

Имайки предвид спортната федерация; 27% от участни-
ците са били от България, 10,4% от Гърция и 11,1% от 
Турция. По подобен начин, за спортните организации, 
26,3% от участниците са от Босна и Херцеговина, 16,2% 
от България, 6,3% от Гърция и 46,7% от Турция. 

safesportevent.net 31



Таблица  4

Организира ли вашата спортна организация спортни събития?

Държава на пребиваване Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Не 1 2.6
Да, на местно ниво 19 50.0
Да, на национално равнище 9 23.7
Да, на международно ниво 9 23.7
Общо 38 100.0

България

Не 2 5.4
Да, на местно ниво 12 32.4
Да, на национално равнище 10 27.0
Да, на международно ниво 13 35.1
Общо 37 100.0

Гърция

Не 4 8.3
Да, на местно ниво 23 47.9
Да, на национално равнище 14 29.2
Да, на международно ниво 7 14.6
Общо 48 100.0

Турция

Не 2 2.2
Да, на местно ниво 47 52.2
Да, на национално равнище 23 25.6
Да, на международно ниво 18 20.0
Общо 90 100.0

На въпроса дали тяхната спортна организация органи-
зира спортни събития, само 2,6% от участниците от Бос-
на и Херцеговина, 5,4% от България, 8,3% от Гърция и 
2,2% от Турция отговорят с „Не“. Докато 50 % от участни-
ците от Босна и Херцеговина, 32,4 % от България, 47,9 % 
от Гърция и 52,2 % от Турция са отговорили, че тяхната 
организация провежда събития на местно ниво. Учас-
тниците, които са отговорили, че тяхната организация 

провежда такива събития на национално ниво, са 23,7% 
от участниците от Босна и Херцеговина, 27% от Бълга-
рия, 29,2% от Гърция и 25,6% от Турция. От друга страна, 
участниците, които заявиха, че тяхната организация 
провежда такива събития на международно ниво, са 
23,7 % от Босна и Херцеговина, 35,1 % от България, 14,6 
% от Гърция и 20 % от Турция.
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Таблица  5

Извършват ли вашите спортни организации оценка на риска преди провеждането на всяко спортно събитие?

Държава на пребиваване Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Не 2 5.3
Да 20 52.6
Понякога, но не за всички събития, които организираме 16 42.1
Общо 38 100.0

България

Не 10 27.0
Да 12 32.4
Понякога, но не за всички събития, които организираме 15 40.5
Общо 37 100.0

Гърция

Не 13 27.1
Да 21 43.8
Понякога, но не за всички събития, които организираме 14 29.2
Общо 48 100.0

Турция

Не 16 17.8
Да 36 40.0
Понякога, но не за всички събития, които организираме 38 42.2
Общо 90 100.0

На въпроса „Извършва ли вашата спортна организации 
оценка на риска преди провеждането на всяко спортно 
събитие?“, само 5,3 % от участниците от Босна и Херце-
говина, 27 % от България, 27,1 % от Гърция и 17,8 % от 
Турция отговорят с „Не“. Докато 52,6 % от участниците 
от Босна и Херцеговина , 32,4 % от България, 43,8 % от 

Гърция и 40 % от Турция са отговорили, че тяхната ор-
ганизация прилага оценка на риска. Участниците, които 
са отговорили, че организацията им понякога извърш-
ва оценка на риска, са 42,1% от участниците от Босна 
и Херцеговина, 40,5% от България, 29,2% от Гърция и 
42,2% от Турция. 
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Таблица  6

Оценката на риска се извършва на следните етапи от провеждането на спортни събития:

Държава на пребиваване Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Не се извършва оценка на риска 7 18.4
Оценка на риска на подготвителните дейности за провеждане на спортно събитие 5 13.2
Оценка на риска на дейностите по провеждане на спортно събитие 6 15.8
По време на всички етапи на провеждане на спортно събитие 20 52.6
Общо 38 100

България

Не се извършва оценка на риска 12 32.4
Оценка на риска на подготвителните дейности за провеждане на спортно събитие 4 10.8
Оценка на риска на дейностите по провеждане на спортно събитие 9 24.3
По време на всички етапи на провеждане на спортно събитие 12 32.4
Общо 37 100.0

Гърция

Не се извършва оценка на риска 7 14.6
Оценка на риска на подготвителните дейности за провеждане на спортно събитие 10 20.8
Оценка на риска на дейностите по провеждане на спортно събитие 4 8.3
По време на всички етапи на провеждане на спортно събитие 27 56.3
Общо 48 100.0

Турция

Не се извършва оценка на риска 10 11.1
Оценка на риска на подготвителните дейности за провеждане на спортно събитие 19 21.1
Оценка на риска на дейностите по провеждане на спортно събитие 9 10.0
По време на всички етапи на провеждане на спортно събитие 52 57.8
Общо 90 100.0

На въпроса на кои етапи от провеждането на спортни 
събития се провежда оценка на риска 18,4% от Босна и 
Херцеговина, 32,4% от България, 14,6% от Гърция и 11,1% 
от Турция отговарят, че изобщо не се извършва такава 
оценка. Участниците, които са отговорили че провеждат 
оценка на риска на дейностите при подготовка на провеж-
дането на спортно събитие, са съответно 13,2 % от Босна и 

Херцеговина, 10,8 % от България, 20,8 % от Гърция и 21,1 
% от Турция. Близо 15,8 % от Босна и Херцеговина , 24,3 % 
от България, 8,3 % от Гърция и 10 % от Турция отговарят, 
че извършват оценка на риска при провеждане на спортно 
събитие. Оценка на риска всички етапи на спортното съби-
тие провеждат  в 52,6 % от Босна и Херцеговина, 32,4 % от 
България, 56,3 % от Гърция и 57,8 % от Турция.
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Таблица  7

Разчита ли вашата организация на експерти по безопасност и сигурност, за да осигури безопасни спортни събития?

Държава на пребиваване Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина
Не 16 42.1
Да, разчитаме на външен експерт по безопасност и сигурност 22 57.9
Общо 38 100.0

България
Не 23 62.2
Да, разчитаме на външен експерт по безопасност и сигурност 14 37.8
Общо 38 100.0

Гърция
Не 28 58.4
Да, разчитаме на външен експерт по безопасност и сигурност 20 41.6
Общо 48 100.0

Турция
Не 24 26.7
Да, разчитаме на външен експерт по безопасност и сигурност 66 73.3
Общо 90 100.0

На въпроса дали тяхната организация може да разчи-
та на експерти по безопасност и сигурност, 42,1 % от 
участниците от Босна и Херцеговина, 62,2 % от Бълга-
рия, 58,4 % от Гърция и 26,7 % от Турция отговарят, че 
тяхната организация не разчита на такива експерти, 

докато от друга страна 57,9 % от участниците от Босна 
и Херцеговина, 37,8 % от България, 41,6 % от Гърция 
и 73,3 % от Турция отговарят, че тяхната организация 
разчита на такива експерти.
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Таблица  8

Разполага ли вашата организация с процедура за безопасност и сигурност (стратегия, протокол, насоки).

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина
Не, не разполагаме с такъв протокол. 22 57.9
Да, разчитаме на протокол за безопасност и сигурност 16 42.1
Общо 38 100.0

България
Не, не разполагаме с такъв протокол. 26 70.3
Да, разчитаме на протокол за безопасност и сигурност 11 29.7
Общо 37 100.0

Гърция
Не, не разполагаме с такъв протокол. 24 50.0
Да, разчитаме на протокол за безопасност и сигурност 24 50.0
Общо 48 100.0

Турция
Не, не разполагаме с такъв протокол. 28 31.1
Да, разчитаме на протокол за безопасност и сигурност 62 68.9
Общо 90 100.0

На въпроса дали разполагат с процедура за безопас-
ност и сигурност - стратегия, протокол, или насоки, 57,9 
% от участниците от Босна и Херцеговина, 70,43 % от 
България, 50 % от Гърция и 31,1 % от Турция отговорят 

положително, а 42,1 % от участниците от Босна и Херце-
говина, 29,7 % от България, 50 % от Гърция и 68,9 % от 
Турция отговориха, че тяхната организация не разчита 
на такива процедури.
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Таблица  9

Провежда ли вашата организация обучение за безопасност и сигурност за своите служители и доброволци:

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Не, нямаме такава практика 23 60.5
Да, редовно 2 5.3
Да, преди изпълнението на конкретното спортно събитие 13 34.2
Общо 38 100.0

България

Не, нямаме такава практика 23 62.2
Да, редовно 2 5.4
Да, преди изпълнението на конкретното спортно събитие 12 32.4
Общо 37 100.0

Гърция

Не, нямаме такава практика 24 50.0
Да, редовно 8 16.7
Да, преди изпълнението на конкретното спортно събитие 16 33.3
Общо 48 100.0

Турция

Не, нямаме такава практика 30 33.3
Да, редовно 25 27.8
Да, преди изпълнението на конкретното спортно събитие 35 38.9
Общо 90 100.0

На въпроса дали провеждат обучение по безопасност и 
сигурност за своите служители и доброволци, повечето 
от участниците отговориха негативно на този въпрос с 
процент 60,5% от Босна и Херцеговина, 62,2% от Бълга-
рия, 50% от Гърция и 33,3% от Турция, докато 5,3% учас-
тници от Босна и Херцеговина, 5,4% от България, 16,7% 

от Гърция и 27,8% от Турция отговарят положително. 
Участниците, които са заявили, че тяхната организация 
понякога провежда такова обучение непосредствено 
преди конкретно спортно събитие, са 34,2% от Босна 
и Херцеговина, 32,4% от България, 33,3% от Гърция и 
38,9% от Турция. 
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Таблица  10

Обучението за оценка на риска се провежда за:

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Никой от тях 10 26.3
Основният екип на нашата спортна организация 9 23.7
Цялостният екип, отговорен за провеждането на събитието 13 34.2
Участници в събитието 2 5.3
Всички гореизброени 4 10.5
Общо 38 100.0

България

Никой от тях 16 43.2
Основният екип на нашата спортна организация 3 8.1
Цялостният екип, отговорен за провеждането на събитието 5 13.5
Участници в събитието 4 10.8
Всички гореизброени 9 24.3
Общо 37 100.0

Гърция

Никой от тях 12 25.0
Основният екип на нашата спортна организация 9 18.8
Цялостният екип, отговорен за провеждането на събитието 10 20.8
Участници в събитието 9 18.8
Всички гореизброени 8 16.7
Общо 48 100.0

Турция

Никой от тях 13 14.4
Основният екип на нашата спортна организация 12 13.3
Цялостният екип, отговорен за провеждането на събитието 25 27.8
Участници в събитието 14 15.6
Всички гореизброени 26 28.9
Общо 90 100.0

26,3% от респондентите от Босна и Херцеговина, 43,2% 
от България, 25% от Гърция и 14,4% от Турция отгова-
рят, че не провеждат обучението за оценка на риска. 
Участниците, които са отговорили, че обучението за 
оценка на риска се прилага само за основния екип на 
спортна организация, са 23,7% от Босна, 8,1% от Бъл-
гария, 18,8% от Гърция и 13,3% от Турция. Участниците, 
които са отговорили че такова обучение се провежда 
за екипа отговорен за провеждането на събитието, са 

34,2 % от Босна и Херцеговина, 13,5 % от България, 20,8 
% от Гърция и 27,8 % от Турция. Участниците, които са 
отговорили, че на участниците в събитието се предос-
тавя обучение, са много по-малко; те варират от 5,3 % 
от Босна и Херцеговина, 10,8 % от България, 18,8 % от 
Гърция и 15,6 % от Турция. Докато тези, които са отгово-
рили, че обучението се предоставя на всички, варират 
от 10,5 % за Босна и Херцеговина до 28,9 % за Турция.
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Таблица  11

Терористична атака

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Нисък риск 36 94.7
Неутрален 1 2.6
Значителен риск 1 2.6
Общо 38 100.0

България

Нисък риск 27 73.0
Леко нисък риск 5 13.5
Неутрален 1 2.7
Висок риск 1 2.7
Значителен риск 3 8.1
Общо 37 100.0

Гърция

Нисък риск 45 93.8
Леко нисък риск 1 2.1
Неутрален 2 4.2
Общо 48 100.0

Турция

Нисък риск 45 50.0
Леко нисък риск 5 5.6
Неутрален 26 28.9
Висок риск 3 3.3
Значителен риск 11 12.2
Общо 90 100.0

Участниците бяха запитани дали са изложени на риск 
от терористична атака и повечето от тях отговорят, че 
рискът за тях е много нисък - 94,7% за Босна и Херце-
говина, 73% за България, 93,8% за Гърция и 50% за 

Турция. Докато тези, които са отговорили, че са изложе-
ни на много висок риск, са съответно 2,6 % за Босна и 
Херцеговина, 8,1 % за България, 0 % за Гърция и 12 % 
за Турция.
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Таблица  12

Извънредни ситуации, свързани с биосигурността (потенциални рискове от болести)

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Нисък риск 22 57.9
Леко нисък риск 8 21.1
Неутрален 5 13.2
Висок риск 1 2.6
Значителен риск 2 5.3
Общо 38 100.0

България

Нисък риск 13 35.1
Леко нисък риск 6 16.2
Неутрален 2 5.4
Висок риск 6 16.2
Значителен риск 10 27.0
Общо 37 100.0

Гърция

Нисък риск 20 41.7
Леко нисък риск 10 20.8
Неутрален 9 18.8
Висок риск 5 10.4
Значителен риск 4 8.3
Общо 48 100.0

Турция

Нисък риск 40 44.4
Леко нисък риск 12 13.3
Неутрален 22 24.4
Висок риск 6 6.7
Значителен риск 10 11.1
Общо 90 100.0

Участниците в анкетата бяха попитани също дали са 
имали някакви извънредни ситуации, свързани с био-
сигурността, като повечето от тях отговорят, че рискът по 
тази тема е много нисък - 57,9 % за Босна и Херцеговина, 

35,1 % за България, 41,7 % за Гърция и 44,4 % за Турция. 
Изложените респонденти на много висок риск, са с много 
ниска честота - 5,3 % за Босна и Херцеговина, 27 % за 
България, 8,3 % за Гърция и 11,1 % за Турция.
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Таблица  13

 Радикализирани групи (фенове, поддръжници на отбори)

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Нисък риск 25 65.8
Леко нисък риск 4 10.5
Неутрален 6 15.8
Висок риск 1 2.6
Значителен риск 2 5.3
Общо 38 100.0

България

Нисък риск 18 48.6
Леко нисък риск 5 13.5
Неутрален 4 10.8
Висок риск 4 10.8
Значителен риск 6 16.2
Общо 37 100.0

Гърция

Нисък риск 34 70.8
Леко нисък риск 8 16.7
Неутрален 2 4.2
Висок риск 2 4.2
Значителен риск 2 4.2
Общо 48 100.0

Турция

Нисък риск 30 33.3
Леко нисък риск 12 13.3
Неутрален 19 21.1
Висок риск 17 18.9
Значителен риск 12 13.3
Общо 90 100.0

На въпроса дали са изложени на риск от радикализа-
ция, повечето от тях отговорят, че рискът е много нисък 
- 65,8% за Босна и Херцеговина, 48,6% за България, 
70,8% за Гърция и 33,3% за Турция. Докато тези, които 

са отговорили, че са изложени на много висок риск, 
са съответно 5,3 % за Босна и Херцеговина, 16,2 % за 
България, 4,2 % за Гърция и 13,3 % за Турция.
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Таблица  14

Хибридни атаки (пропаганда, измама, саботаж и други невоенни тактики).

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Нисък риск 32 84.2
Леко нисък риск 2 5.3
Неутрален 2 5.3
Висок риск 1 2.6
Значителен риск 1 2.6
Общо 38 100.0

България

Нисък риск 21 56.8
Леко нисък риск 4 10.8
Неутрален 3 8.1
Висок риск 2 5.4
Значителен риск 7 18.9
Общо 37 100.0

Гърция

Нисък риск 37 77.1
Леко нисък риск 7 14.6
Неутрален 2 4.2
Висок риск 1 2.1
Значителен риск 1 2.1
Общо 48 100.0

Турция

Нисък риск 44 48.9
Леко нисък риск 10 11.1
Неутрален 20 22.2
Висок риск 8 8.9
Значителен риск 8 8.9
Общо 90 100.0

На въпроса дали са изложени на риск от хибридна ата-
ка, повечето от респондентите отговарят, че рискът е от 
много нисък - 84,2 % за Босна и Херцеговина, 56,8 % за 
България, 77,1 % за Гърция и 48,9 % за Турция. Докато 

тези, които са отговорили, че са изложени на много ви-
сок риск, са съответно - 2,6 % за Босна и Херцеговина, 
18,9 % за България, 2,1 % за Гърция и 8,9 % за Турция. 
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Таблица  15

Възможност за победа за националните спортисти

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Най-важното 5 13.2
Важно 4 10.5
Неутрален 12 31.6
По-малко важно 9 23.7
Най-малко важно 8 21.1
Общо 38 100.0

България

Най-важното 3 8.1
Важно 8 21.6
Неутрален 9 24.3
По-малко важно 12 32.4
Най-малко важно 5 13.5
Общо 37 100.0

Гърция

Най-важното 2 4.2
Важно 7 14.6
Неутрален 19 39.6
По-малко важно 13 27.1
Най-малко важно 7 14.6
Общо 48 100.0

Турция

Най-важното 11 12.2
Важно 20 22.2
Неутрален 24 26.7
По-малко важно 21 23.3
Най-малко важно 14 15.6
Общо 90 100.0

Участниците в анкетата бяха попитани дали възмож-
ността за победа на национален спортист е важна или 
не, като 13,2 % от Босна и Херцеговина смятат, че тя 
е най-важна, и съответно 8,1 % от България, 4,2 % от 

Гърция и 12,92 % за Турция. За най-малко важна отго-
ворят 21,1 % от Босна и Херцеговина, 13,5 % за Бълга-
рия, 14,6 % за Гърция и 15,6 % за Турция.
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Таблица  16

Доходи (финансови ползи)

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Най-важното 7 18.4
Важно 3 7.9
Неутрален 5 13.2
По-малко важно 6 15.8
Най-малко важно 17 44.7
Общо 38 100.0

България

Най-важното 5 13.5
Важно 2 5.4
Неутрален 5 13.5
По-малко важно 6 16.2
Най-малко важно 19 51.4
Общо 37 100.0

Гърция

Най-важното 3 6.3
Важно 2 4.2
Неутрален 3 6.3
По-малко важно 8 16.7
Най-малко важно 32 66.7
Общо 48 100.0

Турция

Най-важното 26 28.9
Важно 18 20.0
Неутрален 17 18.9
По-малко важно 12 13.3
Най-малко важно 17 18.9
Общо 90 100.0

Участниците в анкетата бяха запитани до каква степен са 
важни финансовите доходи при провеждане на спорт-
но събитие с няколко възможни отговори, вариращи от 
най-важно до маловажно. Близо 1/5 от респондентите от 
Босна и Херцеговина (18,4 %) приемат това за сериозно 
условие при провеждане на спортно събитие, на подобно 

мнение са и 13,5 % от участниците в България, 6,3 % в 
Гърция и 28,9 % в Турция. По голяма част от участниците 
смятат че печалбата от спортно събитие не би трябвало 
да е основната причина за провеждането му като про-
центите варират - 44,7 % за Босна и Херцеговина, 51,4 % 
за България, 66,7 % за Гърция и 18,9 % за Турция.
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Таблица  17

Спортни резултати

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Най-важното 4 10.5
Важно 7 18.4
Неутрален 6 15.8
По-малко важно 13 34.2
Най-малко важно 8 21.1
Общо 38 100.0

България

Най-важното 4 10.8
Важно 11 29.7
Неутрален 11 29.7
По-малко важно 8 21.6
Най-малко важно 3 8.1
Общо 37 100.0

Гърция

Най-важното 3 6.3
Важно 4 8.3
Неутрален 18 37.5
По-малко важно 18 37.5
Най-малко важно 5 10.4
Общо 48 100.0

Турция

Най-важното 18 20.0
Важно 22 24.4
Неутрален 12 13.3
По-малко важно 22 24.4
Най-малко важно 16 17.8
Общо 90 100.0

Участниците са запитани също до каква степен спорт-
ните резултати са важни при провеждането на спортно 
събитие, в комбинация от възможни отговори. За основ-
на причина за провеждането му приемат 10,5% в Босна 

и Херцеговина, 10,8 % в България, 6,3 % в Гърция и 20 
% в Турция. За 21,1 % за Босна и Херцеговина , 8,1 % за 
България, 10,4 % за Гърция и 17,8 % за Турция това не е 
основната причина.
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Таблица  18

Правилно провеждане на събитието

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Най-важното 12 31.6
Важно 16 42.1
Неутрален 5 13.2
По-малко важно 3 7.9
Най-малко важно 2 5.3
Общо 38 100.0

България

Най-важното 19 51.4
Важно 6 16.2
Неутрален 5 13.5
По-малко важно 5 13.5
Най-малко важно 2 5.4
Общо 37 100.0

Гърция

Най-важното 14 29.2
Важно 24 50.0
Неутрален 6 12.5
По-малко важно 1 2.1
Най-малко важно 3 6.3
Общо 48 100.0

Турция

Най-важното 17 18.9
Важно 19 21.1
Неутрален 20 22.2
По-малко важно 21 23.3
Най-малко важно 13 14.4
Общо 90 100.0

В анкетата бе зададен въпрос относно до каква степен 
нормалното протичане на спортното събитие е важно за 
респондентите. По-голяма част от тях отговарят, че това 

е много важно за тях - 31,6 % за Босна и Херцеговина, 
51,4 % за България, 29,2 % за Гърция и 18,9 % за Турция.
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Таблица  19

Осигуряване на сигурността на спортистите и зрителите

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Най-важното 10 26.3
Важно 8 21.1
Неутрален 10 26.3
По-малко важно 7 18.4
Най-малко важно 3 7.9
Общо 38 100.0

България

Най-важното 6 16.2
Важно 10 27.0
Неутрален 7 18.9
По-малко важно 6 16.2
Най-малко важно 8 21.6
Общо 37 100.0

Гърция

Най-важното 26 54.2
Важно 11 22.9
Неутрален 2 4.2
По-малко важно 8 16.7
Най-малко важно 1 2.1
Общо 48 100.0

Турция

Най-важното 18 20.0
Важно 11 12.2
Неутрален 17 18.9
По-малко важно 14 15.6
Най-малко важно 30 33.3
Общо 90 100.0

Друг интересен въпрос, част от анкетата, бе до каква 
степен осигуряването на сигурността на спортистите 
и зрителите е важно при организацията на спортното 
събитие. Повечето от респондентите отговорят, че това 
е много важно - 26,3 % за Босна и Херцеговина, 16,2 

% за България, 54,2 % за Гърция и 20 % за Турция. За 
най-малко важно  в проценти тя е за респондентите в 
Босна и Херцеговина 7,9 %, 21,6 % за България, 2,1 % за 
Гърция и 33,3 % за Турция.
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Таблица  20

Ако ви информират, че съществува риск за сигурността на събитието, което организирате, какво бихте направили:

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Ще осигури допълнителни мерки за сигурност 15 39.5
Ще информира отговорните за сигурността лица на държав-
но/регионално равнище 23 60.5

Общо 38 100.0

България

Ще настоявам мероприятието да бъде изпълнено по план 1 2.7
Ще осигури допълнителни мерки за сигурност 12 32.4
Ще информира отговорните за сигурността лица на държав-
но/регионално равнище 24 64.9

Общо 37 100.0

Гърция

Ще настоявам мероприятието да бъде изпълнено по план 1 2.1
Ще осигури допълнителни мерки за сигурност 13 27.1
Ще информира отговорните за сигурността лица на държав-
но/регионално равнище 34 70.8

Общо 48 100.0

Турция

Ще настоявам мероприятието да бъде изпълнено по план 11 12.2
Ще осигури допълнителни мерки за сигурност 34 37.8
Ще информира отговорните за сигурността лица на държав-
но/регионално равнище 45 50.0

Общо 90 100.0

На въпроса „Ако ви информират, че има риск за сигур-
ността на събитието, което организирате, какво бихте 
направили?“, отговорът „Ще настоявам мероприятието 
да бъде изпълнено по план“ избират респондентите от 
България - 2,7 %, 2,1 % от Гърция и 12,2 % от Турция. 
Участниците, които са отговорили „Ще осигуря допъл-
нителни мерки за сигурност“, са съответно 39,5 % от 

Босна и Херцеговина, 32,4 % от България, 27,1 % от Гър-
ция и 37,8 % от Турция. Участниците, които са отговори-
ли, че ще информират отговорните за сигурността лица 
на държавно/регионално равнище, са съответно 60,5 % 
от Босна и Херцеговина, 64,9 % от България, 70,8 % от 
Гърция и 50 % от Турция.
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Таблица  21

В бюджетите си залагате ли на безопасността и сигурността като важен фактор?

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Не 10 26.3
Да 16 42.1
Не разполагам с информация 12 31.6
Общо 38 100.0

България

Не 6 16.2
Да 18 48.6
Не разполагам с информация 13 35.1
Общо 37 100.0

Гърция

Не 6 12.5
Да 30 62.5
Не разполагам с информация 12 25.0
Общо 48 100.0

Турция

Не 16 17.8
Да 58 64.4
Не разполагам с информация 16 17.8
Общо 90 100.0

Следващият въпрос от настоящата анкета бе свързан с 
планирането на бюджета на спортните организации. На 
въпроса дали смятат мерки за осигуряване на безопас-
ността и сигурността като важен фактор в дейността на 

спортната организация повечето от анкетираните дават 
положителен отговор - 42,1% от Босна и Херцеговина, 
48,6% от България, 62,5% от Гърция и 64,5% от Турция.
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Таблица  22

Имали ли сте някога проблем с охраната по време на организираните от вас събития?

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина
Не 32 84.2
Да 6 15.8
Общо 38 100.0

България
Не 31 83.8
Да 6 16.2
Общо 37 100.0

Гърция
Не 43 89.6
Да 5 10.4
Общо 48 100.0

Турция
Не 72 80.0
Да 18 20.0
Общо 90 100.0

Друг въпрос беше „Имали ли сте някога проблем със 
сигурността по време на организираните от вас спортни 
събития“. Участниците, които отговорят с „Не“, са 84,2 % 
от Босна и Херцеговина, 83,8 % от България, 89,6 % от 

Гърция и 80 % от Турция. Участниците, които отговорят с 
„Да“, са 15,8 % от Босна и Херцеговина, 16,2 % от Бълга-
рия, 10,4 % от Гърция и 20 % от Турция.
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Таблица  23

Интересувате ли се да участвате в обучения по безопасност и сигурност във връзка с организирането на спортни събития:

Държава на пребиваване: Отговори Честота Процент

Босна и Херцеговина

Не 3 7.9
Да 28 73.7
Не съм сигурен 7 18.4
Общо 38 100.0

България

Не 3 8.1
Да 30 81.1
Не съм сигурен 4 10.8
Общо 37 100.0

Гърция

Не 4 8.3
Да 35 72.9
Не съм сигурен 9 18.8
Общо 48 100.0

Турция

Не 10 11.1
Да 62 68.9
Не съм сигурен 18 20.0
Общо 90 100.0

На въпрос „Интересувате ли се да участвате във въз-
можностите за обучение по безопасност и сигурност във 
връзка с организирането на спортни събития“, учас-
тниците, които отговориха с „Не“, са 7,9% от Босна и 
Херцеговина, 8,1% от България, 8,3% от Гърция и 11,1% 

от Турция. Участниците, които са отговорили с „Да“, са 
73,7% от Босна и Херцеговина, 81,1% от България, 72,9% 
от Гърция и 68,9% от Турция. Докато останалите отгово-
риха, че не са сигурни за това.
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Таблица  1

Организира ли вашата спортна организация спортни събития?

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Не 7 5.5
Да, на местно ниво 67 52.8
Да, на национално ниво 33 26.0
Да, на международно ниво 20 15.7
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Да, на местно ниво 6 24.0
Да, на национално ниво 4 16.0
Да, на международно ниво 15 60.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Не 2 3.3
Да, на местно ниво 28 45.9
Да, на национално ниво 19 31.1
Да, на международно ниво 12 19.7
Общо 61 100.0

Подобно на страните, участниците са разделени според 
вида на организацията, която представляват. За целите 
на изследването са анализирани три вида организации: 
спортни клубове, спортни федерации и спортни организа-
ции. Данните са анализирани въз основа на различията 
във вида на спортната организация. Първият въпрос 
беше свързан с това, дали тяхната спортна организация, 
организира спортни събития. На този въпрос 5,5 % от 
участниците от спортните клубове и 3,3 % от спортните 

организации са отговорили с „Не“, 52,8% от спортните 
клубове, 24% от спортните федерации и 45,9% от спортна-
та организация отговорят, че такива събития се органи-
зират на местно ниво. Докато 26% от спортните клубове, 
16% от спортните федерации и 31,1% от спортната орга-
низация са отговорили, че такива събития се провеждат 
на национално ниво. Спортни събития, на международно 
ниво провеждат 15,7% от спортни клубове, 60% от спортни 
федерации и 19,7% от спортните организации.

  1. РАЗЛИКА ВЪВ ВИДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
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Таблица  2

Извършват ли вашите спортни организации оценка на риска преди провеждането на всяко спортно събитие?

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Не 27 21.3
Да 59 46.5
Понякога, но не за всички събития, които организираме 41 32.3
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Не 6 24.0
Да 4 16.0
Понякога, но не за всички събития, които организираме 15 60.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Не 8 13.1
Да 26 42.6
Понякога, но не за всички събития, които организираме 27 44.3
Общо 61 100.0

Вторият въпрос се отнасяше до това дали тяхната 
спортна организация извършва оценка на риска преди 
провеждането на всяко спортно събитие. На този 
въпрос с отговора „Не“ са отговорили 21,3% от участни-
ците от спортни клубове, 24% от спортни федерации и 
13,1% от спортни организации. С отговор „Да“ на този 
въпрос са отговорили 46,5% от спортните клубове, 16% 

от спортните федерации и 42,6% от спортната организа-
ция. Докато 32,3% от спортните клубове, 60% от спорт-
ните федерации и 44,3% от спортните организации са 
отговорили, че извършват оценка на риска преди про-
веждането на спортно събитие, но не за всички събития, 
които организират. 
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Таблица  3

Оценката на риска се извършва на следните етапи от провеждането на спортни събития:

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Не е извършена оценка на риска 23 18.1
Оценка на риска на подготвителните дейности за провеждане на спортно 
събитие 22 17.3

Оценка на риска на дейностите по провеждане на спортно събитие 18 14.2
По време на всички етапи на провеждане на спортно събитие 64 50.4
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Не е извършена оценка на риска 7 28.0
Оценка на риска на подготвителните дейности за провеждане на спортно 
събитие 5 20.0

Оценка на риска на дейностите по провеждане на спортно събитие 4 16.0
По време на всички етапи на провеждане на спортно събитие 9 36.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Не е извършена оценка на риска 6 9.8
Оценка на риска на подготвителните дейности за провеждане на спортно 
събитие 11 18.0

Оценка на риска на дейностите по провеждане на спортно събитие 6 9.8
По време на всички етапи на провеждане на спортно събитие 38 62.3
Общо 61 100.0

Третият въпрос бе за това дали при провеждането на 
спортни събития се прилага оценка на риска. На този 
въпрос 18,1 % от участниците от спортни клубове, 28 % 
от спортните федерации и 9,8 % от спортните органи-
зации са отговорили, че не прилагат оценка на риска. 
Докато 17,3 % от спортните клубове, 20 % от спортните 
федерации и 18 % от спортните организации са отгово-
рили, че извършват оценката на риска по време на дей-
ностите при подготовката на провеждането на спортни 

събития. Останалите 14,2 % от спортните клубове, 16 % 
от спортните федерации и 9,8 % от спортните организа-
ции отговорят, че извършват оценка на риска по време 
на дейностите по провеждане на спортни събития. 
Оценка на риска при всички етапи при провеждането 
на спортни събития, правят 50,4% от спортни клубо-
ве, 36% от спортни федерации и 62,3% от спортните 
организации.
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Таблица  4

Разчита ли вашата организация на експерти по безопасност и сигурност, за да осигури безопасни спортни събития?

Вид на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб
Не 63 49.6
Да, разчитаме на външен експерт по безопасност и сигурност 64 50.4
Общо 127 100.0

Спортна федерация
Не 12 48.0
Да, разчитаме на външен експерт по безопасност и сигурност 13 52.0
Общо 25 100.0

Спортна организация
Не 18 29.5
Да, разчитаме на външен експерт по безопасност и сигурност 43 70.5
Общо 61 100.0

Четвъртият въпрос се отнасяше до това дали тяхната 
организация може да разчита на експерти по безо-
пасност и сигурност, за да осигури безопасни спортни 
събития. На този въпрос с „Не“ са отговорили 49,6% от 
участниците от спортните клубове, 48% от участниците 

от спортните федерации, 29,5% от спортни организации. 
Разчитат на външен експерт по безопасност и сигурност 
50,4 % от участниците от спортни клубове, 52 % от учас-
тниците от спортни федерации и 70,5 % от спортните 
организации.
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Таблица  5

Разполага ли вашата организация с процедура за безопасност и сигурност (стратегия, протокол, насоки):

Вид на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб
Не, не разполагаме с такъв протокол. 73 57.5
Да, разчитаме на протокол за безопасност и сигурност 54 42.5
Общо 127 100.0

Спортна федерация
Не, не разполагаме с такъв протокол. 12 48.0
Да, разчитаме на протокол за безопасност и сигурност 13 52.0
Общо 25 100.0

Спортна организация
Не, не разполагаме с такъв протокол. 15 24.6
Да, разчитаме на протокол за безопасност и сигурност 46 75.4
Общо 61 100.0

Петият въпрос се отнасяше до това дали съответната 
организация разполага с процедура (стратегия, про-
токол и насоки) за безопасност и сигурност. На този 
въпрос 57,5 % от участниците от спортни клубове, 48 % 
от спортни федерации и 24,6 % от спортни организации 

са отговорили, че не притежават подобен тип такъв 
протоколи. С протокол за безопасност и сигурност раз-
полагат 42,5% от спортните клубове, 52% от спортните 
федерации и 75,4% от спортните организации.
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Таблица  6

Вашата организация провежда ли обучение по безопасност и сигурност за своите служители и доброволци:

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Не, нямаме такава практика 67 52.8
Да, редовно 19 15.0
Да, преди провеждането на конкретното спортно събитие 41 32.3
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Не, нямаме такава практика 10 40.0
Да, редовно 5 20.0
Да, преди провеждането на конкретното спортно събитие 10 40.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Не, нямаме такава практика 23 37.7
Да, редовно 13 21.3
Да, преди провеждането на конкретното спортно събитие 25 41.0
Общо 61 100.0

Шестият въпрос бе за това, дали съответната органи-
зация провежда обучение по безопасност и сигурност 
за своите служители и доброволци. На този въпрос 52,8 
% от участниците от спортни клубове, 40 % от спортни 
федерации и 37,7 % от спортните организации са отго-
ворили с, че нямат подобна такава практика“. Редовно 

провеждат обучение по тази тема 21,3% от спортните 
организации, а преди провеждането на конкретни 
спортни събития провеждат обучение 41 % от спортни-
те организации, 32,3 % от спортните клубове и 40 % от 
спортните федерации.
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Таблица  7

Обучението за оценка на риска се провежда за:

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Никой от тях 31 24.4
Основният екип на нашата спортна организация 19 15.0
Цялостният екип, отговорен за провеждането на събитието 29 22.8
Участници в събитието 19 15.0
Всички гореспоменати 29 22.8
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Никой от тях 9 36.0
Основният екип на нашата спортна организация 2 8.0
Цялостният екип, отговорен за провеждането на събитието 6 24.0
Участници в събитието 4 16.0
Всички гореспоменати 4 16.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Никой от тях 11 18.0
Основният екип на нашата спортна организация 12 19.7
Цялостният екип, отговорен за провеждането на събитието 18 29.5
Участници в събитието 6 9.8
Всички гореспоменати 14 23.0
Общо 61 100.0

Седмият въпрос беше за това дали се провежда обуче-
ние за оценка на риска. На този въпрос 24,4% от учас-
тниците от спортни клубове, 36% от спортни федерации 
и 18% от спортни организации са отговорили, че не 
провеждат подобен тип обучения. За основният екип се 
провеждат обучения при 15% от спортни клубове, 8% от 
спортни федерации и 19,7% от спортните организации, 
докато при 22,8% от спортните клубове, 24% от спортните 

федерации и 29,5% от спортните организации това е факт 
само за екипа, отговорен за провеждането на събитието. 
За самите участници в събитието се провеждат обучения 
при 15% от спортните клубове, 16% от спортните федера-
ции и 9,8% от спортните организации. Също така, 22,8% 
от спортните клубове, 16% от спортните федерации и 23% 
от спортните организации са отговорили, че провеждат 
обучения за всички лица, част от спортното събитие.
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Таблица  8

Терористична атака

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Нисък риск 103 81.1
Средно нисък риск 7 5.5
Неутрален 12 9.5
Значителен риск 5 3.9
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Нисък риск 15 60.0
Средно нисък риск 1 4.0
Неутрален 5 20.0
Висок риск 1 4.0
Значителен риск 3 12.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Нисък риск 35 57.4
Средно нисък риск 3 4.9
Неутрален 14 23.0
Висок риск 3 4.9
Значителен риск 6 9.8
Общо 61 100.0

Осмият въпрос е свързан с възможността от терорис-
тична атака. Нисък риск от терористична атака е налице 
за 81,1% от участниците от спортните клубове, 60% от 
спортните федерации и 57,4% от спортните организа-
ции. Средно нисък риск имат 5,5% от спортните клу-
бове, 4% от спортните федерации и 4,9% от спортните 
организации. Докато 9,5 % от спортните клубове, 20 % 

от спортните федерации и 23 % от спортните органи-
зации са отговорили, че за тях този риск е неутрален. 
Висок риск от терористична атака, съществува при 4% 
от спортните федерации, 4,9% от спортни организации 
и 3,9% от спортните клубове. Притеснителното е, че за 
12% от спортните федерации и 9,8% от спортните орга-
низации съществува значителен риск.
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Таблица  9

Извънредни ситуации, свързани с биосигурността (потенциални рискове от болести)

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Нисък риск 64 50.4
Средно нисък риск 20 15.7
Неутрален 24 18.9
Висок риск 8 6.3
Значителен риск 11 8.7
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Нисък риск 7 28.0
Средно нисък риск 5 20.0
Неутрален 2 8.0
Висок риск 5 20.0
Значителен риск 6 24.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Нисък риск 24 39.3
Средно нисък риск 11 18.0
Неутрален 12 19.7
Висок риск 5 8.2
Значителен риск 9 14.8
Общо 61 100.0

Деветият въпрос бе относно извънредни ситуации, 
отнасящи се до биосигурността. Нисък риск свързан с 
биосигурността съществува за 50,4 % от участниците 
от спортните клубове, 28 % от спортните федерации и 
39,3 % от спортните организации. Средно нисък риск 
е подобен риск за 15,7% от спортните клубове, 20% от 
спортните федерации и 18% от спортните организации, 
докато 18,9% от спортните клубове, 8% от спортните 

федерации и 19,7% от спортните организации са 
отговорили, че за тях този риск е неутрален. Висок 
риск съществува за 6,3% от спортните клубове, 20% от 
спортните федерации и 8,2% от спортните организации. 
Също така, 8,7% от спортните клубове, 24% от спортните 
федерации и 14,8% от спортните организации са отго-
ворили, че за тях този риск е значителен.
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Таблица  10

 Радикализирани групи (фенове, поддръжници на отбори)

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Нисък риск 77 60.6
Средно нисък риск 15 11.8
Неутрален 15 11.8
Висок риск 14 11.0
Значителен риск 6 4.7
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Нисък риск 10 40.0
Средно нисък риск 4 16.0
Неутрален 5 20.0
Значителен риск 6 24.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Нисък риск 20 32.8
Средно нисък риск 10 16.4
Неутрален 11 18.0
Висок риск 10 16.4
Значителен риск 10 16.4
Общо 61 100.0

Десетият въпрос бе зададен за да се анализира рискът 
от радикализация. За 60,6% от спортни клубове, 40% 
от спортни федерации и 32,8% от спортни организации 
този риск е нисък. Средно нисък риск е той за 11,8% 
от спортните клубове, 16% от спортните федерации и 
16,4% от спортните организации, докато 11,8 % от спорт-
ните клубове, 20 % от спортните федерации и 18 % от 
спортните организации са посочили, че подобен риск 

е по скоро неутрален. Обезпокоително е, че респон-
дентите смятат че риска е висок при 11% от спортните 
клубове, 24,01 спортните федерации и 6,4% от спортните 
организации. Също така 4,7% от спортните клубове, 24% 
от спортните федерации и 16,4% от спортните организа-
ции са отговорили, че риска от подобна радикализация 
е значителен.
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Таблица  11

Хибридни атаки (пропаганда, измама, саботаж и други невоенни тактики).

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Нисък риск 92 72.4
Средно нисък риск 11 8.7
Неутрален 15 11.8
Висок риск 4 3.1
Значителен риск 5 3.9
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Нисък риск 12 48.0
Средно нисък риск 4 16.0
Неутрален 3 12.0
Висок риск 1 4.0
Значителен риск 5 20.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Нисък риск 30 49.2
Средно нисък риск 8 13.1
Неутрален 9 14.8
Висок риск 7 11.5
Значителен риск 7 11.5
Общо 61 100.0

Респондентите бяха запитани дали според тях са 
изложени на риск от хибридни атаки, мнозинството от 
тях споделиха, че такъв риск е много нисък - 72,4 % при 

спортните клубове, 48 % за спортните федерации и 49,2 
% за спортните организации.
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Таблица  12

Възможност за победа за националните спортисти

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Най-важното 11 8.7
Важно 22 17.3
Неутрален 41 32.3
По-малко важно 32 25.2
Най-малко важно 21 16.5
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Най-важното 3 12.0
Важни 6 24.0
Неутрален 5 20.0
По-малко важно 5 20.0
Най-малко важно 6 24.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Най-важното 7 11.5
Важно 11 18.0
Неутрален 18 29.5
По-малко важно 18 29.5
Най-малко важно 7 11.5
Общо 61 100.0

Възможността за спечелване на титлата при провеж-
дането на спортно събитие за националните спортисти 
е с равно процентно съотношение, разпределящо се 

от най-важно до най-малко важно. Тук нямаме ясен и 
категоричен отговор, около който да се консолидират 
мненията на респондентите.
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Таблица  13

Доходи (финансови ползи)

Вид на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Най-важното 22 17.3
Важно 10 7.9
Неутрален 20 15.7
По-малко важно 20 15.7
Най-малко важно 55 43.3
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Най-важното 4 16.0
Важно 4 16.0
Неутрален 1 4.0
По-малко важно 3 12.0
Най-малко важно 13 52.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Най-важното 15 24.6
Важно 11 18.0
Неутрален 9 14.8
По-малко важно 9 14.8
Най-малко важно 17 27.9
Общо 61 100.0

На въпрос свързан с важността на доходите акумули-
рани по време на спортно събитие, повече участници 
от спортните клубове и спортните федерации заявиха, 

че това е най-малко важно за тях, докато при спортните 
организации няма конкретен отговор, който да консоли-
дира мнението на респондентите.
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Таблица  14

Спортни резултати

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб Най-важното 15 11.8
Важно 29 22.8
Неутрален 29 22.8
По-малко важно 37 29.1
Най-малко важно 17 13.4
Общо 127 100.0

Спортна федерация Най-важното 4 16.0
Важно 7 28.0
Неутрален 6 24.0
По-малко важно 5 20.0
Най-малко важно 3 12.0
Общо 25 100.0

Спортна организация Най-важното 10 16.4
Важно 8 13.1
Неутрален 12 19.7
По-малко важно 19 31.1
Най-малко важно 12 19.7
Общо 61 100.0

Постигането на спортни резултати по време на спортно 
събитие не е приоритет или респондентите не смятат, 
че е основен фактор за организацията и провеждането 
му. Все пак ако групираме отговорите на участниците а 

анкетата че забележим, че отговорите „Най-важното“ и 
„Важно“ събират съответно - 34 % при спортните клу-
бове, 44 % за спортните федерации и 29 % за спортните 
организации.
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Таблица  15

Правилното провеждане на събитието

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Най-важното 40 31.5
Важно 40 31.5
Неутрален 20 15.7
По-малко важно 15 11.8
Най-малко важно 12 9.4
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Най-важното 11 44.0
Важно 4 16.0
Неутрален 5 20.0
По-малко важно 3 12.0
Най-малко важно 2 8.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Най-важното 11 18.0
Важно 21 34.4
Неутрален 11 18.0
По-малко важно 12 19.7
Най-малко важно 6 9.8
Общо 61 100.0

Факторът правилно провеждане на конкретно спортно 
събитие или турнир за мнозинството от респондентите е 

най-силен - 31,5 % за спортните клубове, 44 % за спорт-
ните федерации и 34 % за спортните организации.
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Таблица  16

Осигуряване на сигурността на спортистите и зрителите

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Най-важното 39 30.7
Важно 26 20.5
Неутрален 17 13.4
По-малко важно 23 18.1
Най-малко важно 22 17.3
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Най-важното 3 12.0
Важно 4 16.0
Неутрален 8 32.0
По-малко важно 9 36.0
Най-малко важно 1 4.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Най-важното 18 29.5
Важно 10 16.4
Неутрален 11 18.0
По-малко важно 3 4.9
Най-малко важно 19 31.1
Общо 61 100.0

Анализът на отговорите на респондентите относно 
осигуряването на сигурността на спортистите и зри-
телите, показва, че този фактор е с различна тежест 
за трите вида организации. Участниците от спортните 
клубове отговориха, че това е най-важно за тях, докато 

спортните федерации отговориха, че това е най-малко 
важно за тях. При спортните организации забелязваме 
диаметрално различна тежест на този фактор, за 29% 
от тях той е най-важен а минимален за други 31% от 
респондентите участващи в анкетата.
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Таблица  17

Ако ви информират, че съществува риск за сигурността на събитието, което организирате, какво бихте направили:

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Ще настоявам провеждането да бъде извършено по план 8 6.3
Ще осигури допълнителни мерки за сигурност 43 33.9
ще информира отговорните за сигурността лица на държав-
но/регионално равнище 76 59.8

Общо 127 100.0

Спортна федерация

Ще настоявам провеждането да бъде извършено по план 2 8.0
Ще осигури допълнителни мерки за сигурност 7 28.0
ще информира отговорните за сигурността лица на държав-
но/регионално равнище 16 64.0

Общо 25 100.0

Спортна организация

Ще настоявам провеждането да бъде извършено по план 3 4.9
Ще осигури допълнителни мерки за сигурност 24 39.3
ще информира отговорните за сигурността лица на държав-
но/регионално равнище 34 55.7

Общо 61 100.0

На въпроса „Ако ви информират, че има риск за сигур-
ността на събитието, което организирате, какво бихте 
направили“, 6,3 % от спортните клубове, 8 % от спорт-
ните федерации и 4,9 % от спортните организации, 
заявяват че ще настояват да се проведе събитието, 

както е планирано, ще осигурят допълнителни мерки за 
сигурност декларират 33,9 % от спортни клубове, 28 % от 
спортните федерации и 39,3 % от спортните организа-
ция. Повече от половината заявяват, че ще информират 
отговорните за сигурността лица в такава ситуация.
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Таблица  18

Залагате ли в бюджетите си на безопасността и сигурността като важни фактори?

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Не 26 20.5
Да 68 53.5
Не разполагате с информация 33 26.0
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Не 6 24.0
Да 11 44.0
Не разполагам с информация 8 32.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Не 6 9.8
Да 43 70.5
Не разполагам с информация 12 19.7
Общо 61 100.0

Със следващият въпрос се опитахме да отговорим до 
каква степен безопасността и сигурността е важен фак-
тор и отделял и се конкретен бюджет за оптимизирането 
на тези два фактора. За съжаление 20,5% от участни-
ците в спортни клубове, 24% от спортните федерации 
и 9,8% от спортните организации декларират, че не 

определят специален бюджет по тази тема, въпреки че 
53,5% от спортните клубове, 44% от спортните феде-
рации и 70,5% от спортните организации споделят, 
че сигурността и безопасността е важна. Малка част 
от респондентите заявяват, че нямат информация по 
темата.
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Таблица  19

Имали ли сте някога проблем с охраната по време на организираните от вас събития?

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб
Не 111 87.4
Да 16 12.6
Общо 127 100.0

Спортна федерация
Не 18 72.0
Да 7 28.0
Общо 25 100.0

Спортна организация
Не 49 80.3
Да 12 19.7
Общо 61 100.0

Следващият въпрос бе свързан с конкретни проблеми 
и предизвикателства, които имат спортните органи-
зации със сигурността по време на организираните от 
тях събития. Радващи са данните, че 87,4 % от спортни 
клубове, 72 % от спортни федерации и 80,3 % от спорт-
ни организации декларират, че по време на спортни 

събития не са срещали с подобен проблем. За съжале-
ние и не малка част от респондентите отговарят че са 
имали проблем със сигурността по време на организи-
раните от тях събития - 12,6 % от спортни клубове, 28 % 
от спортни федерации и 20 % от спортни
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Таблица  20

Интересувате ли се да участвате във възможни обучения по безопасност и сигурност във връзка с организирането на 
спортни събития:

Тип на организацията Отговори Честота Процент

Спортен клуб

Не 14 11.0
Да 90 70.9
Не съм сигурен 23 18.1
Общо 127 100.0

Спортна федерация

Не 2 8.0
Да 18 72.0
Не съм сигурен 5 20.0
Общо 25 100.0

Спортна организация

Не 4 6.6
Да 47 77.0
Не съм сигурен 10 16.4
Общо 61 100.0

Последният въпрос беше дали участниците се интере-
суват от възможни участия за обучение по безопасност 
и сигурност във връзка с организирането на спортни 
събития. Само малка част от респондентите заявяват че 
нямат нужда от обучение -  11% от участниците от спорт-
ните клубове, 8% от спортните федерации и 6,6% от 

спортните организации. По-голямата част декларират, 
че се интересуват от подобен род обучение и те че са им 
полезни в бъдеще - 70,9 % от спортните клубове, 72 % от 
спортните федерации и 77 % от спортните организации.
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Основната цел на #SafeSPORTevent е да се защитят 
младите спортисти и спортни специалисти от рискове за 
здравето и личната безопасност и да се открият факто-
рите, които биха подобрили, оптимизирали и подсигу-
рили сигурността. Целта на този проект е да се установи 
какви мерки за безопасност се предприемат по отноше-
ние на Европейските жители и до каква степен. Забе-
лязахме, че спортните събития се провеждат предимно 
на национално ниво, така че можем да предположим, 
че по-голяма част от отговорите са дадени с оглед на 
събитията на национално ниво. На всички етапи на 
спортните събития се извършват подходящи оценки на 
риска за сигурността и безопасността, а голяма част от 
организациите разполагат и с подходяща система за 
сигурност за служителите.

Тези данни подсказват няколко важни момента, на 
които трябва да се обърне внимание, за да се стиму-
лират правилните мерки за безопасност и сигурност, 
за да се осигури по-безопасна среда и даде нужната 
информация:

• В обучение за оценка на риска трябва да бъдат 
включени всички членове на екипа и участници в 
организацията;

• Нови социално-икономически правила, които сти-
мулират по-активното участие на участниците;

• Наръчник за добри практики „Безопасно Спортно 
Събитие“, включващо практически брошури (прото-
коли) за „Безопасно Спортно Събитие“, които спорт-
ните организации могат да използват като ръковод-
ство при организирането на местни/национални/

международни спортни събития и иновативни 
„Образование Чрез Спорт“ дейности с акцент върху 
безопасността и сигурността (неформални образо-
вателни дейности);

• Овластяване на спортни ръководители, админи-
стратори и доброволци в 2 държави от Европей-
ския съюз, 1 държава от Програмата и 1 държава 
от Западните Балкани за работа, насочена към 
укрепване на безопасността и сигурността в спорта, 
особено по време на спортни събития;

• Проведено международно обучение Комплексна 
среда за сигурност в спорта и проведени местни 
обучителни курсове като реплика на международно-
то обучение, за да се осигури лавинообразен ефект.

• Имайки предвид, че без да се изразходват големи 
суми, данъчните отстъпки биха могли да позволят 
на спортните центрове да намалят разходите за 
абонамент с отстъпки за жени/семейства и/или да 
направят разходите, свързани с физическата актив-
ност, подлежащи на приспадане. 

• Да се предоставят възможности за обучение по 
тази тема, за да се използва мотивацията на 
участниците;

• Да бъдат осигурени протоколи за сигурност в съот-
ветствие с изискванията за безопасност на всички 
участващи пряко/непряко в спортно събитие.

  3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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2.3.  Резултати от документалното 
проучване и проучването на терен

Проектът има за цел да защити спортистите, особено 
най-младите, от рискове за здравето и да осигури 
тяхната безопасност, чрез подобряване на условия-
та за обучение и състезания и особено по време на 
форсмажорни обстоятелства, които трябва да бъдат 
преодолени чрез специфични протоколи за сигур-
ност, които на този етап на развитие не съществуват в 
спортния сектор. Ето защо, поради основния приори-
тет на проекта, всеки от партньорите е определил по 
подходящ начин експерти в областта на сигурността 
по време на спортни събития и са проведени обстой-
ни интервюта. Опитът и знанията, споделени от екс-
пертите, изясняват темата и дават възможност да се 
направят предложения за подобряване в тази област.

Гледната точка на експертите от 
#SafeSPORTevent - Босна и Херцеговина 

Име: Горан Горан

Позиция: Треньор по спорт и физическо възпитание

Опит в областта на безопасността и сигурността в 
спорта и кратка обща информация: 

Богат опит като спортист. Г-н Горан се занимава с 
карате от 30 години. Той е бивш световен шампион и 
вицеевропейски шампион до 21 години, както и носи-
тел на наградата за най-добър млад спортист в Босна 
и Херцеговина за 2005 г. Собственик е на карате клуб 
„Олимп“. Този клуб съществува вече 15 години. Горан 
Горан е член на управителния съвет на Федерацията 
по карате на Босна и Херцеговина - кантон Сараево. 
Очевидно е, че с тази автобиография той има опит в 
организирането на събития в областта на спорта и по-
знава законите и юрисдикциите, когато става въпрос 
за сигурността в спорта.

Що се отнася до мнението му за ситуацията със си-
гурността и протоколите, които се прилагат, за да се 
създаде сигурна среда за спортистите и феновете, г-н 
Горан заявява, че има определени закони, които регу-
лират големите събирания в страната. Когато пла-
нирате събитие, трябва да уведомите властите и да 
наемете определен брой служители по сигурността, 
заявява той. В зависимост от мащаба на събитието 
може да се наложи да организирате екип от лекари, а 
може да се наложи и ангажиране на линейка. Според 

него всички тези протоколи нямат общо със спорта 
като такъв, а по-скоро с планирането на събития. 
Според г-н Горан тези протоколи са напълно при-
емливи и като цяло се спазват и изпълняват, поне 
доколкото му е известно. В резултат на това, когато 
трябва да организира турнир, г-н Горан е наясно, че 
тези правила и изисквания трябва да бъдат спазени и 
изпълнени.

Според неговия опит, когато става въпрос за органи-
зиране на международни събития като европейски 
и световни първенства, всички тези протоколи са 
широко признати, а безопасността на спортистите и 
зрителите обикновено е висока. За спорта карате Го-
ран смята, че степента на сигурност в Босна и Херце-
говина е значително по-висока, отколкото например в 
други страни от Западните Балкани.

Горан беше помолен да направи сравнение между 
нивото на сигурност в Босна и други европейски 
страни. Когато става въпрос за по-популярни спор-
тове като футбол или баскетбол, той смята, че уста-
вите на повечето спортни федерации трябва да са в 
съответствие с уставите на всички европейски или 
международни федерации, като например УЕФА. Ако 
желаете да се състезавате на високо ниво, трябва да 
се спазват критериите за безопасност, които, според 
г-н Горан, в повечето случаи са спазени. Лек повод за 
загриженост би било, че в Босна няма толкова много 
камери и други технологии за сигурност да речем в 
баскетбола, колкото в английската висша лига или в 
Германия.

По време на интервюто беше засегнат и въпросът 
за държавните инвестиции, като г-н Горан заяви, 
че за съжаление в Босна и Херцеговина няма зако-
нодателство, което да регулира спорта и спортната 
дейност. Полагат се усилия за изготвяне на няколко 
регионални статута. Съществува наполовина за-
вършен проектозакон. Що се отнася до леката ат-
летика, съществуват някои опасения. Други закони, 
като този, който обхваща обществените събирания, 
налагат задължения на организаторите на събития 
да гарантират сигурността и безопасността на своите 
прояви. Г-н Горан смята, че законът, уреждащ спорта, 
ще включва разпоредби за сигурност и безопасност, 
което ще спомогне за осигуряване на защита както на 
спортистите, така и на зрителите.

Като цяло, според г-н Горан, ситуацията в Босна и 
Херцеговина по отношение на спортната сигурност не 
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е лоша, но той, като бивш спортист на високо ниво и 
настоящ треньор, би променил някои неща. Следва-
нето на дисциплинарни процедури е един от вариан-
тите, които биха могли да се направят. В Босна няма 
много физически битки, но има много словесни. Спо-
ред него това не е добре за спорта. Всеки спортист, 
който участва в словесна разправа, трябва да бъде 
наказан по подходящ начин. Доколкото е известно 
на г-н Горан, в момента не се предприемат никакви 
дисциплинарни мерки, но в дисциплинарните пра-
вилници се посочва, че подобна дейност трябва да 
се наказва. Така че, предвид ресурсите, той смята, че 
това е един от методите за повишаване на спортните 
стандарти. Друга стъпка напред би бил законът за 
спорта и неговото прилагане.

Гледната точка на експертите от 
#SafeSPORTevent - България 

Име: Александър Йорданов

Позиция: Преподавател в Националната спортна 
академия - бакалавърска и магистърска програма 
„Спорт и сигурност“, подполковник от системата на 
националната сигурност.

Опит в областта на безопасността и сигурността в 
спорта и кратка обща информация: 

Повече от 50 години опит в областта на спорта и 
сигурността, дългогодишен служител в Министер-
ството на отбраната, Министерството на вътрешни-
те работи и контраразузнаването с ресор борба с 
организираната престъпност. Създател на първата 
учебна програма за обучение на студенти от НСА по 
специалността „Спортни инструктори“. Дългогодишен 
треньор и инструктор по самозащита, ръкопашен бой 
и таекуондо. Инструктор по специализирани поли-
цейски тактики. Притежава 1-ви дан по Шотокан 
карате и 5-ти дан по Таекуондо, световен шампион по 
Таекуондо за ветерани - 2006 г. Световен шампион по 
таекуондо (ITF).

Според  доц. Йорданов спортните събития предоста-
вят риск за сигурността поради своя мащаб и широ-
кото си медийно отразяване. Кибератаките също са 
заплаха в това отношение. В резултат на това Дър-
жавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), 
Министерството на вътрешните работи, Националната 
служба за сигурност (НСС), Министерството на от-
браната и Служба „Военна полиция“ имат конкретни 

задължения съгласно Националния план, които не 
изключват всички видове заплахи.

Рисковете за сигурността преди и по време на спорт-
ни събития са различни, но според него и според 
надеждни данни най-сериозните рискове включват 
възможни пожари, терористични атаки, възможни 
щети на съседни постройки, повреди на оборудването 
за сигурност, струпване на твърде много хора имайки 
предвид съществуващите мерки за COVID -19, инци-
денти между зрители/фенове и др. Поради всички 
тези заплахи организаторите трябва да бъдат под-
готвени и доц. Йорданов твърди, че те имат висока 
степен на подготовка, тъй като спортните събития и 
спортните съоръжения са под зоркото око на МВР и 
частните фирми за сигурност/охрана, чиито основни 
дейности попадат в правомощията на съответните 
органи. При възникване на криза, като например 
пожар или терористична атака, има различни опи-
сани и утвърдени мерки и действия, които могат да 
бъдат предприети. Организаторите наемат и обучени 
спортни наставници, които да гарантират, че всичко 
протича нормално. Според данните сътрудничеството 
е отлично. В Министерството на вътрешните работи 
има национален център, който оказва съдействие на 
всички организатори на спортни прояви.

Когато става въпрос за конкретни обучителни програ-
ми в сферата на спортната сигурност, доц. Йорданов 
твърди, че обучението на конкретни представители на 
фирми в областта на сигурността и наблюдението на 
спортни събития в съответствие с конкретни норма-
тивни актове, всички горепосочени правни органи 
трябва да получат необходимата документация от тези 
фирми, за да ги одобрят. В този случай отговорността 
за обучението се носи от дружествата. Той също така 
не е сигурен дали има национална стратегия за оси-
гуряване на безопасността и сигурността по време на 
спортни събития, въпреки това съществуват множе-
ство нормативни актове и юрисдикции.

Според него, съществува методика за оценка на ри-
ска при спортни събития, тъй като фирмата за охрана/
наблюдение представя на полицията мотивацион-
но писмо, договор и други документи. Един от тях е 
документът за оценка на риска, в който те трябва да 
оценят нивото на опасност (или липсата на такава). 
Като цяло, според доц. Йорданов и други експерти по 
охраната, е необходимо непрекъснато да се подобря-
ва законодателството в областта на безопасността, 
когато става въпрос за спортни събития.

74 #SafeSPORTevent



Гледната точка на експертите от 
#SafeSPORTevent - Гърция 

Име: Димитрис Акритидис 

Позиция: Вицепрезидент, Обществени Спортни Обек-
ти в Солун (включва 12 спортни зали, 45 стадиона и 3 
плувни басейна)

Опит в областта на безопасността и сигурността в 
спорта и кратка информация:

Г-н Акритидис има дългогодишен професионален 
опит на ръководни позиции в обществени спортни 
обекти в Солун.

Според г-н Акритидис оценката на риска преди и по 
време на спортно събитие се отнася до вероятност-
та нещо да се обърка. За съжаление, тя не може да 
бъде напълно отстранена, но може да бъде овладяна 
с помощта на внимателно планиране. Преди спортни 
събития, както и по време на тях, се извършва оцен-
ка на риска. В резултат на това се правят опити да 
се избегне вероятността нещо да се обърка, като се 
оценява вероятността то да се случи и произтичащите 
от това последствия. В резултат на това оценката на 
риска се съсредоточава върху оценката на рисковете, 
свързани със сигурността, като заплахи за спортния 
обект и активите, както и заплахи за служителите, 
работещи там. Например, като извършваме задъл-
бочена и рутинна поддръжка, можем да намалим 
вероятността от повреда в някоя от системите. Никой 
не желае да отменя спортни събития, защото систе-
мата за осветление не работи правилно поради липса 
на поддръжка. Като цяло целта на оценката на риска 
за сигурността е да предостави на организаторите 
и висшестоящите органи важна информация, която 
ще им позволи да направят обосновани преценки 
относно спортните събития, които ще се провеждат в 
съоръженията.

Що се отнася до основните рискове при организи-
рането на спортно събитие, г-н Акритидис заяви, че 
основните рискове за сигурността включват логис-
тичен (системен) срив, хулиганство, нарушаване на 
спокойствието на публиката и/или вандализъм, както 
и лоши метеорологични условия. Той посочи възмож-
ността за загуба на електричество или срив на сис-
темата като логистичен провал. Освен това присъст-
вието на хулигани на спортното съоръжение трябва 
да се разглежда въз основа на спортното събитие, 

враждебността между състезаващите се отбори и 
значимостта на играта. Хулиганите могат да нанесат 
много щети (вандализъм) на спортната арена, ако не 
бъдат регулирани, а безредиците на тълпата могат да 
доведат до индивидуални наранявания. Също така, 
ако неблагоприятните метеорологични условия не са 
правилно анализирани, те могат да провалят спорт-
ните събития, особено ако се провеждат на открито. 
По същество управителят на спортното съоръжение 
трябва да реши кои от горепосочените рискове са 
възможни да се случат и следователно да определи 
колко уязвимо е спортното съоръжение за всяко от 
горепосочените събития. За сведение, въпреки че 
терористичните атаки може да са на първо място в 
списъка с рискове в други държави, тази заплаха не 
се счита за толкова висока в Гърция на този етап. Г-н 
Акритидис е благодарен, че за щастие досега Гърция 
не се е сблъсквала с терористични атаки по време на 
спортни събития.

Организаторите на спортни събития и собственици-
те на спортни обекти обикновено са подготвени до 
известна степен да осигурят и да се справят с пред-
видимите опасности, но бюджетните съкращения 
определено са навредили на тяхната готовност. Сред-
ствата за видеонаблюдение или друго охранително 
оборудване никога не стигат, нито за платено обуче-
ние и преквалификация на служителите, особено за 
публични спортни обекти. Освен това финансирането 
на служители по сигурността на постоянен договор е 
ограничено и в резултат на това нивото на готовност е 
занижено, докато персоналът е недостатъчен.

Координацията между организаторите на спортни 
прояви, собствениците на спортни съоръжения и дър-
жавните органи е добра, особено когато става въпрос 
за големи спортни прояви, като например провеж-
дането на международни такива. Задължението за 
осигуряване на безопасни и сигурни игри е жизнено-
важно за всеки управител на спортен обект или орга-
низатор на събитие, но г-н Акритидис признава, че е 
необходима допълнителна помощ от други ведомства. 
В резултат на това винаги съществува партньорство 
на множество институции (полиция, гръцка пожарна 
служба, служители на службите за спешна помощ, об-
щински служители), което гарантира успешни дейнос-
ти по подготовка, реакция и възстановяване, особено 
когато провеждаме значими спортни събития.

Относно наличието на програми за обучение в об-
ластта на спортната сигурност, г-н Акритидис твърди, 
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че въпреки че съществуват различни програми за 
обучение (семинари и работни срещи), те никога не 
са достатъчни по отношение на спортната сигурност, 
тъй като не разполагат с достатъчно персонал и имат 
по-малко финансиране от необходимото.

Съществен въпрос е дали има национална стратегия 
за осигуряване на безопасност и сигурност по време 
на спортни събития. Преди Олимпийските игри в Ати-
на през 2004 г., бе разработена национална политика 
за осигуряване на безопасността и сигурността на 
спортните събития и тази стратегия понастоящем е в 
сила. В резултат на това са се провеждали  много обу-
чения за това как да се справим успешно проблема 
на тълпата. За Олимпийските игри в Атина е създаден 
специален отряд, който да се справя със заплахите 
от тероризъм. Всички тези фактори допринесоха за 
успеха на Игрите. За по-малките по мащаб събития 
трябва да се провежда постоянно обучение, но при 
намаления бюджет, отделян за спортни събития, това 
не винаги е постижимо. Освен основното обучение, за 
всички лица, отговарящи за сигурността, се осигуря-
ва ежегодно обучение по сигурността, въпреки че то 
не винаги е достатъчно. Необходими са повече сред-
ства за спонсориране на повече учения за готовност, 
свързани със сигурността.

Според техниката за оценка на риска първо трябва 
да се идентифицират потенциалните опасности, риск 
или слабостите в спортните обекти. В резултат на 
това, набелязването на това, което не функционира 
ефективно, е първият етап, последван от решаване 
на тези проблеми чрез разработване на подходящи 
политики, процеси и мерки за сигурност. От реша-
ващо значение е да се разработят или актуализират 
съществуващите политики за безопасност и сигурност 
на спортните обекти, които могат да включват поли-
тики по отношение на взаимодействието с феновете. 
В резултат на това са създадени планове за реакция 
при извънредни ситуации за действия, придружени 
с приложения към тях. В този план често се включват 
протоколи за евакуация, реакция при инциденти и 
планиране на следващия ден след спортното съби-
тие. Съществуват различни методи, които трябва да 
се прилагат в деня на спортното събитие, от тези, 
които трябва да се прилагат преди и след деня на 
спортното събитие.

Според г-н Акритидис, относно дали е необходимо да 
се подобри законодателството в областта на сигур-
ността по време на спортни събития, той е твърдо 

убеден, че става въпрос не толкова за подобряване на 
законодателство, колкото за увеличаване на бюджета, 
определен за тази цел. Бюджетът за спорт като цяло 
беше намален по време на световната финансова 
криза от 2008 г., и никога не се е възстановил до ни-
вата на публичните инвестиции отпреди кризата. 

Гледната точка на експертите от 
#SafeSPORTevent - Гърция 

Име: Д-р Панайота Баласка

Позиция: Началник на отдел „Спортни съоръже-
ния“, дирекция „Спорт и култура“, община Корделио 
– Evosmos

Опит в областта на безопасността и сигурността в 
спорта и кратка информация: 

Управление на спортни съоръжения и организиране 
на спортни събития (европейско първенство по во-
лейбол за мъже, национално първенство по художест-
вена гимнастика и др.).

Според г-н Панайота видът на събитието и броят на 
зрителите оказват пряко влияние върху оценката 
на риска на спортното събитие. Когато на турнир по 
тенис например има слаб интерес и малко зрители, 
оценката на риска е ниска както преди, така и по 
време на турнира. От друга страна, при финален или 
квалификационен мач по хандбал, се очаква значи-
телен брой зрители и фенове, опасността се следи 
внимателно преди, по време и след събитието. Както 
дребните нарушения, така и крайно агресивното по-
ведение са потенциална заплаха за безопасността на 
спортното събитие. В резултат на това имаме: агре-
сивни атаки и безредици, противообществени проя-
ви, разлепване на протестни плакати, изписване на 
лозунги – протести върху тениски на зрителите, които 
не се виждат на входа, с цел комуникация по трибу-
ните, прекъсвания на електрозахранването, повреди 
в инфраструктурата на съоръжението, незаконно про-
никване, медицински инциденти, пожари в постоян-
ната и временната инфраструктура на спортното съо-
ръжение и други опасности като организирана и обща 
престъпност. Г-н Панайота смята, че потенциалните 
опасности се проучват задълбочено, за да се подгот-
вят и информират адекватно служителите. Определят 
се техники за справяне, за да се предвидят бъдещите 
опасности или да се управляват своевременно, без да 
се изострят. 
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Що се отнася до координацията между организато-
рите на спортни прояви и собствениците на спорт-
ни съоръжения и държавните органи, г-н Панайота 
заявява, че има оперативно планиране, особено при 
спортни прояви с висок риск, и че всички участващи 
обществени, частни и спортни сдружения участват, 
сътрудничат си и носят отговорност за предоста-
вените им обекти по отношение на безопасността. 
Съществуват програми за обучение за оказване 
на първа помощ и гасене на пожари, както и други 
умения, като например управление на тълпата, които 
обикновено се водят от лицето, отговарящо за спорт-
ното съоръжение (ако то има необходимите познания).

Според г-н Панайота има национална стратегия и 
съответното законодателство ясно определя органи-
те, отговорни за безопасността на спортните събития 
и за управлението на безопасността на спортните 
съоръжения. 

Независимо дали съществува методология за оценка 
на риска от спортни събития, г-н Панайота твърди, че 
идентифицирането на рисковете е постоянна дейност, 
насочена към определяне на честотата на тяхното 
възникване и оценка на потенциала за щети. Избо-
рът за провеждането на дадено спортно събитие се 
прави въз основа на основни фактори, които могат да 
включват:

•  Оценка. Ако администрацията на съоръже-
нието смята, че ще бъдат създадени условия, 
които застрашават участниците или причиняват 
съществена вреда, може да обмислите отказ от 
провеждане на програмата или събитието;

•  Отговорност. Друга възможност, с която раз-
полага администрацията на обекта, е да възложи 
отговорността за възстановяването на евентуални 
щети на някой, който има желание и възможност 
да го направи, например на застрахователна ком-
пания. Може да бъде сключена застраховка, която 
да покрие всички пострадали в обекта, както и 
щетите по обекта и/или оборудването;

•  Избор. Администрацията може да разреши 
провеждането само на онези програми и събития, 
при които има нисък риск за участниците или 
причиняване на щети. Рисковете могат да бъдат 
намалени още повече, ако се определят конкрет-
ни оперативни процедури за справяне с потенци-
ално опасни обстоятелства.

Като цяло, според г-н Панайота, законодателството 
трябва да бъде съобразено и променено в отговор на 
обществените изисквания и развитие. Настоящото 
определя всички процедури и обхваща широк кръг 
от теми, но винаги има възможност за по-голяма 
специализация и обхващане на повече потенциални 
опасности при провеждането на спортни събития.

Гледната точка на експерт от 
#SafeSPORTevent - Турция

Име: Озгюр Айдън

Позиция: Ръководител на отдел в дирекция „Младеж 
и спорт“ в провинция Сакария 

Опит в областта на безопасността и сигурността в 
спорта и кратка справочна информация: 

Професионален футболен съдия в продължение на 17 
години. В продължение на 5 години е президент на 
Футболната асоциация на футболните съдии. Предсе-
дател на регионалният съдийски съвет на футболния 
клон на Сакария в продължение на 3 години. Учител 
по физическо възпитание в продължение на 6 години, 
областен управител по спортни въпроси в продълже-
ние на 4 години, работил в Дирекцията за Спортни 
Услуги - 2 години.

Според г-н Айгюн, въпреки че основните мерки за 
сигурност преди и по време на състезанието варират 
в зависимост от различните спортни съоръжения, 
служителите на реда вземат необходимите предпазни 
мерки. Дейностите на зрителите, както и входовете 
и изходите на залите и стадионите, представляват 
най-голям риск за сигурността. Отговорността за 
безопасността е преди всичко на собствениците или 
операторите на съоръженията.

Държавата е приела закони, които всички собствени-
ци на частни спортни съоръжения трябва да спазват, 
за да получат необходимото удостоверение за квали-
фикация за изграждане на съоръжение. Те не могат 
да отворят съоръжението, докато не бъдат изпълнени 
тези изисквания, например не могат да отворят без 
противопожарен изход или евакуационен план.

Правоприлагащите или частните охранителни орга-
низации използват предишен опит и събития в облас-
тта на спортната сигурност, за да проведат необходи-
мото вътрешно обучение.
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Що се отнася до националната стратегия и методо-
логията за безопасност по време на спортни събития, 
г-н Айгюн твърди, че във всяка област има съвет за 
спортна безопасност, който е подготвил мерки за раз-
лични видове състезания. Съществува методика за 
събития, които са свързани с предишен опит. Закон 
№ 6222 се спазва, особено по отношение на публич-
ните събития, спортното насилие и честната игра.

Гледната точка на експерт от 
#SafeSPORTevent - Турция

Име: Кемал Атаз

Позиция: Областна дирекция за младежта и спорта 

Опит в областта на безопасността и сигурността в 
спорта и кратка справочна информация: 

В продължение на няколко години е директор на 
областната дирекция за младежта и спорта в Кара-
су и отговаря за организирането на всички спортни 
събития в града.

Според г-н Атаз, когато става въпрос за оценка на 
риска и подготовка, Областният съвет за спортна 
сигурност заседава преди всяко по-сериозно със-
тезание. На заседанието присъстват областният 
управител, кметът, командирът на жандармерията в 
областта, началникът на полицията в областта, ди-
ректорът на здравеопазването в областта, директорът 
на младежта и спорта в областта и представители на 
клубовете. По време на състезанието рискът може да 
включва навлизане на зрители на терена, нападение 
над атлетите на противниковите отбори, нападение 
над длъжностните лица, а в някои ситуации и използ-
ване на сила срещу съдията от играчите на терена 
един срещу друг.

Организаторите на събитието се стремят да бъдат 
добре подготвени, като разпределят служителите по 
сигурността в уязвимите зони и  там където инциден-
тите могат да бъдат предотвратени, както и че има 
гаранция, че служителите по сигурността могат да се 
намесят бързо в случай на извънредна ситуация. 

Що се отнася до координацията между организато-
рите на спортни събития, собствениците на спортни 
съоръжения и държавните органи, Кемал споменава, 
че правомощията са ясно делегирани. При взема-
нето на мерки за сигурност полицията и областната 

спортна дирекция работят в координация. Полицей-
ският персонал е този, който преминава необходи-
мото обучение. Законът за превенция на насилието 
и безредиците в спорта е националната стратегия за 
осигуряване на безопасност и сигурност по време на 
спортни събития.

2.4. Анализ на казуси

Във връзка с изследването се постарахме да ана-
лизираме информация за значими случаи свързани 
с инциденти със сигурността по време на спортни 
събития във всяка отделна страна, или за специални 
мерки, предприети за гарантиране на сигурността.

2.4.1 Анализ на казуси - Босна и Херцегови-
на (BiH)

Проучване на случай в областта на безопасността и 
сигурността в спорта

Събитие, по време на което е регистриран инци-
дент със сигурността: Тренировка на отбора на „ФК 
Сараево“ преди финалния кръг на Премиер-лигата на 
Босна и Херцеговина. 

Период на провеждане на събитието:  Висшата лига 
по футбол на Босна и Херцеговина, май 2021 г.

Отговорна организация за провеждането на събити-
ето:  Футболен клуб „ФК Сараево“

Обхват на събитието: Национален 

Ситуация на заплаха за сигурността: Прояви на на-
силие са извършени от група привърженици на „ФК 
Сараево“ по време на тренировката на отбора, който 
се подготвя за финалния кръг на Премиер лигата.

Групата от привърженици, известна още като „Horde 
zla“, ядосана от досегашното представяне на отбора 
и от факта, че отборът загуби възможното предимство 
от 13 точки за предстоящия мач с „ФК Борац“.

Изразяват гнева и разочарованието си, като нахлуват 
на терена по време на провеждане на тренировка и 
нападат играчите.

Атакуват най-вече играчите, чието представяне смя-
тат за най-лошо и за причина за загубата на някои от 
предишните мачове.
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Една от мишените е Душан Ходжич, който е напад-
нат словесно и физически и получава физически 
наранявания.

След реакцията на останалите присъстващи и на по-
лицията нападението над играчите е прекратено.

След ситуацията има реакции от страна на ръковод-
ството на клуба, които осъдиха действията на фено-
вете. Душан Ходжич, който се озова в болница заради 
нараняванията, напуска клуба през следващата 
седмица.

Останалата част от отбора е на път да се откаже от 
финалния мач, но все пак те участват на финала.

Кога възниква заплахата за сигурността: По време 
на тренировката на отбора на ФК “Сараево“.

Възможно ли е да се предотврати: Ако клубът е имал 
по-добра система за сигурност на терена и сградите, 
които са собственост на клуба и където се провежда 
тренировката, това е можело да бъде предотвратено. 

Прилагани ли са някакви мерки след събитието за 
предотвратяване на по-нататъшни заплахи за си-
гурността (национално законодателство, приемане 
на практики от държавни или спортни организации 
и др.) За съжаление не. Нито един от нападателите не 
е бил подведен под отговорност, въпреки че полиция-
та е провела разследване.

2.4.2 Анализ на конкретни случаи - Бълга-
рия (BUL)

Проучване  в областта на безопасността и сигур-
ността в спорта

Събитие, по време на което е регистриран инцидент 
със сигурността: Национален стадион „Васил Лев-
ски“, София • Левски - ЦСКА 1:1 • Мач от Професио-
нална Футболна Лига

Период на провеждане на събитието:  11 септември 
2005 г.

Отговорна организация за провеждането на събити-
ето:  Български футболен съюз

Обхват на събитието: Национален 

Ситуация на заплаха за сигурността: Шестима 
полицаи получават наранявания и са настанени за 
оказване на спешна помощ в Националната болница 
„Пирогов“ (София) и Военномедицинска академия 
(София), а 77 фенове са задържани след бой между 
фенове на Левски (София) и униформените служите-
ли на реда, охраняващи мача. Полицаите получават 
наранявания и контузии, причинени от палки и ка-
мъни, както и парчета от седалки - 6 от полицаите са 
хоспитализирани в болница „Пирогов“. Сблъсъците 
започват след първото полувреме, когато привърже-
ниците на Левски започват да се бият по трибуните и 
нападат полицаите.

След края на мача, полицаите отвеждат най-разго-
рещените футболни фенове и задържат 75 от тях. От 
задържаните 69 са фенове на Левски, а 8 - на ЦСКА, 
сочат данните на полицията.

Кога възниква заплахата за сигурността: Футболните 
фенове се различават от всички останали спортни 
фенове. Футболните състезания също се различават, 
независимо в коя точка на света се провеждат. Оста-
налите спортни състезания се провеждат предимно в 
спортни зали, което прави достъпа и режима на си-
гурност по-строги. Футболното хулиганство е в пряка 
зависимост от общественото зачитане на сигурността 
и на реда и законността като цяло. Заплаха за сигур-
ността съществува при всеки футболен мач между 
Левски и ЦСКА, особено ако тя се подценява от орга-
ните за сигурност в България. Преобладаващата част 
от футболните фенове просто искат да се насладят на 
играта. За съжаление, някои от най-екстремните от 
тях виждат в мачовете възможност за престъпления, 
безредици и хулиганство – криминално проявени, 
които се крият зад цветовете на своя футболен отбор. 
Въпреки че подобни престъпници са малко, те все 
пак са причина за инцидентите, които засягат фут-
болните мачове. Правителствата, местните власти и 
полицията трябва да бъдат начело на превенцията.

Възможно ли е това да бъде предотвратено? Ако да 
- как: Футболният вандализъм и хулиганство могат да 
бъдат значително намалени, ако се използват съвре-
менни технологии и система за превенция и анализ 
преди, по време и след края на спортните срещи.

Някои начини за ограничаване на проблемите, създа-
вани от някои футболни фенове, са:
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• Лицата, носещи маски на главата, не трябва да 
имат право да участват в спортни състезания;

• Техническата поддръжка, видеонаблюдението и 
режимът на достъп трябва да бъдат ангажирани, 
осигурени и подобрени;

• Скенери и детектори на входните точки на 
стадиона;

• Лицата, които купуват билети, трябва да го правят 
с документ за самоличност - така че в случай на 
възникване на ситуация да е ясно кой носи отго-
ворност за него (мястото на седящото лице).

Прилагани ли са някакви мерки след събитието за 
предотвратяване на по-нататъшни заплахи за си-
гурността (национално законодателство, приемане 
на практики от държавни или спортни организации 
и др.) В резултат на зачестилите случаи на футболно 
хулиганство и вандализъм българското правителство 
и местните власти предприемат следните законови 
мерки за ограничаването им:

• Наредба за изграждане, поддържане и опазване 
на зелената система на Столична община, приета 
с решение № 950 по протокол № 120 от 11.10.2007 
г; 

• Наредба за управление и разпореждане с общин-
ски спортни имоти и съоръжения на територията 
на Столична община, приета с решение № 898 
по протокол № 119 от 28.09.2007 г. на Столичния 
общински съвет; 

• Промени в Закона за опазване на обществения 
ред при провеждане на спортни мероприятия - 
Държавен вестник, бр. 105 от 29 декември 2005 
г.  

Проучване на случай в областта на безопасността и 
сигурността в спорта

Събитие, по време на което е регистриран инцидент 
със сигурността: „Кървавият финал“ • Национален 
стадион „Васил Левски“, София • ЦСКА - Левски 2:1 
• Купата на България - 1985 г.

Период на провеждане на събитието: 19 юни 1985 г.

Отговорна организация за провеждането на събити-
ето: Български футболен съюз

Обхват на събитието: Национален 

Ситуация на заплаха за сигурността:  Най-известни-
ят, най-черният и най-скандалният мач между Левски 
и ЦСКА е финалът между двата отбора за Купата на 
България през 1985 г.

Политизирането на българския футбол и толерира-
нето (Българската комунистическа партия, Минис-
терството на вътрешните работи и Министерството 
на отбраната, държавната и местната власт, спорт-
ния сектор и т.н.) на два от най-успешните българ-
ски футболни клубове е предпоставка за „кървавия 
финал“ за Купата на Република България. И двата 
отбора са толерирани от властите и това е очевидно 
за всички, играчите са звезди на българския футбол, 
а дисциплината е ниска. Това е особено забележи-
мо при играчите на Левски (ведомствен отбор към 
Министерството на вътрешните работи и специалните 
служби), които са опитни спортисти и знаят, че почти 
всичко, което правят на терена и извън него, ще им 
бъде простено. До голяма степен това се отнася и за 
играчите на ЦСКА, но тяхното поколение се сменя 
и повечето от тях са млади и неопитни (звездите на 
българския футбол, играещи за ЦСКА, като Христо 
Стоичков и Емил Костадинов са съответно на 19 и 18 
години).

Никой не очаква младият и неопитен отбор на ЦСКА 
да се противопостави или да победи опитния отбор 
на Левски, но в средата на второто полувреме ЦСКА 
води с 2:0 пред 30 000 зрители на Националния ста-
дион „Васил Левски“. Съдията дава спорна дузпа за 
Левски, което допълнително утежнява ситуацията на 
терена. Двата отбора започват бой, която едва е ус-
покоен от съдията и длъжностните лица. Футболната 
среща е прекъсната за няколко минути пред очите на 
длъжностните лица (нещо недопустимо и немислимо 
дотогава). След края на мача играчите на двата отбо-
ра се сбиват, като боят продължава както на терена, 
така и в тунела към съблекалните на двата отбора.

Кога възниква заплахата за сигурността: Поради 
толерирането на двата отбора от страна на местната 
власт дисциплината е ниска, уважението към про-
тивника, зрителите и държавната власт също е много 

20 https://sofia.obshtini.bg/doc/275207 
21 https://sofia.obshtini.bg/doc/273638
22 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135494582
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ниско, а самите играчи си позволяват поведение, 
което е недопустимо във футбола.

Повечето играчи са звезди както в своите отбори 
(съответно ЦСКА и Левски), така и в националния 
отбор на България, който се класира за Световното 
първенство през 1986 г., което допълнително разваля 
дисциплината и поведението им.

Възможно ли е това да бъде предотвратено? Ако да 
- как: Кървавият финал можеше да бъде предотвра-
тен с по-високи мерки за сигурност и повече уваже-
ние към съдията и длъжностните лица на футболния 
мач. През тези години е било немислимо служители 
на охраната/полицията да влизат на футболното 
игрище.

Прилагани ли са някакви мерки след събитието за 
предотвратяване на по-нататъшни заплахи за си-
гурността (национално законодателство, приемане 
на практики от държавни или спортни организации 
и др.) Финалът за Купата на България през 1985 г., 
поставя началото на процеса, наречен „Реформа на 
Българския футбол“.

Последва решение на Централния комитет на Бъл-
гарската комунистическа партия, с което двата отбора 
са разпуснати. От футболистите на ЦСКА тежки 
наказания получават Христо Стоичков, който е от-
странен завинаги от спорта, и Костадин Янчев, който 
е наказан за 3 месеца. От отбора на Левски завинаги 
са изключени Борислав Михайлов (понастоящем 
председател на Българския футболен съюз), Пламен 
Николов, Емил Спасов и Емил Велев. Наказани са ръ-
ководствата и треньорите на двата отбора. Решението 
има голяма подкрепа от привържениците на другите 
отбори, както и от много други спортисти. Впослед-
ствие на мястото на старите отбори са създадени 
нови: ЦСКА „Септемврийско знаме“ става „Средец“, а 
„Левски-Спартак“ - „Витоша“. Година по-късно всич-
ки наказания са отменени и на наказаните играчи е 
разрешено да продължат спортната си кариера.

Скандалът се отразява и на националния отбор, тъй 
като треньорът Иван Вуцов не може да разчита на 
няколко ключови играчи за Световната купа в Мек-
сико през 1986 г. Половин година по-късно обаче 
Българската комунистическа партия омеква и наказа-
нията започват да падат едно след друго. Михайлов и 
Сираков са реабилитирани, а след това и останалите.

Други основни промени:

• Аматьорските футболни отбори трябва да бъдат 
преструктурирани в професионални клубове, 
отделени от другите спортни клубове;

• На българските футболисти са наложени транс-
ферни суми и е разрешен трансферът им в 
чужбина;

• БФФ се закрива и се създава БФС.

2.4.2 Анализ на конкретни случаи - Гърция 
(GRE)

Проучване на случай в областта на безопасността и 
сигурността в спорта

Събитие, по време на което е регистриран инци-
дент със сигурността: Летни Олимпийски игри 2004 в 
Атина

Период на провеждане на събитието: 13-29 август 
2004 г.

Отговорна организация за провеждането на събити-
ето:  Организационен комитет на Олимпийските игри 
в Атина (ATHOC)

Обхват на събитието: Международен 

Ситуация на заплаха за сигурността: От изключи-
телна важност е да се спомене, че Гърция е втората 
най-малка страна, която някога е била домакин на 
Олимпийски игри след Финландия през 1952 г., и пре-
ди събитието да бъде възложено на тази страна, има 
много въпроси относно способността ѝ да осигури 
адекватна сигурност за отборите, местните зрители и 
туристите. Въпреки че заплахите за терористични на-
падения не са нови за МОК, особено след Олимпий-
ските игри в Мюнхен през 1972 г., когато палестински 
терористи успяха да отвлекат и убият израелски 
спортисти, и инцидента с бомба по време на Летни-
те Олимпийски игри в Атланта през 1996 г., винаги 
съществува заплахата, че терористите ще се опитат 
да извършат нов атентат по време на Олимпийските 
игри. Олимпийските игри в Атина са първото олим-
пийско събитие, което се провежда след терористич-
ните атаки от 11 септември 2001 г., в Съединените 
щати. Освен това предполагаеми бойци на Ал Кайда 
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са свързани с бомбените атентати в Истанбул през 
ноември 2003 г., и с експлозията в пътническия влак 
в Мадрид на 11 март 2004 г. Всички тези събития 
провокират усилията на гръцкото правителство да 
запази бдителността си по отношение на евентуална 
терористична атака по време на Летните Олимпийски 
игри в Атина.

Кога възниква заплахата за сигурността: Според 
някои анализатори терористичната групировка „Ал 
Кайда“ е имала интерес да атакува конкретните игри, 
за да предаде посланието си в световен мащаб, като 
успее да извърши атака срещу западната демокрация 
и едновременно с това да атакува западни личности и 
интереси. Съединените щати, Великобритания и Ис-
пания са сред страните, чиито граждани са считани 
за изложени на голяма опасност по време на Олим-
пийските игри, както и Израел и Саудитска Арабия. 
Освен това, през предходните месеци е съобщено за 
нападения на терористи от „Ал Кайда“ срещу турис-
ти в Индонезия, Мароко, Тунис и Саудитска Арабия, 
а някои бойци на „Ал Кайда“ нападат израелски 
туристи в Кения. В допълнение към съществуващите 
заплахи към други държави има много опасения от-
носно уязвимостта на Гърция за чуждестранни теро-
ристични групи, които до голяма степен произтичат от 
многобройните незаконни входни пунктове в страна-
та, както и от очевидно неефективните й гранични и 
паспортни процедури. Например, в Егейско, Йоний-
ско и Средиземно море Гърция се състои от стотици 
острови и е в близост до горещи точки в Близкия из-
ток и на Балканите. Поради горепосочените причини 
гръцките власти полагат усилия да привлекат помо-
щта на съседите си, особено Албания, за подпомага-
не на сигурността на границите по време на летните 
Олимпийски игри. Освен това Европейският съюз (ЕС) 
позволи на Гърция да наложи по-строг имиграционен 
контрол по отношение на свободното движение на 
граждани на ЕС, въпреки съществуването на Шенген-
ското споразумение.

Възможно ли е това да бъде предотвратено? Ако да 
- как: По време на Летните Олимпийски игри в Атина 
през 2004 г., не са регистрирани сериозни или значи-
телни инциденти.

Прилагани ли са някакви мерки след събитието 
за предотвратяване на по-нататъшни заплахи за 
сигурността (национално законодателство, приема-
не на практики от държавни или спортни организа-
ции и др.) Въпреки че не се стават инциденти, 

свързани със сигурността на Летните Олимпийски 
игри в Атина през 2004 г., са взети много мерки за 
предотвратяване на всякакви заплахи за сигурността. 
Например, гръцкото правителство осъзна отговор-
ността за безопасността на стотиците хиляди зрите-
ли и затова разполага над 40 000 полицаи и 10 000 
войници, някои от които са обучени да се справят с 
редица заплахи като ядрени, химически и биологич-
ни заплахи. Стойността на мерките 1,2 млрд. долара. 
За да координира ефективно усилията в областта на 
сигурността, Гърция разработва Координационен 
съвет за Олимпийска сигурност, който се състои от 
10 различни министерства и се ръководи от Минис-
търа на обществения ред. Гръцкото правителство 
подписва договор на стойност над 250 млн. долара с 
базираната в САЩ Science Applications International 
Corporation (SAIC) за подпомагане на инфраструктура-
та за сигурност на игрите. В допълнение към горепо-
соченото, гръцкото правителство сформира през 2000 
г., Олимпийска консултативна група, която се състои 
от представители на САЩ, Обединеното кралство, 
Германия, Израел, Австралия, Франция и Испания, 
базирана в Атина и подпомага обучението на гръцкия 
Олимпийски персонал по сигурността, като акцентира 
върху заплахата от международен тероризъм. Освен 
това гръцкото правителство провежда много обучения 
по сигурността, които имат за цел да определят об-
ластите за задължителни подобрения или изменения 
на съществуващите планове за сигурност, с помощта 
на чуждестранни сили, включващи 400 агенти от 
специалните сили на САЩ, които се присъединяват 
към гръцките си колеги в разработването на много 
сценарии за тероризъм, вариращи от самоубийствени 
атентати, химически и биологични атаки до отвлича-
ния на самолет. Гръцкото правителство прие помощ 
от държави, които не са членове на Консултативната 
група, включително Русия. Последната предостави 
мобилни лаборатории за оказване на помощ в случай 
на ядрена, биологична или химическа атака, както 
и изпрати специални сили за справяне с евентуал-
на чеченска заплаха срещу нейните спортисти. По 
подобен начин Бюрото за дипломатическа сигурност 
към Държавния департамент на САЩ изпрати на 
Олимпийския отбор на САЩ сили за сигурност от 100-
110 агенти, анализатори и администратори, както и 
други държави като Испания и Великобритания, които 
изпратиха свои агенти на Олимпийските си отбори.
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2.4.4 Анализ на конкретни случаи - Турция 
(TUR)

Проучване на случай в областта на безопасността и 
сигурността в спорта

Събитие, по време на което е регистриран инцидент 
със сигурността: 15 юли Възпоменание на мъченици-
те – Четвърто Национално Състезание по Колоездене

Период на провеждане на събитието: За един ден

Отговорна организация за провеждането на съби-
тието: Турската федерация по колоездене и община 
Кахраманказан

Обхват на събитието: Национален 

Ситуация на заплаха за сигурността: Възрастни, 
младежи и популярни състезатели стартират по едно 
и също време (Около 280 състезатели). В резултат на 
това струпване на хора, настъпва хаос. Освен това 
някои колоездачи напускат трасето в резултат на 
неправилното насочване на пътната полиция. Когато 
пътят е отворен за движение едновременно със със-
тезанието, спортистите се състезават с камионите (!) и 
състезанието в крайна сметка е отменено.

По време на състезанието националният колоездач 
Кюбра Бекташ претърпява инцидент. Линейката 
обаче пристига на мястото на инцидента с 1,5 часа 
закъснение. Често при възникналите инциденти и 
произшествия, вместо да се намесят, съдиите обви-
няват пострадалите.

Председателят на Турската федерация по колоездене 
Ерол Кючукбакърчъ заяви, че е започнало разслед-
ване на колоездачното състезание, по време на което 
животът на състезателите е бил в опасност поради 
организационни неуредици. Кюбра Бекташ заяви: 
„Уволнихме всички съдии и други служители, назна-
чени за състезанията в Кахраманказан.“

Кога възниква заплахата за сигурността: Заради ор-
ганизационните неуредици състезанието е изпълнено 
със заплахи за сигурността през цялото време.

Възможно ли е това да бъде предотвратено? Ако да 
- как: Една от основните грешки е състезателите във 
всички категории да стартират едновременно.

Отварянето на пътя за движение по време на състеза-
нието е недопустимо.

Можело е да се предложи много по-безопасно състе-
зателно трасе, чрез предприемане на строги мерки за 
безопасност с помощта на експерти в областта.

Прилагани ли са някакви мерки след събитието 
за предотвратяване на по-нататъшни заплахи за 
сигурността (национално законодателство, приема-
не на практики от държавни или спортни органи-
зации и др.) Съдиите, отговарящи за организацията, 
са били уволнени. Все още не са обявени никакви 
мерки за предотвратяване на по-нататъшни заплахи 
за сигурността.

Проучване на случай в областта на безопасността и 
сигурността в спорта

Събитие, по време на което е регистриран инцидент 
със сигурността: Футболен мач Бурсаспор - Бешик-
таш 05.12.2010 г. Бурсаспор и Бешикташ се изправят 
един срещу друг на стадион „Водафон Арена“ в 15 
кръг на Суперлигата на Турция. Някои от феновете са 
с опасност за живота вследствие на сблъсъка.

Период на провеждане на събитието: 2010 

Отговорна организация за провеждането на съ-
битието:  Турска футболна федерация, Бурсаспор, 
Бешикташ

Обхват на събитието:  Национален 

Ситуация на заплаха за сигурността: Преди мача 
фенове на Бешикташ нападат привърженици на 
Бурсаспор. Почти се стига до битка между феновете 
на Бешикташ и феновете на Бурсаспор, които са се 
опитвали да дадат отпор.

Инцидентът е започнал, след като феновете на Бур-
саспор са изведени от външната страна на старата 
открита трибуна, когато някои от феновете на Бе-
шикташ, преодоляват барикадите и се насочват към 
частта, където се намират феновете на Бурсаспор.

Регистрирано е и нападение с нож по време на сблъ-
съка на около 1200 фенове на „Бурсаспор“ и хиляди 
фенове на „Бешикташ“, които пристигат в Истанбул с 
около 20 автобуса. Имало е и фенове, които влизат в 
сблъсък с полицията. Полицаите са използвали лютив 
спрей по време на жестоката схватка, при която във 
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въздуха се хвърчат камъни и пръчки. Тези, които са 
получили кръвоизлив вследствие на наранявания с 
нож, получават медицинска помощ пред стадиона. От 
съображения за сигурност феновете на „Бурсаспор“ 
са били задържани на трибуните за известно време 
след мача, като някои от феновете на „Бурсаспор“, 
задържани на трибуните в продължение на 90 мину-
ти след края на мача, са ги подпалили. Феновете са 
счупили много седалки и запалват някои от тях. Ис-
танбулската полиция прилага строги мерки както след 
мача, така и преди него. По време на евакуацията на 
феновете на „Бурсаспор“ пътят пред двореца Долма-
бахче е бил затворен за движение. 1600-те фенове 
на „Бурсаспор“ са били ескортирани при извънредни 
мерки за сигурност без инциденти.

Кога възниква заплахата за сигурността: В началото 
на мача, когато феновете на Бурсаспор са влезли на 
стадиона

Възможно ли е това да бъде предотвратено? Ако 
да – как: В тази връзка е необходимо да се покажат 
последиците от насилието във футбола, особено чрез 
кампании, насочени към феновете, и да се покаже с 
примери, че истинските губещи са собствените им 
клубове. 

Правилата трябва да са абсолютно ясни. Трябва да се 
разработят стандартни санкции за лицето или лицата, 
които предизвикват инциденти на стадионите. Трябва 
да се прилагат решения, които обхващат всички по 
един и същи начин. 

Отношенията между привържениците и фенските 
общности в клубовете трябва да се укрепят и да се 
открият пътища за по-активно участие на тези групи 
в клубовете. На този етап следва да се предприемат 
необходимите правни и бюрократични стъпки за 
осъществяване на проекти и практики, насочени към 
обучение на фенове, състоящи се от клубове-федера-
ции-фенове и държавни официални лица, които ще 
бъдат приложени на практика в дългосрочен план.

Прилагани ли са някакви мерки след събитието 
за предотвратяване на по-нататъшни заплахи за 
сигурността (национално законодателство, приема-
не на практики от държавни или спортни органи-
зации и др.) Следващите 3 или 4 мача се играят без 
зрители. 

2.5.  Национално законодателство в 
областта на спортната сигурност

Национално законодателство в областта на 
спортната сигурност - Босна и Херцеговина 
(BiH)

Стратегията за развитие на спорта в Босна и Херце-
говина е документ, който предоставя стратегически 
насоки и план за действие за развитието на спорта в 
Босна и Херцеговина за периода 2010-2014 г., с цел 
развитие на спорта, спортните дейности и спортната 
инфраструктура в Босна и Херцеговина в съответ-
ствие с Бялата книга за спорта в Европейския съюз и 
други документи, уреждащи областта на спорта. Тази 
стратегия е приета от Министерството на граждански-
те въпроси на Босна и Херцеговина на 13.07.2010 г.

Основните цели на този документ са следните:

• Хармонизиране на законите със Закона за спорта 
в Босна и Херцеговина;

• Установяване на най-високи правни стандарти 
в спорта въз основа на международното право и 
правото на ЕС;

• Повишаване на нивото на правна сигурност на 
спортистите и спортните организации;

• Засилване на международното сътрудничество.

Когато става дума за сигурност, текстът на тази стра-
тегия се отнася най-вече до финансовата сигурност 
на инвестициите в тази област.

От 17 до 18 ноември 2014 г., в Сараево е проведен 
семинар на тема „Цялостен и професионален анализ 
на настоящата ситуация със сигурността в областта на 
спортните състезания“.

Целта на семинара е да се определят конкретни мер-
ки, които да допринесат за намаляване и контролира-
не на безредиците (насилието) по време на спортни 
състезания (стадиони и зали), да се повиши осведо-
меността относно превенцията на насилието, да се 
подчертае интеграционният потенциал на спорта и да 
се обмени информация между институциите, които се 
занимават с насилието на спортни терени.
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Заключенията от този семинар са:

• Подобряване и развитие на по-нататъшното 
сътрудничество между отговорните институ-
ции, прокуратурата и съдилищата, за да се води 
възможно най-ефективна борба в областта на 
предотвратяването на безредици по време на 
спортни състезания. В този смисъл е необходимо 
да се продължат дейностите, чрез провеждане 
на регионални работни срещи, семинари, учебни 
посещения и развитие на регионалното сътрудни-
чество между отговорните институции;

• Като се има предвид, че всички страни в региона 
се стремят да се присъединят към Европейския 
съюз, като добра практика предлагаме на всички 
участници в семинара да инициират приемането 
на процедури в съответствие с европейските раз-
поредби, което ще позволи по-бърз и по-ефекти-
вен обмен на данни и сътрудничество при реша-
ването на конкретни проблеми;

•  Препоръчва се да се хармонизира законода-
телството, свързано с превенцията на насилието 
по време на спортни състезания, в съответствие 
със съществуващите възможности на национал-
ното законодателство и европейските разпоредби 
и практики;

•  Продължаване на сътрудничеството със 
съдилищата и прокуратурите и подпомагане на 
техните дейности по отношение на наказателното 
преследване на извършителите на нарушения и 
криминални престъпления по време на спортни 
състезания;

•  Продължаване на дейностите по обучение на 
младите хора чрез обучителни дейности и форуми 
за безопасността на гражданите.

Все още не е ясно колко и до каква степен са разра-
ботени и приложени заключенията от този семинар.

Член 6, буква З от Закона за спорта на Босна и Херце-
говина се отнася до осигуряването на здравни грижи 
за спортистите и предотвратяването на употребата на 
забранени стимуланти.

В това отношение Законът за спорта на Република 
Сръбска урежда най-добре тази област. В чл. 19, ал. 1 
се посочва, че „Спортната организация е длъжна да 

сключи договор за застраховане на свой спортист и 
на лице, което извършва професионална дейност в 
областта на спорта, от последиците на злополука по 
време на извършване на спортна дейност“.

Параграф 2, предписва, че „Застрахователната сума, 
за която трябва да се сключи задължителна застра-
ховка за един спортист, посочен в параграф 1 от 
настоящия член, не може да бъде по-ниска от 3000 
BAM (приблизително 1500 EUR), в случай на смърт 
на спортиста и 6000 KM (приблизително 3000 EUR) в 
случай на трайна загуба на общата работоспособност 
на спортиста.“

Параграф 3 постановява, че „В случай че спортната 
организация не е сключила договора, посочен в па-
раграф 1 от настоящия член, тя е длъжна да обезщети 
вредите, претърпени от неосигурения спортист и 
неосигуреното лице, което извършва професионална 
дейност в областта на спорта.“

Членове 31 и 33 от този закон също така постановяват 
правото на здравни грижи и безопасност на спорти-
стите аматьори. Организаторът е длъжен да осигури 
безпроблемното и безопасно провеждане на спортно 
състезание или спортна проява, както е предвидено в 
член 138 от Закона за спорта на РС. Този закон също 
така предписва наказателни разпоредби за наруша-
ване на неговите разпоредби в член 163, които се 
отнасят до безопасността на спортистите и безопас-
ността на спортните площадки.

От това, което можем да намерим в действащото 
законодателство в Босна и Херцеговина, в Закона за 
спорта на кантона Централна Босна цялата отговор-
ност за мерките за сигурност е на спортната орга-
низация, която притежава или управлява спортния 
терен или зала. Това е предвидено в член 16 и член 
47 от горепосочения закон.

Според същия закон, член 50, предписва, че орга-
низаторите на спортни състезания и спортни прояви 
трябва да осигурят безопасността на всички участни-
ци и зрители, в съответствие със Закона за обществе-
ната сигурност и необходимата медицинска помощ, в 
съответствие с този закон и други разпоредби. По-на-
татък, в член 72, този закон предписва финансови 
наказателни разпоредби за нарушения на разпоред-
бите за безопасност. Предписаните разпоредби са в 
размер от 1000 BAM до 5000 BAM (което приблизител-
но се равнява на 500 EUR до 2500 EUR).
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Превенцията, като форма на противодействие на 
разпространението на влиянието и последиците от 
дадено вредно социално явление, е много важен еле-
мент в борбата срещу насилието в областта на спорта 
в Босна и Херцеговина. Спазването и последовател-
ното прилагане на правните разпоредби за сигурност 
е първата стъпка в предотвратяването на тези вредни 
и незаконни форми на поведение. Това се отнася пре-
ди всичко за Закона за предотвратяване на насилие-
то и неправомерното поведение на спортните терени, 
който беше приет през 2007 г., в кантона Сараево.

Засилените мерки за сигурност преди и по време на 
високорискови мачове са обичайни мерки, които ор-
ганите за сигурност редовно предприемат и действат 
в съответствие с предварително изготвените планове 
за такива ситуации.

Като особено ефективен инструмент в усилията за 
предотвратяване и превенция на всички форми на 
неправомерно поведение на спортните терени се 
оказва пълното оборудване на трибуните и простран-
ството пред и около стадиона с качествена система за 
видеонаблюдение.

Съгласно законите на Босна и Херцеговина наказани-
ята, предвидени за нарушаване на реда на спортните 
площадки и спортните състезания, са:

1. Наказание за криминално престъпление от три 
месеца до пет години затвор;

2. Глоби за физически лица за провинение в диапа-
зона от 500 до 1500 KM;

3. Глоба за провинение на спортна организация или 
друго юридическо лице в размер от 1000 до 10 000 
KM;

4. Защитна мярка - забрана за посещение на опреде-
лени спортни събития за период от три месеца до 
една година.

Законът за предотвратяване на насилието и непри-
емливото поведение по време на спортни събития е 
приет в РС през 2003 г., след което е изменян няколко 
пъти с цел усъвършенстването му. Някога насилието 
по време на спортно събитие е било предвидено като 
престъпление в този закон, но с измененията на за-
кона тази разпоредба е престанала да бъде валидна. 
Този закон предвижда глоба за дребно нарушение за 

спортна федерация, спортна асоциация или спортна 
организация, ако тя действа в противоречие с разпо-
редбите на закона.

Оперативното ръководство за партньорство между 
полицията и общността е прието от работния екип 
на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за 
изпълнение на стратегията за полицейска дейност в 
общността. Стратегията има значителна роля за раз-
витието на полицейските служби в Босна и Херцего-
вина и се основава на принципите на партньорство, 
сътрудничество, идентифициране и решаване на 
проблеми, отчетност, превенция, прозрачност, подо-
бряване и насочване на услугите и проектите, като 
крайната цел е подобряване на качеството на живот 
в местната общност. Гореспоменатите Наръчник и 
Стратегия третират и въпроса за безопасността на 
спортните площадки и спортните състезания, където 
се подчертава значението както на полицейските 
институции, така и на ролята на общността в превен-
цията на тези социално-патологични явления.

Национално законодателство в областта на 
спортната сигурност - България (BUL)

Българското законодателство описва подробно 
организацията на спорта в България, дейността на 
спортните организации, финансирането, провеж-
дането на спортни дейности за постигане на високо 
спортно майсторство, обучение и др. Въпросите на 
сигурността в спорта са общо регламентирани, като 
основният принцип, заложен в законовите и подза-
коновите актове, е, че за сигурността на спортните 
прояви отговаря техният организатор.

Съгласно правните разпоредби организаторът трябва 
да предприеме подходящи мерки за сигурност и безо-
пасност по време на спортни събития.

Собствениците или ползвателите на съоръжения-
та, в които се провеждат спортните събития, трябва 
да назначат служител по сигурността за съответния 
обект, който да отговаря за всички събития, свърза-
ни със сигурността. Това отговорно лице трябва да 
предприеме всички необходими действия, свързани 
с безопасността, преди, по време и след спортните 
събития. Важна част от неговите задължения е да 
направи анализ на риска, за което ще си сътрудничи 
с държавните и общинските органи.
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Законите уреждат и дейността на държавните органи 
по време на спортни събития, най-вече във връзка 
със защитата на обществения ред.

Организаторите на събитието и служителите по 
сигурността трябва да взаимодействат с държавните 
органи. 

Във връзка с безопасността на спортните съоръжения 
се прилагат разпоредби, свързани с техническите 
изисквания към спортните съоръжения, както и раз-
поредби за пожарна безопасност.

Съществува специален регламент за борба с терори-
зма, като специализираните държавни органи имат 
конкретни правомощия в случай на терористична 
заплаха или дейност.

От изложеното по-горе може да се заключи, че основ-
ната отговорност за спортните съоръжения и дейнос-
ти е възложена от законодателя на собствениците на 
спортни съоръжения и организаторите на спортни 
събития. Те трябва да извършат всички необходими 
дейности, за да осигурят безопасността и сигурността 
на спортистите, зрителите и съоръженията. Необходи-
ма е координация между служителите по сигурността 
и държавните или общинските органи.

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г.) Държавата насър-
чава развитието на физическото възпитание и спорта 
чрез:

- 8. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) предприемане на 
мерки за спазване на нормите на задължителния 
медицински контрол в борбата срещу употребата на 
допинг, за безопасността на спортните обекти, както и 
мерки срещу насилието и неправомерното поведение 
на зрителите преди, по време и след спортни прояви, 
организирани на стадиони и в спортни зали;

Чл. 47б (Нов - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) (1) Инженерните и 
техническите изисквания за безопасност на спортни-
те обекти и съоръжения по време на спортни прояви, 
организирани на стадиони и в спортни зали, се опре-
делят с наредба, приета от Министерския съвет;

(2) Общините създават общински комисии за провер-
ка и контрол на спазването на инженерните и техни-
ческите изисквания към спортните обекти във връзка 
с тяхната безопасност;

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г.) Общинската комисия 
по ал. 2 се състои от служители на общинската адми-
нистрация, определени от кмета на общината, слу-
жители на областните дирекции на Министерството 
на вътрешните работи или на районните управления 
и звена към тях, представител на Министерството на 
физическото възпитание и спорта и представител на 
регионалната дирекция за национален строителен 
контрол.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПО ВРЕ-
МЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ

От 30.11.2004 г.

Чл. 2a. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2018 г.) (1) Спортни меро-
приятия са всички публични прояви, които се про-
веждат на публично място и имат спортно-състезате-
лен характер.

(2) Мерките за сигурност и безопасност по вре-
ме на спортни събития са отговорност на техните 
организатори.

(3) Спортните събития могат да бъдат:

1. организирани на общинско, регионално, национал-
но и международно равнище;

2. с висок или нисък риск от нарушаване на общест-
вения ред.

(4) Нивото на риска от нарушаване на обществения 
ред по време на спортно мероприятие се определя от 
организатора на мероприятието и спортната федера-
ция, която администрира състезанието, съвместно с 
органите на Министерството на вътрешните работи.

ЗАКОН ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА

Чл. 39. (1) В областта на антитерористичните опера-
ции органите на МВР, военнослужещите от въоръже-
ните сили и определените по чл.  1, т. 4 органи, в рам-
ките на своята компетентност, имат право да прилагат 
следните мерки и временни ограничения:

19. прекратяване на митинги, събрания или демон-
страции, чествания, културни и спортни събития, 
ритуали или религиозни обреди.
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НАРЕДБА ЗА СИГУРНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ 
И МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НЕПРАВОМЕРНО 
ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИТЕ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И 
СЛЕД СПОРТНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА СТА-
ДИОНИ И В СПОРТНИ ЗАЛИ ОТ 2000 Г. НАСАМ

Приета от Министерския съвет  №173 от 31.08.2000 г.

Чл. 2. Наредбата се прилага за всички спортни проя-
ви, организирани в спортни обекти.

Чл. 3. Организаторите на спортни прояви са длъжни 
да предприемат всички необходими и достатъчни 
мерки за осигуряване на безопасността по време на 
спортните прояви. Организаторите носят отговорност 
за поведението на всички лица, на които е възложено 
организирането на спортните прояви.

Чл. 13. (1) В спортните обекти аварийните изходи 
трябва да бъдат осигурени с врати, отварящи се към 
игралното поле, с дистанционно и ръчно или само с 
ръчно управление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Аварийните изходи 
трябва да са широки най-малко 2 метра, да са обо-
рудвани със сигнална инсталация, а вратите да са 
еднокрили или двукрили и да са оцветени по контура 
си в сигнално жълто.

(3) Аварийните изходи трябва да бъдат изградени в 
пряка връзка със стълбите и пътеките на зрителските 
сектори. Пътят за евакуация към игрището не трябва 
да се прегражда с билбордове или други съоръжения. 
Билбордовете следва да бъдат изградени така, че да 
не представляват пречка за сигурността на игрището.

Чл. 18. (1) Зоната за зрители или секторите трябва да 
бъдат ясно обозначени и оформени така, че зрите-
лите и особено органите за сигурност да могат да се 
ориентират в тях по всяко време.

(2) Секторите или блоковете за привържениците на 
съперничещите си отбори трябва да са отдалечени 
един от друг и да са отделени от сектора или блока за 
зрители със стабилна преграда. Секторът или блокът 
за привържениците на гостуващия отбор трябва да 
има отделен вход, ако е възможно.

Чл. 22. (1) В спортните обекти трябва да се изграждат 
телефонни връзки. Контролният център и командните 
пунктове на органите за сигурност следва да бъдат 
оборудвани със служебни телефонни постове.

Чл. 24. Собствениците и ползвателите на спортни 
обекти, в които се провеждат спортни мероприятия, 
са длъжни да предприемат всички необходими мерки 
за опазване на обществения ред и сигурността на 
зрителите в спортната зона.

Чл. 26. (1) Собствениците или ползвателите на спорт-
ни обекти са длъжни да назначат служител по сигур-
ността за съответния обект, който отговаря за всички 
събития, свързани със сигурността.

(2) Служителят по сигурността:

1. предприема всички необходими действия, свър-
зани със сигурността преди, по време и след спорт-
ни събития, включително осигуряване на охрана на 
спортното съоръжение;

2. има свободен достъп до всички части на спортната 
зона.

(3) Служителят по сигурността трябва да работи в съ-
трудничество с компетентните държавни и общински 
органи.

(4) Защитата се осъществява от правоприлагащите 
органи на договорна основа.

Чл. 28. (1) Собствениците или ползвателите на 
спортни обекти са длъжни да назначат управител на 
спортното мероприятие.

(2) Ръководителят на спортното мероприятие е длъ-
жен да изпълнява указанията на служителя по сигур-
ността и да поддържа постоянна връзка с него.

(3) Ръководителят на спортното мероприятие е длъ-
жен да осигури постоянно присъствие на лица с ква-
лификация за поддръжка на технически и строителни 
съоръжения, които при необходимост незабавно да 
предприемат необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността и сигурността на спортния обект.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Ръководителят на 
спортното мероприятие, след предварително запит-
ване и съгласуване, осигурява условия за работа и 
безопасност на представителите на медиите.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) (1) В общини-
те се създават общински комисии за обследване и 
контрол по спазването на инженерно-техническите 
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изисквания към спортните обекти по отношение на 
тяхната безопасност.

(3) Общинската комисия проверява изпълнението на 
изискванията на наредбата на територията на съот-
ветната община. Комисията е длъжна най-малко 30 
дни преди началото на спортния сезон или при нали-
чие на обстоятелства, застрашаващи сигурността на 
обекта, да извърши оценка на сигурността на спорт-
ните обекти съвместно със собствениците, ползвате-
лите или техни упълномощени представители.

РАЗПОРЕДБА № 24 ОТ 05.11.2019 Г.

за условията и реда за организиране и провеждане 
на тренировъчни и състезателни дейности за деца и 
ученици извън учебната програма

Издаден от Министъра на Образованието и Науката и 
Министъра на Младежта и Спорта

Чл. 17. (1) За да участват в състезания и спортни про-
яви, учениците преминават задължителен медицин-
ски преглед съгласно действащите разпоредби. (2) 
Медицинското обслужване и мерките за опазване на 
реда и сигурността на спортните състезания/събития 
за деца и ученици са задължителни и се осигуряват 
от организатора на състезанието или проявата.

Общините имат свои собствени правила за спортните 
съоръжения.

Национално законодателство в областта на 
спортната сигурност - Гърция (GRE)

От изключителна важност е управителите на спортни 
съоръжения да са подготвени за всякакъв вид извън-
редни ситуации, които могат да нарушат рутинните 
операции, поради което е необходимо задълбочено 
разбиране на управлението на риска. За щастие 
гръцкото правителство, чрез министерско решение 
(38404/2009 - Държавен вестник 1780 / Β ‚/ 26.8.2009 г.

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/
ya38404_09.htm 

е предоставило много подробни „Единни правила за 
безопасност на спортни събития“, които са написани 
ясно и точно. Следователно, управителите на спортни 
съоръжения разполагат с одобрен план как да раз-
работят ефективен план за управление на риска, за 
да намалят рисковете и да смекчат последиците от 

инциденти при спортните събития, които провеждат 
в своите съоръжения. Усилията на Гръцкото Прави-
телство обединиха министрите на Вътрешните Работи 
- Здравеопазването и Социалната Солидарност и 
Културата, които взеха предвид следните разпоредби:

• Член от закон 397/1968 (Държавен вестник 110 А) 
„За възстановяване на Генералния секретариат 
на спорта и неговите отговорности“;

• От президентския указ. 63/2005 (Държавен вест-
ник, бр. 98 А) „Кодификация на законодателството 
за правителството и правителствените органи“;

• На президентския указ 77/1985 (Държавен вест-
ник 28 A) „Организация на Генералния Секрета-
риат на Спорта“, в сила;

• От параграф 5 на член 41 от закон 2725/1999 
(Държавен Вестник 239 A), както е добавен с член 
18, параграф 14 от закон 3708/2008 (Държавен 
Вестник 210 A);

• Решение № Υ6940 / 2009 (Държавен Вестник 112 
Б) на Министър-Председателя и Министъра на 
Културата относно възлагането на отговорности 
на Заместник-министъра на Културата;

• Решение на Министър-Председателя № Υ 
357/2009 (Държавен Вестник 3Β) „Премахване на 
длъжността Заместник-министър и създаване на 
длъжност Заместник-министър на Вътрешните 
Работи“;

• и факта, че това решение не води до разходи в 
ущърб на държавния бюджет, и реши да одобри 
Единния Регламент за Безопасност на Спортните 
Събития, който включва следните членове.

Вижте по-долу:

Член 1

Цел

ГЛАВА А - Общи разпоредби

Настоящият регламент се отнася до въпросите, 
свързани с организацията на сигурността по време 
на провеждането на спортни събития, и има за цел 
да определи задълженията и отговорностите, сътруд-
ничеството и координацията на всички участващи 
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органи (наричани по-нататък „Заинтересовани 
Страни“), а именно: Органите по Сигурността (Гръц-
ката Полиция, Бреговата Охрана), Пожарната Коман-
да, организационния орган, професионалните или 
аматьорските асоциации, националните или други 
представителни отбори, преди, по време и след 
спортното събитие, за да се гарантира защитата на 
всяко лице, което присъства или участва в спортното 
събитие в каквото и да е качество и по какъвто и да е 
начин, безпроблемното протичане на спортното съби-
тие и сигурността на инфраструктурата и дейността на 
спортния обект. Насоките и процедурите, установени 
в настоящия регламент, са подчинени на принципите 
и институционалната рамка на действащото зако-
нодателство, което е строго приложимо във всеки 
отделен случай.

Член 2

Принципи на регламента

Основните принципи, на които се подчинява Единни-
ят Регламент за Безопасност на Спортните Събития, 
са:

• • Спазването на законите и правилата на 
спортния дух от всеки, който посещава или участ-
ва по някакъв начин в спортно събитие;

• Осигуряване на обществен ред и сигурност за 
защита на човешкия живот, физическата цялост и 
собствеността;

• Безопасното провеждане на спортното събитие;

• Предотвратяване, възпиране и пресичане на 
прояви на насилие по време на спортни събития 
и прилагане на всички предвидени процедури 
за налагане на наказателни, дисциплинарни и 
административни санкции;

• Възприемането на понятието „сигурност“ в сми-
съл на безопасност и сигурност;

• Хармонизиране на настоящия Регламент с Евро-
пейските и международните Регламенти, по-спе-
циално при прилагането му към международни 
състезания или прояви.

Член 3

Термини - понятия - съкращения

SA: Спортни компании

Α.Ε.Α: Главна Дирекция на Гръцката Полиция

Α. Μ. Ε. Λ. SA: Attiko Metro Operating Company SA

GGA: Генерален Секретариат по Спорта

GGPP: Генерален Секретариат за Гражданска Защита

D.Ε.Α.Β: Постоянна Комисия за Борба с Насилието

ETHEL: Компания за климатизация на автобуси

Ε.Κ.Α.Β: Национален Център за Първа Помощ

EL.AS: Гръцка Полиция

EOK: Гръцка Баскетболна Федерация

EEP B и C „Национална категория: Професионална 
Футболна Асоциация B“ и C „Национална категория

EPO: Гръцка Футболна Федерация

Ε.S.Α.Κ.Ε: Гръцка Асоциация на Баскетболните 
Компании

ESAP: Асоциация на Професионалните Волейболисти

HLPAP: Електрически Автобуси Атина - Пирея

ISAP: Електрически Железници Атина - Пирея

I.E.P.Y.A: Компания за Частна Охранителна Дейност

LS: Брегова Охрана

MMM: Обществен Транспорт

OASA: Атинска Организация за Градски Транспорт

PS: Пожарна Команда

PSAP: Пан-хеленска Асоциация на Професионалните 
Футболисти

PSAK: Пан-хеленска Асоциация на Професионалните 
Баскетболисти
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TAA: Асоциации на Професионалните Спортисти

U.P.A.: Служба за Гражданска Авиация

SUPER ЛИГА: Професионална Футболна Асоциация - 
„Супер Лига“

Спешни случаи: Това е всяка внезапна ситуация, 
причинена от природни или други технологични или 
военни събития, които водят до създаване или запла-
ха от големи загуби, щети и разрушения на душевния 
или жизнения потенциал на страната или до негово-
то възпрепятстване и нарушаване. Икономическия 
и социален живот на страната. (Член 16 от Закон 
2936/2001, Държавен вестник 166 / A „).

Спортно събитие: Основно спортни събития или 
други спортни събития, свързани с провеждането на 
игри, шампионати или събития.

Спортно съоръжение: Всички сградни съоръжения 
и инфраструктура (игрище, трибуни, съблекални, 
помощни помещения и т.н.), както и прилежащата им 
площ, която се определя в зависимост от простран-
ственото разпределение на територията.

План за сигурност: Съвкупност от класифицирани и 
йерархични действия, мерки и мероприятия с орга-
низационен, оперативен, превантивен и репреси-
вен характер, които се предприемат от органите за 
обществена сигурност в сътрудничество с другите 
заинтересовани страни, за да се справят своевре-
менно, правилно и ефективно с всеки риск, който 
застрашава игрите.

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ: Чуждоезичните терми-
ни, които се срещат в международната литература и 
статии за обозначаване на ситуацията на сигурност от 
гледна точка на риска, се отнасят до първия термин 
(безопасност), докато сигурността се отнася до набора 
от мерки за защита на лице, имущество или място. 
И двата термина характеризират и определят пер-
сонализираната сигурност с цел защита на живота, 
здравето на хората и имуществото на спортното 
съоръжение, но се различават по това, че терминът 
„сигурност“ се отнася до действия, извършени от чо-
века, от външни опасности, докато „безопасност“ се 
отнася до безопасността и защитата на персонала от 
опасности, възникнали по време на работата му.

Член 4

Предпоставки за безопасно провеждане на спортно 
събитие

За безпроблемното провеждане на спортни събития 
в спортните съоръжения са необходими следните 
елементи:

4.1 Лиценз за експлоатация на спортни съоръжения 
и лиценз за провеждане на игри

Функционирането на всички спортове или спортни 
обекти на всички национални, регионални, общин-
ски, общински или клубни спортни зали, всички 
спортни центрове или спортни съоръжения и спортни 
обекти като цяло, с изключение на частните спортни 
зали - частните училища, изисква съдействие за оси-
гуряване на необходимите условия за безопасност на 
спортистите, агентите, съдиите, зрителите и другите 
участници в спортното събитие.

Разрешението се предоставя на администрацията 
на спортния обект или на органа, към който принад-
лежи, от генералния секретар на съответния регион 
с особено обосновано решение, при условие че са 
изпълнени условията, предвидени в действащата 
институционална рамка. По отношение на Олимпий-
ските съоръжения разрешението за експлоатация се 
издава в полза на ползвателя на всеки Олимпийски 
комплекс или част от него, след негово искане до 
консултативния комитет, със съвместно решение на 
заинтересованите министри. (Закон 3342/2005). В 
спортен обект, който не е лицензиран, не се провеж-
дат спортни събития. Лицензът е валиден за една 
година от издаването му.

4.2 Мерки за противопожарна защита

За безопасното провеждане на спортни събития 
във всяко спортно съоръжение проучванията за 
противопожарна защита трябва да бъдат одобрени 
от противопожарната служба. Тя трябва да издаде 
сертификати за противопожарна защита в съответ-
ствие с приложимото законодателство. Ако спортното 
съоръжение разполага с постоянно противопожарно 
оборудване (постоянна водоснабдителна мрежа), 
което покрива всички зони, персоналът на спортното 
съоръжение е обучен в използването на противопо-
жарно оборудване и обучението му е сертифицирано 
от Пожарната служба.
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4.3 Наличие на орган за обществена сигурност по 
силата на компетентност (EL., AS., L.S.)

Отговорността за поддържане на реда по време на 
спортни събития, както на местата за провеждане 
на състезанията, така и извън тях, се носи от Гръц-
ката Полиция или Бреговата Охрана, при условие 
че спортното събитие се провежда в зона под тяхна 
юрисдикция. Органите за организиране на спорт-
ни събития, съответните състезаващи се спортни 
клубове, Асоциациите на Професионалните Спорти-
сти (TAA), Спортните Компании (AAE), клубовете на 
приятелите на спортните клубове и като цяло всички 
спортни Институции са длъжни да сътрудничат на 
компетентния полицейски орган и да изпълняват не-
говите инструкции и решения. Тези мерки имат за цел 
безопасното провеждане на спортното събитие и като 
цяло опазването на обществения ред. Гръцката Поли-
ция и Бреговата Охрана разполагат по своя преценка, 
в рамките на своята юрисдикция, с необходимия и 
способен персонал за поддържане на реда по време 
на спортни мероприятия. Пожарната Служба и EKAB 
отговарят на исканията за съдействие на горепосо-
чените органи, в съответствие с тяхната мисия, при 
спортни събития със степен на риск, която изисква 
„интензивни полицейски мерки“.

4.4 Присъствие на служители на I.E.P.Y.A.

Футболните Дружества, които играят в национални-
те професионални първенства от А и Б национална 
футболна категория, и Баскетболните Дружества от 
А1 национална баскетболна категория, са длъжни да 
наемат необходимия и компетентен персонал за безо-
пасността на игрите и за прилагането на мерки за ред 
в залите, който трябва да бъде снабден с разреши-
телно за работа, предвидено в действащата институ-
ционална рамка, и с всички допълнителни елементи 
за сертифициране в съответствие с разпоредбите на 
съответната спортна федерация (орган за управление 
на спорта).

4.5 Електронна система за надзор на спортните 
съоръжения.

В спортните съоръжения, които са предназначени за 
провеждане на мачове от националните първенства, 
както и за Гръцките Купи, в които играят Спортните 
Дружества и Асоциациите на Професионалните Спор-
тисти, или за провеждане на международни мачове от 
всички състезания по футбол, баскетбол и волейбол, 

както и на тези национални отбори, в помещенията 
са инсталирани и функционират електронни системи 
за наблюдение. Използването и експлоатацията на 
горепосочените системи за електронно наблюдение, 
както и отговорността за обработката и съхранение-
то на данните, които те предоставят, принадлежат 
изключително на Гръцката Полиция.

Член 5

Роли - задължения и отговорности на заинтересова-
ните страни

ГЛАВА Б - Заинтересовани страни и процедури

Заинтересованите страни и организациите, които 
могат да бъдат включени в прилагането на разпоред-
бите на настоящия документ за всеки отделен случай, 
са следните:

• Генерален Секретариат на Спорта (G.G.A.);

• Гръцка Футболна Федерация (EPO);

• Постоянна Комисия по Въпросите на Насилието 
(D.E.A.B.);

• Професионална Футболна Асоциация A ‚Нацио-
нална дивизия (СУПЕР ЛИГА);

• Професионална Футболна Асоциация B ‚& C‘ На-
ционална Дивизия;

• Гръцка Федерация по Баскетбол (EOK);

• Ε.Σ.Α.Κ.Ε;

• Hellenic Volleyball Federation (Гръцка федерация 
по волейбол);

• Спортен Прокурор;

• Гръцка Полиция (EL.AS.);

• Брегова Охрана (LS);

• Пожарна Служба (PS);

• Национален Център за Извънредни Ситуации 
(EKAV);

• Генерални Секретариати на Регионите в страната;
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• Генерален Секретариат за Гражданска Защита 
(G.G.P.P.);

• Арбитраж, Арбитражни Наблюдатели;

• Електрически Железници Атина-Пирея (ISAP);

• Attiko Metro Operating Company SA (Α. Μ. Ε.L SA);

• ΟASA;

• ETHEL;

• ILPAP;

• TRAM;

• Гражданска Въздухоплавателна Служба (U.P.A.);

• OLYMPIC REAL ESTATE SA.

От тях по силата на своята компетентност заинтере-
сованите страни, посочени по-долу, имат следните 
задължения:

5.1 Постоянна комисия по насилието

DEAB отговаря за грижите, наблюдението и коорди-
нацията между G.G. Sports и управляващите органи 
в съответствие със закона, за прилагането на мер-
ките, приети и решени съгласно настоящия регла-
мент. Освен това тя упражнява всички отговорности, 
предвидени в член 41 А от Закон 2725/1999, доколкото 
те са необходими за планирането, изпълнението и 
прилагането на мерките и действията, предвидени в 
настоящия регламент и Закон 2725/1999, изменен и 
допълнен със Закон 3708/2008.

5.2 Спортна Федерация - Организатор на Спортно 
Събитие [Клубове за състезателни спортове, TAA, 
заинтересовани страни в областта на спорта]

Организаторът на спортното събитие гарантира, че 
разпоредбите на настоящия регламент ще бъдат из-
пълнени, и оказва пълно съдействие:

• с отговорните заинтересовани страни, за да се 
спазва стриктно договореното и решеното на сре-
щите, проведени преди спортното събитие;

• С публичните власти и органите по сигурността 
(особено Гръцката Полиция и Бреговата Охра-
на), за да се осъществи ефективен обмен на 

информация по въпросите на сигурността и при-
лагането на планирането на сигурността;

• Назначените началници на Гръцката Полиция 
или на Бреговата Охрана са отговорни за пред-
приемането на мерки за реда, безопасността и 
движението в спортните съоръжения.

Също така, използвайки подходящи средства, той 
информира - напомня на зрителите, че не трябва 
да внасят забранени предмети или незаконни вещи 
в спортното съоръжение и че трябва да се държат 
културно.

5.3 Ръководител по Безопасността на Състезанията

Преди началото на сезона и през цялото му време-
траене органите, организиращи спортни прояви, в 
сътрудничество със спортните клубове, T.A.A. и A.A.E., 
назначават лице, отговарящо за безопасността на ма-
човете, и негов заместник, отговарящ за справянето 
с насилието по време на спортни прояви. Освен това, 
те трябва да съобщят на органите за организиране на 
спортни прояви, на D.E.A.B. и на полицейското упра-
вление, кой е назначеният Служител по Сигурността.

Служителят по Сигурността на клуба домакин или на 
спортната организация, отговаряща за конкретно-
то събитие, контролира и координира служителите 
по охраната на стадиона (I.E.P.Y.A.) и си сътрудничи 
с водещите служители на Гръцката Полиция, които 
отговарят за предприемането на мерки за опазване 
на реда, безопасността и придвижването в спортните 
съоръжения. Освен това Служителят по Сигурността 
присъства в полицейския контролен център на спорт-
ното съоръжение.

5.4 Спортен прокурор

В прокуратурите в Атина, Пирея и Солун ръководи-
телят им назначава Прокурор, отговарящ за спор-
та. Прокурорът, отговарящ за спорта, осъществява 
наказателно преследване за престъпления, извър-
шени по повод на спортни събития и по време на тях, 
както и за престъпления, извършени от участници в 
администрацията на спортни органи при изпълнение 
на техните отговорности или задължения, и упраж-
нява надзор върху изпълнението на основните и 
допълнителните наказания, наложени в съответствие 
с приложимото право. Прокурорът, отговарящ за 
спорта, ръководи работата на полицейските органи за 
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справяне с проявите на насилие по повод на спортни 
събития и осигурява прилагането на разпоредбите на 
действащото законодателство в областта на спорта.

5.5 Противопожарна служба - EKAB

При необходимост пожарната служба и EKAB подпо-
магат гръцката полиция при справяне с извънредни 
ситуации преди, по време и след организирането на 
спортни събития, които са свързани с тяхната мисия. 
По-специално, задачата на Пожарната Служба съ-
гласно закон 3511/2006 и президентски указ 210/1992 
е, освен всичко останало, и безопасността и защитата 
на живота и имуществото на гражданите и Държа-
вата от рисковете от пожари, природни бедствия и 
други катастрофи, в допълнение към отговорността и 
оперативното планиране на потушаването на всички 
видове пожари и предоставянето на всякаква въз-
можна помощ за спасяването на лица и имущество, 
застрашени от тях. Освен това тя отговаря за спра-
вянето с последиците от природни, технологични и 
други бедствия, както и за спасяването - оказването 
на всякаква възможна помощ на лица, чийто живот 
и физическа цялост са застрашени или изложени на 
риск от всички видове произшествия.

Член 6

Сътрудничество на Заинтересованите страни за без-
опасното провеждане на спортното събитие - Създа-
ване на Координационен Екип по Сигурността

• Преди началото на всяко спортно събитие се 
провежда среща по въпросите на сигурността в 
рамките на спортното съоръжение, свикана от 
отговорника на мача от Органа Организатор, и се 
сформира неформален Екип за Координация на 
Сигурността на събитието, състоящ се от предста-
вители на всички Заинтересовани страни (Начал-
ник на Полицията, Представител на Здравните 
Служби, Ръководител на Екипа). Тази среща не 
замества по никакъв начин срещата по член 41D, 
параграф 1. 2 от закон 2725/1999, в сила;

• За тази цел организаторът на спортното събитие 
определя подходящо място за среща в рамките на 
спортното съоръжение, където Екипът за Коор-
динация на Безопасността ще се срещне преди 
началото на събитието за цялостна оценка на 
разработване на компетенциите на всеки от тях и 
за определяне на ролите и действията на всеки 

от тях на ниво оперативна тактика в случай на 
сериозен риск;

•  Организаторът на събитието трябва да гаран-
тира, че през целия този период ще има пряка 
комуникация между членовете по телефон или 
радио, така че всеки да може да се намеси, за да 
се справи с въпроси, които са в рамките на него-
вата отговорност, за незабавно разрешаване на 
възникналите проблеми, преди те да се влошат;

•  Членовете на екипа за сътрудничество трябва 
да определят кратък, кодиран, звуков сигнал, 
който да бъде предаден от системата за публично 
оповестяване, за да се съберат на уговореното 
място;

•  По въпросите на координацията, контрола и 
администрацията, както и при вземането на ре-
шения, се прилагат разпоредбите на настоящия 
Регламент.

Член 7

Оперативна съвместимост - Координация

7.1 Управление на инциденти със сигурността

Заинтересованите страни, участващи в управлението 
на сигурността, изпълняват своите институционални 
задължения в тяхната компетенция и нагоре по вери-
гата. Когато има нужда от оперативна съвместимост и 
координация между заинтересованите страни, тогава 
всички се включват съгласно инструкциите на лицето, 
отговорно за решаването на конкретен въпрос, както 
е определено в действащото законодателство, което 
за всеки отделен случай е:

• По въпросите на безопасността и предотвратява-
нето на безредици - Гръцката Полиция;

• За да поддържат реда - пътуване, избягване на 
струпване на хора, контрол на достъпа на зрите-
ли - частните охранители, а при необходимост и 
полицейските служители;

• По въпроси от спортен характер - Организацион-
ният Орган и отговорникът на спортното събитие;

• По въпросите на спасяването, гасенето на пожа-
ри и справянето с природни или технологични 
бедствия - Пожарната Команда и ГДГП. Ако има 
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природни или технологични бедствия, които 
засягат района като цяло, а не само спортното 
съоръжение, те ще приложат всички предвидени 
планове за гражданска защита в съответствие 
със Закон 3013/2002;

•  Гръцката Полиция за въпроси, свързани със 
задължителна - силова евакуация на стадион от 
съображения за обществен ред и сигурност;

•  За други случаи на евакуация поради разру-
шаване, саботаж и т.н. - собственикът или полз-
вателят на стадиона съгласно план за евакуа-
ция, който се изготвя на негова отговорност въз 
основа на съответните разпоредби и особености 
на спорта и се заверява от съответния орган на 
организацията;

•  За незабавно оказване на първа помощ и 
транспортиране на ранени - EKAB.

7.2 Администрация

Идентифицирани са две паралелни [хоризонтални] 
административни нива, а именно Управление на Дей-
ностите и Управление на Сигурността. Лицето, което 
отговаря за Управлението на Дейностите, е съот-
ветният организатор на спортното събитие, докато ли-
цето, което отговаря за Управлението на Сигурността, 
е лицето, което отговаря за сигурността на спортното 
събитие - от Гръцката Полиция или Бреговата Охрана, 
в зависимост от случая.

7.3 Вземане на решения

Най-критичните решения, свързани с въпросите на 
безопасността, евакуацията, временното прекратя-
ване или спирането на спортното събитие, се подчи-
няват на аксиомата, която се отнася до два основни 
приоритета: а) защита на живота и физическата 
неприкосновеност на участниците и б) спазване на 
програмата на спортното събитие. По-специално, 
отговорността за вземането на решения по въпроси, 
свързани с безопасността, независимо дали отговор-
ният организатор на спортното събитие е съгласен 
или не, се носи от ръководителя на сигурността на 
спортното събитие - от Гръцката Полиция или Брего-
вата Охрана, в зависимост от случая, и който оценя-
ва и взема съответното решение по разумен начин. 
Когато органите по сигурността изискват временно 
прекратяване на спортното събитие, отговорният 

организатор е длъжен да прекрати спортното събитие. 
Отговорността за вземане на решения по други въ-
проси, свързани с временното или пълното спиране 
на спортното събитие, е на отговорния организатор, 
независимо дали са предоставени гаранции за сигур-
ност или не. В този случай решението на организато-
ра на спортното събитие има предимство.

Член 8

Стратегия за разделяне и разпръсване на зрителите

8.1 Мерки по отношение на пристигането на зрители

В зависимост от преобладаващите условия разде-
лянето на феновете/зрителите трябва да започне 
възможно най-далеч от спортното съоръжение, за 
да се предотврати смесването на феновете на двата 
(2) отбора на входа на стадиона или при турникети-
те. Местата за паркиране на автомобили и автобуси 
трябва да бъдат осигурени от различни страни на 
стадиона и възможно най-близо до съответните места 
за сядане.

8.2 Мерки вътре в спортното съоръжение

При спортни събития, при които зрителите се разде-
лят, организаторът на спортното събитие трябва да 
разработи стратегия за разделяне в сътрудничество 
с Началника на Гръцката Полиция или Бреговата 
Охрана. Ако е необходимо, тази стратегия включва 
стратегия за паркиране на феновете на всеки отбор. 
Стратегията за разпръскване на тълпата след края на 
спортното събитие трябва да бъде разгледана и при-
ложена, ако е необходимо, в съответствие с условията 
и особеностите на всяко спортно събитие.

Член 9

Изисквания за планиране на евакуация на етапи

•  Персоналът на I.E.P.Y.A. гарантира, че всички 
обществени проходи, коридори, стълбища, врати 
и аварийни изходи са освободени от препятствия, 
които могат да попречат на свободното движение 
на зрителите. Входно-изходните врати на спорт-
ните съоръжения трябва да остават отворени по 
време на спортното събитие и в никакъв случай 
не трябва да се заключват;

• Планът за евакуация по член 7, параграф 1. 
1 трябва да определи подходящите места за 
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събиране на обществеността, за поставяне на 
предпазни светлини и специални задължения на 
персонала на IEPYA в случай на незабавна еваку-
ация - или спасителна операция в съответствие с 
международните стандарти.

Член 10

Оперативна реакция на Заинтересованите страни и 
Органите по Сигурността

За всяко спортно събитие се подготвя планирането и 
прилагането на съответните оперативни процедури и 
мерки за безопасност в зависимост от особеностите и 
риска на всяко спортно събитие. Планът не е изця-
ло предмет на сигурността, а и бизнес план, който 
се отнася до всички участници. Отговорността за 
внедряването на плана се носи от местното Полицей-
ско Управление, което отговаря за спортното съоръ-
жение, на което ще се проведе спортното събитие, и в 
сътрудничество с лицето, отговарящо за безопасност-
та на събитието, и другите заинтересовани страни. 
В зависимост от риска на всеки мач се определят 
следните мерки:

• Ролите и отговорностите на всяка заинтересована 
страна, участваща в спортното събитие;

•  Районите - позиции на персонала на Гръцка-
та Полиция или Бреговата Охрана в рамките на 
спортното съоръжение. Те отговарят и за пункто-
вете за пристигане и заминаване на феновете, 
които използват обществени транспортни сред-
ства по пътя им към съоръжението и входните 
врати.

Наличните охранителни сили се определят всеки път 
от Гръцката Полиция, Бреговата Охрана или Проти-
вопожарната Служба в зависимост от важността на 
спортното събитие. Всеки Полицай, Пристанищен 
Служител или Пожарникар е напълно информиран за 
задълженията си на конкретната длъжност, както и за 
реакцията си при всяко събитие (безредици, незакон-
ни действия, терористични или природни бедствия 
и ролята си в полицейската намеса, евакуацията или 
спасителните процедури). Освен това, персоналът по 
сигурността, отговорниците за първа помощ, меди-
цинската служба и пожарникарите трябва да са на 
място, преди вратите на стадиона да се отворят за 
публиката.

Член 11

Наказателни - Дисциплинарни - Административни 
санкции - Процедури

Спазването им е задължително за всички участници и 
всяко нарушение може да бъде наказано по следния 
начин:

•  Спортните клубове, TAA, AAE, клубовете на 
приятелските отбори, организационните органи 
и всяко юридическо или физическо лице, което 
в каквото и да е качество участва в организира-
нето и провеждането на спортни събития, трябва 
да спазват мерките и разпоредбите, предприети 
по силата на тази наредба в рамките на член 41, 
параграф 1. 1 от Закон 2725/1999;

•  Мерките, наредбите, инструкциите и всички 
други правни действия, предприети в рамките 
на настоящия регламент, които задължително се 
прилагат от физическите и юридическите лица по 
предходния параграф, представляват полицейски 
мерки по смисъла на член 41 Г, параграф 1. 1 от 
Закон 2725/1999.

Член 12

Отделни фази на бизнес плановете

ГЛАВА В - БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Организирането, изпълнението и оценката на плано-
вете за сигурност за провеждане на спортни събития 
в спортни съоръжения се извършва от компетентната 
Полиция или Пристанищна Администрация на три (3) 
етапа, както следва:

ФАЗА 1: Подготовка, проектиране и организация;

ФАЗА 2: Изпълнение на планирането по време на 
периода преди и след приключване на проекта;

ФАЗА 3: Анализ и оценка на процеса.

За изпълнението на горепосочените оперативни фази 
се следва стандартен план за сигурност, който е ана-
лизиран в следващите членове.

96 #SafeSPORTevent



Член 13

Първи Етап - Анализ

Тази фаза се състои от поредица от различни дейнос-
ти на Полицията или Пристанищните Власти, свър-
зани с дейностите на органа организатор и другите 
участващи заинтересовани страни.

13.1 Дейности

• Ако са налице сериозни причини за опазване на 
обществения ред, полицията или пристанищни-
те власти предлагат на министъра на културата, 
след като вземат предвид препоръката на D.E.A.B. 
и органа, организиращ спортното събитие, да 
забрани продажбата на билети за събитието на 
спортния клуб домакин, T.A.A. или A.A.E. и техни-
те фенове, както и на клубовете и членовете на 
техните приятелски отбори;

• По същия начин, ако има сериозна причина за 
опазване на обществения ред, след като вземе 
предвид препоръката на D.E.A.B., съответната 
полиция или пристанищен орган предлага на 
Министъра на Културата отлагане на спортното 
събитие;

• Ако има сериозна причина за опазване на об-
ществения ред, съответната Полицейска Служба 
или Служба на Бреговата Охрана предлага на 
Генералния Регионален Секретар да отложи про-
веждането на местно спортно събитие.

13.2 Други действия

В допълнение, Полицията или Пристанищната Адми-
нистрация допринасят:

•  За определяне на степента на риск на спорт-
ните събития със съответната оценка на мерките 
за безопасност в сътрудничество с DEAB;

•  За провеждането на среща на всички заин-
тересовани страни, която е последвана от из-
даването на съответното Решение за спортното 
събитие. Горепосочената среща се свиква и от 
компетентния спортен прокурор;

• За регулиране на въпросите, свързани с разпрос-
транението на билети, и сътрудничество с всички 
заинтересовани страни;

•  За събирането на информация и нейното 
използване при разработването на мерки за 
сигурност.

13.3 Степен на риск на спортните събития - Осъ-
ществени мерки за безопасност

Степента на риска при всяко спортно събитие се 
определя от DEAB в контекста на отговорностите му 
по член 41а, параграф, раздел d-f от закон 2725/1999 
в допълнение към класификацията на съответните 
полицейски мерки, формирани въз основа на спе-
цифични критерии всеки път. Критериите за кла-
сифициране на риска на спортното събитие и съот-
ветните полицейски мерки се състоят от значението 
на резултата от мача, обстоятелствата, формирани 
в този времеви етап, преобладаващата ситуация и 
интензивността на съперничеството между феновете 
на отборите. Другите критерии се състоят от истори-
ята на незаконните действия в съответните мачове 
в миналото, наличната информация, както и всеки 
друг елемент или информация, които в зависимост от 
обстоятелствата могат да бъдат оценени от DEAB като 
важни за безпроблемното провеждане на спортното 
събитие.

От гледна точка на Полицията степента на риск на 
спортното събитие може да се класифицира според 
възможността за предприемане на полицейски мерки 
за конкретното събитие, като се вземат предвид 
другите полицейски задължения и обстоятелствата 
в дадения момент. Във всички случаи DEAB трябва 
своевременно да информира полицейския орган за 
степента на риска на спортното събитие. Освен това 
полицейският орган отговаря за информирането на 
DEAB за всяка информация, свързана с ефективно-
то полицейско осигуряване на мача. Развитието на 
мерките на Полицията е пропорционално на степента 
на риска на всяко спортно събитие и тя се степенува 
като нормална, повишена и интензивна.

•  При обичайните полицейски мерки необхо-
димата полицейска сила е налична и е определен 
минималният брой I.E.P.Y.A. е показан в жълто;

•  При засилените полицейски мерки е налич-
на увеличена полицейска сила в зависимост от 
ескалацията и е определен минималният брой 
I.E.P.Y.A. е показан в оранжево;
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• При интензивните полицейски мерки е налична 
максималната полицейска сила и е определен 
минималният брой I.E.P.Y.A. е показан в червено.

Минималният брой I.E.P.Y.A. се определя за всяко 
ниво, както следва: НОРМАЛНО: 1 служител на 200 
зрители, УВЕЛИЧЕНО: 1 служител на 100 зрители, 
ИНТЕНЗИВНО: 1 служител на 80 зрители

Полицейските сили се разполагат според степента 
на риска. При всяко спортно събитие се предприемат 
обичайните полицейски мерки. Интензивните мер-
ки се увеличават и предприемат след съответното 
решение. Всички международни събития изискват 
разработването и разгръщането на засилени поли-
цейски мерки. Спортните събития, които се определят 
като „важни“, изискват предварително разработване 
на интензивни полицейски мерки.

Член 14

Втори етап - Оперативен Анализ

Тази фаза се състои от поредица от различни опе-
ративни дейности, свързани с дейностите на всички 
участващи заинтересовани страни (Управление на 
Сигурността, Организационен Орган, Федерация, 
Спортни Клубове и др.) преди, по време и след 
спортното събитие, в съответствие с този оперативен 
план. Оперативният план функционира като модел 
за динамичен подход към управлението на безопас-
ността за всеки спортен обект и за всяка участваща 
заинтересована страна и има съответно приложение 
във всички категории спортни събития, при условие 
че са взети предвид всички предпоставки на съответ-
ната спортна категория.

14.1 Идентифициране на рисковете

14.1.1 Обща оценка на риска

По-долу са изброени най-важните рискове при 
спортно събитие в спортно съоръжение:

• Насилствени нападения;

• Бунтове;

• Антисоциално поведение;

• Протестни банерни лозунги;

• Частично изписване на лозунги - протести върху 
тениски, които не се виждат при влизането им 
на спортното място. Целта на протестиращите е 
да предадат своето послание и да го направят 
обществено достояние; 

• Природни бедствия;

• Логистична повреда - прекъсване на 
електрозахранването;

• Вандализъм по инфраструктурата на спортното 
съоръжение;

• Незаконен достъп;

• Медицински инциденти;

• Пожари в постоянната и временната инфраструк-
тура на спортното съоръжение;

• В допълнение, други рискове се състоят от орга-
низирана и битова престъпност, която може да 
повлияе на безопасното провеждане на спортни 
събития в дадено спортно съоръжение.

14.1.2. Анализ на риска и оценка на уязвимостта на 
спортното съоръжение (доклад за уязвимостта)

Рисковете за всяко конкретно спортно съоръжение 
се анализират със специален доклад за уязвимостта. 
Докладът за Уязвимостта е сложен процес и изисква 
участието на архитекта на спортното съоръжение, 
представители на органите за сигурност, организато-
ра на спортното събитие и управителя на спортното 
съоръжение, като той се инициира от Полицията или 
Пристанищните Власти/Бреговата Охрана.

Изготвянето на всеки план за сигурност на всяко 
спортно съоръжение (отворен или затворен тип) 
предполага изготвянето на доклад за неговата уяз-
вимост. Ако проверката на уязвимостта на спортното 
съоръжение разкрие сериозни слабости, са необхо-
дими засилени мерки за сигурност и силите и сред-
ствата се адаптират по съответния начин. Докладът 
за уязвимостта има за цел да идентифицира, локали-
зира и регистрира точките или зоните на спортното 
съоръжение, които показват слабости по отношение 
на неговата защита/сигурност и чрез тях се предос-
тавя възможност съоръжението да бъде увредено 
от умишлени или неумишлени човешки дейности, с 
неблагоприятни събития и последици. Тези слабости, 
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в зависимост от начина на действие на човешкия 
или физическия фактор, са ключовите елементи при 
идентифицирането на рисковете и заплахите, които 
могат да възникнат. Освен това докладът за уязви-
мостта има за цел да свърже горепосочените рискове 
или заплахи с вероятността за тяхното възникване и 
последиците, които могат да имат.

Докладът за уязвимостта включва:

• Данни и факти, свързани със спортното съоръже-
ние и околността (информация - данни);

• Идентифициране, локализиране и регистриране 
на точките или зоните на спортното съоръжение, 
които показват слабости по отношение на негова-
та защита или сигурност;

• Идентифицираните рискове, степенуването на 
заплахите, възможните сценарии на настъпване, 
както и последиците или последствията, които ще 
имат;

• Препоръчаните предложения за контрол или от-
страняване на вече регистрираните заплахи;

1. За изготвянето на доклада за уязвимостта са 
необходими следните документи:

• Местоположение на спортното съоръжение (с то-
пографски - географски - икономически и техни-
чески данни);

• Пълно и ясно описание на спортното съоръжение 
(структура - мисия);

• Строителни планове на спортното съоръжение 
(архитектурни - механични - електрически - елек-
тронни - техническата инфраструктура от всички 
видове - отделни функции);

• Определяне на зоните на спортните съоръжения 
по отношение на тяхното местоположение в кон-
кретната географска област. Подробно описание 
на тези зони, както и определяне на опасностите 
или заплахите/рисковете за всяка зона;

• Идентифициране на отделните нива/сектори на 
спортното съоръжение, както и идентифициране 
на заплахите/рисковете за всяко ниво/сектор;

• Сценарии на възможни заплахи/рискове по зони 
и нива/сектори на спорта, съоръженията, както и 
препоръчителни предложения за тяхното предо-
твратяване или реагиране;

• Идентифицират се и се записват критичните точ-
ки за всяка зона, откъдето е лесно да се атакува 
спортното съоръжение.

2. Зоните на спортното съоръжение, които се създа-
ват за най-добро идентифициране - регистриране 
и анализ на уязвимите му точки, са:

• Зона в близост до спортното съоръжение (град-
ска, полуградска, селска зона);

• Зона в близост до населеното място (градска, 
полуградска, селска зона);

• Зона за достъп до спортното съоръжение (портали 
за достъп - обществени зони - паркинги);

• Зона на функционалните инфраструктури на 
съоръжението (функционални инфраструктури, 
позиции на длъжностни лица - зрители - медии);

• Състезателна зона (игрално поле - помещения за 
настаняване/съблекални на състезателите).

14.2 Стратегия за Безопасна Среда

По време на игрите компетентните Служби и заинте-
ресованите страни са отговорни за гарантирането на 
безопасно спортно събитие с:

• Предотвратяване на инциденти;

• Бърза реакция на всяко възникнало събитие, като 
се разпределят подходящи ресурси;

• Правилно управление на последиците от 
събитията.

14.2.1 Стратегия за превенция: Предотвратяване на 
инциденти

Превенцията започва със събирането на подходяща 
информация и данни. В критичния период преди 
и по време на събитията компетентните информа-
ционни Служби полагат усилия да идентифицират 
всяка заплаха, свързана със събитията. Информаци-
ята, която ще бъде събрана, ще бъде допълнена със 
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специфични оценки на риска за спортното съоръже-
ние и засегнатите от събитието райони. Използваният 
Полицейски персонал, както и мерките за разполага-
не и контрол на достъпа до местата на провеждане на 
събитията ще се основават на тези оценки.

14.2.2. Стратегия за реагиране: Незабавна реакция 
чрез разпределяне на подходящи ресурси

Полицейски служители ще бъдат разположени на 
ключови места в съоръженията и градските райони, 
които са засегнати от посетителите на спортни съби-
тия. Полицейският персонал ще разполага с подходя-
що оборудване и ще му бъде осигурена необходимата 
подкрепа за изпълнение на възложената му задача. 
Реакцията ще бъде координирана чрез действащата 
система за управление на събитията.

14.2.3. Стратегия за Управление на Въздействието: 
Съществуващи Структури и Процеси.

Последиците от събитията ще бъдат управлявани 
в съответствие със съществуващите структури и 
процедури.

14.3 Оперативна реакция

Компетентните Служби по време на разработването - 
развитието на оперативния план гарантират:

• Безопасни и защитени спортни съоръжения;

• Безопасни маршрути за пристигане на спортни 
отбори, спортисти и зрители;

• Наблюдение и контрол на трафика по главните 
пътища в околностите на спортното съоръжение 
и в градската зона, за да се осигури ефективно 
движение на превозните средства на спортните 
отбори - спортисти и зрители;

• Изискването всички влизащи в спортните съо-
ръжения да бъдат проверявани, за да се гаран-
тира, че те не внасят забранени и неразрешени 
предмети;

• Засилени мерки за сигурност в уязвимите зони на 
спортните съоръжения;

• Повишаване на готовността на компетент-
ните Служби за Сигурност за справяне с 

организираните фенове/хулигани по време на 
тяхното планирано и непланирано придвижване;

•  Осигуряване на сътрудничество с отговорни-
ците по безопасността на спортни събития;

•  Сформиране на екип за координиране на 
сигурността на спортното събитие, състоящ се от 
представители на всички заинтересовани страни 
от събитието.

14.4. Рамка за Операции по Сигурността

14.4.1 Оперативен график

Основните дати за охранителните фирми са:

• Дата и час на първата среща по въпросите на 
сигурността;

• Дата и час на втората среща по въпросите на 
сигурността;

• Дата и час на пристигане на отбора домакин;

• Дата и час на пристигане на съдиите и помощ-
ник-съдиите на спортното събитие;

• Дата и час на задълбоченото проучване на спорт-
ното съоръжение за проблеми с безопасността;

• Дата и час на „заключване/блокиране“ на спорт-
ното съоръжение;

• Дата и час на започване на охранителната дей-
ност на спортното съоръжение; Дата и час на 
отваряне на вратите на спортното съоръжение;

• Дата и час на началото на спортното събитие;

• Време за освобождаване на силите за сигурност 
(с напускането на всички зрители - служители).

Оперативният график се допълва за всеки отделен 
случай с необходимите допълнения на изискваната 
или съобщавана информация.

14.4.2 Оперативни дейности

На този етап се извършват редица различни опера-
тивни дейности, които са свързани с дейностите на 
всички Служби и заинтересовани страни (Управление 
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на Сигурността, Организационен Орган, Федерация и 
др.), както следва:

• Обстойно претърсване на помещенията на спорт-
ното съоръжение и неговото „заключване/блоки-
ране“ с мащабно прилагане на оперативния му 
план за сигурност;

• Пълно прилагане на оперативния план за сигур-
ност на спортното съоръжение. Разгръщане на 
ресурсите за сигурност (персонал, технологично 
оборудване и средства);

• След края на спортното събитие операциите по 
сигурността приключват. Освобождаване на на-
личните средства за охрана.

14.5. Организация на Охранителните Дейности

14.5.1 Цел на Охранителните Дейности

Целта на Охранителните Дейности е да се предотвра-
тяват, открият и да се реагира на всякакви възможни 
престъпни действия в определените зони на спорт-
ни събития и в зоните, засегнати от това събитие. 
Прилагането на мерки за управление на заплахите 
(превенция и реагиране) в определените зони и в 
по-широката градска зона се счита за критично по от-
ношение на оперативния успех. Мерките за управле-
ние на заплахите са описани в отделните оперативни 
планове за сигурност.

14.5.2 Индивидуални Оперативни Планове за Сигур-
ност на специални действия

Охранителните Дейности на спортни събития са раз-
делени на четири (4) протокола за специални дейст-
вия, които изпълняват различни задачи и функции по 
сигурността. Те са следните:

• План за защита - ескорт на спортни отбори, който 
се изготвя от съответния полицейски орган на 
спортното съоръжение, където ще се проведе 
спортното събитие;

• План за Управление на Трафика, който се изготвя 
от съответната Служба по Трафика;

• Организиран план за управление на феновете, 
който се изготвя от съответния полицейски орган 
на спортното съоръжение, където ще се проведе 
спортното събитие;

• Планът за спортното съоръжение се изготвя от 
полицейския орган за спортното съоръжение, в 
което ще се проведе спортното събитие.

По-специално, във връзка с изготвянето на Опера-
тивния План за Сигурността на Спортно Съоръжение, 
се вземат предвид следните фактори. В зависимост 
от категоризацията на мерките на обичайни, заси-
лени и интензивни, извън спортното съоръжение 
се създават зони за ограничаване и контрол, както 
следва:

Първа Стоп Зона (1ва контролна точка) - Интензив-
ни Мерки

В тази зона се извършва визуална проверка на 
влизащите зрители, за да се провери дали притежа-
ват билет за спортното събитие (електронен билет). 
Точките за ограничаване на движението се определят 
в зависимост от потока зрители, които пристигат в 
спортното съоръжение пеш или с обществен транс-
порт. Тези точки се определят физически или техни-
чески с помощта на „BAR GATE“ (мобилна ограда) или 
чрез човешка верига.

Втора Стоп Зона (2ра контролна точка) - Увеличени 
Мерки

В тази зона се идентифицират електронен билет и 
зрител. Тези точки се определят в близост до спорт-
ното съоръжение и до въображаемата или физическа-
та ограда.

Трета Входна Зона (3-ти контролно-пропускателен 
пункт) - Обичайни Мерки

В тази зона се извършва физическо претърсване на 
зрителите и проверка на билетите чрез валидиране 
на билета. Тези пунктове се намират пред входни-
те врати на спортното съоръжение. Определени са 
и местата за влизане на спортистите и местата за 
паркиране на автомобилите на зрителите. В зави-
симост от категоризацията на мерките на обичайни, 
засилени и интензивни, както и от особеностите на 
спортното съоръжение и спортното събитие, полицей-
ските сили и служителите на I.E.P.Y.A. са на разполо-
жение на предварително определени места (сектори 
и подсектори) в съответствие с отговорностите на 
всеки от тях.

14.5.3 Специални Звена за Действие

safesportevent.net 101



В областта на сигурността на спортните събития 
трябва да се предприемат действия в подкрепа на 
следните модули:

• Управление на информацията за спортни събития 
в областта на футбола, баскетбола или волейбола;

• Политика за Сигурност на Комуникациите;

• Управление на тълпата / евакуация на съоръже-
нието / Проучване на Пожарната Безопасност;

• Справяне с извънредни медицински ситуации.

14.6. Сили за Сигурност

14.6.1 Назначени Сили за Сигурност 

Назначените полицейски сили за охранителните 
дейности на спортни събития се подпомагат, когато 
е приложимо съгласно приложимата правна рамка, 
от Частни Охранителни Фирми за сигурност в съот-
ветствие с техните роли, отговорности и специфични 
задачи. 

14.6.2 Сили за Подпомагане на Сигурността 

Охранителните дейности на спортни събития се под-
помагат от отделите за превенция на организираното 
спортно насилие, спортните полицейски асоциации и 
други органи за сигурност, като например ПС, както и 
от E.K.A.B. 

14.6.3 Резервни Сили за Сигурност. 

За всеки случай, следва да се осигурят резервни 
сили за сигурност, които да се справят с непредвиде-
ни и извънредни ситуации в областта на сигурността, 
които могат да възникнат на спортните събития и в 
по-широкия район преди, по време и след спортното 
събитие, и по-специално по време на пристиганията 
и непланираните пристигания и заминавания. движе-
ния на организирани фенове.

14.7. Насоки по отношение на Охранителните 
Дейности

14.7.1 Оперативно планиране на сигурността

Специфичните оперативни изисквания за сигурност 
са:

• Администриране и координиране на всички на-
значени служители по сигурността на спортното 
събитие;

• Наблюдение и контрол на изпълнението на за-
дълженията по общо опазване на обществения 
ред и сигурността в спортните съоръжения и в 
прилежащата им зона;

• Ефективно управление на тълпата (зрителите) по 
време на посещението - престой на територията 
на спортните съоръжения и при напускане на 
феновете;

• Откриване, предотвратяване и справяне с всички 
инциденти, свързани с безопасността, с възмож-
но най-малко въздействие върху гладкото проти-
чане на спортното събитие;

• Гаранция, че целият персонал, който ще участва 
в изпълнението на оперативните планове, ще 
получи подходяща информация за своите роли 
и отговорности във връзка с услугата, която ще 
изпълнява по време на конкретното спортно 
събитие;

• Осигуряване на пълна оперативна готовност 
на персонала от предишния ден на спортното 
събитие;

• Задълбочено проучване на „затварянето/заключ-
ването“ на спортните съоръжения и охраната им, 
съгласно по-конкретните инструкции.

14.7.2 Специални Параметри за Оперативно 
Планиране

При разработването на плановете се вземат предвид 
следните фактори:

• Регулиране на движението около спортното 
съоръжение;

• Издаване на разрешения за временни правила за 
движение, ако е необходимо;

• Определяне на маршрути, основни и алтерна-
тивни, и движение на служебни и аварийни 
автомобили;
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• Идентифициране – запис и охрана (охрана или 
наблюдение) на уязвимите точки на спортното 
съоръжение;

• Определяне на места за паркиране на превозни 
средства на длъжностни лица и други превозни 
средства и др.;

• Осигуряване на ескортиращи превозни средства;

• Предвиждане на превозно средство с кран;

• Определяне на точките за достъп на длъжностни 
лица и лица с увреждания;

• Определяне на точките за достъп, точките за 
предварителна проверка и точките за контрол на 
зрителите;

• Осигуряване на специална зона или специален 
автомобил на пунктовете за проверка на зрите-
лите за обстоен медицински преглед, когато е 
необходимо;

• Сформиране на група, която да отговаря за арес-
тите, ако е необходимо;

• Създаване на екип(и) за реагиране при извънред-
ни ситуации;

• Осигуряване на превозни средства за безопасно 
транспортиране на арестуваните лица;

• Създаване на екип, отговорен за документиране-
то на дело срещу арестувания;

• Създаване на екип, отговарящ за задържаните/
арестуваните лица;

• Определяне на периметъра, в който ще бъде 
разположен персоналът по сигурността, вътре и 
извън оградата;

• Определяне на позициите на наблюдателите 
в текущите точки за наблюдение и мигновена 
информация;

• Разработване на пешеходни и автомобилни па-
трули около спортните съоръжения;

• Откриване - регистриране и охрана - наблюдение 
на уязвими точки (проникване) в помещенията на 
спортните съоръжения;

• Видимо и невидимо, засилено полицейско 
присъствие в зоните на движение и престой на 
зрителите;

• Обстойно претърсване на спортните съоръжения, 
„заключването“ им и охраната им;

• Документиране на работните места (сектори, 
подсектори, точки на изпълнение на услугите);

• Определяне на необходимите ресурси (човешки 
ресурси - материали и средства);

• Осигуряване на резервни сили;

• Мерки за управление на заплахи/рискове;

• Определяне на служебното облекло, вещи и ра-
ботното време;

• Номиниране на ръководители на отдели, замест-
ник-ръководители на отдели и други служители, 
както и своевременно признаване на техните 
области на отговорност;

• От съображения за сигурност контролът на 
зрителите, които се приближават към спортното 
съоръжение с оглед на спортно събитие, се из-
вършва чрез физически обиск от член на Частния 
охранителен персонал от същия пол като зрителя. 
Задължителният физически преглед се извършва 
от Гръцката Полиция, чиито служители присъстват 
на входните врати на спортното съоръжение или 
са специално извикани за тази цел. В случай че 
пристигащият зрител откаже физически кон-
трол, полицейският орган или частният охрани-
телен персонал, ако преди това е бил отказан 
от полицейския орган за всеки отделен случай, 
има право да му забрани да влезе в спортното 
съоръжение.

• Наличието на поне една жена (полицай) във вся-
ка зона за контрол на влизането на зрителите се 
счита за особено важно за физическата проверка 
на жените;

• Обезпечаване на Оперативния Център с опитен 
персонал и Старши Служител;

• Документиране на представителите на заинте-
ресованите страни, Службите и представител на 
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Прокуратурата с цел осигуряване на персонал в 
Оперативния Център на спортното съоръжение;

• Защита/наблюдение на съдиите, помощник-съди-
ите и съдиите-наблюдатели на спортното събитие;

• Сътрудничество с представителната Служба на 
Пожарната Команда;

• Сътрудничество с оперативния ръководител на 
спортното съоръжение;

• Защита/наблюдение на съблекалните на отбо-
рите, като се обръща специално внимание на 
съблекалнята на отбора домакин;

• Наблюдение на паркингите на автомобилите на 
съдиите, отборите, зрителите и др.

14.7.3 Картографски данни

Всеки план за безопасност се придружава от не-
обходимите картографски данни, които включват 
показване на критичната инфраструктура, контрол-
но-пропускателните пунктове, затворените пътища, 
пунктовете на обществения транспорт, паркингите, 
входовете на спортистите и т.н., където ще се проведе 
спортното събитие, както и картографско представяне 
на разположението на необходимите сили и средства 
в съответствие с оценката на риска на всяко спортно 
събитие.

Член 15

Трета фаза

1. Тази фаза се състои от поредица от процедури 
и действия, чрез които действията от предход-
ните две оперативни фази се тестват преди 
изпълнението или се оценяват след неговото 
приключване:

• Упражнения за готовност (на хартия и в реални 
условия), след предварително съдействие от 
страна на заинтересованите страни, като се опре-
деля съответен график за изпълнение;

•  Тестови събития. Органът организатор има 
възможност да провежда тестови спортни съби-
тия, за да провери изцяло проекта, техническите 
системи, организацията и човешките ресурси, за 
да установи слабости, грешки и пропуски;

• Оценка на спортни събития. След всеки сериозен, 
много сериозен или критичен инцидент, свързан 
с безопасността по време на провеждането на 
спортно събитие, е възможно да се установи про-
цес на оценяване на дружествата за сигурност.

2. Горните процедури оценяват:

• Оперативното планиране и прилаганите 
процедури;

• Надеждност, адекватност и оперативен капацитет 
на персонала и ресурсите;

• Сътрудничеството между службите, координация-
та и сътрудничеството на участващите заинтере-
совани страни;

• Успехът на отделните действия и определянето на 
необходимостта от подобрения;

• Управление и вземане на критични решения;

• Готовността и способността на човешките ресурси 
да реагират;

• Всякакви грешки и пропуски или неизправности 
в ответните действия.

Оценяват се не лицата, а процедурите. Ако има нужда 
от по-добра координация между две или повече за-
интересовани страни, може да се подпише съответен 
меморандум за сътрудничество.

Член 16

Оформление на данните

Службите или заинтересованите страни се приканват 
да изготвят планове за сигурност съгласно настоящия 
Регламент и действат чрез прилагане на модела за 
действие, като: а) показват зони забранени за достъп 
и зони за контрол и б) изготвят доклад за уязвимостта 
на спортния обект.

Член 17

Влизане в сила на регламента

Настоящият регламент влиза в сила, когато е публи-
куван в Държавен вестник.
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Национално законодателство в областта на 
спортната сигурност – Турция (TUR)

Спортните услуги и дейности в Турция се осъществя-
ват в настоящия момент по силата на закон с номер 
3289. Съгласно разпоредбите на Декрет-Закон с 
номер 356, който внася някои изменения в този закон, 
те се извършват под ръководството на Правителстве-
ната Палата. Главната Дирекция за Младежта и Спор-
та е институцията, която отговаря за извършването на 
спортните услуги и дейности под надзора на Държав-
ното Министерство от името на Президента. Мисията 
на тази институция е да извършва спортни дейности 
в Турция и да предприема необходимите мерки в това 
отношение.

Трите точки, които са в основата на политиките за 
развитие на спорта в Турция, са следните;

•  Мир;

•  Участие;

•  Развитие.

В Турция на 31 март 2011 г., е приет Закон № 6222 
за предотвратяване на насилието и безредиците в 
спорта, който влезе в сила след публикуването му в 
Държавен Вестник под номер 27905 на 14 април 2011 
г. Целта на този закон е да се предотврати насилието 
и безредиците преди, по време или след състезание, 
на и около спортните площадки, на местата, където 
феновете се събират постоянно или временно, или по 
маршрутите към и от мястото, където ще се проведе 
състезанието, като мерките, които трябва да се пред-
приемат за това, са ясно и недвусмислено посочени.

Освен спортистите, в спорта участват клубове, мени-
джъри на клубове, треньори, съдии, фирми спонсори, 
сили за сигурност, фенове, обществени организации, 
както и институции (Главна дирекция „Сигурност“, 
Централно Звено за Спортна Сигурност, Провинци-
ални и Окръжни Полицейски Управления и Провин-
циални и Окръжни Жандармерийски Управления, 
Наблюдателна Полиция, Звено за Охрана, Надзор-
ник по Сигурността на Състезанията, Провинциален 
и Окръжен Съвет за Спортна Сигурност, Общини, 
Провинциални и Окръжни Дирекции за Младежки 
Услуги и Спорт, Частни Охранители, Спортни Клубове, 
Федерации). Всички те имат големи отговорности за 

предотвратяване на насилието и агресията в спорт-
ните организации. Закон № 6222 и съответната на-
редба са именно за тази цел. В първата част е обяс-
нена концептуалната рамка на областта на насилието 
и сигурността в спорта. Във втората част, дадена на 
страните в спорта, се споменават задълженията, ор-
ганите и отговорностите; в третата част се набляга на 
стратегиите за безопасност в спортните организации.

СТРАТЕГИИ ЗА СИГУРНОСТ, КОИТО ДА СЕ ПРИЛАГАТ 
В СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Що се отнася до мерките за сигурност, които трябва 
да се вземат преди, по време на или след състе-
зание, спортните площадки и необходимите мерки 
за сигурност се предприемат от Провинциалните и 
Областните Съвети за Спортна Безопасност в близост, 
където феновете са на групи постоянно или времен-
но, или по маршрутите до и от мястото, където ще се 
проведе състезанието, и където лагеруват отборите. 
(6222 -Правилник за Прилагане на Закона за Предо-
твратяване на Насилието и Нередностите в Спорта 
№ (LPVIS), член 5/4). Тук, от една страна, при пред-
приемането на превантивни мерки, се цели и макси-
мално намаляване на тези рискове, като се подготвят 
ефективни интервенции при неизбежни или непред-
видени инциденти.

Мерки, свързани със сигурността и реда на състеза-
нието и зоните за наблюдение

ЧЛЕН 5 - (1) Спортни клубове домакини;

а) Здраве и безопасност в зоните за състезания и 
зоните покрай тях, (1)

б) Определяне на независима секция за зрителите на 
гостуващия отбор на мястото, където ще се проведе 
състезанието, и съответните спортни федерации и 
международни спортни организации, за да се гаран-
тира, че няма да има контакт между феновете, спорт-
ните клубове домакини са длъжни да предприемат 
мерките, определени от федерациите.

(2) Спортните клубове, за да се гарантира безопас-
ността на състезанието, провинциална или областна 
охрана са отговорни за изпълнението на решенията, 
взети от комисиите по отношение на тях.

(3) По-специално, за да изпълни задълженията си по 
първа и втора алинея;
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а) Състезателни и навигационни зони, по начин. В съ-
ответствие с инструкциите на международната феде-
рация, телени ограждения, стени, бариери и подобни 
физически прегради могат да бъдат поставяни. (1)

б) Физически прегради, като се вземе становището 
на съответното звено за спортна сигурност, могат да 
бъдат отстранени по преценка на комисията.

в) В зоните за зрители, съобразени с положението 
им, така че децата и хората с увреждания да могат да 
гледат състезанията.

Разпределение на местата. (1)

г) (Изменение: 4/7/2019-7182/3 чл.) Седящите места 
на зрителите са номерирани в зрителските зони.

Продажбата на билети се извършва чрез асоцииране 
със седящото място. За да могат зрителите да гледат 
правостоящи, е възможно да се продават билети, като 
се асоциират с регламентираната номерирана зона.

Решението да се настанят зрители със или без билети 
повече от допустимото се взема от Министерството, 
като се взема становището на федерацията и на Ми-
нистерството на Вътрешните Работи.

Охрана на мероприятието

Член 7 - (1) Ръководителят на охраната на състе-
занието или неговият помощник, отговарят за си-
гурността, която трябва да се предприеме по отно-
шение на охранителните дейности на състезанието 
при спортни състезания. Всички лица, участващи 
в изпълнението и контрола на мерките, са отговор-
ни за осигуряване на необходимата координация с 
институциите.

Гарантиране на сигурността при гледане на 
състезанието

Чл.10 - (1) При спортни състезания областните или 
регионалните съвети за сигурност гарантират, че са 
взети необходимите предпазни мерки, за да се пре-
дотврати наблюдаването на мачовете на места около 
зоната на състезанието, които могат да представляват 
опасност за човешкия живот.

ОЦЕНКА НА ЧЛЕН ОТ ЗАКОН № 6222 „ЗА ЗАБРАНЕ-
НИТЕ ВЕЩЕСТВА В СПОРТНИТЕ ЗОНИ И НАРУША-
ВАНЕТО НА РЕДА НА СЪСТЕЗАНИЯТА“

За да се предотвратят инциденти с насилие по 
време на спортни състезания, със Закон № 5149 от 
28.04.2004 г. е въведена специална Наредба. Тази На-
редба, която се нарича Закон за Предотвратяване на 
Насилието и Нередностите при Спортни Състезания, 
не успя да изпълни очакваната според законодателя 
цел и вследствие въпреки този закон насилието и 
нередностите при спортни състезания продължиха. 
Закон № 5149 беше заменен със Закон № 6222, който 
беше приет на 31.03. 2011. Закон № 6222 също беше 
предложено да бъде заменен със Закон № 6250, но 
беше върнат на Великото Народно Събрание на Тур-
ция, за да се промени още веднъж текстът, договорен 
от Президента. Закон № 6222, който все още е в сила, 
е бил изменен в някои отношения със Закон № 6259. 
Във втория, третия и четвъртия параграф на трина-
десетия член на посочения закон; и също влязъл в 
сила на 15.12. 2011 г.; Бе разгледан вторият параграф 
на Закон № 6259. Вторият параграф, който е предмет 
на изследването; е изменен отново със седмия член 
на Закон № 7182, който влезе в сила на 12.07. 2019 
г. В рамките на обхвата на член 13 от Закон № 6222; 
са посочени някои предизвикателства и проблеми. 
Освен това са обяснени предложения за решения и е 
обяснена настоящата версия.
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КАК ДА ОСИГУРИМ ПО-
ГОЛЯМА СИГУРНОСТ НА 
СПОРТНИТЕ СЪБИТИЯ?

ГЛАВА 3



3.1.  Кой е отговорен за осигуряване на 
безопасност и сигурност

В глава 1 идентифицирахме и описахме шест групи 
потенциални рискове за спортни събития. Всяка от тях 
може да доведе до различни негативни последици. 
Поради това е важно да се вземат превантивни мерки 
за предотвратяване на произшествия или за свеждане 
до минимум на техните последици.

Средата за сигурност става все по-сложна, като стари-
те рискове се комбинират с нови. В много случаи ще 
имаме ситуации, в които повече от един или два риска 
ще се проявят едновременно. Много различни рискове, 
както и различни фактори, могат да умножат тези за-
плахи. Това са реалностите на съвременния свят, които 
важат с пълна сила за спорта и спортните събития. 
Ето защо трябва да се обърне сериозно внимание на 
въпросите на сигурността - сигурността на спортистите, 
сигурността на зрителите, сигурността на инфраструкту-
рата и т.н.

Предвид сложната обстановка в областта на сигурността 
и многото рискове, които при определени условия могат 
да се превърнат в заплаха и да застрашат здравето и 
живота на хората или да засегнат инфраструктурата, 
дейностите по сигурността следва да се считат за съ-
ществен елемент от организацията на спортни състе-
зания или спортни прояви, особено когато има голям 
обществен интерес или се събират много хора.

Един от основните въпроси е - чия е отговорността за 
предприемане на мерки за осигуряване на безопас-
ността на спортните събития или спортните съоръже-
ния. Отговорът на този въпрос се дава от националното 
законодателство на всяка държава. От направения 
анализ може да се заключи, че в България, Босна и 
Херцеговина, Гърция и Турция отговорността за осигу-
ряване на сигурността е на организатора на спортното 
събитие или на собственика на спортните съоръжения. 
Именно на тези лица, по закон е възложено да предпри-
емат всички необходими предварителни мерки, както и 
да гарантират сигурността по време на цялото събитие. 
В същото време организаторът или собственикът може 
да нямат специални познания или опит в областта 
на сигурността. Трябва също така да се има предвид, 
че дейността на организаторите е свързана с много 
ангажименти, включително организиране на самите 
състезателни дейности, осигуряване на необходимите 

условия за спортистите, медийно отразяване, посреща-
не на гости и много други. 

Както вече описахме, сигурността е важен, но динами-
чен елемент на всяко събитие. Тя изисква постоянно 
наблюдение, анализи и предприемане на адекватни 
мерки през цялото време. Окончателното решение за 
това кой ще управлява аспектите на сигурността, както 
и кой ще носи пълната отговорност за това, което се 
случва преди, по време и след събитието, трябва да 
бъде взето от организатора на събитието или собстве-
ника/наемателя на съоръженията.

От гореизложеното може да се заключи, че организа-
торът на събитието или собственикът или наемателят 
на спортното съоръжение трябва (препоръчително) да 
назначи специално лице, отговарящо за сигурността, 
или мениджър по сигурността. Нашата препоръка е да 
се назначи експерт по сигурността или служител, който 
е завършил курс и е сертифициран по управление на 
сигурността като охранител.

3. 2.  Основни дейности, свързани с 
безопасността и сигурността

В повечето случаи оценката и управлението на риска се 
извършват от самите организатори. Въпреки че сигур-
ността на спортните събития е основна отговорност на 
организаторите и ръководството на събитието, е необ-
ходимо да се приеме, че те може да не са експерти по 
сигурността със съответното обучение, за да притежават 
техническите знания и умения, необходими за оценка 
на риска. В някои случаи оценката на риска за сигур-
ността и управлението на риска могат да се извършват 
от експерти по сигурността или от охранителни фирми, а 
в някои случаи - от държавни органи. 

Тази глава е предназначена да помогне на лицата, 
отговорни за осигуряване на безопасността и сигур-
ността на спортни събития, да оценят рисковете за 
сигурността. Силно препоръчително е организаторите 
да си сътрудничат с държавните и местните органи, 
които имат съответното обучение и опит. Полицаите, по-
жарникарите, медиците и др. притежават необходимия 
опит, за да консултират ръководството как да изпълни 
задълженията си, за да се постигне необходимото ниво 
на сигурност. Това обаче не освобождава ръководството 
от отговорността за безопасността на събитието. 
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Лицето, отговарящо за безопасността и сигурността, 
внимателно проучва какво може да се обърка и да при-
чини вреда на спортистите, феновете, имуществото или 
оборудването по време на мероприятията. Въпреки че 
много от опасностите са неизбежни, важно е да се взе-
мат задоволителни предпазни мерки, които да намалят 
отрицателните последици.

3. 3.  Оценка и управление на риска

Сигурността на дадено спортно събитие е сложна 
дейност, която изисква оценка на много фактори и 
предприемане на необходимите дейности, за да бъдат 
адекватно защитени спортистите, зрителите и съответ-
ната инфраструктура. Сигурността се определя не само 
от оценката на риска, но изисква и предприемането на 
необходимите мерки. Много е възможно ситуацията да е 
динамична и да се променя както преди, така и по вре-
ме на събитието. Ето защо е необходимо постоянно да 
се анализират всички съответни фактори и да се вземат 
адекватни решения.

Изпълнението на дейностите по сигурността изисква 
ясни правила, ясна отчетност и ясна система за взема-
не на решения и изпълнение (Командна йерархия).

Като цяло необходимите дейности за гарантиране на 
сигурността на спортното събитие обхващат следните 
групи въпроси:

•  Прилагане на законовите изисквания и изпълне-
ние на инструкциите и правилата на държавните 
органи, като например противопожарни разпоред-
би, изисквания за изграждане на съоръжения и др. 
Това предполага познаване на действащото зако-
нодателство и норми от страна на организаторите, 
мениджъра по сигурността или наетия консултант/
специализирана фирма;

•  Оценка на възможните рискови фактори, които 
могат да застрашат спортистите, зрителите, инфра-
структурата или други обществени интереси;

•  Планиране на дейностите, включително тези за 
гарантиране на сигурността и изготвяне на планове 
за действие при извънредни ситуации;

•  Осигуряване на необходимия технически персо-
нал, включително персонал по сигурността, както 
и неговото обучение и запознаване с плановете за 
действие;

•  Постоянно наблюдение на ситуацията и динамич-
на оценка на факторите, които могат да застрашат 
сигурността на конкретното събитие;

•  Информация и медии. Комуникация със спорти-
сти и зрители на разбираем език. (за персонала и 
зрителите).

Независимо дали организаторът на събитието или 
собственикът на спортното съоръжение ще изпълняват 
функциите на ръководител по сигурността или за тази 
функция ще бъде назначен специален такъв, дейност-
ите по управление на сигурността се разделят на три 
групи:

1. Дейности преди организиране на събитието;

2. Дейности по време на спортното събитие;

3. Дейности след края на спортното събитие.

В разделите по-долу ще разгледаме какво трябва да 
се направи във всяка група, за да се гарантира сигур-
ността на спортното събитие.

Дейности преди събитието

Тези дейности са свързани главно с анализа на естест-
вото на събитието и оценката на риска. В резултат на 
това ще се вземат решения как да се организират дей-
ностите по сигурността и какви средства и организация 
са необходими.

1. Анализ на общите условия в страната, в която се про-
вежда събитието, и анализ на събитието от гледна точка 
на сигурността. Той се състои в определяне на всички 
фактори в страната на събитието, които могат да окажат 
пряко или косвено въздействие върху събитието.

Такива фактори могат да бъдат (не)стабилността на 
политическата ситуация, степента на риска от теро-
ристични и други атаки, рисковете от стачки, блокади 
и други. Тази информация може да бъде получена от 
медиите или от официалните органи. Когато събитието 
се организира в друга държава, информация може да се 
получи от съответните посолства или други източници.

За да оценят степента на риска от горепосочените фак-
тори, организаторите/ръководителите по сигурността 
могат да поискат допълнителна помощ от специализи-
раните органи в съответната държава.
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Анализът на тези рискове трябва да доведе до заключе-
нието до каква степен е вероятно такъв риск да възник-
не и да повлияе на събитието, както и какви мерки за 
сигурност трябва да бъдат предприети.

2. Следващата група въпроси е свързана с такива 
фактори като климатичните условия или вероятността от 
природни бедствия и други, независещи от човешката 
дейност. Повечето от тези рискове са трудни за прогно-
зиране. Въпреки това в страните с висока сеизмична 
активност, например, трябва да съществуват и да се 
спазват подходящи строителни норми и др. В днешно 
време е възможно да се получи много точна информа-
ция за метеорологичните условия и т.н. Всички тези 
фактори се оценяват.

3. Анализ на събитията.

За да се предприемат подходящи мерки за сигурност, 
е необходимо да се направи предварителен анализ на 
събитието.

Основните елементи на анализа трябва да бъдат:

•  Къде се провежда събитието - в спортна зала или 
съоръжение, навън в града или сред природата. В 
зависимост от мястото на провеждане трябва да се 
анализират различни фактори;

•  В случай на събития на открито трябва да се вземат 
предвид различни фактори, като например трафик, 
сигурност на критичната инфраструктура, дали има 
рискове за състезателите от определени кризис-
ни моменти и т.н. Например през 2021 г., в Китай 
загиват 21 състезатели по маратон поради рязката 
промяна на метеорологичните условия по време на 
състезанието;

•  В случай на дейности на закрито трябва да се 
вземат предвид няколко мерки. Най-важната от 
тях е проучването на обекта, в който ще се проведе 
състезанието.

Изграждането на съоръженията е задача на специа-
лизирани и лицензирани фирми и лица. Тези съоръ-
жения трябва да бъдат първоначално изградени в 
съответствие с определени изисквания и да отговарят 
на различни норми и стандарти. Съоръженията обаче 
се амортизират, а някои елементи се износват или се 
компрометират по определени причини.

Ето защо предварителният оглед и експертната оцен-
ка на състоянието на съоръженията са изключително 
важни. Ако съоръжението не е построено специално за 
спортни събития, но ще се използва за такива, е необ-
ходимо да се направи допълнителна техническа оценка.

Проверката и оценката на инсталацията трябва да дадат 
отговор на въпроса дали са спазени всички изисква-
ния за такова съоръжение по отношение на пожарната 
безопасност или други мерки за безопасност.

Много е важно да се прецени ситуацията по отношение 
на възможността за допускане на максимален брой хора 
- седящи, стоящи, хора със специални нужди, непълно-
летни и т.н. С оглед на този анализ ще бъдат допуснати 
хора до определен максимум.

Специално внимание трябва да се обърне на възмож-
ностите за влизане на зрители и спортисти в съоръже-
нието, както и за излизане и аварийна евакуация на 
хора в кризисни ситуации. Това означава всички съоръ-
жения за достъп да са в добро състояние, да са достъп-
ни и да са под постоянния контрол на организаторите.

Анализ на техническите средства, които ще бъдат 
използвани за провеждане на конкурса или за осигу-
ряване на елементи от него. Тези технически средства 
могат да бъдат от различен вид, а някои от тях могат да 
бъдат потенциално опасни. Например изграждането на 
естакади, използването на електрически генератори и 
др. Трябва да се установи техническото им състояние, 
успешна инспекция, разстоянието от зрителите и със-
тезателите, спазването на мерките за пожарна безопас-
ност и др.

5. Кои са спортистите, които ще участват в събитието?

Има ли сред спортистите такива, които са застрашени, 
могат да бъдат нападнати и други?

6. Анализ на зрителите/посетителите. 

Мениджърът трябва да знае колко зрители се очакват и 
какъв е профилът на зрителите. Могат ли да се създадат 
различни ситуации за сигурност и т.н.?

Този анализ е направен въз основа на опита от пре-
дишни събития, както и в комуникация със съответните 
държавни органи. Важно е да се установи постоянен 
контрол върху зрителите с оглед предотвратяване на 
неправомерно поведение. Един от методите е контролът 
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на достъпа и предварителното определяне на броя на 
присъстващите. При всички случаи броят на посетите-
лите/зрителите трябва да бъде съобразен с характерис-
тиките на обекта.

Билети - Важен елемент от подготовката на събитието е 
ограничаването на броя на посетителите до максимал-
ния възможен. Това означава издаване на определен 
брой билети, включително техния контрол и предотвра-
тяване на фалшифицирането на билети, за да се вкарат 
повече хора в спортното съоръжение.

7. Ще присъстват ли медиите на събитието и ще бъде ли 
излъчено то в медиите?

При извършването на този предварителен анализ, 
особено при големи и значими спортни събития, както и 
при присъствието на много зрители, е препоръчително 
да се установи контакт с държавните органи за сигур-
ност, медицинско обслужване и др.

Въз основа на анализа се изготвя план за действие и 
разчети за необходимите сили и средства за гаранти-
ране на сигурността. В резултат на идентифицираните 
потенциални рискове ръководителят по сигурността 
трябва да разполага с план за действие при извънред-
ни ситуации.

По време на подготовката на събитието се набират ох-
ранители, стюарди и т.н., които трябва да бъдат запоз-
нати с правилата за действие, плановете за действие и 
да преминат обучение.

Въз основа на анализа отговорникът по сигурността 
самостоятелно или съвместно с организатора взема 
решение за допълнителни инвестиции в сигурността. 
Възможно е да се предложи отлагане или отмяна на 
събитието въз основа на анализа и оценката на риска 
или да се обмислят допълнителни мерки за безопасност 
и сигурност.

Дейности по време на събитието

Това е основната дейност, която се характеризира с 
динамика, непредсказуемост, натрупване на много фак-
тори и т.н. Служителят по сигурността трябва постоянно 
да се следи и да прави наблюдение и анализ на ситу-
ацията и да може бързо да взема различни решения. 
Основните дейности по време на събитието са:

• Контрол на достъпа;

•  Постоянен анализ на ситуацията;

•  Контрол върху поведението на участниците;

•  Видеонаблюдение;

•  Извеждане на зрители и състезатели през опреде-
лените изходни зони;

•  Възможност за активиране на плана за действие 
при извънредни ситуации.

Ръководителят на събитието трябва да е готов да вземе/
предложи решения за спиране или отмяна на събитието 
в случай на широкомащабен инцидент.

Дейности след събитието

Мениджърът по сигурността трябва да се увери, че 
всички спортни дейности, действия на спортисти, зри-
тели, обслужващ персонал и т.н. са прекратени.

Задължително е да се проверява за установяване на 
забравени/изоставени предмети, за извършване на 
нерегламентирани дейности на съоръженията, както 
и за наличие на дейности, които могат да предизвикат 
пожари или други бедствия.

След приключване на събитието ръководителят изготвя 
анализ и доклад за състоянието на съоръженията, за 
инциденти (ако има такива) и други извънредни съби-
тия. Той/тя трябва да гарантира сигурността на видеоза-
писите, особено ако е имало инциденти.

3. 4. Обучение

Обучението на ръководителите по сигурността, както 
и на екипите и специалистите, които да гарантират 
сигурността на събитието, е важен елемент от спортните 
дейности.

Обучението включва два основни раздела:

•  Теоретично обучение;

•  Практически занятия.

Теоретичното обучение дава представа за сигурността, 
какви са рисковете и заплахите, как да се извършва 
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анализ и оценка и как да се изготвят планове за 
действие в различни ситуации.

Практическото обучение включва действия за отра-
ботване на определени ситуации.

3. 5.  План за действие при извънредни 
ситуации

Въз основа на анализа на събитието и в съответствие с 
анализа на риска ръководителят трябва да изготви план 
за действие при извънредни ситуации. Този план трябва 
да съдържа раздел за онези рискове, които е най-веро-
ятно да се случат.

Задължително е да се координира евентуалното транс-
портиране на пострадали при различни произшествия с 
медицинските звена.

Планът съдържа контакти за връзка със съответните 
държавни и местни служби и структури, специализира-
ни в реагирането при извънредни ситуации.

Мениджърът по сигурността трябва да има постоянна 
връзка с охранителите и стюардите, както и възможност 
за комуникация със спортистите и зрителите - визуална, 
аудио, аудиовизуална и т.н.

3. 6.  Предложения на участниците в 
международния курс на обучение 
#SafeSportEvent

•  Приложения за подаване на сигнали за нередности 
за докладване на деструктивно поведение по време 
на спортни събития;

•  Осигуряване на специална група/отдел за всеки 
конкретен спорт; 

•  Проверка на хората, които се присъединяват към 
екипа - служители, доброволци;

•  База данни на ЕС за фенове, със забрана за посе-
щение на спортни събития;

•  Изграждане на капацитет на структурите на фенове 
/ Комуникация с лидерите на тези групи;

•  Обучение на младежите (в училищата) по въпросите 
на безопасността и сигурността;

•  Идентифициране на физически лица (чрез име и 
регистрация за контакт), участници в спортни съби-
тия като спортисти, организатори и публика;

•  Протоколи за медицинска и противопожарна сигур-
ност, както и протоколи за сигурност и сигурност на 
VIP;

•  Споделена отговорност на органите по сигурността 
и спортните власти;

•  Повишаване на осведомеността относно важността 
на темата;

•  Оценка на спортната инфраструктура;

•  Изграждане на капацитет на спортните организа-
ции в областта на безопасността и сигурността;

•  Затворено приложение между спортните органи-
зации и органите за сигурност, в което спортните 
организации задават информация за организира-
ното от тях събитие, времетраене и очаквания (хора, 
третиране), която може да бъде лесно достъпна за 
отделите за сигурност и спешна помощ. Може да се 
включи опция за бързо набиране в приложението, 
която да се обажда за съдействия на охраната, а по-
лицията ще може веднага да види кой, къде и какъв 
е случая и да реагира бързо;

•  Споделената отговорност не дава резултат - кон-
кретна отговорност и определени лица и контрол 
върху прилагането на законодателството по отноше-
ние на безопасността и сигурността;

•  Система за управление, която трябва да се 
приложи; 

• Задължителни дефибрилатори и професионалисти, 
които да ги използват.
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Основната тема
Анализ на рисковите фактори

Количество на участниците
15-25 души

Целева група
Спортни ръководители, администратори и доброволци 
участващи в спортни организации, които организират 
спортни събития на различни нива.

Време
Подготовка  10 минути
Изпълнение 90 минути
Дебрифинг 20 минути
Общо  120 минути

Преглед
Описаната дейност представлява неформална образо-
вателна дейност, която има за цел да открие и анализи-
ра рисковете и заплахите, които могат да възникнат по 
време на организирането на спортни събития.

Цели
Да се открият и анализират най-често срещаните 
предизвикателства, рискове и заплахи, пред които са 
изправени спортните организации по време на органи-
зирането на спортни събития;

Материали
Зала за семинар, проектор за презентация, компютър/
други мобилни устройства, флипчарт, химикалки, лепя-
щи листчета, хартия, маркери.

Подготовка
Подгответе мястото и материалите за дейността.
Подготовка за анализ на резултатите.

Инструкции за провеждане на занятието
Средата за сигурност става все по-сложна, като добре 
познатите рискове се съчетават с новопоявили се. В 
много случаи ще имаме ситуации, в които могат да въз-
никнат повече от един риск едновременно. Различни 
рискове, както и различни фактори, могат да умножат 
тези заплахи. Това са реалностите на съвременния свят 
и те са напълно приложими и за спорта и спортните 
събития. Ето защо трябва да се обърне сериозно внима-
ние на предизвикателствата пред сигурността на всички 
участници в спортното събитие: спортисти, зрители, 
инфраструктура и т.н.

ИНСТРУКЦИИ
• Кратко обяснение на целта на занятието - 10 минути;
•  Работа в група (включително подготовка и представя-

не на групови презентации) - 90 минути;

Разделете участниците на 4 равни групи на случаен 
принцип и им възложете следните задачи (60 минути):
• Група 1 - Намерете поне 10 риска, с които се сблъск-

ват спортните организации при организирането на 
спортни събития по отношение на безопасността и 
сигурността на инфраструктурата;

•  Група 2 - Намерете поне 10 риска, с които се сблъск-
ват спортните организации при организирането на 
спортни събития по отношение на безопасността и 
сигурността на хората (фенове, зрители, граждани и 
др.);

•  Група 3 - Намерете поне 10 риска, с които се сблъск-
ват спортните организации при организирането на 
спортни събития по отношение на безопасността и 
сигурността свързани с  опасноста от пожар;

•  Група 4 - Намерете поне 10 риска, с които се сблъск-
ват спортните организации при организирането на 
спортни събития, по отношение на безопасността и 
сигурността на биосигурността.

• Групови презентации - 20 минути;
• Сесия за въпроси и отговори - 10 минути.

Дебрифинг
Дебрифинг - 20 минути;
• Как се чувствате?
• Какво научихте?
• Беше ли полезно за вас?
• Смятате ли, че оценката на риска е необходима за 

правилното развитие/функциониране на една спортна 
организация/клуб?

• Спазва ли организацията ви протоколи/инструменти 
за оценка на риска?

• Какво бихте направили, за да осигурите по-успешно 
функциониране на вашата организация в областта на 
безопасността и сигурността?

Коментари и друга полезна информация
Вземете предвид нивото на опит и размера на групата 
в занятието. Дайте възможност на всеки участник в 
занятието да участва активно в него (ако е необходимо, 
провокирайте дискусия между участниците, за да може 
всеки да изкаже личното си мнение по темата).

  #SAFEWORLD
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Основна тема
Анализ на риска/заплахата/уязвимостта S.W.O.T.

Размер на групата
15-30 души

Целева група
Спортни ръководители, администратори и доброволци 
участващи в спортни организации, които организират 
спортни събития на различно ниво.

Време
Подготовка  10 минути
Изпълнение 90 минути
Дебрифинг 20 минути
Общо  120 минути

Обзор
Тази сесия е неформална образователна дейност, която 
има за цел да анализира рисковете, заплахите и факто-
рите на уязвимост при спортни събития според профе-
сионалния опит на участниците в семинара. Методът 
S.W.O.T. има за цел да разкрие Силните страни, Слабите 
страни, Възможностите и Заплахите на действието или 
дейността.

Цели
Да се открият и анализират най-често срещаните 
предизвикателства, рискове и заплахи, пред които са 
изправени спортните организации при организирането 
на спортни събития;

Материали
Зала за семинар, проектор за презентация, компютър/
други мобилни устройства, флипчарт, химикалки, лепя-
щи се листчета, хартия, маркери.

Подготовка
Подгответе мястото и материалите за дейността.
Подготовка за отчитането на резултатите.

Инструкции за провеждане на занятието
Оценката на риска/заплахите/уязвимостта е един от 
най-важните елементи на цялостната програма за без-
опасност и сигурност на спортно събитие. Без задъл-
бочена оценка не можете да разработите и приложите 
ефективно план за сигурност и безопасност.

ИНСТРУКЦИИ
•  Кратко обяснение на целта на занятието - 10 минути;
•  Работа в група (включително подготовка и представя-

не на групови презентации) - 90 минути;
Разделете участниците на 3 равни групи на случаен 
принцип и им възложете следните задачи (60 минути):
• Група 1 - Изготвяне на S.W.O.T анализ, насочен към 

мястото на провеждане, транспорта, изхранване и 
настаняване;

• Група 2 - Изготвяне на S.W.O.T анализ, насочен към 
околната среда и времето;

•  Група 3 - Изготвяне на S.W.O.T. анализ, фокусиран 
върху технологичните/цифрови предизвикателства 
- какво може да се случи при повреда на процес, 
система или оборудване.

• Групово представяне - 20 минути;
• Сесия за въпроси и отговори - 10 минути.

Дебрифинг
Дебрифинг - 20 минути;
• Как се чувствате по време на сесията?
•  Какво научихте?
•  Беше ли полезно за вас?
•  Смятате ли, че S.W.O.T анализът е необходим за безо-

пасното и сигурно провеждане на спортни събития?
•  Вашата организация прилага ли S.W.O.T анализ и 

оценка на риска преди провеждането на спортни 
събития?

•  Бихте ли използвали такива инструменти или бихте 
ли ги адаптирали по някакъв начин, за да гарантирате 
безопасността и сигурността на спортните събития. 
Ако е необходимо адаптиране - какво бихте адаптира-
ли и как?

Коментари и друга полезна информация
Вземете предвид нивото на опит и размера на групата в 
сесията. Дайте възможност на всеки участник в сесията 
да участва активно в нея (ако е необходимо, провоки-
райте дискусия между участниците, за да може всеки да 
изкаже личното си мнение по темата).

  #SAFE S.W.O.T АНАЛИЗ

114 #SafeSPORTevent



Основна тема
Планиране на безопасността и сигурността

Размер на групата
15-30 души

Целева група
Спортни мениджъри, администратори и доброволци 
участват в спортни организации, които организират 
спортни събития на различни нива.

Време
Подготовка  10 минути
Изпълнение 90 минути
Дебрифинг 20 минути
Общо  120 минути

Обзор
Тази сесия е неформална образователна дейност, която 
има за цел да подготви и разработи план за безопас-
ност и сигурност на спортно събитие, както и насоки 
за обществена безопасност и как да се избегнат въз-
можни предизвикателства, свързани с безопасността и 
сигурността.

Цели
Участниците в тази сесия ще научат как да разработят 
план за безопасност и сигурност на спортно събитие, 
който може да направлява дейността на събитието, да 
създаде планове, процедури и насоки за ръководители-
те, персонала на събитието/пространството, добровол-
ците и др.

Материали
Зала за семинар, проектор за презентация, компютър/
други мобилни устройства, флипчарт, химикалки, лепя-
щи се листчета, хартия, маркери

Подготовка
Подгответе мястото и материалите за дейността.
Подготовка за отчитането на резултатите.

Инструкции за провеждане на занятието
Тази сесия ще предостави на участниците необходимата 
информация, която може да бъде полезна при планира-
нето на следващото спортно събитие, както и ноу-хау за 
това как да се разработят ясни насоки за обществена 

безопасност и как да се избегнат евентуални пречки и 
предизвикателства, които могат да възникнат по време 
на събитието. 
ИНСТРУКЦИИ

• Кратко обяснение на целта на занятието - 10 минути;
• Работа в група (включително подготовка и представя-

не на групови презентации) - 90 минути;

Разделете участниците на 3 равни групи на случаен 
принцип и им възложете следните задачи (60 минути):
• Група 1 - Подготвяне и разработване на план за 

безопасност и сигурност за спортни събития от малък 
мащаб/местен мащаб;

• Група 2 - Подготвяне и разработване на план за 
безопасност и сигурност на събития от голям мащаб/
национални спортни събития;

• Група 3 - Подготвяне и разработване на план за 
безопасност и сигурност на събития от голям мащаб/
международни спортни събития.

• Групово представяне - 20 минути;
• Сесия за въпроси и отговори - 10 минути.

Дебрифинг
Дебрифинг - 20 минути;
• Как се чувствате по време на дейността?
• Какво научихте от тази сесия?
• Беше ли полезно за вас?
• Смятате ли, че изготвянето и разработването на план 

за безопасност и сигурност преди спортни събития е 
необходимо за правилното развитие/функциониране 
на спортната организация/клуб, отговорна за провеж-
дането на събитието?

• Вашата организация създава ли план за безопасност 
и сигурност преди провеждането на спортни събития?

• След тази сесия, има ли нещо, което бихте искали да 
промените във вашата спортна организация? Ако да, 
какво точно?

Коментари и друга полезна информация
Вземете предвид опита и размера на групата в заняти-
ето. Дайте възможност на всеки участник в сесията да 
участва активно в нея (ако е необходимо, провокирайте 
дискусия между участниците, за да може всеки да изка-
же личното си мнение по темата).

  ПЛАНИРАНЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО 
ЗНАЧЕНИЕ
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Основна тема
Безопасност и сигурност на движението на хора и управление 
на тълпата

Размер на групата
15-30 души

Целева група
Спортни ръководители, администратори и доброволци участва-
щи в спортни институции, които организират спортни събития 
на различни нива.

Време
Подготовка  10 минути
Изпълнение 90 минути
Дебрифинг 20 минути
Общо  120 минути

Обзор
Тази сесия е неформална образователна дейност, която има 
за цел да предостави необходимата важна информация за 
управление на моделите на потока от хора, човешкото поведе-
ние и движение, както и за създаване на планове за безопасна 
евакуация. По време на заниманието участниците ще могат да 
определят методите за предотвратяване на пренаселеността 
на различни места. Да се анализира времето на пристигане/
напускане на участниците/феновете/спортистите/служителите, 
как пристигат, какво носят със себе си, къде ще паркират, как 
ще пристигнат (автобуси, обществен или собствен транспорт) и 
колко време ще стоят на опашка и т.н.

Цели
В това занятие участниците ще имат възможност да получат 
и споделят необходимата важна информация за управление 
на движението на хора, създаване на планове за евакуация и 
изучаване на моделите на човешко поведение и движение. По 
време на сесията те ще изготвят съвместно план за ефективно 
управление на хора по време на спортни събития, включително 
евакуация и укриване на място.

Материали
Зала за семинар, проектор за презентация, компютър/други 
мобилни устройства, флипчарт, химикалки, лепящи се листчета, 
хартия, маркери

Подготовка
Подгответе мястото и материалите за дейността.
Подготовка за отчитането на резултатите.

Инструкции за провеждане на занятието
Тази сесия ще предостави необходимата информация на учас-
тниците за това как да разработят план за управление на хора/
тълпи (вход/изход, плътност - хора на квадратен метър, посока, 
скорост, капацитет и т.н.), като използват различни методо-
логии. А също така да се даде необходимата информация за 
анализ и изчисляване на това колко място е необходимо за 
всеки човек.

ИНСТРУКЦИИ
• Кратко обяснение на целта на  занятието - 10 минути;
• Работа в група (включително подготовка и представяне на 

групови презентации) - 90 минути;
Разделете участниците на 3 равни групи на случаен принцип и 
им възложете следните задачи (60 минути):
• Група 1 - От какъв вид информация (знаци, карти, социални 

медии, новинарски доклади, комуникационни системи на 
място, редовна и извънредна информация и т.н.) се нужда-
ете на входните пунктове по отношение на: влизане, чакане 
на опашка, проверка, дизайн на преградите, информация, 
управление, потоци, профили на пристигащите, ранно 
откриване на проблеми и т.н. Какви елементи могат да се 
променят по време на пристигането на спортно събитие?

• Група 2 - От какъв вид информация (знаци, карти, социални 
медии, новинарски съобщения, системи за комуникация 
на място, редовна и извънредна информация и т.н.) се 
нуждаете по време на провеждането на спортното събитие 
- придвижване, чакане на опашка, оформление на местата 
за хранене и пазаруване, информация/знаци, управление, 
планиране на извънредни ситуации, спешни ситуации 
(сериозни, неочаквани и опасни ситуации, изискващи неза-
бавни действия) и т.н.;

• Група 3 - От какъв вид информация (знаци, карти, социални 
медии, новинарски съобщения, системи за комуникация на 
място, редовна и извънредна информация и т.н.) се нуждае-
те след спортните събития, свързана с излизане, скорост на 
потока, време за излизане, събиране, маршрути, различни 
зони, движение на тълпата, рампи/препятствия и посоки на 
маршрутите. Какви елементи могат да се променят по време 
на отпътуването от спортно събитие?

• Групово представяне - 20 минути;
• Сесия за въпроси и отговори - 10 минути.

Дебрифинг
Дебрифинг - 20 минути;
• Как се чувствате по време на сесията?
• Какво научихте от тази сесия?
• Беше ли полезно за вас?
• Смятате ли, че подготовката и разработването на план за 

управление на тълпата преди спортни събития са необходи-
ми за правилното провеждане на събитието?

• Вашата организация изготвя ли план за управление на 
тълпата преди спортните събития?

• След настоящата сесия има ли нещо, което бихте искали 
да промените в управлението на събитията във вашата 
организация?

Коментари и друга полезна информация
Вземете предвид нивото на опит и размера на групата в 
занятието. Дайте възможност на всеки участник в сесията да 
участва активно в нея (ако е необходимо, провокирайте диску-
сия между участниците, за да може всеки да изкаже личното си 
мнение по темата).

  УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪЛПАТА
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Основна тема
Протоколи за спешни случаи, рискове и управление на 
тълпата

Размер на групата
15-30 души

Целева група
Спортни ръководители, администратори и доброволци 
участващи в спортни организации, които организират 
спортни събития на различни нива.

Време
Подготовка  10 минути
Изпълнение 90 минути
Дебрифинг 20 минути
Общо  120 минути

Обзор
Сесията е неформална образователна дейност, коя-
то има за цел да създаде протоколи за извънредни 
ситуации, рискове и управление на струпването на хора 
преди организирането на спортно събитие.

Цели
Участниците в тази сесия ще създадат протоколи за 
извънредни ситуации, рискове и управление на струп-
ването на хора, които трябва да бъдат на разположение 
преди организирането на спортно събитие.

Материали
Зала за семинар, проектор за презентация, компютър/
други мобилни устройства, флипчарт, химикалки, лепя-
щи се листчета, хартия, маркери.

Потготовка
Подгответе мястото и материалите за дейността.
Подготовка за отчитането на резултатите.

Инструкции за провеждане на занятието
Сътрудничеството и координацията са ключови за успе-
ха на едно спортно събитие. Всяко събитие трябва да се 
координира и разработва съвместно с всички участ-
ващи - вътрешни и външни (полиция, здравни власти, 
пожарни институции, служби за контрол на движение-
то, служби за гражданска сигурност и др.). Такъв план 
трябва да гарантира действия за свеждане до минимум 
на нараняванията и човешки жертви, установяване 
на ефективни реакции, стабилизиране на инцидента, 

защита на имуществото и околната среда и свеждане до 
минимум на икономическото въздействие върху спорт-
ните организации.
ИНСТРУКЦИИ
• Кратко обяснение на целта на занятието - 10 минути;
• Работа в група (включително подготовка и представя-

не на групови презентации) - 90 минути;
Разделете участниците на 4 равни групи на случаен 
принцип и им възложете следните задачи (60 минути):
• Група 1 - Създаване на кризисен план за действие 

(предварително планиране, прогнозиране, координа-
ция и обучение и др.) за мащабни спортни събития;

• Група 2 - Създаване на оперативен план за действие 
при извънредни ситуации (предварително планира-
не, прогнозиране, координация и обучение и др.) за 
мащабни спортни събития;

• Група 3 - Създаване на план за действие при инци-
денти (предварително планиране, прогнозиране , 
координация и обучение и т.н.) за мащабни спортни 
събития.

• Групово представяне - 20 минути;
• Сесия за въпроси и отговори - 10 минути.

Дебрифинг
Дебрифинг - 20 минути;
• Как се чувствате?
• Какво научихте от тази сесия?
• Беше ли тя полезна за вас?
• Включихте ли действие за координиране на плано-

вете си с местните партньори, за да гарантирате, че 
всички заинтересовани страни са включени в про-
цеса на планиране? Какви са действията, които сте 
планирали?

• Смятате ли, че планът за действие при извънредни 
ситуации е необходим за правилното провеждане на 
спортно събитие?

• Има ли вашата организация план за действие при 
извънредни ситуации?

• Има ли някаква информация от това занятие, която 
бихте използвали в работата си по организиране на 
спортни събития?

Коментари и друга полезна информация
Вземете предвид опита и размера на групата в заняти-
ето. Дайте възможност на всеки участник в сесията да 
участва активно в нея (ако е необходимо, провокирайте 
дискусия между участниците, за да може всеки да изка-
же личното си мнение по темата).

  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ 
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
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Основна тема
Комуникация, разрешаване на конфликти, приобщава-
не и участие

Размер на групата
20 -25

Целева група
18+

Време
Подготовка  10 минути
Изпълнение 90 минути
Дебрифинг 20 минути
Общо  120 минути

Обзор
Сесията е въведение в неформалното образование и 
показва разликите между използването на обучение 
със, за и чрез спорта. Сесията разкрива как спортът 
може да се използва като инструмент за развиване на 
социални умения. Разглежданите въпроси включват 
комуникация, разрешаване на конфликти, приобщаване 
и съпричастност.

Цели
Основните цели на сесията са:
• Развиване на различни социални умения;
• Участниците да  разберат значението на добрата 

комуникация, справянето с конфликти, приобщаване 
и съпричастност.

• Да разбирате и осмисляте собственото си поведение 
и поведението на другите.

Материали
Футболно игрище, 2 футболни топки, различни цветове 
тренировъчни потници, 3 свирки, ролеви карти, конуси.

Подготовка
Проверете футболното игрище, подгответе футболните 
топки, различни цветове потници, свирки, ролеви карти 
и конуси. Направете необходимата загрявка /минимум 5 
минути/ и оставете всеки от участниците да се опита да 
дриблира, подава и стреля с футболната топка. Органи-
зирайте участниците в 2 отбора. Дайте им различни по 
цвят екипи- за всеки отбор различен цвят.

Инструкции за провеждане на занятието:
Стъпка 1 - Обучение за спорт
Обяснете на участниците, че те трябва да играят футбол 
в своите отбори и че целта е да спечелят. Обяснете как 

се играе. Демонстрирайте на участниците правилата. 
Попитайте участниците какви са правилата на играта.
(Играйте в продължение на 10 минути)
Стъпка 2 - Обучение със спорт
Въведете някои условия в играта, за да покажете как 
играта ще използва „Обучение със спорт“.
Те могат да включват:
• Без дриблиране;
• Само жени могат да вкарват голове;
• Всеки член на отбора трябва да подаде топката;
• Топката трябва да бъде подадена поне 3 пъти, преди 

да можете да отбележите;
• Може да дриблира само със недоминантния крак;
• Мъжете могат да стрелят само със недоминантния 

крак;
• Мъжете могат да вкарват голове само извън наказа-

телната зона.
(Играйте в продължение на 10 минути)

Стъпка 3 - Обучение чрез спорт
Включете в занятието ролеви карти. Участниците не 
бива да обсъждат ролята си с никого. Сега те трябва да 
играят в посочената роля.
(Играйте в продължение на 10 минути)

Дебрифинг
Започнете с преглед на случващото се по време на дей-
ността. Можете да използвате следните въпроси:
• Какво се случи в първата част?
• Ясни ли са инструкциите; разбрахте ли как да играете 

футбол?
• Хареса ли ви играта?
• Как премина втората част за вас?
• Как се справихте с ограниченията си?
• Как се почувствахте? Чувствахте ли се по-приобщени 

към играта, отколкото в първата част?
• Работихте ли добре в екип?
• Как се почувствахте, когато не успяхте да отбележите 

гол (мъже)?
• Бяхте ли подложени на стрес, защото трябва да отбе-

лежите гол (жени)?
• Какво се случи в последната част?
• Как се чувствахте в ролите си?
• Как възприемате поведението на другите?
• Как адаптирахте комуникацията и поведението си към 

тях?
• Как мислите, защо те се държат така?
• Как реагирате в други случаи, когато някой се държи 

по този начин с вас?
• Постъпвате ли така в някои ситуации от ежедневието 

си?

  ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ И БЪДЕТЕ В 
БЕЗОПАСНОСТ
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• Какво научихте от тази сесия?
• Бихте ли направили нещо различно следващия път?

Коментари и друга полезна информация
Ролевите карти се състоят от следните елементи. Могат 
да се използват различни карти, за да се изследват раз-
лични социални роли или ситуации. Те могат да бъдат 
следните:
• Вие сте V.I.P. - бъдете егоисти и се опитвайте да вка-

рате гол във всяка позиция;
• Вие сте служител по сигурността - помагайте на дру-

гите, ако имат нужда от това;
• Ако сте нов служител по сигурността и не разбирате 

местния език – подайте на другия отбор;
• Вие сте спортен хулиган - крещете на тези, които 

правят грешка;

• Вие сте служител по сигурността на спортно съби-
тие, без необходимия опит - подавайте само на един 
човек;

• Ако сте фен на спортен отбор - бъдете прекалено 
ентусиазирани;

• Вие сте изгубено дете - искайте помощ от всички по 
време на спортното занятие. Плачете!

• Вие сте майка на изгубено дете - помолете всички за 
помощ и давайте указания;

• Пиян сте - не можеш да уцелиш топката;
• Вие сте терорист - откраднете топката и я задръжте за 

1 минута;
• Вие сте старши служител по сигурността - опитайте 

се да се справите с всички възможни проблеми по 
мирен начин.
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Основна тема
Ролева игра за запознаване със социалната промяна: 
комуникация, управление на времето, разрешаване на 
конфликти, гражданство, приобщаване, човешки права.

Размер на групата
20-30

Целева група
18+

Време
Подготовка  30 минути
Изпълнение 180 минути
Дебрифинг 30 минути
Общо  240 минути

Обзор: Това занятие ще ви помогне да се запознаете с 
редица ключови теми. Участниците ще влязат в различ-
ни роли във фантастичен град и ще измислят дейност, 
за да мотивират града за мащабно спортно събитие, 
наречено „Съединението прави силата“.

Цели
Основните цели са:
• Да използваме спорта като инструмент за постигане 

на обучение и социална промяна в обществото;
• Да придобием разбиране за работата в партньорство 

и връзката между местните/националните институции;
• Да разберем ролята на различните хора в нашето 

общество.

Материали
Свободно и открито пространство за провеждане на 
дейността, безплатен Wi-Fi, хартия, химикалки, карти, 
флипчарт, ролеви карти, спортно оборудване и др.

Подготовка
Изберете 5-6 участници в групата, които ще заемат 
местата на хората, които ръководят двете организации. 
Определете ролите на групата в ролевите карти. Пре-
дайте инструкциите на групата, за да ги прочете, а също 
така ги прочетете пред групата. Обяснете на групата, че 
всеки от тях трябва да си избере ролева карта и това 
е самоличността, която трябва да поеме за времето на 
сесията. Обяснете на групата, че трябва да изпълни 
дейността след 180 минути и че активността не трябва 
да продължава повече от 60 минути общо. Подгответе 
въпроси за обобщение за края на дейността.

Инструкции за провеждане на занятието
Всички вие живеете в град, наречен Съединение, 
някъде в Европа. В този град има спортна организация, 

наречена „Заедно сме по-силни“. Те са чули за движе-
ние, което вдъхновява европейците да спортуват повече 
и да се занимават с физически дейности за здраве и 
социално-икономически ползи, като използват методо-
логията „Обучение чрез спорт“. Спортната организация 
работи с млади хора от местните малцинствени гру-
пи. Съществува и организация, наречена „Безопасен 
спорт“, която предоставя различни услуги в града, га-
рантиращи спокойствието и сигурността на гражданите.
Двете организации решават да работят заедно и да 
организират спортно събитие, отговарящо на всички 
протоколи за сигурност и безопасност на гражданите, в 
което ще участват различни групи млади хора.
Вашата задача е да планирате и реализирате спортно 
събитие със следните елементи:
• Трябва да използвате спорта като инструмент за 

постигане на обучение и социална промяна в 
обществото;

• Работите заедно с другите институции;
• Трябва да включите местните малцинствени групи в 

подготовката и провеждането на събитието;
• Изпълнявайте всички протоколи за сигурност с оглед 

на сигурността и безопасността на гражданите - безо-
пасността на първо място!

• Трябва да осигурите необходимите средства за проек-
та си.

Трябва да включите и:
• Местното управление на град Съединение; 
• Местните медии;
• Местен спортен клуб със съоръжения и доброволци;
• Местни училища и колежи с техните ученици;
• Местна компания за търговия със спортни дрехи и 

оборудване;
• Национален/местен доставчик на здравни услуги и 

охрана.

Дебрифинг
• Харесали ви сесията?
• Как се чувствахте в ролята си?
• Спазихте ли всички протоколи и мерки за сигурност 

преди, по време и след събитието?
• Кои протоколи?
• Кои мерки не спазихте?
• Кои роли използвахте и кои от тях са успешни и кои 

не?
• Кой имаше най-важната роля?
• Защо това беше най-важната роля?
• Може ли спортът да доведе до социална промяна в 

дадена общност?

  #SAFESPORTOWN
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Коментари, друга полезна информация
Бланки с роли за дейността:
1. „Заедно сме по-силни„ активист;
2. „ Заедно сме по-силни„ активист;
3. Заедно сме по-силни„ активист;
4. Заедно сме по-силни„ активист;
5. Заедно сме по-силни„ активист;
6. Заедно сме по-силни„ активист;
7. Заедно сме по-силни„ активист;
8. Заедно сме по-силни„ активист;
      Заедно сме по-силни„ активист;
9. Персонал на „Безопасен спорт“ - старши мениджър 

по сигурността;
10. Персонал на „Безопасен спорт“ - мениджър по 

сигурността;
11. Персонал на „Безопасен спорт“ - мениджър по 

сигурността;
12. Персонал на „Безопасен спорт““ - мениджър по 

сигурността;

13. Персонал на „Безопасен спорт“ - мениджър по 
сигурността;

14. Ръководител на отдел „Младежта и Спорта“ в мест-
ната администрация;

15. Журналист в местния вестник;
16. Спортен лекар в местния здравен център;
17. Директор на училище;
18. Директор на колеж;
19. Фирма за търговия със спортни дрехи и оборудване;
20. Студент в колеж;
21. Студент в колеж;
22. Студент в колеж;
23. Студент в колеж;
24. Студент в колеж;
25. Студент в колеж;
26. Младеж от местните малцинствени групи;
27. Младеж от местните малцинствени групи;
28. Младеж от местните малцинствени групи;
29. Младеж от местните малцинствени групи.
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3.8.  Кратко описание на проект 
#SafeSPORTevent и партньорите му

Въз основа на проблемите, посочени в горепосочения 
анализ на политиките и действията, предприети на 
равнище ЕС, и предвид необходимостта от предоста-
вянето на повече възможности на спортните ръково-
дители, администратори и доброволци да си сътрудни-
чат, да имат утвърдени проактивни и ответни действия, 
да разполагат с иновативни умения и знания, проектът 
#SafeSPORTevent има за цел да намери начин да запъл-
ни тази празнина и да намери възможности за осигу-
ряване на правилна реакция при всяка ситуация на 
непреодолима сила по време на спортни събития на на-
ционално и европейско равнище. Основната допълни-
телна полза на този проект е: качествена образовател-
на мобилност на спортни ръководители, организатори 
и доброволци за обмен на добри практики между 4 
държави, които са силно засегнати от предишни случаи 
на форсмажорни ситуации по време на спортни събития 
(макар и с малки заплахи за сигурността като насилие 
и нетолерантност от страна на феновете, които могат 
да се развият в специфична за сигурността ситуация) и 
огромна празнина и липса на подходящи инструменти 
за предотвратяване (ако е възможно) и реакция при 
форсмажорна ситуация с акцент върху безопасността 
и сигурността на спортистите, персонала на спортни-
те организации и феновете. Чрез настоящия проект 
консорциумът, се стреми да допринесе за решаването 
на този тревожен проблем и да направи всичко въз-
можно, за да разшири възможностите на спортните 
експерти. Проектът #SafeSPORTevent също така улесни 
сътрудничеството между участващите организации и 
техния упълномощен персонал; обмен на добри практи-
ки в областта на финансирането от ЕС в спорта, тъй като 
имаме опитни организации като партньори в настоящия 
проект; нови инструменти и средства, които да бъдат 
използвани от спортните клубове и организации в ЕС 
в областта на безопасността и сигурността по време на 
спортни събития; по-нататъшно развитие и обогатява-
не на Обучение чрез спорт с нови дейности, които са 
публикувани като Отворен Образователен Ресурс и са 
на разположение на спортните организации на местно, 
национално и европейско ниво, както и на образовател-
ните институции, местните власти, неправителствените 
организации, националните органи в ежедневната им 
работа. В същото време, като дадохме възможност на 
участващите организации, ние предоставихме уникал-
ната възможност да изпитат работата с повече спортни 
клубове и организации в тяхната среда и да преминат 
заедно с тях през процеса на обучение на практика как 

да осигурят безопасни спортни събития в различни 
среди. 

Чрез дейностите по проекта целим да дадем възмож-
ност на спортните ръководители, администраторите и 
доброволците в спортните организации:

• Да се подготвят за аспектите на сигурността при 
организирането на спортни събития на местно и 
професионално ниво, за да гарантират безопас-
ността и сигурността на участниците, феновете и 
поддръжниците; 

• Съвместно създаване на инструментариум за добри 
практики на SafeSportEvent;

• Взимане на участие в международно обучение Ком-
плексна Среда за Сигурност и Спорт;

• Провеждане на местни обучителни курсове, копи-
райки проведеното международно обучение, за да 
се осигури лавинообразен ефект;  

• Осигуряване на трансфер на добри практики между 
партньорите по проекта; 

• Разработване на практически брошури (протоколи) 
за SafeSPORTEvent, които спортните организации 
могат да използват като ръководство при органи-
зирането на местни/национални/международни 
спортни събития. 

Настоящото партньорство за сътрудничество реали-
зира различни дейности на местно, национално и 
международно равнище, за  трансфер на знания чрез 
образователни дейности насочени към спортни ръко-
водители, администратори и доброволци, насърчаване 
и споделяне на добри практики в областта на безо-
пасността и сигурността по време на спортни събития. 
#SafeSPORTevent добавя към съществуващите знания, 
ноу-хау и практики на участващите пряко и непряко в 
спортните организации и лицата, включени в дейност-
ите и резултатите от проекта. Всички дейности по този 
проект са свободно достъпни и могат да бъдат използ-
вани като ООР (отворени образователни ресурси) от 
заинтересованите страни. 

Основните цели на #SafeSPORTevent са насочени към: 

• Осигуряване на образователна мобилност на спорт-
ни ръководители, администратори и доброволци и 
трансфер на добри практики между европейските 
страни (ЕС и Западните Балкани); 
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• Осигуряване на нови инструменти и средства за 
спортните мениджъри, администратори и добровол-
ци за предотвратяване (ако е възможно) и реагира-
не при форсмажорни обстоятелства в областта на 
спорта (например по време на шампионати);

• Създаване на специфични протоколи за сигурност 
за реакция при форсмажорни обстоятелства, които 
са на разположение на спортния сектор в ЕС;

• По-нататъшно развитие на методологията „Обуче-
ние чрез спорт“, която е обогатена с нови дейности, 
целящи осигуряване на безопасност и сигурност по 
време на спортни събития - събрани в практическо 
издание, достъпно като отворен образователен 
ресурс;

• Повишен капацитет на участващите организации, 
който може да доведе до по-голяма възможност за 
предоставяне на качествени продукти на целевите 
групи, с които те работят ежедневно;

• Чрез планираните събития за разпространение на 
информация се повишава вниманието към безопас-
ността и сигурността в спорта (и особено по време 
на спортни събития);

• Създаване на нова мрежа от организации, които 
работят заедно на Европейско ниво за постигане 
на обща цел - осигуряване на безопасна и сигурна 
среда по време на спортни събития и правилна ре-
акция на участващите спортни мениджъри, админи-
стратори и доброволци по време на спортни срещи;

• Повишаване на осведомеността относно допълни-
телните ползи от спорта и физическите дейности 
във връзка с личното, професионалното и социал-
ното развитие на хората чрез всички планирани 
дейности по проекта;

• Повишаване на осведомеността за значението 
на укрепващите здравето ефекти на физическата 
активност чрез всички планирани дейности по 
проекта;

• Разпространение на натрупаните знания и опит от 
партньорството, разработените от него инструменти 
и най-добри практики, за да вдъхнови и насърчи 
по-нататъшно сътрудничество и взаимодействие по 
сходни теми.

Пряката целева група на проекта #SafeSPORTevent 
са спортни мениджъри, администратори и доброволци, 
ангажирани в спортни организации, които организи-
рат спортни събития на различни нива (национално и 
международно) и комуникират с всички заинтересовани 
страни по темата - спортни организации, спортисти, 
спортни съоръжения, органи по сигурността, фенове 
(непряка целева група на проекта) в страните парт-
ньори. Крайните бенефициенти на проекта са както 
партньорските организации упълномощени да предос-
тавят своето ноу-хау относно предприеманите мерки 
за безопасност при форсмажорни ситуации по време 
на спортни събития в Босна и Херцеговина, България, 
Гърция и Турция, така и назначените спортни мени-
джъри, администратори и доброволци, които ще бъдат 
ангажирани в местни и международни образователни 
дейности. 

Консорциум #SafeSPORTevent

България
Асоциация за Развитие на Българският Спорт
https://www.bulsport.bg/

България
Софийски форум за сигурност
https://www.sofiaforum.bg/

Босна и Херцеговина
BRAVO
https://bravo-bih.com/

Гърция
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
http://www.aetoithessalonikis.gr/

Турция
Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği 
https://kargenc.com/
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3.9. Ограничение на Отговорността

Този доклад е един от резултатите на ръководения от 
Асоциация за развитие на българския спорт проект 
„SafeSPORTevent“, съфинансиран от програма „Ера-
зъм+“ на Европейския съюз. 

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на 
тази публикация не представлява одобрение на съ-
държанието, което отразява единствено възгледите на 
авторите, и Комисията не носи отговорност за използ-
ването на съдържащата се в нея информация. 

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

Изследователи в проекта 

Автори
Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност  
Йоанна Дочевска, Асоциация за развитие на българ-
ския спорт

Изследователи
Асоциация за развитие на българския спорт 
Ивайло Здравков

Софийски форум за сигурност
Йордан Божилов

BRAVO
Исмаил Сехич
Санин Билич
Амина Скиич
Чай Стапич

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Параскевас Алванос
Татяна Василея Халкиду
 
Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği 
Озгур Ергюн
Ерсел Айдън
Севда Чифтчи
Есра Ердем 

В този доклад са използвани материали от всички събития по проекта, както и публични източници и информация. 
Възпроизвеждането е разрешено при условие, че се посочи източникът.

ISBN: 978-619-7677-14-0 (хартиен носител), 978-619-7677-15-7 (е-книга PDF)

© SafeSPORTevent, АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ, 2022 г.
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3.10. Протоколи за сигурност  за #SafeSPORTevent

Протоколи за сигурност за спортни организации
Подготовка преди събитието

Тип на протокола
x Подготовка преди събитието - протоколи за безопасност и сигурност

Провеждане на спортни събития - протоколи за безопасност и сигурност
Обработка след събитието - протоколи за безопасност и сигурност

Аспекти, които трябва да разгледате преди 
събитието Полезни съвети

Проверете

Да Не N/A
Уверете се, че е извършена проверка на 
данните на всички присъстващи лица (име, 
информация за контакт, подробности).

Имайте предвид, че по време на събитието 
хора с неясни намерения могат да провокират 
нуждата от мерки за сигурност.

Създаване на списък с покани за всички при-
състващи заинтересовани страни.

Създайте лист в Word или Excel с информация 
за заинтересованите страни и тяхната инфор-
мация за контакт (адрес, електронна поща, 
длъжности и др.) 

Погрижете се за комуникациите (теле-
фон, интернет и др.), водоснабдяване и 
електроснабдяване.

Поддържайте карта с подробна информация 
за инсталираното видеонаблюдение и достъп-
ността на интернет.

Свържете се с полицейското управление, за да 
се уверите, че служителите са на разположе-
ние за събитието.

Споделете информацията за събитието с 
полицията (по телефона, по пощата, по факс и 
др.).

Уверете се, че линейката/медицинската по-
мощ и екипът за поддръжка са на разположе-
ние по време на цялото събитие.

Споделете информацията за събитието с 
медицинския екип (по телефон, поща, факс и 
др.).

Свържете се с противопожарната служба, за 
да се уверите в готовността й по време на 
събитието.

Споделете информацията за събитието с 
пожарната (по телефона, по пощата, по факс и 
др.).

Контрол на мястото на събитието - стюарди, 
служители по охраната и др.

Карти и контролни пунктове за охраната и 
доброволците, ясна информация за това какво 
трябва да се направи

Осигурете отделни входове и изходи за 
участниците, спортистите, официалните лица, 
персонала и феновете.

Налични ясни карти и знаци

Осигуряване на обучение на доброволците за 
екипа за поддръжка на събитията.

Дайте конкретни задачи по време на обуче-
нието на доброволците.

Проверка на инфраструктурата (пожарна, 
здравна, полиция и др.)

Проверявайте помещенията и периметъра 
около мястото на провеждане на събитието, 
като координирате среща с директора на 
инфраструктурата.

Проверки на електрическата система за 
събитието

Проверете всички електрически инсталации. 

Проверете текущите пандемични мерки (ако 
има такива) и се уверете, че събитието е орга-
низирано по съответния начин (маски, дистан-
циране и др.).

Изпратете информация на всички заинтере-
совани страни (по телефон, електронна поща 
или факс) за актуалните пандемични мерки, 
които трябва да спазват.
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Аспекти, които трябва да разгледате преди 
събитието Полезни съвети

Проверете

Да Не N/A
Осигурете място за паркиране (ако е 
възможно).

Дайте указания за паркиране на малки пре-
возни средства, камиони и др. Не забравяйте 
да осигурите места за паркиране на хора с 
увреждания. 

Проверете мерките за контрол на всички 
входове (огнестрелни оръжия, пиротехнически 
средства и др.). Приложете матрица с данни 
(2d-код), ако е възможно, на местата за кон-
трол на сигурността.

Осигурете доброволци или служители по си-
гурността на всеки вход (мъже и жени).

Предоставяне на алтернативни планове за 
всякакви инциденти (на хартия и на практика).

Създайте план Б или план В за инциденти, 
които могат да се случат, различни сценарии 
и т.н.

Проверка на транспорта и настаняването на 
ВИП лица, хора с увреждания, официални 
лица и др.

Информирайте екипа си за неочаквани усло-
вия на движение, строителство на пътища и 
др.

Осигурете карти с информация за спешни 
повиквания и указания за спортистите и 
персонала.

Отпечатайте карти с информация и ги на-
правете достъпни за всички спортисти и 
персонал.

Създаване на адекватно представителство на 
половете при проверките за сигурност.

Бъдете осведомени за различни предизвика-
телства, свързани с пола.

Прилагане на процедури за блокиране на 
помещенията преди събитието за сапьори и 
проверки на системите (HVACR: отопление, 
вентилация, климатизация и охлаждане).

Проверете националните референтни 
правила.

В зависимост от броя/обема на зрителите, 
съобразете времето за влизане.

Уверете се, че всички възможни входове са 
отворени навреме.

Проверете и се уверете, че има подходящ вход 
за хора с увреждания.

Осигурете достъп за хора с увреждания (място 
за събиране и др.).

Предоставяне на официални цветни фланелки 
на стюардите, служителите по сигурността и 
др.

Уверете се, че тениските включват логото на 
събитието.

Координирайте с ръководителите на от-
бори пристигането на отборите/отделните 
спортисти.

Направете това, като използвате официалните 
канали за комуникация.

Насърчавайте участниците/зрителите да съоб-
щават на персонала на събитието за подозри-
телно поведение.

Не забравяйте да направите подходящо 
съобщение, за да избегнете паниката, и да 
създадете кодова дума, с която да съобщавате 
за подозрително поведение.

Информиране на всички медии (местни, реги-
онални, национални и др.) чрез съобщения за 
пресата, информационни пакети и др.

Подгответе атрактивен информационен пакет 
и информация за пресата, включително пода-
ръчна чанта за медиите, ако е възможно.

Изготвяне и проверка на плановете за 
евакуация.

Уверете се, че плановете за евакуация са 
видими, където е необходимо (входни/изходни 
точки, стълбища и др.).

Подгответе и проверете плана на събитието 
(фен зона, микс зона, медийна зона, зона за 
загрявка и т.н.).

Използвайте различни цветове, за да пред-
ставите всяка отделна зона.
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Аспекти, които трябва да разгледате преди 
събитието Полезни съвети

Проверете

Да Не N/A
Осигуряване и проверка на всички кетъринг 
услуги (храна, вода, напитки и оборудване/
столове/маси). 

Имайте предвид, че някои хора предпочитат 
непикантни и безсолни храни и, ако е възмож-
но, осигурете веган/вегетариански храни/ и 
храни за хора с непоносимост и алергии.

Подгответе и осигурете достатъчно кофи за 
боклук

Проверявайте ги четири/пет пъти дневно.

Комуникирайте с местните служители по си-
гурността относно потенциалните рискове за 
сигурността на спортистите.

Това е особено важно, ако ще присъстват 
спортисти и отбори от рискови зони/страни.

Подготвяне и очертаване на забранени зони 
за полети (за да се предотвратят нападения с 
дронове).

Изгответе писмо за контрола на въздушното 
движение. 

Уверете се, че ще присъстват достатъчно ква-
лифицирани хора, които да помагат с прево-
дите на езици (английски, гръцки, български, 
турски, босненски и др.).

Проверете дали има квалифицирани добро-
волци/служители за всички говорими езици 
(английски, гръцки, български, турски, боснен-
ски и др.). Ако е възможно, осигурете и превод 
на езика на глухите. 

Проверете дали има достатъчно работещи то-
алетни за мъже и жени, като се уверите, че на 
вратите им са поставени универсални знаци.

Проверете дали има достатъчно работещи то-
алетни за мъже и жени Уверете се, че тоалет-
ните имат универсални знаци на вратите си.

Инструкции за спортните организации, които 
ще се позовават на тези протоколи: 

• Протоколите да се използват за международни и национални 
събития;

• Протоколите да се използват при липса на официални прото-
коли от федерацията/асоциацията.

Коментари и друга полезна информация: • Протоколите могат да се споделят с всички заинтересовани 
страни;

• Протоколите могат да се използват за всички възрастови гру-
пи (деца, младежи, възрастни, възрастни над 55 години), като 
е необходимо да се обърне специално внимание на работата/
провеждането/организирането на спортно събитие за уязви-
ми групи (хора с увреждания, малцинства, бежанци и др.)
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Протоколи за сигурност за спортни организации
Провеждане на спортни събития

Тип на протокола
Подготовка преди събитието - протоколи за безопасност и сигурност

x Провеждане на спортни събития - протоколи за безопасност и сигурност
Обработка след събитието - протоколи за безопасност и сигурност

Аспекти, които трябва да се вземат предвид 
по време на събитието Полезни съвети

Проверете

Да Не N/A
Уверете се, че е извършена проверка на 
данните на всички присъстващи лица (име, 
информация за контакт, подробности).

Имайте предвид, че по време на събитието 
хора с неясни намерения могат да провокират 
нуждата от мерки за сигурност.

Осигуряване на зони, забранени за полети над 
събитието.

Уверете се, че спортното съоръжение има ох-
рана, за да се намалят потенциалните нахлу-
вания на дронове.

Патрулирайте въздушното пространство, пар-
кингите и близките пътища.

Осигуряване на максимално покритие на 
въздушното пространство и пътната инфра-
структура в близост до мястото на провеждане 
на събитието.

Използване на преносимо оборудване за 
откриване на биологични вещества.

Осигурете притежаването и използването на 
такова оборудване или наемете специализи-
рана фирма, която да предоставя тези услуги.

Проверете притежателите на билети. Установете кой има достъп до събитието ви.

Използвайте наблюдатели на публиката, като 
вземете решение за определено съотноше-
ние, подходящо за броя на хората, които ще 
присъстват. 

Предотвратяване на евентуални възникващи 
заплахи.

Сдобийте се със скенери или проверявайте 
всички чанти.

Възложете на експертите по сигурността да 
използват скенери или да проверяват ръчния 
багаж на посетителите при влизане в спорт-
ните съоръжения.

Конфискувайте запалки, монети, бирени ку-
тии, фойерверки и др.

Уверете се, че на мястото на събитието не се 
внасят потенциално опасни предмети.

Прилагане на процедури за претърсване. Ако възникнат подозрения, уверете се, че 
нивото на сигурност е достатъчно високо, за 
да предотврати евентуални заплахи.

Сервирайте всички напитки с пластмасови 
капачки.

Осъществявайте предварителна комуникация 
с доставчиците и проверявайте по време на 
събитието.

Координирайте повторното влизане само за 
контрола на периметъра близо до мястото 
на събитието (или забранете всяко повторно 
влизане).

Това е възможно да се изпълни с  използване-
то на различни цветове за удоствоверение.

Отстранете от мястото на събитието хората, 
които нарушават реда.

Спазвайте дистанция между посетителите и 
следете да не се образуват тълпи. 

Координиране на комуникацията между за-
интересованите страни (персонал на мястото 
на събитието, полиция, Бърза помощ, частна 
охрана и др.).

Осигурете специален координатор, насърча-
ващ сътрудничеството между всички участни-
ци в сферата на сигурността, за да се постиг-
нат координирани действия.
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Аспекти, които трябва да се вземат предвид 
по време на събитието Полезни съвети

Проверете

Да Не N/A
Осигурете докладването на инциденти и раз-
пространение на информация в реално време.

Въведете разнообразни протоколи, като се 
уверите, че всеки е наясно как да докладва за 
евентуални предизвикателства.

Уверете се, че всички доброволци са на 
определените им места, като комуникирате с 
отговорните лица.

Постигане на визуално потвърждение чрез 
видеонаблюдение или радиовръзка (УКВ).

Уверете се, че съблекалните са снабдени 
с напитки за отборите и индивидуалните 
спортисти.

Винаги трябва да има на разположение вода 
и напитки.

Следете за спазването на пандемичните мер-
ки (ако има такива), като използва високого-
ворителя на интеркома, за да излъчва преду-
преждения, ако правилата не се спазват.

На разположение е високоговорител, който 
предава информация на посетителите.

Уверете се, че персоналът по сигурността, 
полицията и екипите на Спешна помощ са 
разположени на определените места.

Постигане на визуално потвърждение чрез 
видеонаблюдение или радиовръзка (УКВ).

Очертайте планове за действие при извънред-
ни ситуации за всички възможни сценарии 
(прекъсване на електрозахранването, лоши 
метеорологични условия и др.).

Създайте план Б или план В за инциденти, 
които могат да възникнат, различни сценарии 
и т.н.

Непрекъснато анализирайте и наблюдавайте 
обстановката.

Извършвайте оценки в реално време на ситу-
ации на терена и извън него.

Осигурете достатъчно хигиенни материали 
(хигиенни консумативи, сапун и др.).

Проверявайте ги четири/пет пъти дневно с 
ръководител.

Наблюдавайте всички необходими системи 
(вода, електричество, комуникационна сис-
тема, машина за билети, видеонаблюдение и 
др.).

Проверете всички системи заедно с отговор-
ните лица.

Наблюдавайте и поддържайте членовете на 
персонала, доброволците, длъжностните лица 
и др.

Извършвайте строг контрол, за да сте сигурни, 
че всички се намират там, където им е място-
то, и са наясно със задачите си.

Проверявайте и поддържайте машините за 
кетъринг и вода (ако са на място).

Проверявайте ги четири/пет пъти дневно.

Наблюдавайте изхвърлянето на боклука и 
управлението на рециклирането. 

Назначете конкретни лица, които да отговарят 
за тази задача.

Инструкции за спортните организации, които 
ще се позовават на тези протоколи: 

• Протоколите  да се използват за международни и национални 
събития;

• Протоколите  да се използват при липса на официални прото-
коли от федерацията/асоциацията.

Коментари и друга полезна информация: • Протоколите могат да се споделят с всички заинтересовани 
страни.

• Протоколите могат да се използват за всички възрастови гру-
пи (деца, младежи, възрастни, възрастни над 55 години), като 
е необходимо да се обърне специално внимание на работата/
провеждането/организирането на спортно събитие за уязви-
ми групи (хора с увреждания, малцинства, бежанци и др.)
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Протоколи за сигурност за спортни организации
След събитието

Тип на протокола
Подготовка преди събитието - протоколи за безопасност и сигурност
Провеждане на спортни събития - протоколи за безопасност и сигурност

x Равносметка след събитието - протоколи за безопасност и сигурност

Аспекти, които трябва да вземете предвид 
след събитието Съвети и насоки

Проверете

Да Не N/A
Проверете цялото оборудване, използвано за 
събитието, и околността.

Извършвайте пълно почистване на терена и 
оборудването.

Събиране на документи за оценка след съби-
тието (обратна връзка за събитието, споделена 
от членовете на персонала и спортистите).

Отпечатайте ги и ги направете достъпни за 
спортистите и членовете на персонала, може 
би чрез специално приложение/уебсайт.

Осигурете безопасен изход за всички. Маркирайте и използвайте указателните 
табели, като се уверите, че доброволците 
и служителите по сигурността са правилно 
разположени.

Осигурете охрана за съдиите, спортистите, 
помощник-съдиите и др.

Осигурете полицейски и охранителен персо-
нал за защита на съответните заинтересовани 
страни.

Осигурете освежителни напитки за спортисти-
те и членовете на персонала.

Подсигурете вода и напитки, които да вземат 
със себе си.

Попълнете доклади за инциденти. Проведете брифинг с присъствието на всички.

Осигуряване на среща/механизъм за оценка. Съберете възможно най-много обратна 
връзка. 

Вземете под внимание научените уроци. Запишете опита си и създайте документ 
за извлечените поуки, в който да посочите 
подобренията, които можете да направите за 
бъдещи събития.

Бъдете екологични и използвайте електронни 
версии на доклада. 

Инструкции за спортните организации, които 
ще се позовават на тези протоколи:

• Протоколите да се използват за международни и национални 
събития.

Коментари за всяка друга информация, която 
е от значение: 

• Протоколите могат да се споделят с всички заинтересовани 
страни.

#SafeSPORTevent



Протокол #SafeSPORTevent Екип от автори

Подготовка преди събитието

Есра Ердем, Турция
Стефани Костарелу, Гърция
Ясмин Пандур, Босна и Херцеговина
Ивайло Здравков, България
Йоанна Дочевска, България
Йордан Божилов, България

Провеждане на спортни събития

Татяна Халкиду, Гърция
Дино Сечич, Босна и Херцеговина
Сюлейман Сюлейман, България
Озгур Ергюн, Турция
Ерсел Айдън, Турция

Обобщение след събитието

Харис Идриз, Босна и Херцеговина
Севда Чифтчи, Турция
Иван Иванов, България
Каритонидис Апостолос, Гърция
Богиацоглу Филипос, Гърция
Исмаил Сеич, Босна и Херцеговина

safesportevent.net
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