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Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния 
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

С настоящата програма се конкретизират дейностите и основните задачи на 
Общинска администрация за развитие на физическото възпитание и спорта в Община 
Елена за периода 2013 -2016 г. 

Физическото възпитание и спорта включват всички видове занимания с 
физически упражнения и спорт като свободна и спонтанна дейност за укрепване на 
здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни 
за всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси 
на местно, регионално или национално ниво (секции, клубове, съюзи, асоциации и др.). 
За практикуването им се изисква елементарна, но функционално годна материална 
база, чието изграждане и поддържане е задължение на общините. 

 
ЦЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И МЕРКИ 

ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 
 

Приоритетна задача в общинската политика е приобщаването на по-широки 
слоеве от населението и особено на децата и младежите към активен двигателен режим 
и здравословен начин на живот. Това налага на преден план да се изведе една добра 
координация между община, спортни клубове и други младежки организации, като 
активна роля изпълнява длъжностно лице в Общинската администрация отговарящо за 
младежта и спорта. Условията и възможностите за организирано или самостоятелно 
спортуване и практикуване от всички слоеве на населението трябва да се подобрят. За 
тази цел усилията трябва да се насочат към решаване на следните приоритетни задачи: 
 

Цел за развитие: 
 
 Модернизиране и поддържане на спортните обекти, съоръжения, детски 

площадки и зони за отдих; 
 
 Спортните клубове да подпомагат чрез своите специалисти, организацията и 

провеждането на общински прояви в различните видове спорт; 
 
 Провеждане на състезания, организирани съвместно със спортните клубове и 

училища по различните видове спорт, с цел ангажиране на младото поколение със 
системно занимание с физически упражнения; 

 
 Оказване на финансова и техническа помощ на спортните клубове, при 

подготовката и изпълнението на годишните им спортни календари. 
 
 Увеличаване броя на хората практикуващи физически упражнения, спорт и 

социален туризъм. 
 
 Извеждане на преден план физическото възпитание и спорта в училище и 

утвърждаването им като средство за здравословен начин на живот и като превенция на 
зависимости сред подрастващите. 
 

 Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и 
изграждане на нови спортни обекти и съоръжения. 

 
 Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства 

за физическо възпитание, спорта за всички и социалния туризъм. 
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Мерки за постигане на целта: 
 
1.Рационално използване на спортните бази, съоръжения и възможностите за 

туризъм на територията на общината и приобщаване на широки слоеве от населението , 
особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин 
на живот. 

2.Развиване на система за информираност на гражданите за възможностите за 
спортуване -като спортна база, спортни изяви и туристически прояви. 

3.Отдаване общинските спортни имоти за ползване на спортни клубове, които да 
създадат условия, да оказват помощ и да осигурят свободен достъп на гражданите 
желаещи да се занимават със спорт. 

4. Ежегодно изготвяне на общински спортен календар, съобразен със спортните 
календари на училищата и спортните клубове, за провеждане и участие в общински 
спортни състезания и мероприятия. 

5.Разработване на целеви програми за превенция на зависимости чрез спорт и 
популяризиране на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. 

6.Осигуряване на подходящи условия за учебно-тренировъчна дейност в 
спортните бази. 

7.Методическо подпомагане от страна на Община Eлена за участие на спортните 
клубове в проекти и програми от страна на ДАМС, МФВС и европейските фондове за 
подпомагане на дейността им и подобряване на материално-техническата база. 

8.Осигуряване на условия и оказване на съдействие на спортните клубове при 
организиране, провеждане и участие на различни спортни прояви. 

9.Ежегодно в бюджета на Община Елена да се предвиждат средства за 
поддръжка на общинските спортните обекти и съоръжения. 

10.Инвестиране от страна на общината в реконструкция на съществуващите 
спортни бази и създаване на нови и модерни спортни бази. 

11.Подпомагане и насърчаване на спортните клубове и граждани при желание за 
инвестиции в спортни бази и съоръжения. 

12. Подпомагане и поощряване на спортните организации за организиране на 
състезания и тренировъчен процес за хора в неравностойно положение, деца и младежи 
със специални потребности и хората от третата възраст. 

13.Стриктен контрол за използване на спортните обекти и съоръжения 
съобразно тяхното предназначение. 

14. Осъществяване ефективен контрол от общинска администрация върху 
условията за безопасност на която трябва да отговарят съоръженията за детски и 
спортни площадки. 

 
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 
 

Физическото възпитание и спорта в детските градини и училища има водеща 
роля за развитието на децата и младите хора, при изграждането на двигателни умения и 
навици у тях, както и утвърждаването на здравословен начин на живот. Спорта е 
основно средство за превенция срещу негативните явления в обществото - употреба на 
алкохол и тютюнопушене, увеличена наркомания и редица други социални 
деформации.  

Необходимо е спортът в училищата, който е доказал своята ефективност при 
провеждането на начална спортна подготовка на широк кръг от ученици и 
осъществяването на подбора и селекцията на талантливи деца за спортните клубове да 
бъде запазен.  

Спортните състезания, организирани и провеждани в училищата са основа на 
началната спортна подготовка в детско-юношеския ни спорт. 
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Необходимо е: 
 

 Поддържане и модернизиране на спортната база в училищата; 
 Провеждане на спортни и туристически мероприятия, съгласно спортните 

            календари на всяко училище и детска градина; 
 Организиране и провеждане на общински първенства по  масови спортове, като 

се стимулира участието на отбори от всички общински училища; 
 Задължително участие в етапите на ученическите игри; 
 Разработване и прилагане на механизми от длъжностно лице в Общинската 

администрация отговарящо за училищата в стимулиране на учителите по 
физическо възпитание и спорт, в зависимост от броя на създадените отбори и 
видовете спорт за участие в ученическите игри; 

 
По отношение на децата в селата, възможностите да се занимават със спорт 

извън училище са сведени до минимум. За това е необходимо училищните 
ръководители по-активно да търсят пътища и механизми за осигуряване на 
допълнителни средства за развитие на спорта в училище. 

 
 

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
 

Спортните обекти и съоръжения са важен фактор за ефективното 
функциониране на системата за физическо възпитание и спорт. Това налага постоянна 
модернизация на съществуващата спортна база и нейното привеждане в съответствие с 
утвърдените международни стандарти и изискванията на Европейския съюз. Една от 
основните форми за обвързване на общината в развитието на спорта е осигуряване на 
средства за тяхната експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация. За това 
общината ежегодно трябва да планира средства от общинския бюджет за 
възстановяване и експлоатация на спортните обекти общинска собственост. 
 

Спортни обекти и съоръжения на територията на Община Елена: 

В града са изградени два открити плувни басейна и един закрит. Има възможност за 
използване на стадион с писта за бягане, волейболно игрище, тенис корт и 
тренировъчно футболно игрище. 

До стадиона се намира спортна зала със следните възможности- трениране на 
борба, джудо, самбо, вдигане на тежести с професионални уреди и лостове, сауна. 

В центъра на града има и комбинирано игрище за баскетбол и футбол на малки 
вратички. 

Друг спортен комплекс се намира в СОУ „Иван Момчилов”, който предлага: 
футболно игрище, спортна площадка, спортна зала с изкуствена стена за скално 
катерене и закрит плувен басейн. 

В град Елена, няма закрит спортен комплекс, където гражданите да спортуват и 
през зимата. Единствените закрити зали са физкултурните салони по училищата. 
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Като основни задачи пред Община Елена отношение на спортно-материалната 
база общинска собственост са: 
 
Осъществяване на ефективен контрол от общинска администрация върху условията за 
безопасност, на която трябва да отговарят съоръженията за детски и спортни площадки. 
 
Предоставяне на спортните обекти и съоръжения общинска собственост за ползване 
от спортните клубове при спазване на принципа за предимство на доказаните спортове 
и тези, които са традиционни за града. 
 
Повишаване на контрола върху използването на спортните обекти и съоръжения, 
съобразно тяхното предназначение. 
 
Обединяване усилията на МФВС, Българските спортни федерации, община и спортни 
клубове за съвместна реконструкция и модернизация на съществуващите спортни 
обекти, квартални площадки и съоръжения. 
 
Увеличаване на планираните средства в общинския бюджет за експлоатация на 
спортните обекти и съоръжения, включително на спортната база в училищата. 
 
Реконструкция на спортните обекти, с оглед осигуряване на достъп от хора с трайни 
или частични увреждания. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Предизвикване на интерес и създаване на мотивация в учениците, младежите 
и гражданите на общината за практикуване на физически упражнения и спорт. 

2. Подобряване на физическата дееспособност на учениците, разнообразяване и 
осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативни явления в 
обществото. 

3. Мотивиране на спортните специалисти, треньорите в спортните клубове и 
училищата и пълноценното им включване за реализиране на програмата. 

4. Ефективно стопанисване и модернизиране на спортната база в общината. 
5. Увеличаване на планираните средства в общинския бюджет за експлоатация 

на спортните. 
6. Реконструкция на спортните обекти, с оглед осигуряване на достъп от хора с 

трайни или частични увреждания. 
обекти и съоръжения, включително на спортната база в училищата. 
5. Подобряване координацията и взаимодействието между партньорите 

ангажирани с реализацията на програмата. 
 

ПАРТНЬОРИ 
 

 Общински съвет 
 Общинска администрация 
 Кметове по населени места 
 Училища 
 Детски градини 
 Спортни клубове 
 Фирми и институции 
 Неправителствени организации 
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ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
 Средства от общинския бюджет 
 Средства от бюджети на училищата и спортните клубове 
 Средства от донори по проекти и по програми 
 Спонсорство и дарения 
 Други източници 


