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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

  

             Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта конкретизира 

основните направления и дейности на общинска администрация за подобряване 

състоянието на спорта в община Неделино и очертава тенденциите за развитие на 

общността към активен и здравословен начин на живот. 

          Настоящата програма обобщава състоянието на физическото възпитание и 

спорта, показва необходимостта от създаване на нова политика на базата на ясно 

определени приоритети и предлага действия за изпълнението й. 

          Програмата се създава в изпълнение на чл. 4а, т. 1 от Закона за физическото 

възпитание и спорт и в синхрон с поставените цели и дейности на Национална 

стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 

2022 г., Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 

2016 г. и Закона за физическото възпитание и спорта. 

За пълноценното и хармонично функциониране на спортната дейност в община 

Неделино решаваща е ролята на  местните органи на самоуправление.Това се обуславя 

от факта, че в техните прерогативи е фокусирана цялата социално-икономическа и 

културна политика на държавата, както и съответните финансови, материално-

технически  и демографски условия за нейното реализиране на местно ниво. Това 

определя и конкретните задължения на общините  за подобряване на здравето и 

физическата дееспособност на населението, чрез изграждането и поддържането на 

функционална материална база. 

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта общините: 

 създават условия за спорт, като приоритет в социалната политика; 

 приемат нормативна уредба, разработват и финансират програми за 

развитие на местната спортна дейност; 

 подпомагат финансово дейността на спортните организации, 

регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и насърчават 

тяхната общественополезна дейност при условия и ред определен от 

общинските съвети; 

 предоставят безплатно на лица  в неравностойно положение общинска 

спортна база и съоръжения; 

 изграждат, поддържат и модернизират спортни обекти; 

 водят публични регистри на спортните обекти, определят техния статут и 

реда и условията за ползване и разпореждане с тях; 

 самостоятелно и/или в сътрудничество със спортните организации, могат 

да създават детско-юношески спортни школи и ученически спортни 

школи на територията на общината; 

 съдействат за организирането на спортни състезания на територията на 

общината; 

 осъществяват, финансови и контролни функции на общинската спортна 

дейност; 

 откриват и подпомагат талантите в спорта чрез Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби; 

 в общите и подробните устройствени планове се определят зони и терени 

за отдих и физическо възпитание и спорт; 
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II.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

           Спортната инфраструктура на община Неделино се състои от следните обекти – 

общинска собственост: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

обекта 

Функционално 

предназначение 

Акт за 

собственост 
 Площ 

 Предоставени 

права 

1. Спортна площадка в 

УПИ III, кв. 10  

/Горно Неделино/ 

Открита спортна 

площадка с игрище 

за мини футбол и 

баскетбол, детска 

площадка за деца от 

3 до 6 години; 

Не е 

съставен 

1486,0 м2  

2. Спортна площадка в  

УПИ I, кв. 55 

/СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”/,  

гр. Неделино 

Открита спортна 

площадка с игрище 

за мини футбол и 

хокей на трева; 

709/22.03. 

2004 г. 

1020,0 м2  

3. Зала за обща 

физическа подготовка 

в УПИ I, кв. 55  

/СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”/ 

Многофункционална 

спортна зала 

709/22.03. 

2004 г. 

356,0 м2  

4. Спортна зала за СК 

„Джудо” в УПИ I, кв. 

55  

/СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”/, 

 гр. Неделино 

Спортна зала за 

бойни изкуства 

709/22.03. 

2004 г. 

356,0 м2  Договор за    

учредяване на 

право на 

ползване   

№10 

 от 13.06.2012г. 

5. Площадка за 

футболен стадион в 

УПИ I, кв. 45, гр. 

Неделино 

 

За изграждане на 

футболен стадион 

609/16.01. 

2004 г. 

9479,0 м2  

6. Терен за детска 

площадка в УПИ 

XVII, кв. 113/квартал 

„Емовце”/, г 

р. Неделино 

За изграждане на 

многофункционално 

игрище и детска 

площадка 

969/07.11. 

2012 г.  

4940,0 м2  

7. Площадка за 

футболен стадион в 

УПИ, кв. 28 по плана 

на с. Средец 

За изграждане на 

футболен стадион 

608/12.01. 

2004 г. 

4900,0 м2  

 

Спортните съоръжения и спортните обекти на територията на община Неделино 

са крайно недостатъчни, повечето са морално остарели и имат нужда от реконструкция 

и обновяване. Липсват спортни съоръжения за игра на открито в малките населени 

места. 

Въпреки това в последно време се забелязва положителна нагласа от страна на 

местната власт за подобряване състоянието на спортните площадки и съоръжения. През 
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м. май 2016 г. бе открита първата по рода си детска площадка в центъра на града, която 

радва най-малките жители,  а през м. декември бе открита и първата спортна площадка 

с детски кът в горната част на града. Теренът  е общинска собственост, а средствата са 

изцяло от общинския бюджет. 

Приоритет на общината е изграждането на подобни спортни съоръжения и в 

други части на града, а също и по селата, за да може децата и учениците да има къде да 

спортуват. 

В община Неделино функционират следните спортни клубове: 

1. Спортен клуб „Джудо” осъществява активна спортна дейност и участва в 

турнири  и първенства на национално равнище. Успехът на отбора е засвидетелстван от 

имена като: Ани Доганова –  бронзов медал/15 и 16.01.2016 г./, сребърен и бронзов 

медал /23,24 и 25.11. 2016 г./;  Симона Макокова – златен медал /15 и 16.01.2016 г./ и 

два бронзови медала /23,24 и 25.11.2016 г./; Деница Симеонова – бронзов медал  /23,24 

и 25.11.2016 г./; Евгени Димитров - бронзов медал  /23,24 и 25.11.2016 г./; Йоана 

Славчева – бронзов медал  /23,24 и 25.11.2016 г./; Васил Найденов - бронзов медал  

/23,24 и 25.11.2016 г./; 

2. Спортен клуб „Тенис на маса” продължава да надгражда своите успехи, 

взимайки участие в различни републикански и международни състезания. 

Забележителен е успеха на родните ни тенисисти, които през м. юни побеждават отбора 

на „Етър” – Велико Търново и с тази победа си запазиха правото да играят във Висша 

лига. 

3. Спортен клуб по „Борба”  

4. Спортен клуб „Хокей на трева” 

     Училищният спорт  се развива чрез участието на учениците във всички 

мероприятия от културния и спортен календар на община Неделино и участие в 

Ученически игри. През 2016 г.  участие в Ученически игри взеха следните отбори от 

Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий”: футбол - V-VIII, VIII-X, XI-XII клас; 

баскетбол - VIII-X и XI-XII клас; тенис на маса - V-VII и VIII-X клас; хандбал - V-VII и 

VIII-X клас;  

     Отборите от  СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино взеха призовите места, 

като отборите по тенис на маса и хандбал бяха  класирани на Зонално първенство в гр. 

Панагюрище. 

      През м. февруари 2016 г. по повод Патронния празник на ОУ „Васил Левски” с. 

Средец, ученици участваха  в Регионално ученическо състезание под наслов „Лъвски 

скок”. 

      В края на м. март 2016 г. училищни отбори взеха участие и в турнир по Народна 

топка за купата на „Стою Шищков” в гр. Смолян. 

      През м. април отбора по футбол от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино 

взе участие в областен конкурс  под наслов „Живот без дрога и без агресия” по 

инициатива на Областна дирекция на МВР – гр. Смолян и под егидата на Областния 

управител на област Смолян  - Недялко Славов. 

     По време на фолклорния фестивал беше проведен шахматен турнир, турнир по 

борба и турнир по футбол. 

     Ежегодно в община Неделино се планира и спортния календар, който включва 

общински състезания, ученически игри и планираните турнири на спортните клубове 

от съответните федерации. 
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III. ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

Община Неделино приоритетно си поставя следните цели: 

1. Създаване на условия за занимания с физически упражнения и спорт за деца, 

младежи и граждани и условия за развитието на спорта за всички; 

2. Извеждане на преден план на физическото възпитание и спорта в училищата 

и детските градини и утвърждаването им като средство за здравословен начин на живот 

и като превенция на зависимостите сред подрастващите; 

3. Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и 

изграждане на нови спортни обекти и съоръжения; 

4. Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства 

за физическо възпитание и спорт за всички. 

5. Подпомагане дейността на спортните клубове, като се дава приоритет на 

доказали се спортове, които показват  добри резултати в класирания на национални и 

международни турнири. 

6. Оказване на подкрепа  и помощ на спортните клубове при разработването и 

кандидатстването  по програми и проекти на Министерство на младежта и спорта, с цел 

издигане на престижа  на спортните клубове  и на общината. 

7. Медийна кампания и информиране на обществото за успехите и 

постиженията на местните  спортисти и отбори. 

Мерки за осъществяване на поставените цели: 

1. Рационално използване на спортните бази и  съоръжения и приобщаване на 

широки слоеве от населението, особено на децата и младежите към активен двигателен 

режим и здравословен начин на живот.  

2. Развиване на система за информираност на гражданите за реалните 

възможности за спортуване – спортна база и съоръжения, спортни изяви и 

мероприятия. 

3. Спортните клубове ползващи и стопанисващи общински спортни имоти да 

създадат условия, да оказват помощ и да осигурят свободен достъп на гражданите, 

желаещи да се занимават със спорт, както и на хората в неравностойно положение. 

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. Системен контрол и взискателност от страна на училищните ръководства за 

ефективно използване на часовете от учебните програми определени за физическо 

възпитание, спорт и излети сред природата, както и недопускане на заменянето им с 

други занимания. 

6. Разработване на целеви програми за превенция на зависимости чрез спорт и 

популяризирането им. 

7. Осигуряване на подходящи условия за учебно-тренировъчна дейност в 

спортните бази на спортните клубове. 

8. Осигуряване на условия и оказване на съдействие на спортните клубове при 

организиране, провеждане и участие на различни спортни прояви. 
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9. Популяризиране на постиженията на спортните клубове чрез публикации в 

медиите и сайта на общината. 

10. Осъществяване на ефективен контрол от общинска администрация върху 

условията за безопасност на детските площадки и съоръжения. 

11. Повишаване ефективността на надзора върху дейността и начина на отчитане 

на разходваните от спортните организации общински финансови средства. 

12. Стриктен контрол за използване на спортните обекти и съоръжения съобразно 

тяхното предназначение. Инвестиране от страна на община Неделино в реконструкция 

на съществуващите спортни бази и създаване на нови спортни съоръжения. 

13. Подпомагане и поощряване на спортните организации за организиране на 

състезания и тренировъчен процес за хора в неравностойно положение, деца и младежи 

със специални потребности.  

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Предизвикване на интерес и създаване на мотивация при 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 негативните влияния в 

обществото. 

3. Мотивиране на спортните специалисти и треньори в спортните клубове и 

включването им за реализиране на настоящата програма. 

4. Ефективно стопанисване и модернизиране на спортната база на територията 

на община Неделино. 

5. Подобряване координацията и взаимодействието между всички партньори 

ангажирани с реализирането на програмата, а именно: 

 Общински съвет 

 Общинска администрация 

 Училища 

 Детски градини  

 Спортни клубове 

 Фирми и институции 

 Неправителствени организации 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

Финансирането на дейностите по реализирането на Програмата за развитие на 

физическото възпитание и спорта в община Неделино е основен фактор за нейното 

ефективно изпълнение. Основни източници на финансиране са: 

 Средства от общинския бюджет 

 Средства от външни източници – проекти по структурни фондове на 

Европейския съюз, други национални програми и проекти на Министерство на 

младежта и спорта 

 Спонсорство и дарения 

 Други източници 
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Изпълнението на настоящата програма изисква наличието на развито 

гражданско общество. Това означава, че усилията на държавата и общината не са 

достатъчни, необходима е активна позиция и по-голяма инициативност от страна на 

отделните граждани, на спортните организации и всички учебни и детски заведения на 

територията на общината. Само обединените усилия на всички, съпричастни към 

физическото възпитание и спорта ще доведат до създаването на условия за тяхното 

развитие. 

Предложената програма има отворен характер и дава възможност за 

изменения и допълнения, с цел усъвършенстване на физическото възпитание и  

спорта в община Неделино. 


