
ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА 

БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 2012-2016 ГОД. 
 

(Приета с Решение № 175 от Протокол 23/29.04.2013 г.) 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е основен 

документ на Община Брусарци , който анализира състоянието и очертава тенденциите 
за развитието на спорта с цел подобряване здравето и физическото развитие на 
гражданите на община Брусарци.   

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. 

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта общините:    

o Създават условия за спорт, като приоритет в социалната политика;  
 

o Реализират местна политика в областта на спорта във взаимодействие с 
ДАМС и националните спортни федерации;  
     

o В общите и подробните устройствени планове определят зони и терени за 
отдих, спорт и физическо възпитание;  
     

o Изграждат, подържат и модернизират спортни обекти;  
     

o Насърчават инвестициите в спорта, като предоставят терени за 
изграждане на спортни обекти и съоръжения на СК и други юридически 
лица при облекчени условия, а в някои случаи и на концесия;  
     

o Водят публични регистри на спортните бази, определят техния статут и 
реда и условията за ползване и разпореждане с тях;  
     

o Насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като 
приемат нормативна уредба, разработват и финансират програми за 
развитие на местна спортна дейност;  
     

o Създават специални фондове за развитие на спорта;  
     

o Подпомагат финансово спортните организации и насърчават тяхната 
общественополезна дейност при условия и ред определен от общинските 
съвети;  
     

o Предоставят безплатно общинската спортна база на спортисти инвалиди;  
     



o Съдействат за организирането на спортни състезания на територията на 
общината;  
     

o Откриват и подпомагат талантите в спорта.    

През последните години в резултат на икономически и социални фактори 
системата за физическо възпитание и спорт изпадна в криза, която се изразява в: 

1. Ограничаване обхвата на децата, младежите, възрастните   в практикуване на 
физически упражнения и спорт; 

2. Стесняване на дейността на спортните клубове; 
3. Закриване на клубове. 

Настоящата програма за развитието на физическото възпитание и спорта на 
общината през периода 2012-2016г. показва, че е осъзната необходимостта от създаване 
на нова политика на базата на ясно определени приоритети. В нея се обобщава 
състоянието на физическото възпитание и спорта в Община Брусарци и се предлагат 
действия за развитието им и издигането им на по-високо ниво. Тя е съобразена с 
традициите на спорта в общината, с новите социално-икономически условия и с 
тенденциите за развитие на спорта в страната, очертани с Националната програма за 
развитие на физическото възпитание и спорта в Република България  2012-2016 год. на 
Министерството на физическото възпитание и спорта. 

 
 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ  
И СПОРТА 

 
Спортната инфраструктура на Община Брусарци се състои от следните обекти- 

общинска собственост: 
 

Наименование на спортни обекти   
 

Акта за 
собственост  

ЗП и РЗП на 
сгради  

Стадион „Христо Ботев” гр.Брусарци  
   

АПОС 235 
от 23.03.2007г 

ЗП 260кв.м. и  

Стадион „Левски” с.Василовци   АПОС 95 
от 05.12.2003г 

ЗП 54кв.м. 
 

Стадион „Бенковски” с.Дондуково  
 

АПОС 97 
от 17.12.2003г. 

ЗП 96 кв.м. 

Стадион „Георги Бенковски” с.Крива бара  
 

АПОС 96 
от 15.12.2003 г 

ЗП 320 кв.м. 

Стадион „Космос” с.Киселево  
 

АПОС 93 
от 05.12.2003г 

ЗП 90кв.м. 

Физкултурен салон СОУ „Хр.Ботев” 
гр.Брусарци  

АПОС 256 
от 26.08.2010г 

ЗП 1363кв.м. 

Физкултурен салон ОУ „П.Р.Славейков” 
с.Василовци 

АПОС 152 
от 20.02.2004г 

ЗП 333кв.м. 

 
 

Спортните съоръжения и спортните обекти на територията на община Брусарци 
са крайно недостатъчни, повечето са морално остарели и имат нужда от реконструкция. 
Липсват спортни съоръжения за игра на открито.  



Въпреки това в последно време се забелязва положителна нагласа от страна на 
местната власт за подобряване състоянието на спортните площадки и съоръжения,  
търсят се начини за инвестиране в изграждането на съвременни спортни бази. 

Изградена е спортна площадка в СИЦ гр.Брусарци , която е оградена, осветена, 
поставена е настилка изкуствена трева.   Площадката е подходяща за футбол и 
волейбол, достъпа е свободен и се използва както от учениците и така и от гражданите 
на град Брусарци. 

В община Брусарци функционира  един спортен клуб - .„Футболен клуб 
Бенковски – 2007” в с.Крива бара.                    

В училищата спорт почти не се развива с изключение на задължителните часове 
по физкултура. Създадени са добри условия за спорт в две от училищата. Всички 
училищни физкултурни салони са в относително добро състояние, а  спортните 
съоръжения на открито – в училищните дворове са морално и материално остарели. В 
СОУ „Христо Ботев” има изградена фитнес зала. 

  
 

ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА И 
МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 
Цели за развитие: 
1.Увеличаване броя на хората практикуващи физически упражнения, спорт и 

социален туризъм. 
2.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. 

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, спорта за всички и социалния туризъм.  

 
Мерки за постигане на целите: 
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.Системен контрол и взискателност от страна  на училищните  ръководства 
за ефективно използване на часовете от учебните програми определени за физическо 
възпитание, спорт, туристически прояви, излети сред природата, както и недопускане 
на заменянето им с други занимания. 

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



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

8.Методическо подпомагане от страна на Община Брусарци 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. 

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

10.Ежегодно в бюджета на Община Брусарци да се предвиждат средства за 
подръжка на общинските спортните обекти и съоръжения. 

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

12.Подпомагане и насърчаване на спортните клубове и граждани при 
желание за инвестиции в спортни бази и 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 и хората от третата възраст. 

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

15. Повишаване ефективността на надзора върху дейността и начина на 
отчитане на разходване от спортните организации на общински финансови средства.. 

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

 
 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА  
ЗА УЧЕБНАТА 2012- 2013г. 

 
ВИД СПОРТ  ТУРНИР 

 
ДАТА УЧАСТНИЦИ  

І. Тенис на маса 
Домакин ОУ Крива бара 

Вътрешен 
Крива бара – Брусарци    
Крива бара – Брусарци  

11.04.2013 
18.04.2013 
25.04.2013 

        V – ХІІ  
V – VІІІ  
V – VІІІ 

 /девойки/ 

ІІ. Футбол  
Домакин ОУ Крива бара 

Междуселски турнир 
/Брусарци, Василовци, Медковец, 
Крива бара, Сталийска махала 
 

18.05.2013 Сборни отбори 

ІІІ. Лека атлетика  
Домакин СОУ Брусарци 

- 60 м. 
- 100 м. 
- щафета 
- дълъг скок  
- хвърляне на малка топка 

28.05.2013 Юноши и 
девойки 

 

ІV. Бадминтон  
Домакин СОУ Брусарци 

Между училищен турнир     28.05.2013 V – VІІІ 
/девойки/ 

V. Волейбол  
Домакин СОУ Брусарци 

Между училищен турнир     13.06.2013г. Юноши и 
девойки 

 



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. Подобряване координацията и взаимодействието между партньорите 

ангажирани с реализацията на програмата. 
 
 

ПАРТНЬОРИ 
 

1.Общински съвет 
2.Общинска администрация 
3.Кметове по населени места 
4.Училища 
5.Детски градини 
6.Спортни клубове 
7.Фирми и институции 
8.Неправителствени организации 

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 

 
Настоящата програма е разработена в съответствие със: Закона за 

физическото възпитание и спорт и Националната програма за развитие на физическото 
възпитание и спорта в Република България. 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 на 
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.  

 

 

Катя Додева 

Председател на Общински съвет – Брусарци  


