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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 77 

Протокол № 6 от 04.05.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  Община 
Кричим, относно приемане на годишен отчет за спортните дейности на територията на 
община Кричим за 2015 година. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. 

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  24  от  ЗМСМА  във  връзка  с  чл.  4а,  т.  4  от 
Закона  за  физическото  възпитание  и  спорта,  Общински  съвет  при  Община 
Кричим приема годишния отчет за спортните дейности на територията на община 
Кричим за 2015 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2015 г. 

Налагането на спорта като част от здравословния начин на живот е изискване за 
всяко  модерно  общество.  Предвид  сложната  социална  и  демографска  обстановка  в 
страната, усилията на държавните и общински институции са насочени предимно към 
децата и младежите. Въпреки разработването и прилагането на национална програма за 
развитие  на  физическото  възпитание  и  спорта,  масовото  практикуване  на  спортни 
мероприятия  си  остава  лична  отговорност  на  всеки  гражданин.  Чрез  подобряване  на 
спортната  инфраструктура  и  удвояване  на  усилията  за  промотиране  на  спортните 
клубове, общините имат възможност да популяризират спорта сред своите граждани. 

Практикуването на спорт на територията на община Кричим се провежда главно 
в училищните спортни клубове,фитнеса на открито и градския стадион „Христо Ботев”. 

През изминалата година са се включили и деца на възраст от 11 и 12 години с 
курсове по картинг. 

v  ИНФРАСТРУКТУРА 

Като  основен  инструмент  за  прокарването  на  общинската  политика  за  спорта, 
стадионът „Христо Ботев” се е превърнал в основно място за провеждане на спортни 
мероприятия на открито. На футболното игрище целогодишно провеждат тренировки 5 
отбора по футбол. От  спомагателните игрища по волейбол и  баскетбол  се възползват 
училищата  на  територията  на  града,  за  провеждането  на  своите  спортни  празници  и 
състезания.  Учебните  заведения  имат  изградени  и  функциониращи  физкултурни 
салони, където се провеждат занятията по физическо възпитание и спорт. 

Найновата  придобивка  за  всички  в  града  е  площадката  за  фитнес  на  открито 
ситуирана в парк „Ливингстън”, която бе официално открита с тържествен водосвет на 
22.10.2015  г.На  площ  от  114  м2,  са  монтирани  7  броя  фитнес  съоръжения:  Buterfly 
преса,  лежанка  „2  в  1”,кростренажор,  успоредка,  лост    единичен,  пейка  – 
мултифункционална  и  тенис  маса,  положени  върху  специална  ударопоглъщата 
каучукова настилка.Инициативата за изграждането на първата площадка за фитнес на 
открито  в  Кричим  е  на  дългогодишния  преподавател  по  физическо  възпитание  и 
общински  съветник  в  мандат  20112015  г.  гн  Костадин  Величков.  Средствата  за 
изграждането й бяха осигурени чрез дарение от „ТАБАК МАРКЕТ” АД. 

v  СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

През  изминалата  2015  година  футболните  отбори  са  провели  следните 
занимания: 

ОТБОР  ТРЕНИРОВКИ  БРОЙ МАЧОВЕ 
ФК Кричим – мъже  2 пъти седмично  30 

Общински отбор – 
юнoши младша възраст 

Деца – набор 2001 г. 
Деца – набор 2002 г. 
Деца – набор 2003 г. 

3 пъти седмично  30
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Учениците от СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим имат възможност редовно да 
се  занимават  със  спортна  дейност,  като  за  целта  на  територията  на  училищното 
заведение  са  сформирани  спортни  клубове  по  шах,  бадгминтон,  волейбол  и  футбол, 
които редовно участват в областни и зонални ученически игри. През изминалата 2015 
г.: 

ОТБОР  РЪКОВОДИТЕЛ  ОБЛАСТЕН 
КРЪГ  ЗОНАЛЕН КРЪГ 

Тенис  на 
маса – момичета  В. Цанов  IIро място 

Тенис  на 
маса – момчета  В. Цанов  III  то място 

Бадминтон  – 
момичета  К. Величков  II ро място 

Шах  – 
момчета  и 
момичета 

М. 
Атанасова 

III  то  място 
момчета 

IV – то място 
момичета 

За курс „Автомобилизъм – Картинг”за периода /01.01.2015 г. – 31.12.2015 г./ 

ДЕЦА  РЪКОВОДИТЕЛ  КУРС  ГОДИШНО 

8 броя 
деца на 

11 години 
и 

12 години 
/само момчета/ 

От 01.01.2015г до 
31.08.2015г/Георги 
Марков/, 

от 01.10.2015г. до 
31.12.2015г./Кръстьо 
Шушаров 

Веднъж седмично  44 учебни часа 

v  АНАЛИЗ 

Състоянието  на  спорта  на  територията  на  община  Кричим  е  незадоволително, 
като можем да посочим следните причини: 

Ø  Липса на интерес от страна на гражданите към практикуване на спорт в 
свободното време; 

Ø  Липса на финансиране за провеждане на състезания, спортна екипировка 
и треньори; 

Ø  Недостатъчно популяризиране на ползите от практикуването на спорт. 

v  ВЪЗМОЖНОСТИ
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Сред възможностите за развитие на физическото възпитание и спорта можем да 
посочим:

Ø  Подобряване  на  спортната  инфраструктура  на  територията  на  община 
Кричим; 

Ø  Изграждане на нова инфраструктура като велоалеи, екопътеки, и др.; 
Ø  Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, 

възможностите  за  изява  и  реализиране  на  лични  спортни  резултати  и  укрепване  на 
здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време; 

Ø  Информационна осигуреност на кадрите, работещи в спорта за учащи, с 
учебни материали, методически ръководства, указания и др.; 

Ø  Пълноценен  учебно    тренировъчен  процес  и  спортно  техническа 
подготовка  на  учениците  в  учебните  заведения  за  създаване  на  високо  мотивирани 
състезатели; 

Ø  Постепенно приобщаване на гражданите към активен двигателен режим, 
здравословен  начин  на  живот,  постигане  на  високо  ниво  на  спортна  подготовка  в 
учебните заведения; 

Ø  Прилагане  на  националната  политика  на  Министерство  на  младежта  и 
спорта чрез общински експерти; 

Ø  Подпомагане  на  общественополезната  дейност  на  регионални  спортни 
организации  и  многоспортови  федерации,  администриращи  спорта  на  ведомствен  и 
отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност 
и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си 
време; 

Ø  Разработване,  координация  и  контрол  при  реализирането  на  проекти, 
свързани с развитието на спорта в свободното време; 

Ø  Разработване  на  предложения  за  програмни  документи  и  проекти  за 
нормативни  актове  (или  на  тяхната  промяна),  свързани  с  физическото  възпитание, 
спорта в свободното време и социалния туризъм; 

Ø  Внедряване на добри практики; 
Ø  Осигуряване на условия и възможности за системни занимания със спорт, 

изява и постигане на спортни резултати от хората с увреждания и деца в риск; 
Ø  Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните 

и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и 
спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации; 

Ø  Разширен  обхват  и  създаване  на  мотивация  в  учениците  за  участие  в 
системно тренировъчна и състезателна дейност;
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