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П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, 
СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 година

Програмата за развитието и насърчаване на физическото възпитание, спорта и 
социалния туризъм е основен документ на Община Кричим, който анализира 
състоянието и тенденциите в системата на физическото възпитание и спорта, с оглед 
подобряване здравето и физическото развитие на гражданите. 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

С настоящата програма се конкретизират целите, дейностите и основните задачи 
за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община 
Кричим за периода 2017-2021 година. 

Основните субекти, които следва да реализират тези дейности са органите на 
общинската власт, спортните клубове, училищата и детските градини, организации и 
граждански сдружения на територията на общината. 
 Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм са част от социалните 
дейности в сферата на обществените отношения. Тяхното значение в съвременното 
общество непрекъснато нараства. Те спомагат за подобряването на физическото 
състояние и здравето на нацията. Компенсират дисбаланса между физическия и 
умствен труд. Играят огромна роля за моралното и физическото изграждане на младите 
хора и за социалната интеграция на отделните граждани в обществото. Един, макар и 
незадълбочен анализ, показва, че системата за физическото възпитание и спорт на 
територията на нашата Община се намира в период на преустройство, който се 
характеризира със значително снижаване на обхвата и качеството на дейностите. 

Съвременният модел за здравословен начин на живот изисква по-широко 
навлизане на физическите упражнения, спорта и туризма в бита на хората. 

ГЛАВНАТА ЦЕЛ на програмата е да създаде необходимите организационно-
управленски, материално-технически и финансови условия и предпоставки за 
подобряване на физическата дееспособност на гражданите на общината, на детско-
юношеския спорт и социалния туризъм. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

1. Увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, спорт и 
социален туризъм. 

2. Утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за 
здравословен начин на живот на децата и младите хора. 

3. Разширяване и модернизиране на спортната база и привеждане на спортните 
обекти и съоръжения в съответствие с международните стандарти и 
изискванията на Европейския съюз. 

4. Увеличаване на източниците за финансиране развитието на физическото 
възпитание и спорта и осъществяване на ефективен контрол върху разходването 
на финансовите средства по предназначение. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Утвърждаване на училищата като естествена база на системата за подготовка 
и развитие на спорта в общината. 

2. Създаване на благоприятни условия за развитие и усъвършенстване на 
системата за спорт за всички. 

 Запазване и издигане на спортния престиж на нашата Община. 

4. Оказване подкрепа и помощ на спортните клубове на територията на 
Общината. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

I. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ 

1. Рационално използване на спортните бази и съоръжения - приобщаване на 
широки слоеве от населението, особено на децата и младите хора, към активен 
двигателен режим и здравословен начин на живот чрез ефективно сътрудничество и 
подобрена координация между държавна и общинска власт, спортни клубове и 
организации, младежки и други сдружения при провеждането на спортни прояви. 

2. Развитие на системата за информираност на гражданите за възможностите за 
спортуване като спортна база и изяви и туристически прояви. 

3. Привличане на фирми, организации и институции за провеждане на спортни 
мероприятия и подпомагане спорта в общината. 

4. Спортните клубове и организации, които ползват и стопанисват общински 
спортни имоти да създават условия, оказват помощ и осигурят свободен достъп на 
граждани, желаещи да се занимават със спорт. 

5. Община Кричим да оказва подкрепа и помощ на спортните клубове и 
сдружения за подготовка на доброволни обществени сътрудници, организатори и др. 

6. Община Кричим ежегодно, съвместно със спортните клубове, училища и 
сдружения да изготвя спортен календар в който се включват спортни прояви достъпни 
за всички. 

7. Подпомагане на масово практикуване на спортове, чрез които се използват 
природните фактори слънце, въздух и вода. 

8.  Подпомагане на туристическите сдружения при организирането на изяви и 
за изграждане и поддържане на елементи от туристическа инфраструктура на 
територията на общината. 

9. Създаване и поддържане на функционална годна спортна база, еко-пътеки, 
като част от благоустройствения план в общината. 
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   10. Организиране на подходящи условия за практикуване на физически 
упражнения, спорт и туризъм, като се определи ред за ползване на наличната общинска 
спортна база за всички слоеве от населението. 

II. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА 

1. Ръководствата на детските градини и училищата, съвместно с училищните 
настоятелства да създават условия за превръщането на физическото възпитание, спорта 
и туризма в неразделна част от образователния процес.  

2. Осигуряване провеждането на учебния процес по физическо възпитание и 
спорт от учители, притежаващи необходимата квалификация. 

        3. Включване на третия час по физическо възпитание и спорт в задължителната 
подготовка, без право да се използва за други цели. 

4. Провеждане на ежегодни тестове за физическа дееспособност на учениците.  

         5.  За подпомагане, насърчаване и развитие на физическото възпитание и спорта в 
училищата и детските градини, директорите ежегодно да изготвят Проекти по 
Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални 
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които 
се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините. 

         6.   Училищата да създават ежегодно необходимата организация за откриване и 
подпомагане развитието на талантливи деца и младежи в областта на спорта. 

7.    Провеждане на спортни и туристически мероприятия, съгласно спортните 
календари на всяко училище. 

8. При изготвянето на спортния календар на община Кричим да се има предвид 
ученическите спортни игри да се провеждат на два етапа - есен и пролет и да се 
ръководят по възможност от правоспособни съдии. 

9. Подпомагане развитието на талантливи деца и юноши в областта на спорта. 

III. СПОРТ ЗА ВИСОКО СПОРТНО МАЙСТОРСТВО 

1. Ежегодно финансово подпомагане на спортните клубове според 
утвърдените от кмета на общината критерии. 

2. Осигуряване на условия и оказване на съдействие на клубовете при 
организиране, провеждане и участие в международни и национални спортни прояви. 

3. Популяризиране постиженията на спортисти от общината чрез медиите и 
местния бюлетин. 
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IV. СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

1. Със средства от бюджета на Общината и други приходоизточници да се 
изграждат нови и да се реализират поетапно ремонтни и възстановителни работи по 
подобряване на общинската спортна база, съобразявайки се със специфичните 
потребности на хората с увреждания. 

        2. Подпомагане изграждането на туристически пътеки, алеи и др. елементи на 
инфраструктура, обслужваща социалния туризъм. 

      3. Подпомагане изграждането на клубове за занимания със спорт в училища 
Общински младежки дом гр. Кричим. 

4. Общински съвет при Община Кричим да насърчава инвестициите за развитието 
на спорта и туризма, като предоставя при облекчени условия терени за изграждането на 
спортни обекти и съоръжения, както на спортни организации, така и на други 
юридически и физически лица, съгласно чл. 47, ал. 6 от Закона за физическото 
възпитание и спорта. 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Средства от общинския бюджет. 

2. Средства от Министерство на младежта и спорта. 

3. Средства от донори по проекти и програми. 

4. Спонсорство и дарения. 

5. Други източници. 

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМАТА 

1. Програмата се приема и при необходимост се променя с решение на 
Общински съвет при община Кричим. 

2. Изпълнението на Програмата се осигурява от Общинска администрация във 
взаимодействие с учебни и извънучилищни педагогически заведения.  

        3. Настоящата програма е разработена в съответствие със: Закона за физическото 
възпитание и спорта 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. 
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VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

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

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

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

4. Ефективно стопанисване и модернизиране на спортната база в общината. 

Програмата има отворен характер и дава възможност за изменения и 
допълнения, с цел усъвършенстване на физическото възпитание, спорта и социалния 
туризъм в община Кричим. 

 Програмата е приета с Решение № 203, взето с Протокол № 21 от 04.07.2017 год. 
на Общински съвет при община Кричим. 


