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I.

Oсновни положения

Спортът и като цяло Физическата култура в съвременния свят е една от
основните дейности с огромно влияние в развитието на човешкото общество.
Съвременната система за Физическото възпитание и спорт изисква ясна
стратегия и цялостна концепция за нейния характер, място и роля, като
неразделна част от социалната политика на държавата и обществото.
Различните направления, които отразяват дейността по развитието на масовия
спорт, спорта в училищата, спорта за високо спортно майсторство и
състоянието на спортно-материалната база са необходими и задължителни
компоненти на икономическите и социални промени в съвременното общество.
С настоящата програма се конкретизират дейностите и основните задачи
на Общинска администрация за развитие на физическото възпитание и спорта
в Община Бяла Слатина за периода 2013- 2016 г.
Целта на програмата е да се създадат възможности за:
 системни занимания на гражданите с физически упражнения, спорт и
социален туризъм;
 развитие на детско-юношеския спорт;
 повишаване на спортното майсторство и подобряване на спортната база.
За целта e необходимо:
 увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения,
спорт и социален туризъм в своето ежедневие;
 утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за
здравословен начин на живот сред децата и младите хора;
 добра координация и взаимодействие между община, спортни
клубове и други младежки организации;
 модернизиране и поддържане на спортната база.
II. Основни приоритети
1. Създаване на условия и ресурсно осигуряване на спортните клубове,
развиващи дейността си на територията на Община Бяла Слатина.
2. Модернизиране на спортно-материалната база.
3. Предвиждане на дни на “отворени врати“ за спортни съоръжения и
обекти - общинска собственост за свободен достъп и ползване от гражданите.
III. Основна цел и задачи
Създаване на необходимите организационно - управленски и
материално-технически предпоставки за решаване проблемите на
физическата култура и спорта.
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За изпълнението на тази цел, необходимите принципни подходи следва да
бъдат:
 осъществяване на необходимата координация, синхрон и оперативно
взаимодействие между общинските институции от една страна и
специализираните спортни организации – спортните сдружения и клубове от
друга.
 изграждане на система от състезания, която да се превърне в основен
двигател на спорта в училищата.
 обединяване усилията на МФВС, Български спортни федерации,
община и спортни клубове за съвместна реконструкция и модернизация за
съществуващите спортни обекти и съоръжения.
 увеличаване на планираните средства в общинския бюджет за
експлоатация на спортните обекти и съоръжения, включително на спортните
бази в училищата.
IV. Обхват на програмата
1. Физическо възпитание и спорт за всички
Приоритетни задачи в тази област са:
 създаване на условия, особено на децата и младите хора към активен
двигателен режим и здравословен начин на живот;
 подобряване на условията и възможностите за организирано или
самостоятелно спортуване и практикуване от всички слоеве на населението.
За реализиране на тези задачи усилията трябва да се насочат към :
 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.
 в дните на „отворени врати” да се предостави свободен достъп до
общинските спортни съоръжения;
 спортните клубове да подпомагат чрез своите специалисти, при
организацията и провеждането на общински прояви в различните видове
спорт;
 регламентиране на реда за рационалното използване на общинската
спортна база.
2. Физическо възпитание и спорт в училищата
Физическото възпитание и спорта в училищата 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.
Спортът е основно средство за превенция срещу негативните явления в
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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.
Необходимо е :
 да се изготви проект за развитието на масовия училищен спорт в
началните,
основните,
средно
общообразователни
училища
и
професионалните гимназии в Община Бяла Слатина, като превенция срещу
негативните уклони на съвременната цивилизация /наркомания, престъпност,
алкохолизъм, хазарт/;
 изграждане на училищна спортна лига по спортовете футбол,
баскетбол и волейбол;
 провеждане на спортни и туристически мероприятия, съгласно
спортните календари на всяко училище;
 организиране и провеждане на общински първенства по волейбол,
футбол и др., като е задължително участието на отбори от всички общински
училища.
3. Физическо възпитание и спорт за хора с
неравностойно положение

увреждания и в

Осигуряването на оптимални условия и предпоставки за практикуване на
физически упражнения, спорт и социален туризъм от лицата със специфични
потребности, с цел подобряване качеството на техния живот и социалната им
интеграция, както и възможността за изява и постигане на спортни резултати е
основна задача на това направление.
Особено място в него трябва да се отдели за работата с деца в
неравностойно социално положение, като се обхване по- голяма част от тях.
Част от дейностите, които ще спомогнат за това са:
 организиране на турнири по различните видове спорт за деца с
увреждания и в неравностойно социално положение ;
 спортните клубове да продължат да търсят и приобщават деца от
социално слаби семейства и от малцинствени групи за активно занимание със
спорт.
4. Детски и юношески спорт
Работата в сферата на спорта в детска и юношеска възраст, който
подхранва с талантливи спортисти традиционните за Общината спортове –
футбол, волейбол, силов трибой и др. изисква разработване на програма,
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която да отговори на развитието на спорта в това направление, програма
свързана с подбора на истински таланти с възможности за призови класирания
в първенствата и състезанията. За това е необходимо:
 Изграждане на талантливи спортисти с показатели за развитие и
постигане на резултати в периода 2013 – 2016 г.;
 Създаване на по-добри условия за подготовка на най-добрите
спортисти към целогодишен непрекъснат тренировъчен процес за достигане
режима на тренировъчните натоварвания до равнището на националните
стандарти за съответната възраст;
 Обосновано и обективно разработване на целевите задачи на
тренировъчния процес, което ще определи и стратегията на подготовката на
спортистите в различните цикли на тренировъчна и състезателна дейност и
управлението на спортната им форма пред отговорни състезания и
първенства;
 Въвеждане на договорна система с треньори и състезатели за
обезпечаване на финансирането на подготовката и конкретизиране на
резултатите, които трябва да се постигнат през различните години на цикъла
2013 – 2016 г.
5. Спорт за високи постижения
Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция
изискват адекватна система за подготовка на нашите най-добри спортисти и
нейното привеждане в съответствие с тенденциите на развитие на
съвременния световен спорт, както и с настъпилите икономически и социални
промени у нас.
За по-доброто представяне на белослатенските спортисти на национални и
международни турнири и постигане на високи спортни успехи общинска
администрация си поставя следните приоритетни задачи:
 изработване на ясни критерии по отношение на финансовото
подпомагане на спортната дейност от бюджета на Община Бяла Слатина ;
 осигуряване на подходящи условия и оказване на съдействие при
провеждане на спортни прояви, включени в спортния календар на съответната
федерация ;
 подпомагане дейността на спортните клубове, като се даде
приоритет на спортове, доказали и показващи добри класирания от вътрешния
и външен календар ;
 осъществяване на пряк контрол върху дейността на спортните
клубове, касаещ ползване на спортни бази, разходване и осчетоводяване на
средствата от общинския бюджет.
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V. МАТЕРИАЛНО- ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
Една от основните форми за обвързване на Общината в развитието на
спорта е подсигуряването на белослатенските спортисти на спортноматериална база, предоставяща добри условия за тренировъчен и
състезателен процес, чрез осигуряване на средства от общинският бюджет за
нейната
експлоатация,
ремонт,
реконструкция
и
модернизация.
Основни задачи пред Община Бяла Слатина по отношение на спортноматериалната база- общинска собственост продължават да са:
 осигуряване на оптимално функциониране и ползване по
предназначение на спортните обекти и свързаните с тях обслужващи и
спомагателни дейности;
 осъществяване от общинска администрация на ефективен контрол
върху условията за безопасност, на която трябва да отговарят съоръженията
за детски и спортни площадки;
 предоставяне на спортните обекти за ефективно провеждане на
учебно – тренировъчна и състезателна дейност. Изработване на механизми за
координация между спортните клубове с цел по-пълноценно ползване на
спортните обекти;
 рекламиране на спортни обекти от общинска администрация, с цел
представяне на възможностите, които те предлагат за привличане на чужди
отбори или организиране на състезания от национален мащаб;
 обединяване на усилията на Министерство на физическото
възпитание и спорта, Българските спортни федерации, Община Бяла Слатина
и спортните клубове за съвместна реконструкция и модернизация на
съществуващите спортни обекти;
 реконструкция на спортните обекти, за да бъде улеснено ползването
им от хора с трайни или частични увреждания;
 възстановяване на материално-техническата база за спортни
занимания в училищата.
VI. Финансиране
Тази програма е насочена към изпълнение на дейности, свързани с
бъдещето на младите хора в община Бяла Слатина. Едва ли би постигнала
поставените цели и задачи ако не е добре финансово обезпечена. Ето защо
Община Бяла Слатина трябва да предвиди в бюджетите за следващите години
по-висок размер на средствата за физическо възпитание и спорт:
 от общински бюджет – за подпомагане дейността на спортните
сдружения, за финансиране на специални програми, насочени към
подобряване здравето и физическата дееспособност на населението и преди
всичко на децата и младежта;
 от национални и международни програми, финансиращи проекти в
областта на спорта;
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 от спонсорство и дарения;
 собствени приходи на организациите.
VII. Информационно осигуряване
В съвременното общество средствата за масова информация имат
решаваща роля за обучението и възпитанието на младите и формирането на
обществени нагласи. Реализирането на информационната политика в
областта на физическото възпитание и спорта изисква рационално използване
на съвременните възможности на средствата за масова
информация– печатни издания, радио, телевизия, интернет. В рамките на
информационното осигуряване в областта на физическото възпитание и спорт
е нужно:
 възпитаване на младите в потребността от спорта чрез средствата за
масова информация и системно информиране на обществото за предимствата
и ползата от заниманията с физически упражнения и спорт;
 запознаване на обществото с успехите на белослатинските спортисти
и отбори;
 запознаване на обществеността с труда, който полагат спортистите и
треньорите по време на подготовката си;
 да продължи търсенето и използването на огромните възможности
на интернет за новостите в спорта, борбата със зависимостите и др.
Настоящата програма е отворена и подлежи на допълване.

Настоящата програма е приета с Решение № 436 / 28.03.2013 г. на
Общински съвет Бяла Слатина.

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:
/ инж. Н. Петрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/инж. Х. Петков/
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