ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО
НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА
И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2016 ГОДИНА
(приета с Решение № 270/27.02.2013 г. на Общински съвет – Лясковец)

Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е основен
документ на Община Лясковец, който анализира състоянието и очертава тенденциите
за развитие на спорта с цел подобряване здравето и физическото развитие на
гражданите в общината.
Настоящата програма 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 Лясковец и се предлагат
действия за изпълнението й. Програмата е 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 2012 – 2016 г. и Закона за физическото възпитание и спорта.
І. ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ.
За пълноценното и хармонично функциониране на спорната дейност 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 общинските власти за подобряване на здравето и
физическата дееспособност на гражданите, което предполага да включва:
‐ стопанисване и рационално използване на материалната спортна база от
всички слоеве на населението;
‐ провеждане на активна пропагандна и организаторска дейност за внедряване
на здравословен начин на живот като неразделна част от битовата култура на всеки
гражданин;
‐ активна подкрепа на съответните спортни клубове и други обществени
териториални сдружения за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност,
както и други разнообразни форми на двигателна активност – туризъм, активен отдих
сред природата, съчетан с други форми за осмисляне на свободното време – събори,
празници и културно обществени мероприятия;
‐ осигуряване на необходимите средства за тези дейности от общинския
бюджет, собствени приходи на обществените организации, парични средства от
различни външни донори.
ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на Програмата очертава виждането на местното
управление за развитие на спорта на територията на община Лясковец, а именно
утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като
средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението,
максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички
от разнообразни социални групи, както и издигане на спортния престиж на
местните спортисти на регионално, национално и световно равнище.
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ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДЦЕЛИ.
1. Осъществяване на необходимата координация, синхрон и оперативно
взаимодействие между общинска администрация от една страна и спортните клубове
от друга.
2. Изготвяне на ежегоден спортен календар на Община Лясковец, който чрез
съвкупност от спортни мероприятия да се превърне в основен двигател на спорта сред
децата и младежта в общината.
3. Модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволи
потребностите на населението от спортни занимания с физически упражнения и спорт.
4. Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт
за всички и социален туризъм.
5. Планиране на адекватна медийна политика, съобразена с постиженията на
местните спортисти в различните спортове в общината.
ІV. ПРИНЦИПИ.
Реализирането на стратегическата цел, подцелите и задачите на програмата е
органически обвързано с програмите за образователно, социално и здравно развитие.
Това определя и основните принципи за нейното изграждане и функциониране в
новите социално‐икономически условия:
Обвързване на физическото възпитание и спорта със здравето на спортуващите;
Обединяване усилията на обществени спортни организации и общинска
администрация за създаване на необходимите условия за стимулиране
заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм;
Целесъобразно разпределение на финансовите средства от общинския бюджет
в § „Спортни бази и спорт за всички” и споделяне на отговорностите на местната
власт в лицето на общинска администрация и спортните клубове за
реализацията на настоящата програма;
Широко разгръщане на демократичността и самоуправлението при
формирането на различните форми на сдружаване, както и при избора на
конкретните средства и способи за практически занимания, в зависимост от
възможностите и интересите на хората;
Осигуряване
на
системност
и
диференциран
подход
при
заниманията с физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл на
човека, като основа за неговото физическо и духовно усъвършенстване и изява;
Комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със
здравеопазването, образователните, научните и културните институции в
единна функционална система за увеличаване на нейното балансирано
въздействие върху всички слоеве от населението.
ІV. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА ‐ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА
ОБЩИНАТА ОБЛАСТИ.
1. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ. СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ.
Приоритетна област в общинската политика по отношение на спорта е
приобщаването на широк слой от населението и особено на децата и младежите към
активен двигателен режим и здравословен начин на живот. Това направление
включва всички занимания с физически упражнение и спорт като свободна и
спонтанна дейност за удовлетворение и отдих, подобряване на физическата кондиция
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и психично напрежение. Всичко това би се осъществило при епизодични спортни
прояви превърнали се в традиции и добре организирани дейности.
Мярка 1. Създаване на оптимални възможности за самостоятелно или
организирано практикуване на спорт за всички и социален туризъм.
Дейност 1.1. Провеждане на общински информационни кампании с цел
популяризиране на двигателната активност и здравословен начин на живот сред
населението на общината;
Дейност 1.2. Поощряване на доброволното участие на граждани при
организиране и провеждане на спортни дейности и прояви в спорта – доброволни
сътрудници, инструктори и технически лица;
Дейност 1.3. Разширяване и пълноценно използване на потенциала на
спортните организации за създаване на условия за здравословна двигателна активност
и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите да ползват през свободното
си време.
Мярка 2. Създаване на условия за подпомагане практикуването на социалния
туризъм от различни слоеве от населението.
Дейност 2.1. Изграждане и поддържане на спортно‐туристическа база, зони за
отдих и здраве, подходящи маршрути до хижи, екопътеки и популяризирането им;
Дейност 2.2. Разработване и изпълнение от туристическите дружества на
програми в областта на социалния туризъм за учащи и активизиране на контактите с
училищните ръководства и настоятелства;
Дейност 2.3. Избор на терен и изграждане на ,,Алея на здравето”.
Мярка 3. Подпомагане спортното израстване на децата и младите хора от
общината, чрез изграждане на умения и навици за системни занимание с физически
упражнения и здравословна двигателна активност.
Дейност 3.1. Оказва на съдействие от общинските власти при организацията на
извънкласните спортни дейности – тренировъчни и състезателни;
Дейност 3.2. Подпомагане на спортните клубове при разработването и
кандидатстването по програми и проекти за осъществяване на спортни дейности
насочени към широките слоеве от населението желаещи да се занимават със спорт.
2. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Необходимо е спорта в детските градини и 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.
При назначаване на учители по физическо възпитание в училищата следва да се
има предвид наличната спортна база на територията на училището, традициите на
различни спортове практикувани в общината, активността на спортните клубове, както
и интереса и желанието на децата да практикуват определен спорт. Именно за това е
необходимо очертаването на следните мерки и действия.
Мярка 1. Оптимизиране на двигателния режим в училищата и детски
заведения, да стане неразделна част от личностното развитие и възпитание на
децата, със средства и форми на физически упражнения и игри.
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Дейност 1.1. Осигуряване възможност на децата в детските заведения да се
занимават със спорт по избор, предложен им в извънкласните форми;
Дейност 1.2. Осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и
съоръжения за учениците през свободното от учебни занятия време;
Дейност 1.3. Да се стимулира създаването на детски спортни школи, като обособени
структури към спортните клубове за първична селекция и обучение на талантливи деца за
спортно развитие;
Дейност 1.4. Регулярно организиране на срещи между спортните клубове и
преподавателите по физическо възпитание в училищата с цел селекциониране и
подготовка на талантливи деца и тяхното насочване към спортните клубове;
Дейност 1.5. Поддържане, реконструкция и модернизация на спортните
площадки към детските заведения и училищата на територията на общината.
Мярка 2. Насърчаване децата и младежите към занимания със спортна
дейност, като им се предоставя избор от спортни дисциплини.
Дейност 2.1. Обогатяване на общинския спортен календар с повече
мероприятия, ангажиращи децата и учениците;
Дейност 2.2. Увеличаване броя на групите СИП по спорт в общинските училища;
Дейност 2.3. Сформиране на групи за начална спортна подготовка, водени от
специалисти по съответния спорт;
Дейност 2.4. Въвеждане на СИП по спортни дисциплини в детските градини.
3. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.
Това направление е с нарастващи социални функции. То се характеризира с
широк диапазон от специализирани средства, способи и форми за въздействие върху
двигателните и психическите функции, с оглед осигуряването на една ефективна
коригираща и поддържаща рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време
и пълноценна реализация в обществения живот. Трябва да се работи за оформянето на
целеви групи, които ще получат безплатен достъп до общинската спортна база за
придобиване на основни умения и навици в практикуването на избран спорт. Община
Лясковец се ангажира със създаването на оптимални условия за преодоляването на
изолацията и нетолерантността към хората с увреждания.
Място и внимание в това направление трябва да се отдели на децата в
неравностойно положение без оглед на социалното положение.
Мярка 1. Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и
насърчаване тяхната социална интеграция, както и възможността за изява и
постигане на спортни резултати.
Дейност 1.1. Организиране на турнири по различни спортове за деца и
възрастни с увреждания и в неравностойно социално положение;
Дейност 1.2. Приобщаване на деца от социално слаби семейства и от
малцинствените групи за активно занимание със спорт в спортните клубове;
Дейност 1.3. Участие в програми на МФВС, като “Спорт за хора с увреждания и деца в
риск”.

Мярка 2. Осигуряване достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания
и в неравностойно положение .
Дейност 2.1. Привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с
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изискванията за достъп за хора с увреждания.
4. СПОРТНО МАЙСТОРСТВО.
Спортното майсторство заема особено място в системата на българския спорт.
Този раздел включва деца, юноши и пълнолетни лица, осъществяващи системна
тренировъчна и състезателна дейност, организирана и контролирана от спортните
федерации. На национално ниво това са различни спортни федерации и съюзи. На
местно ниво тава са спортните клубове и сдружения, и изградените към тях детско‐
юношески спортни школи, където под ръководството на правоспособни треньори и
инструктори се води целенасочена подготовка и участие в състезания по видове спорт,
възрастови групи и пол. Системата спортно майсторство включва две подсистеми, а
именно:
‐ Детско‐юношеският спорт, трябва да бъде съобразен със съвременните
тенденции в развитието на елитния спорт ‐ преди всичко неговата професионализация.
Оптимизирането на тази подсистема на спортното майсторство трябва да се извършва
върху принципа на повишаване на качествените показатели за сметка на количествени
показатели.
‐ Спорт за високи постижения ‐ стремежът на всеки един от спортните ни
клубове е насочен към създаването на елитни състезатели, които от своя страна ще
привлекат още деца желаещи да спортуват. За Община Лясковец е приоритет,
запазване на традициите и издигане престижа на спортните ни клубове.
5. СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ.
На територията на община Лясковец има регистрирани 11 спортни клуба, от
които 8 футболни, 1 волейболен, 1 хандбален и 1 гимнастически и 1 туристически
клуб:
1. ФК „Левски ‐ Лясковец” гр. Лясковец;
2. ФК „Аркус” гр. Лясковец;
3. ФК „Прити” гр. Лясковец;
4. ФК „ Юнак” с. Мерданя;
5. ФК. „ Спортист” с. Козаревец;
6. ФК „Владислав – 2004” с. Джулюница;
7. ФК „Вихър” с. Добри Дял;
8. ХК „Владислав – 2009” с. Джулюница;
9. ГК Юначе” гр. Лясковец;
10. СК „Браун Тим” гр. Лясковец – клуб по спортно ориентиране;
11. „Волейболен клуб – Лясковец” гр. Лясковец;
12. „Янтра – 1915” – туристическо дружество.
При направен анализ от експерти на общинска администрация се установиха
определени проблеми и затруднения пред ръководствата на спортните и туристически
организации, и се откроиха следните задачи, по който съвместно с общинска
администрация да се работи за техния просперитет:
1. Ясно определяне на статута на клубовете.
2. Осигуряване на условия и оказване на съдействие на спортните клубове при
организиране, провеждане и участие на различни спортни прояви.
3. Подпомагане на дейността на спортните и туристически клубове от страна на
Община Лясковец и популяризиране на постиженията им чрез публикации в
медийното пространство, с цел популяризиране изявите им.
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4. Определяне на ефективността от дейността на всяка спортна организация
регистрирана на територията на Община Лясковец.
5. Оказване на методическа помощ на спортните организации при подготовка
на проекти за кандидатстване пред МФЗС и други външни донори.
6. СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
Спортните обекти и съоръжения са важен фактор за ефективното
функциониране на системата за физическо възпитание и спорт. Това налага постоянна
модернизация на съществуващата спортна база и нейното привеждане в съответствие
с утвърдените международни стандарти и изисквания на Европейския съюз. Една от
основните форми за обвързване на Общината в развитието на спорта е осигуряването
на средства за тяхната експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация. Затова
общинските власти ежегодно планират средства от общинския бюджет и търсят
варианти за външно финансиране за възстановяване и експлоатация на спортните
обекти общинска собственост. На територията на община Лясковец има спортни имоти
в съставните на общината села, стадион „Владислав” с.Джулюница, стадион „Юнак”
с.Козаревец и стадион „Вихър” с.Добри дял и комплекс „Юнак” в гр.Лясковец. Базите
са поддържани и имат необходимите условия, за да бъдат ползвани свободно от
граждани, желаещи да се занимават спорт. В селата Мерданя и Драгижево има
обособена спортна зона, която е неизползваема. Освен базите по населените места се
използват и спортните площадки към училищата. За нуждите на населението от спорт
е създаден открит спортен комплекс в гр.Лясковец, който дава възможност да се
упражняват спортове като баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, тенис на
корт. Отделно комплекса включва детска площадка с 5 детски уреда и пясъчник с
тента за най‐малките жители на града. Спортното съоръжение е общинска собственост
и предвижда „дни на отворени врати“ всекидневно за желаещите да се занимават със
спорт.
Всичко това говори за една добре изградена спортна инфраструктура, която
обаче в определени структури се нуждае от модернизация. Затова със средства от
общинския бюджет и други приходоизточници общинска администрация предвижда
да се реализират поетапно ремонтни и възстановителни работи по подобряване
на общинската спортна база:
‐ Подобряване състоянието на игрищата и дворните пространства в двете
начални училища ‐ „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” в град Лясковец и се създадат
съвременни условия за спорт и отдих;
‐ Ремонт и модернизация на откритата спортна площадка на СОУ „Максим
Райкович“ гр.Лясковец;
‐ Изграждане центрове за спорт, отдих и свободно време в селата Козаревец и
Добри Дял, община Лясковец.
7. СПОРТ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
Спортът като социална среда създава условия за социални контакти,
сътрудничество, връзки и допринася много за интегрирането на хора от малките
населени места в големия град. Неразделна част от спорта е придобиването на етични
стойности и принципи за честна игра – спортна етика. В спортната история на България
не са един и два примерите за откриване и реализиране на големи спортисти от
селата. Неприемливо е да се оставят деца без занимания с физически упражнения и
спорт, понеже малките населени места не разполагат с спортни зали или други
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съоръжения. Това налага Община Лясковец съвместно със спортните клубове да се
ангажират в:
1. Създаване и финансиране на програма за превличане на даровитите деца от
селата към спортните клубове в града с цел реализация в големия спорт.
2. Търсена на варианти за кандидатстване по проекти и програми с цел
подпомагане на спортни клубове, които водят тренировъчен процес в малките
населени.
3. Кметовете на малките населени места да предприемат съвместно с общинска
администрация мерки за превличане на все повече местни младежи към футболните
отбори по селата.
V. ФИНАНСОВО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.
1. Финансирането на дейностите по Програмата за развитие на физическото
възпитание и спорта в община Лясковец е основен фактор за нейното ефективно
изпълнение. Основни източници за финансиране са:
1.1. Община Лясковец.
1.2. Средства от външни източници – проекти по структурни фондове на
Европейския съюз, други национални програми и проекти на МФЗС, ДАМС.
1.3. Собствени приходи на организациите.
1.4. От спонсорство и дарение.
2. Информационна осигуряване на Програмата е свързано с реализирането на
информационната политика в областта на физическото възпитание и спорта, която
изисква рационално използване на съвременните възможности за средствата за
масова информация – печатни издания, радио, телевизия, интернет.
За осъществяване на по ефективна информационна политика е нужно да
насочим внимание към:
• 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;
• Да се запознава обществото с успехите на местните спортисти и отбори;
• Обществеността трябва да се запознае с труда, който полагат спортистите и
треньорите по време на подготовката си;
• Да продължи търсенето и използването на възможностите на интернет за
новостите в спорта, за ползата от спорта като борба срещу наркоманията употребата
на алкохол, агресията и други негативи от напрегнатото ежедневие.
VІ. 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 и треньорите в спортните клубове 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.
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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 на всички учебни и детски
заведения на територията на общината. Необходимо е също и поощряване на
спортните организации при организиране на състезания и тренировъчен процес за
деца и младежи със специални потребности, в това число деца лишени от родителски
грижи и деца в риск. Развитие и утвърждаване на доброволците в спорта.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет‐Лясковец
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