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 I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общинската програма за развитие на физическото възпитание и 

спорта в община Горна Оряховица за периода 2017 – 2020 г. е разработена 
съобразно Националната стратегия за развитие на физическото възпитание 
и спорта в Република България 2012 – 2022 г., Закона за физическото 

възпитание и спорта и всички нормативни актове и правилници, които се 
отнасят до физическото образование и спорта. Програмата е в унисон с 
държавната политика за развитието на спорта и цели създаването на 
действащи и ефективни механизми на взаимодействие и координация 
между заинтересованите страни за развитието на спорта - държавата, 
местната власт, спортните и туристически организации. 

 

 II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

 

Целта на Програмата е утвърждаване на физическото възпитание, 
спорта за високи спортни постижения, спорта за всички и социалния 
туризъм, като един от приоритетите на общинската политика, обединяване 
на усилията на всички обществени, неправителствени и частни 

организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и 

социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и 

физическата годност на населението на община Горна Оряховица. 
Дейностите, заложени в общинската програма, ще спомогнат за по-

добрата координация и комплексното обвързване на физическото 

възпитание и спорта със здравеопазването и почивното дело, 

образованието и културата в единна функционална система за увеличаване 
на нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от населението: 

1. Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване 
на спорт и социален туризъм; 

2. Създаване на условия и социален климат за двигателна активност и 

спортна дейност на ведомствен и отраслов принцип за подобряване на 
здравето, професионалната работоспособност, специализираната 
подготовка и реализирането на спортни резултати; 

3. Развитие на ученическия спорт, спорта за хора с увреждания и деца 
в риск с цел подпомагане физическото развитие на децата и младите хора, 
изграждане на умения и навици за системни занимания и здравословна 
двигателна активност; 

4. Модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволи 

потребностите на населението от системни спортни занимания с 
физически упражнения и спорт, както и да осигури условия за подготовка 
и постигане на високи спортни резултати;  

5.Финансиране на спортната политика, създаване на условия за 



развитие на ПЧП при финансиране на дейностите в областта на спорта; 

6. Реализиране на политика на отворени врати с цел насърчаване на 
физическото възпитание и спорта за всички и популяризиране на спорта за 
високи постижения. 
 

Общинската програма за развитието на физическото възпитание и 

спорта за периода 2017 – 2020 г. подлежи на актуализация, съгласно 

настъпващите промени в законодателството и нормативните документи. 

Неразделна част от Програмата са:  

Приложение №1 - План за спортните дейности в община Горна 
Оряховица; 

Приложение №2 - Кадрово обезпечаване; 

Приложение №3 - Система  „Спорт за всички”, Детска спортна школа 
/ДСШ/, брой групи; 

Приложение №4 - Специализирана спортна школа /ССШ/, Спорт за 
високи спортни постижения; 

Приложение №5 - Принос към националния спорт, участия в 
международни първенства и турнири; 

Приложение №6 - Система „Спорт за всички”, „Ученически игри” – 

участие на училищни отбори в различните етапи /брой отбори и брой 

участници/. 
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МЯРКА ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ЦЕЛ: Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт и социален туризъм 

Преструктуриране на 
държавните и 

общинските спортни 

организации с цел 

подобряване на 
здравословната 
двигателна активност 
на хората, създаване на 
условия за 
самостоятелно или 

организирано 

практикуване на спорт 
или социален туризъм 

  Дейност 1.1: 

  Обвързване на политиката в развитието на      
физическото възпитание и спорта и 

социалния туризъм с политиките в областта 
на образованието, здравеопазването, услугите 
и отдиха на регионално и национално ниво 

чрез: 
- утвърждаване на подход за 

интегриране на политиките, целите и 

дейностите; 
- създаване на условия и възможности 

на хората за практикуване на спорт в 
свободното време, реализиране на 
лични спортни резултати; 

- пълноценно използване на наличните 
ресурси – материална база, кадри и др. 

Дейност 1.2: 

Преструктуриране на програмите на 
институциите и спортните организации, 

имащи отношение към развитието на спорта 
за всички за усвояване на средства от 
Структурните фондове на ЕС по съответните 
оперативни програми. 

 

 

ММС, 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни клубове от 
общината 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавни 

институции, 

Община 
Г. Оряховица и 

спортни 

организации 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗФВС, Национална 
програма за развитието на 
ФВС 

Нови и изменени 

нормативни актове  
Решения на ОбС 

Горна Оряховица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на 
информационни кампании 

на регионално и общинско 

ниво, съобразени с 
националните  за 
популяризиране на 
двигателната активност и 

здравословен начин на 
живот. 
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Дейност 1.3: 

Разширяване и пълноценно използване на 
потенциала на спортните клубове и  

организации за създаване на условия за 
здравословна двигателна активност и 

разнообразяване на спортните услуги за 
използването им в свободното време, 
сътрудничество с частния сектор, 

приобщаване на  доброволното участие при 

организиране и провеждане на спортни 

дейности – доброволни сътрудници, 

инструктори, технически лица и др.. 

 

Дейност 1.4: 

Провеждане на регионални и общински 

информационни кампании с цел 

популяризиране на спорта, двигателната 
активност и здравословния начин на живот  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица, 
печатни и 

електронни медии 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

Включване на доброволци 

в спортните дейности. 

Обучение на доброволци 

за национални и 

международни кампании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой публикувани 

тематични материали в 
печатни и ел. медии и 

проведени информационни 

кампании 

 

МЯРКА 2: 

Увеличаване  размера 
на средствата от 
държавата, общините, 
отделните 
министерства, 
ведомства и 

институции, 

предназначени за тази 

област и постигане на 
разумен баланс между 

ДЕЙНОСТ 2.1: 

Увеличаване на ангажиментите на държавата 
и местните власти към спорта и социалния 
туризъм, както и преразпределение на 
наличните ресурси с оглед осигуряване на 
финансови средства за промяна на ниската 
двигателна активност на гражданите. 

ДЕЙНОСТ 2.2: 

Усъвършенстване на модела на финансиране 
чрез: 

ММС, 

Община 
Г. Оряховица 
 

 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

Увеличение на средствата 
от държавата, общината и 

спортните организации 

 

 

 

 

 

Преразпределение на 
финансовите средства от 
общинския бюджет в полза 
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тези средства и 

средствата за спорта за 
високи постижения – 

чрез пренасочване и 

правилно 

преразпределение на 
наличните финансови 

ресурси.Въвеждане на 
контрол върху тяхното 

усвояване. 

- устойчиво прилагане на системата за 
финансово подпомагане на спортните 
организации, обвързани с резултатите 
и ефектите от въздействие; 

- разширяване на програмното и 

проектното финансиране; 
- усъвършенстване на процедурите на 

общественополезна дейност на 
спортните организации за развитието 

на спорта за всички в свободното 

време при максимална прозрачност, 
обективни критерии и параметри и 

целесъобразно разходване на 
средствата. 

 

на спорта за всички. 

Контрол от страна на 
общината за 
изразходването на 
средствата. 
Разработване на проекти от 
Дирекция„ИР” в Общината 
за усвояване на средства от 
Структурните фондове и 

съответните оперативни 

програми. 

Брой проекти.  

Брой програми.  

Брой спортни прояви.  

Брой участници  и % с 
наднормено тегло. 

МЯРКА 3: 

Разработване, 
финансиране и 

реализиране на 
програми и проекти в 
областта на спорта в 
свободното време с 
оглед осигуряване на 
условия за 
практикуване на спорт, 
изява и реализиране на 
лични спортни 

резултати 

ДЕЙНОСТ 3.1: 

Активно насърчаване на спортните клубове и 

спортните организации за разработване и 

изпълнение на държавни програми за 
насърчаване на различни групи от хора за 
поддържане и усъвършенстване на своите 
двигателни умения, чрез практикуване на 
спорт. Програми за: 

- Спорт за всички; 

- Спорт в свободното време; 
- Спорт практикуван на възрастов, 

териториален, ведомствен и отраслов 
принцип; 

- Начално обучение по вид спорт; 
- Спортни занимания за деца през 

ваканционните дни; 

Община  
Г. Оряховица, 
ОП „МДСИП”, 

спортни клубове 

постоянен 

 

 

Безвъзмездно предоставяне 
на спортната база за 
тренировъчна дейност, 
осигуряване на график за 
изпълнението на проекти. 

Подпомагане на спортните 
клубове и организации при 

разработването и 

реализирането на проекти. 

Медийна подкрепа и 

партньорство. Пълно 

съдействие от страна на 
училищните ръководства 
при презентацията на 
проектите и сформирането 

на групите. 
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- Спортни занимания за деца с 
увреждания и деца в риск. 

МЯРКА 4: 

Подпомагане с 
финансови средства на 
програми и проекти на 
спортни и спортно – 

туристически 

организации, 

осъществяване на 
дейности в областта на 
спорта за всички с 
оглед обогатяване на 
спортните клубове на 
регионално и 

национално ниво. 

ДЕЙНОСТ 4.1: 

Подпомагане дейността на спортните 
организации с цел разширяване и 

подобряване на капацитета за изготвяне и 

управление на програми и проекти в областта 
на физическото възпитание и спорта /ФВС/ 

чрез: 
- допълнително материално 

стимулиране на спортни организации 

и спортни клубове работещи по 

програми и проекти на ММС; 

- оказване на компетентна помощ и 

съдействие при изготвянето и 

изпълнението на проекти и програми; 

- Подпомагане с финансови средства на 
спортни  и спортно-туристически 

организации за провеждане на 
традиционни масови прояви на 
национално ниво. 

Община  
Г. Оряховица, 
ОП „МДСИП” 

февруари  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 април 

  май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юни 

 

 

септември 

 

Създаване на Комисия за 
разглеждане и 

утвърждаване 
финансирането на проекти 

на спортни клубове и 

организации, които 

администрират и 

провеждат масови прояви 

на национално и 

регионално ниво. 

 

 

 

 

Дни на отворени врати; 

- Лекоатлетическа 
щафетна обиколка 
на града; МТ „Г. 

Божиков”; „Move 

Week” седмица на 
активен спорт; 

- Спортно -

туристически 

празник на х. 

„Божур”. 

- Регионален турнир 

по спортна 
акробатика; 

- Крос „Златна есен”; 

- „Фамилатон в Горна 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октомври 

/2018, 

2020/ 

 

 

 

 

 

декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октомври 

– юни 

 

Оряховица“ -

семейни игри 

- „Now we Move”- 

седмица на 
мобилността -
турнир по 

стрийтбол, 

флашмоб; 

 

- Лекоатлетически 

шосеен пробег- 
мемориал „Димитър 

ВелиславовДимитро
в-Мики”; 

Международен ден 

на възрастните 
хора; 

- Турнир по борба„Н. 

Петров” за деца; 
- Празничен турнир 

по футбол; 

- Коледни турнири по 

футбол, бадминтон, 

хандбал, тенис на 
маса, тенис на корт 
и др.; 

- Турнир по шахмат и 

табла за хора с 
увреждания; 

- „Ученически игри” 

всички етапи. 
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МЯРКА 5: 

Утвърждаване и 

финансиране на 
програми за развитието 
на спортна дейност на 
регионално ниво в 
съответствие с 
Национална стратегия 
за развитието на ФВС в 
Република България 
2013 – 2022 г. и 

Национална програма 
за развитие на ФВС 

ДЕЙНОСТ 5.1: 

Разработване и изпълнение на общински 

програми за развитие и насърчаване на ФВС 

и социалния туризъм за различни групи от 
населението. 

 

ДЕЙНОСТ 5.2: 

Планиране и осигуряване на средства от 
общинския бюджет за развитие на ФВС и 

социалния туризъм и осъществяване на 
ефективен контрол за разходването им по 

предназначение. 

 

Община  
Г. Оряховица 
 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица 
 

 

 

 

 

февруари -

март  
2017 г. 
 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Разработена общинска 
програма за развитие на 
ФВС и социалния туризъм  

 

 

 

Увеличаване на средствата 
от общинския бюджет 
 

 

 

 

МАРКА 6: 

Създаване на условия 
за подпомагане 
практикуването на 
социалния туризъм от 
различните 
слоеве/групи от 
населението на 
общината. 

МЯРКА  6.1: 

Разработване и изпълнение на програми в 
областта на социалния туризъм  от БТС, 

туристическите дружества  с поети 

ангажименти за опазване на околната среда. 

ДЕЙНОСТ 6.2:Разработване и изпълнение от 
БТС и туристическите дружества на 
програми за социален туризъм за учащите и 

активиране на контактите с училищните 
ръководства и настоятелства. 

 

ДЕЙНОСТ 6.3: 

Изграждане и поддържане на спортно – 

туристическата база, зони за отдих и здраве, 
подходящи маршрути, заслони и др. и 

популяризирането им. 

БТС, 

Община  
Г. Ораховица, 
ТД „Камъка” 

 

 

БТС, 

училища,  
ТД „Камъка” 

 

 

 

 

БТС, 

Община  
Г. Оряховица, 
ТД „Камъка” 

постоянен 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

Методическа помощ за 
реализиране на дейности, 

подкрепящи развитието на 
социалния туризъм. 

 

 

Реновиране на 
съществуващите пътеки и 

еко пътеки за туризъм. 

 

 

 

 

Поддръжка  на 
туристически заслон,  

х. „Божур” и защитена 
местност Божур поляна. 
Изграждане на детска 
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спортна площадка с уреди 

за деца до 12 г.възраст. 
 

ЦЕЛ: Създаване на условия и социален климат за двигателна активност и спортна дейност на ведомствен и отраслов принцип за 

подобряване на здравето, професионалната работоспособност, специализираната подготовка и реализирането на  спортни 

резултати 

МЯРКА 1: 

Оптимизиране на 
физическата подготовка 
и спортна дейност на 
служителите на МВР 

ДЕЙНОСТ 1.1: 

Определяне на реда и начина за организиране 
и провеждане на спортно – състезателна 
дейност на служителите от системата на МВР 

МВР, 

Община  
Г. Оряховица, 
РУ на МВР,  

РС „ПБЗН“ 

постоянен Отдаване за безвъзмездно 

ползване на спортно – 

материалната база при 

провеждане на спортни и 

туристически 

мероприятия, дейности от 
вътрешноведомствен или 

национален характер 

МЯРКА 2: 

Създаване на условия 
за практикуване на 
спорт, изяви и 

реализиране на лични 

спортни резултати на 
служители на МВР и 

РС „ПБЗН“, както и на 
членове на техните 
семейства 

ДЕЙНОСТ 2.1: 

Увеличаване на проявите, спортовете и 

дейностите, включени в държавния 
полицейски спортен календар с оглед 

повишаване на физическата дееспособност, 
професионална работоспособност и 

усъвършенстване на специализираната 
подготовка. 

ДЕЙНОСТ 2.2: 

Пълноценно използване на потенциала на 
полицейските спортни клубове за създаване 
на  условия на служителите от системата на 
МВР, както и на членовете на техните 
семейство за здравословна двигателна 
активност.  

Община  
Г. Оряховица, 
РУ на МВР  

 

 

 

 

 

 

 

РУ на МВР 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

Изготвяне на спортен 

календар на дейностите за 
спорт и туризъм в 
системата на РУ на МВР,  

РС „ПБЗН“и включването 

му в общинския спортен 

календар. 

 

 

 

Иницииране на нови 

спортни и туристически 

прояви с цел реализиране 
на лични спортни 

резултати с участие на 
членове на техните 
семейства: 
„Ние обичаме спорта”. 
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МЯРКА 3: 

Създаване на условия 
за двигателна активност 
на работници и 

служители в 
предприятия и 

учреждения 

ДЕЙНОСТ 3.1: 

Координиране на действията със синдикати и 

работодатели за създаване на социален 

климат за занимания със спорт на 
работниците и служителите 
 

 

 

ДЕЙНОСТ 3.2: 

Стимулиране на работодатели с принос в 
корпоративната социална отговорност. 

 

Синдикати, спортни 

организации на 
отраслов принцип, 

работодатели 

 

постоянен
. 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

Подпомагане в 
организирането и 

провеждането на 
работнически първенства и 

турнири.Предоставяне за 
безвъзмездно ползване на 
спортната база. 
Синдикална преходна купа 
за работодател осигурил 

най-много часове за спорт 
и туризъм на  работниците 
и служителите си. 

Увеличаване броят на 
участниците в национални 

браншови спартакиади. 

ЦЕЛ: Развитие на ученическия спорт, спорта за хора с увреждания и деца в риск с цел подпомагане физическото развитие на 

децата и младите хора, изграждане на умения и навици за системни занимания и здравословна двигателна активност  

МЯРКА 1: 

Оптимизиране на 
двигателния режим в 
предучилищните 
детски заведения като 

неразделна част от 
личностното развитие и 

възпитание на деца със 
средствата и формите 
на физическите 
упражнения и игри 

 

ДЕЙНОСТ 1.1: 

Разработване, финансиране и координиране 
изпълнението на програми за реализиране на 
оптимален двигателен режим за децата в 
детските градини чрез занимания с физически 

упражнения и игри 

ММС, МОН 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни клубове 

постоянен Да се реализират проекти 

по програма „Спорт за 
децата в детските градини” 

на ММС на спортове с 
ранна спортна 
специализация – футбол, 

спортна акробатика, мини 

хандбал, таекуондо, 

бадминтон и др. 

МЯРКА 2: 

Разширяване на обхвата 
от организационни 

ДЕЙНОСТ 2.1: 

Подпомагане на училищните спортни 

клубове/УСК/ за подобряване на училищната 

Община 
Г. Оряховица, 
училища 

постоянен Обогатяване на вътрешно – 

училищния спортен 

календар с дейности по 
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форми за спортуване на 
учащи в 
извънучилищните 
педагогически 

учреждения 

спортна дейност и увеличаване броя на 
активно спортуващите учащи. 

ДЕЙНОСТ 2.2:  

Организационно и методическо подпомагане 
на дейността на общинските спортни 

организации с предмет на дейност 
ученически спорт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Спортни клубове 

интереси с включени 

дейности по време на 
лагери, зелени училища и 

др. 

ЦЕЛ: Модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволи потребностите на населението от системни спортни 

занимания с физически упражнения и спорт, както и да осигури условия за подготовка и постигане на високи спортни резултати 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

МЯРКА 1: 

Въвеждане на единен 

национален стандарт за 
спортните обекти и 

съоръжения 

ДЕЙНОСТ 1.1: 

Насърчаване  сътрудничеството между 
общината, спортните организации и частния 
сектор за развиване и управление на 
спортната инфраструктура. 

ДЕЙНОСТ 1.2: 

Създаване на хармонизирана нормативна 
база, регламентираща управлението, 

експлоатацията и контрола на спортните 
обекти и съоръжения 

ММС, 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни 

организации 

постоянен Брой регистрирани сп. 

комплекси, обекти и 

съоръжения на 
територията на Община Г. 

Оряховица: 
- спортен комплекс 

„Н.Петров” 

- стадион 

„Локомотив” и 

прилежащи спортни 

терени; 

- 22 училищни 

спортни площадки и 

11 физкултурни салона 
публична общ. 

собственост; 
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3 физкултурни салона и 9 

спортни площадки – 

държавна собственост; 
- 3 спортни игрища – 

общинска собственост 
-Мултифункционална 
спортна площадка; 
- Ледена пързалка; 
Категоризиран – 1 обект: 
– х. „Божур” 

 

МЯРКА 2: 

Планиране и 

изграждане на спортни 

обекти и съоръжения и 

обекти за социален 

туризъм 

ДЕЙНОСТ 2.1: 

Изграждане на нова спортна инфраструктура, 
включваща многофункционални спортни 

зали за различни видове спорт, открити 

спортни площадки, тенис кортове, открити 

плувни басейни, осигуряващи на населението 

възможност за практикуване на елитен и 

масов спорт, повишаване на здравния статус 
на нацията. 

ДЕЙНОСТ 2.2: 

Оптимално разпределяне на наличния 
финансов ресурс. 

ММС, 

МРРБ, 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни 

организации 

Еврофондове 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

Изграждане на футболно 

игрище с изкуствено 

затревяване  в района на 
спортен комплекс „Н. 

Петров”. 

Изграждане на игрище за 
футбол с изкуствена 
настилка в междублоково 

пространство в кв. Пролет; 
 

МЯРКА 3: 

Реконструкция и 

модернизация на 
спортни обекти и 

съоръжения и обекти за 
социален туризъм 

ДЕЙНОСТ 3.1: 

- Привеждане на спортните обекти и 

съоръжения на регионално ниво във 
вид, отговарящ на международните 
стандарти; 

- Осигуряване на достъп и създаване на 
условия за спорт до обектите на хора с 
увреждания; 

Държавни 

институции, 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни 

организации, 

Еврофондове 

постоянен 

 

- ремонт на зала за силов 
трибой; 

- ремонт на зала по тенис 
на маса; 
-ремонт на зала 
акробатика; 
- ремонт и възстановяване 
на 2 бр. тенис кортове; 
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- Полагане на енергоспестяващи 

технологии за ток и топлоизолация, 
топлоподаване и др. 

- ремонт на стари 

съблекални; 

- ремонт и застилане на 
лекоатлетическа писта с 
шамот на стадион 

„Локомотив”; 

 - възстановяване на 
тренировъчно игрище за 
футбол; 

- ремонт и изграждане на 
напоителна система на 
футболно игрище в Долна 
Оряховица. 
 

МЯРКА 4: 

Формиране на политика 
за управление, ползване 
по предназначение и 

упражняване на 
контролен механизъм 

по отношение на 
спортните обекти и 

обектите за социален 

туризъм – държавна и 

общинска собственост 

ДЕЙНОСТ 4.1: 

- Осъществяване на постоянен контрол 

по ползването по предназначение и 

ефективност на стопанисване на 
спортните обекти  и съоръжения и 

обектите за социален туризъм; 

- Достигане на максимална 
функционалност и сигурност при 

тяхната експлоатация; 
- Създаване на синхронизирана 

подзаконова нормативна база, 
регламентираща ползването на 
спортни обекти и съоръжения. 

 

ММС, 

Община  
Г. Оряховица 

 

постоянен 

 

Проверки извършвани от 
РЗИ по отношение на 
хигиенното състояние на 
обектите – планови и 

внезапни проверки или по 

сигнал. 

Проверки извършвани от 
комисия за сигурността на 
спортните обекти и 

съоръжения с 
представители от ММС, 

РДНСК, РУ на МВР,  

РС „ПБЗН“, Община Г. 

Оряховица и ОП 

„МДСИП”, назначена със 
заповед на кмета на 
общината. 
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Проверки от РС „ПБЗН“ по 

отношение на пожарната 
безопасност при 

експлоатация на спортните 
и туристически обекти; 

Комисия за проверка на 
спазване на графиците и 

пълняемостта на групите 
по съответният вид спорт. 

МЯРКА 5: 

Насърчаване на ПЧП за 
инвестиции в 
строителството, 

реконструкция и 

модернизация на 
спортни обекти и на 
обектите за социален 

туризъм по съвременни 

технологии за 
гарантиране на висока 
функционалност и 

максимална сигурност 
при тяхната 
експлоатация 

ДЕЙНОСТ 5.1: 

- Увеличаване броят на изградените, 
реконструирани и модернизирани спортни 

обекти, осигуряващи качествени спортни 

услуги; 

- Създаване на дългосрочно 

сътрудничество между публични 

партньори и частни партньори за 
дейности от обществен интерес. 

Община Г. 

Оряховица, 
частни инвеститори 

постоянен Брой реализирани ПЧП. 

Брой изградени 

реконструирани и /или 

модернизирани сп. обекти. 

 

МЯРКА 6: 

Повишаване на 
минималните 
диференцирани 

размери на паричните 
средства, които се 
осигуряват от 
държавния бюджет за 

ДЕЙНОСТ 6.1: 

- Подпомагане с финансови средства 
спортни федерации и спортни клубове 
по проекти за изграждане и 

експлоатация и  модернизация на 
спортни обекти и съоръжения по 

Наредба № Н-2/08.05.2014 година за 
финансово подпомагане на 

ММС, 

МРРБ, 

Община Г. 

Оряховица, 
спортни 

организации,  

Еврофондове 
 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

Брой одобрени за 
финансирани  проекти  по 

Наредба № Н-2/08.05.2014 

година за финансово 

подпомагане на 
строителството и ремонта 
на спортните обекти и 

съоръжения 
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експлоатация и 

издръжка на спортните 
обекти и съоръжения – 

държавна и общинска 
собственост 

строителството и ремонта на 
спортните обекти и съоръжения 

 

- Увеличаване размера на 
финансирането от държавата, 
общината, ведомства  и др. 

институции за изграждане , 
експлоатация и модернизация на 
спортни обекти и съоръжения; 

 

 

 

- Финансиране от ЕС за изграждане, 
експлоатация и модернизация на 
спортни обекти и съоръжения. 

 

 

ММС, 

МРРБ, 

Община  
Г. Оряховица, 
Еврофондове 
 

 

 

Община Горна 
Оряховица, 
Еврофондове 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

Отделяне на средства от 
общинския бюджет за 
основен ремонт на 
спортната база. 
Брой одобрени проекти за 
модернизация на спортни 

обекти. 

 

Кандидатстване за 
финансиране от ЕС на 
проекти за изграждане и 

ремонт на спортни обекти. 

 

 

ЦЕЛ: Финансиране на спортната политика, създаване на условия за развитие на ПЧП при финансиране на дейностите в 

областта на спорта 

МЯРКА ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ИНДИКАТОРИ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

МЯРКА 1: 

Утвърждаване на 
програмно и проектно 

финансиране на 
общественополезните 
дейности в областта на 
спорта 
 

ДЕЙНОСТ 1.1: 

Утвърждаване на програмното и проектно 

финансиране на общественополезни дейности 

в областта на спортна в общината. 
 

ДЕЙНОСТ 1.2: 

Взаимодействие, координация и 

последователност в действията на 
институциите и спортните организации при 

реализиране на програмите. 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни 

организации 

 

 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни 

организации 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

Кандидатстване за 
финансиране по програми 

и брой реализирани 

програми. 

 

 

Участия в срещи и 

обучения. 
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ДЕЙНОСТ 1.3: 

Оказване на методическа помощ за ефективна 
подготовка на ръководителите на спортни 

организации за усвояване на модерен 

европейски програмно-проектен подход на 
финансиране 

 

Министерства, 
Община Г. 

Оряховица, 
спортни 

организации 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

Участия в срещи и  

обучения 

МЯРКА 2: 

Въвеждане на ясни и 

обективни критерии, 

точни и измерими 

показатели при 

разпределение на 
държавните и 

общинските средства за 
общественополезна 
дейност на спортните 
организации при 

спазване на принципа 
за концентрирано 

използване на 
наличните ресурси с 
оглед тяхното 

ефективно въздействие 

ДЕЙНОСТ 2.1 

Изготвяне на система от критерии за 
финансово подпомагане на спортните 
организации с държавни и общински 

средства; 
 

ДЕЙНОСТ 2.2: 

Осъществяване на ефективни контролни 

дейности върху финансовите средства. 

Община  
Г. Оряховица 
 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

постоянен 

Контролни дейности на 
спортните организации в 
община, съгл. приета 
Наредба  на ОбС за 
субсидиране на спортните 
клубове в ОбщинаГорна 
Оряховица. 

ЦЕЛ: Реализиране на политика на отворени врати с цел насърчаване на физическото възпитание и спорта за всички и 

популяризиране на спорта за високи постижения 

МЯРКА 1: 

Осигуряване на 
публичност, 
прозрачност и медийна 
активност на 
национално и 

ДЕЙНОСТ 1.1: 

Изготвяне и предоставяне на медиите на 
актуална информация за развитието на 
физическото възпитание и масовия спорт, с 
цел подобряване на здравословната 
двигателна активност на хората и създаване 

 

Община  
Г. Оряховица, 
ОП „МДСИП” 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

Изготвяне и предоставяне 
на отчети за спортните 
резултати от клубовете на 
регионалните медии. 

Публикуване на месечни 

спортни календари в 
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регионално ниво при 

отразяване на 
дейността на ММС, 

общините и спортните 
организации и 

реализиране на 
държавната политика в 
областта на 
физическото 

възпитание и спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на възможности за самостоятелно или 

организирано практикуване на спорт и 

социален туризъм. 

ДЕЙНОСТ 1.2: 

Организиране и провеждане на национални, 

регионални и общински информационни 

кампании за повишаване на двигателната 
активност и осигуряване на здравословен 

начин на живот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ 1.3: 

Организиране на официални срещи и 

церемонии с участието на елитни български 

спортисти с цел популяризиране на спорта за 
високи постижения и успехите на наши 

треньори и спортисти на световни, 

 

 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица, 
ОП „МДСИП” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица 
 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

електронни и печатни 

медии. 

 

 

 

Да се организират дни на 
профилактика на 
наднорменото тегло и 

затлъстяване  под 

надслов:” Здравословно 

хранене и движение – 

залог за по-добро здраве” 

- конкурс за детска 
рисунка или 

апликация на тема – 

здравословни храни 

и хранене; 
- беседи с лекари за 

вредата от 
тютюнопушене, 
алкохол, наркотици, 

нездравословно 

хранене, безопасно 

полово общуване  
- „Празник на 

знанието“. 
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МЯРКА 2 

Популяризиране 
развитието на 
физическото 

възпитание и спорта за 
всички, в т. ч. спорта за 
учащи и спорта за хора 
с увреждания и деца в 
риск, и търсене на 
отзвук в обществото 

 

МАРКА 3 

Устойчивост и  

надграждане на 
ежегодно изпълнявани 

проекти и инициативи, 

свързани със спорта 
като средство за 
междукултурен диалог, 
възпитаване към 

толерантност и честна 
игра 

европейски първенства и олимпиади. 

 

ДЕЙНОСТ 2.1: 

Ежегодно изготвяне на идеен проект и 

реализиране на национална кампания „Аз 
обичам спорта” през м. май, обявен за месец 

на българския спорт. Кампанията има за цел 

да приобщи максимален брой подрастващи 

към организирани спортни занимания, да 
популяризира спорта, физическата активност 
и социалния туризъм. 

 

 

ДЕЙНОСТ 3.1: 

Организиране наофициални срещи и 

церемонии с  срещи и спартакиади на 
български младежи, живеещи в чужбина; 
 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ 3.2: 

Организиране на спортни прояви  „Искам да 
бъда” в рамките на програмата за 
интегриране на деца от ромски  произход и 

други етноси. 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица, 
спортни клубове, 
НПО 

 

 

 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица, 
НПО, 

побратимени 

градове  
 

 

 

 

Община  
Г. Оряховица, 
ОП „МДСИП”, 

училища 
 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

Брой реализирани 

мероприятия по 

национална кампания:”Аз 
обичам спорта” в Община 
Горна Оряховица 
 

 

 

 

 

Участие в спортни срещи 

на деца и младежи с 
отбори от общината д деца 
и младежи с отбори от 
държави с изградена 
българска общност, 
градове  побратимени на 
Горна Оряховица и други. 

 

Организиране на спортни 

прояви за деца от ромски  

и друг произход. 
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III. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Средства от общинския бюджет за съответната година. 
2. Средства от ММС. 

3. Средства от донори по проекти и програми. 

4. Спонсорство и дарения. 
5. Други източници. 

 

 


