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Настоящата стратегия е основополагащ документ, която определя 

мястото и социалните функции на физическото възпитание, на целите и 

задачите, върху които тя се изгражда, обхвата, организацията на 

управление, приоритетите и спомагателните функции на общината и 

спортните клубове. Основните положения  на общинската стратегия за 

развитието на физическото възпитание и спорта в Община Каварна за 

периода 2017-2022 г. произтичат от приоритетите и целите, залегнали в 

Конституцията на Република България, Закона за физическото възпитание 

и спорт, както и националната стратегия за развитие на физическото 

възпитание и спорта в Република България.  

Стратегията обхваща конкретни задачи, срокове и условия за 

нейното реализиране. 

Развитието на спорта се основава преди всичко на публичните 

власти, на неправителствените спортни организации и доброволно 

ангажирали се лица. Община Каварна поддържа правото на всеки жител да 

има възможност за двигателна активност и разтоварване, възможност за 

достъп до спортните бази и развитие на спортните си навици и физическа 

култура, както и възможност за развитие на спортните таланти. 

 

РАЗДЕЛ І 

ОСНОВНИ 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 и в частност в община Каварна. Въпреки 

постигнатите положителни резултати, направеният анализпоказва, че: 

• Значително се влошава физическото развитие на младото 

поколение по отношение на неговата активност, нараства употребата на 



алкохол и тютюнопушене, бележи ръст нагоре употребата на наркотици 

сред младежите и редица други социални деформации. 

• Финансовите средства в спортните клубове са недостатъчни поради 

липсата на спонсори, което води до спадане нивото на учебно-

тренировъчения процес и до недостатъчно финансиране на подготовката 

на добрите ни спортисти за участие на състезания от държавния и 

международния спортен календар. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

Основна цел на Общинската стратегия за развитието на 

физическото възпитание и спорта в Община Каварна 2017-2022 е 

подобряване на здравето и физическата годност на населението, както и 

постигането на високи спортни резултати от състезателите ни на държавно 

и световно равнище чрез създаване на необходимите условия за системни 

занимания с физически упражнения и спорт. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

- Да задоволява потребностите на населението от всички възрастови 

групи, пол и етнос от занимания за физическа активност и спорт. 

- Да изгради трайни навици за водене на здравословен начин на 

живот, движение, туризъм и спорт; 

- Да утвърди спорта като необходимост, като елемент, нужен за 

социално включване на всеки жител, форма на приобщаване към 

обществеността-възможност за социална активност на жителите на 

общината чрез здравословен начин на живот и двигателна култура; 

- Да създава условия и предлага възможности за спортуване и 

туризъм, с оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално 

обогатяване на личността; 

- Да развива и защитава нравствените ценности на спорта и 

човешкото достойнство, както и сигурността на всички участници в 

спортната дейност; 

- Да дава възможност за изява на млади таланти, да подкрепя 

инициативността и идейността и да стимулира тяхното развитие; 

- Подкрепа в развитието на професионално спортуващите, спортните 

клубове и/или в изграждането на спортни клубове; 

- Утвърждаване на спорта като хоби и/или занимание в свободното 

време сред децата и младежите като форма  на превенция от социално 

изключване, отпадане от училище и други; 

- Създаване нужните организационно-управленски и материално 

технически предпоставки при решаване проблемите на физическото 

възпитание и спорта. 

За изпълнението на тази цел, необходимите подходи следва да бъдат: 



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 Каварна, 

който чрез система от състезания да се превърне в основен двигател на 

спорта сред децата и младежта в общината;  

3. Създаване на условия за подобряване подготовка на каварненските 

спортисти за успешно участие в Европейски и Световни първенства и 

Олимпийски игри; 

4. Поддържане и модернизация на спортно-материалната база. 

Основни принципи и приоритети 

Реализирането на поставените цели и основните задачи на 

стратегията 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 на усилията на общинска администрация с 

общественици, спортни организации, доброволци и други за създаване на 

необходимите условия за стимулиране заниманията с физически 

упражнения, спорт и туризъм; 

- Целесъобразно разпределение на финансовите средства от 

общинския бюджет при изготвянето на ежегодния общински „Спортен 

календар” чрез насочване на времеви и финансов ресурс към организиране 

на спортни събития за обществено и социално включване на деца и 

ученици, работещи, пенсионери, хора в неравностойно положение - т.нар. 

”спорт за всички”; 

- Утвърждаване на спорта като форма на социално включване; 

- Подкрепа на децата и младежите в свободното им време като форма 

на превенция и включване на всички жители в обществения живот чрез 

спорта; 

- Подпомагане дейността на спортните клубове при организацията и 

провеждането на държавни и международни първенства; 

- Създаване на условия и ресурсно осигуряване на спортните 

клубове, развиващи дейността си на територията на община Каварна;  

- Извеждане на висок тренировъчен режим спортната подготовка на 

елитните  спортисти;  

- Поддръжка и модернизиране на спортно-материалната база;  

- Популяризиране на постиженията на каварненския спорт. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА 



 

Стратегията за физическото възпитание и спорт 2017-2022 обхваща 

няколко подсистеми със своя специфична характеристика, цел и задачи: 

1. Физическо възпитание и спорт за всички  
Приоритетна задача в общинската политика е създаване на условия, 

особено на децата и младите хора, към активен двигателен режим и 

здравословен начин на живот. Разнообразие от неорганизирани и 

организирани форми на занимания с физически упражнения и спорт. За 

целта: 

1.1. Да продължи изграждането на механизъм на координация при 

организиране и провеждане на масови състезания, спортни прояви и 

празници в рамките на спортния календар на Община Каварна. 

1.2. По време на ваканции да се изготвят спортни програми, 

ангажиращи свободното време на децата. 

2. Физическо възпитание и спорт в училищата 

Водещата роля в това направление се определя от широкия обхват на 

занимаващите се – най-благоприятната възраст за формиращо въздействие 

на физическите упражнения и спорта при провеждане на учебно-

възпитателен и тренировъчен процес. Директорите на училищата в 

Община Каварна чрез учителите по физическо възпитание и спорт и 

класните ръководители да стимулират участието на децата в спортни 

прояви и да се насочват ученици с изявени спортни заложби към 

съответните клубове. 

3. Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и 

деца и младежи в неравностойно социално положение.  

Особено място в това направление трябва да се отдели на работата с 

децата в неравностойно социално положение, като чрез спортни 

мероприятия и състезания се обхванат по-голяма част от тях. 

4. Спортно майсторство 

Високото равнище на съвременния спорт и изключителната 

конкуренция изискват адекватна система за подготовка на каварненските 

най-добри спортисти. Приоритет в това направление следва да бъде 

създаването на добри условия и предпоставки за издигане на учебно-

тренировъчния и състезателен процес на високо равнище, чрез селективно 

и целесъобразно концентриране на материално-техническия и кадрови 

потенциал през различните етапи на общофизическа и специализирана 

подготовка. Продължаване усилията на общината да се подпомагат  

финансово от общинския бюджет чрез строга система от критерии за 

финансиране спортни клубове, чиято дейност се извършва на територията 

на Община Каварна. 

5. Детско - юношески спорт  

Осъществяване на подбор и създаване на качествена начална спортна 

подготовка на децата и юношите – това е база за развитие на спорта за 



високи постижения и форма на реализация на правото на спортуване на 

младите хора.  

6. Спорт за високи постижения 

Основен фактор в сферата на високото спортно майсторство за 

периода 2017 – 2022г. е подготовката и успешното участие на 

каварненските спортисти в европейските и световни първенства, както и 

домакинства на състезания от национален и международен характер.  

За целта: 

• подготовката на най-добрите каварненските спортисти да се 

планира, организира и осъществява съгласно изискванията на 

националните отбори; 

• конкретизиране и повишаване отговорностите на състезатели и 

лични треньори по организацията и управлението на учебно–

тренировъчния и състезателен процес;  

• актуализиране на целите, задачите, способите и средствата и 

тяхното насочване към действащите фактори на високите спортни 

постижения; 

• усъвършенстване на системата за комплексно възстановяване за 

достигане върхови постижения и призови класирания сред световния 

спортен елит. 

 

Р А З Д Е Л   ІV 

МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Една от основните форми за обвързване на Общината в развитието 

на спорта е подсигуряването на каварненските спортисти на материална 

база, предоставяща добри условия за тренировъчен и състезателен процес 

чрез осигуряване на средства от общинския бюджет за нейната 

експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация. Като основни 

задачи пред Община Каварна по отношение на спортно-материалната база 

общинска собственост продължават да са:  

1. Осигуряване на оптимално функциониране и ползване по 

предназначение на спортните обекти и свързаните с тях обслужващи и 

спомагателни дейности; 

2. Осъществяване от общинска администрация на ефективен контрол 

върху условията за безопасност, на които трябва да отговарят спортните 

съоражения, стопанисвани от Община Каварна;  

3. 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;  

4. Рекламиране на спортни обекти от общинска администрация, с цел 

предоставяне на възможностите, които те предлагат за привличане на 



български и чужди отбори, организиране на състезания от национален и 

международен мащаб;  

5. Обединяване на усилията на Министерство на физическото 

възпитание и спорта, Българските спортни федерации, Община Каварна и 

спортните клубове за съвместна реконструкция и модернизация на 

съществуващите спортни обекти. 

 

Р А З Д Е Л  V 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Финансирането на дейностите по Стратегията за физическото 

възпитание и спорта в Община Каварна е съществен фактор за нейното 

ефективно функциониране. Основни източници на финансиране:  

• от общински бюджет – за подпомагане дейността на спортните 

клубове, за финансиране на инициативи, насочени към подобряване 

здравето и физическата дееспособност на населението и преди всичко на 

децата и младежта;  

• от Министерство на физическото възпитание и спорта;  

• от собствени приходи на сдруженията – доброволни вноски на 

членове, приходи;  

• от спортни състезания, спортни услуги;  

• от спонсорство и дарения;  

• от рекламна дейност;  

• от национални и международни програми, финансиращи проекти в 

областта на спорта. 

 

Р А З Д Е Л  VІ 

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Реализирането на информационната политика в областта на 

физическото възпитание и спорта изисква рационално използване на 

съвременните възможности за средствата за масова информация – печатни 

издания, радио, телевизия, интернет. За изпълнение на целта е нужно: 

• Възпитаване на младите в потребността от спорта, чрез средствата 

за масова информация и системно да се информира обществото за 

предимствата и ползата от заниманията с физически упражнения и спорт; 

• Да запознава обществото с успехите на каварненските спортисти и 

отбори. 

Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и 

спорта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината. 

Реализирането й ще се отчете с изготвянето на ежегодни отчети за 

спортната дейност и перспективите за развитие. 



 

Р А З Д Е Л VІІ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отговорността към здравословния и физически активен начин на 

живот на жителите на Община Каварна, както и отговорността пред 

обществеността за спортна култура принадлежи на общинската 

институция. Изпълнението на тази отговорност е изразено чрез Спортния 

календар на общината и съдействието за провеждане на дейности и 

инициативи извън календара, които отговарят на желанията и 

потребностите на населението. 

В тази връзка общината се стреми: 

- Да организира и провежда традиционни спортни мероприятия, 

ученически общински първенства, състезания и други: 

- Да организира и провежда спортни дейности;  

- Да организира и провежда спортни мероприятия за всяка възраст-

за деца и ученици, за работещи, за възрастни и хора със специални 

потребност и други;  

- Да организира и провежда нови мероприятия и инициативи, и 

разгръща нови възможности за жителите на общината и други;  

- Да организира и провежда различни и разнообразни видове 

дейности за физическа активност, с минимум едно спортно мероприятие 

през активните спортни месеци, с целеви групи-всяка възраст, пол и етнос. 

В периода на изпълнение на настоящата Стратегия ще се поддържат 

принципите на равенство, честна игра и спортна етика, безпристрастност, 

взаимност и толерантност, доброволчество и най-вече отдаденост към 

спорта. Стратегията е  документ, отворен за промени и актуализация през 

целия период на действие. 
 


