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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Спортът представлява разрастващо се социално и икономическо явление със 

значителен принос към стратегическите цели на Европейския съюз за 

постигане на солидарност и благополучие.  

Спортът е привлекателен за гражданите от трансграничния регион на българо-

сръбската граница и голяма част от тях редовно участват в спортни дейности. 

Той създава значими ценности като отборен дух, солидарност, толерантност и 

честна игра, които способстват за личностното развитие и реализация. Той 

насърчава активния принос на гражданите от региона за обществото, като по 

този начин спомага за укрепването на активната гражданска позиция. Спортът 

има съществена роля за жителите на региона.  

Развитието на спорта в трансграничния регион обаче се изправя също така 

пред новите заплахи и предизвикателства, които се разпространяват с 

високоскоростни темпове в европейското общество, като например търговски 

натиск, експлоатация на млади играчи, допинг, расизъм, насилие, корупция и 

изпиране на пари.  

Община Берковица и община Палилула са институции, които имат 

първостепенна отговорност за провеждането на спортните дейности в 

трансграничния регион, като централна роля се отрежда на училищата, 

спортните организации и клубове, разположени на тяхната територия. 

Създаването на условия за занимания с физически упражнения и спорт от 

населението е неразделна част от социалната политика на общините Берковица 

и Палилула за съставните им населени места.  

Настоящата програма цели да даде стратегическа ориентация относно ролята 

на спорта в трансграничния регион, да насърчи взаимните дискусии по 
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конкретни проблеми, да увеличи съобразяването със спорта при изготвянето 

на политиките в областта на спорта на локално ниво и да привлече вниманието 

на обществеността към нуждите и спецификата на този сектор в региона. 

Целта на програмата е да очертае по-нататъшни действия на междуобщинско 

ниво по отношение на спорта. Съвместната програма е насочена към ролята на 

спорта в обществото, социалните му измерения и начина, по който той е 

организиран в двете общини и като цяло в трансграничния регион, както и 

върху последващите стъпки за изпълнението на съвместни инициативи. 

Конкретни предложения за по-нататъшни съвместни действия на двете общини 

са посочени в мерките на Програмата, които включват дейности, които да 

бъдат изпълнени или подкрепени от общинските администрации. Програмата 

акцентира върху създаване на предпоставки за насърчаване на целевите групи 

към физическа активност и системно практикуване на занимания със спорт, 

както и на пълноценното и ефективно използване на организационните, 

материално технически и кадрови условия за развитие на спорта. Чрез 

насърчаване на физическата активност и развитието на спорта в таргетираните 

групи се създава и развива разбиране и желание за здравословен начин на 

живот, физическо и духовно израстване, възпитание на фундаментални 

социални ценности като честност, самодисциплина, солидарност, дух на 

екипност, толерантност и честна игра. 
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II. ИЗСЛЕДВАНЕ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

При изготвянето на настоящата съвместна програма, екипът на „Гецов и 

партньори консултантс” ЕООД проведе множество консултации със спортни 

дейци по въпроси от общ интерес, както и консултации онлайн, които 

показаха, че съществуват големи очаквания за ролята на спорта в 

трансграничния регион и действията на общинските администрации в тази 

област. Програмата е съобразена с националните особености, спортните 

традиции и социално - икономическите условия в региона. Разработена е в 

съответствие с „НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 – 2022“, Закона за 

физическото възпитание и спорта и с действащата нормативна уредба в 

областта на спорта в България и Сърбия, както и със спортните традиции и 

предизвикателствата пред провеждането на спортни мероприятия на местно 

ниво. 

  



Настоящата програма е разработена в рамките на проект “Насърчаване на териториалната кохезия 

между трансгранични райони чрез развитието на социална инфраструктура в областта на спорта 

между общините Берковица и Палилула“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

 
 

6 | С т р .    

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В 

ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ПАЛИЛУЛА 

 

III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:  

 

 “Спорт” - всички форми на физическа активност, които чрез 

самостоятелно или организирано участие имат за цел реализиране 

или подобряване на физическата дееспособност и емоционалното 

състояние, формиране на социални отношения или постигане на 

резултати в състезания на всички нива.  

 “Спортни обекти и съоръжения” - спортна инфраструктура - 

движими и/или недвижими вещи и прилежащите към тях терени, 

общежитие за спортисти, административни и складови постройки, 

обслужващи съответната спортна инфраструктура, предназначени за 

подготовка на състезатели и за трайно задоволяване на обществените 

потребности в областта на физическото възпитание, спорта и 

социалния туризъм, за провеждане на спортни културни и други 

мероприятия.  

 “Спортни организации” - юридически лица, които осъществяват 

тренировъчна, състезателна и организационно-административна 

дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират 

физическото възпитание и спорта.  

 “Спортни клубове” - доброволни сдружения на граждани, 

юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират 

физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и 

спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт.  

 “Спорт за всички” - система от широко достъпни средства, способи и 

форми на двигателна активност за развлечение, укрепване на 

здравето и подобряване на физическата годност на хората чрез 

индивидуални или групови спортни занимания.  
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 “Социален туризъм” - форма на двигателна активност сред 

природата за подобряване на физическата работоспособност и 

емоционално обогатяване на личността чрез организиране на 

свободното време, отдиха, почивката и физическото възстановяване 

на гражданите.  

 “Спортни деятели” - лица, които пряко или косвено подпомагат, 

организират и провеждат различните дейности в сферата на спорта.  

 “Спортисти аматьори” - лица, които провеждат системна 

тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна 

професия. 

 “Професионални спортисти” - лица, за които спортът е основна 

професия.  

 “Държавен спортен календар” - система от целесъобразно 

подредени във времето спортни състезания за цялата територия на 

страната.  

 “Международен спортен календар” - система от целесъобразно 

подредени във времето спортни състезания, утвърдени от 

международна спортна федерация.  

 “Извънкласна и извънучилищна спортна дейност” - доброволно 

организирани форми на тренировъчна и състезателна дейност, които 

не фигурират в задължителните програми по физическо възпитание в 

учебните заведения.  

 “Национален регистър на спортните организации” - 

информационен масив, съставен от документи на хартиен носител и 

електронна база данни, които съдържат основните характеристики на 

спортните организации в Република България.  
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 “Спорт за високи постижения” - специализирана система от 

средства, методи и форми на двигателна активност на лица, 

картотекирани като спортисти, с цел постигане на максимална изява 

при подготовка и участие в състезания, организирани и контролирани 

от спортни организации.  

 “Спортни услуги” - всички платими услуги, свързани със 

специфичната спортна дейност (треньорски услуги, предоставяне на 

спортни обекти и съоръжения за спортни занимания и други).  

 “Спортен съдия” - лице със специална квалификация и права да 

ръководи спортни състезания по определен вид спорт, да контролира 

спазването на правилата за тяхното провеждане и да регистрира 

постигнатите спортни резултати.  

 “Треньор” - спортен педагог по вид спорт, който организира и 

провежда спортно-тренировъчна и състезателна дейност със 

спортисти с различна квалификация.  

 “Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален 

туризъм” - информационен масив за обществено ползване, съставен 

от документи на хартиен носител и електронна база данни, който 

съдържа формите на собственост, вида и функционалното 

предназначение на спортните обекти и обектите за социален туризъм 

в Република България.  

 “Високоразряден спортист” - спортист, който е постигнал високи 

спортни резултати в европейски и световни първенства и олимпийски 

игри. 
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IV. ПРОУЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА СПОМАГАЩИ НАСЪРЧАВАНЕТО НА 

СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 

1. СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.1 Основни спортни съоръжения в община Берковица 

 ГРАДСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ГРАД БЕРКОВИЦА 

Градският спортен комплекс в град Берковица е открито съоръжение намиращо 

се в кв. 16, парцел I, по градския план. Комплексът е създаден като 

многофункционална инсталация и разполага с екипировка и условия за 

практикуването на различни видове спорт (биатлон, лека атлетика, ръгби, 

ски). Съоръжението е V категория по Наредба 1 на ЗУТ. 

Състоянието на Градския 

спортен комплекс не отговаря 

напълно на изискванията на 

съвременните спортни 

обекти. Въпреки това редица 

спортисти и спортни клубове 

използват комплекса за 

активни тренировки (Спортен 

клуб по биатлон „Ком-

Берковица“, Ръгби клуб 

„Балкански котки“). 

Фигура 1: 7-ми Международен турнир по ръгби 7 

 СПОРТНА ЗАЛА – ГРАД БЕРКОВИЦА 

Спортната зала в град Берковица е многофункционално закрито спортно 

съоръжение, намиращо се в близост до парк „Свети Георги Победоносец“. 
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Залата разполага с капацитет около 100 места. Настилката в залата позволява 

провеждането на състезания и занимания по баскетбол, борба, волейбол, 

тенис на маса и източни бойни изкуства. Големината на залата позволява 

провеждането на различни видове състезания, като за целта се променя 

екипировката и уредите, които са мобилни. За подобрение на залата са 

предвидени 1 млн. лева като част от Инвестиционната програма на 

Министерски съвет за спорт и спортна инфраструктура за 2014 г. 

В непосредствена близост до спортната зала се намира тенис игрище, което е 

реновирано през 2010 от 

стопанисващият го Тенис 

клуб „BerkRackets”. 

Оттогава се организират 

турнири и други 

мероприятия, както и 

ежегодния турнир „Berk 

Open”, който е първият 

голям тенис турнир на 

територията на община 

Берковица. 

Фигура 2: Final Masters 2014 

Групова Фаза на тенис  

игрището на спортната зала 

 

 СТАДИОН – С. ЗАМФИРОВО 

Стадионът в село Замфирово е построен през 1978 г. и разполага с терен – 2100 

кв.м., трибуни – 220 кв.м. и едноетажна монолитна сграда със съблекални – 88 

кв.м. Съоръжението е предназначено само за футбол и е функциониращо, 
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въпреки че състоянието му не е добро и има нужда от модернизиране и 

реновиране. 

 СТАДИОН – С. БОРОВЦИ 

Стадионът в село Боровци е построен през 1978 г. и разполага с терен – 2382 

кв.м., трибуни и съблекални – 200 кв.м. с едноетажна монолитна сграда. 

Съоръжението е предназначено само за футбол и е функциониращо, въпреки 

че състоянието му не е добро и има нужда от модернизиране и реновиране. 

 СТАДИОН – С. ЯГОДОВО 

Футболното игрище в село Ягодово е част от спортен комплекс с парк находящ 

се на територията на селото. Съоръжението е III категория по Наредба 1 на 

ЗУТ. 

 1 ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, ГР. БЕРКОВИЦА 

Първо основно училище „Никола Вапцаров“ участва във всички спортно 

туристически прояви организирани от Община Берковица. Училището 

разполага с: 

 Физкултурен салон с размери 9/18 м., в който могат да се практикуват 

волейбол, баскетбол, гимнастика, бадминтон и др. Салонът се нуждае от 

подмяна на гимнастическите уреди; 

 Затревено футболно игрище 35/60 м, на което могат да се практикуват 

футбол, бейзбол, ръгби и др. Игрището се нуждае от подмяна на вратите и 

изграждане на скамейки за зрителите; 
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 Реновирано комбинирано 

игрище 30/20 м, подходящо 

за хандбал, футбол и 

баскетбол; 

 Волейболно игрище 14/28 м, 

нуждаещо се от 

реновиране; 

 Лекоатлетическа писта 50/4 

м, нуждаеща се от подмяна 

на настилката. 

Фигура 3: Откриване на реновирано  

многофункционално игрище в 1 ОУ "Н.Вапцаров" 
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 СКИ ПИСТА „КОМ-БЕРКОВИЦА“ 

На 15 км. от град Берковица, точно под връх Ком, в полите на Стара планина се 

намира ски курорт „Ком-Берковица“. Той разполага с добре поддържана и 

ежедневно обработвана алпийска писта с 

дължина от 1.5 км. Началото й е белязано 

от връх Малък Ком, извисяващ се на 

почти 1960м. надморска височина. 

Пистата е снабдена с един влек от типа 

„котва“, а също така разполага и с детски 

влек. Общата дължина на влека е 800 м.  

Фигура 4: Част от ски писта  

"Ком-Берковица" 

Настаняване се предлага в обновената хижа 

Ком, намираща се на 1640 м. надморска 

височина. В хижата могат да отседнат до 120 

души, като има изграден ресторант, 

туристическа кухня и столова. 

Освен карането на ски и сноуборд, тук има 

отлични условия за изживяването и на редица 

екстремни приключения, като полети с 

парапланер и скално катерене. 

Фигура 5: План на ски пистите и  

съоръженията на Берковски Балкан 

 

  



Настоящата програма е разработена в рамките на проект “Насърчаване на териториалната кохезия 

между трансгранични райони чрез развитието на социална инфраструктура в областта на спорта 

между общините Берковица и Палилула“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

 
 

14 | С т р .    

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В 

ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ПАЛИЛУЛА 

1.2  Основни спортни съоръжения в община Палилула 

 МЕМОРИАЛЕН ПАРК „BUBANJ” 

Мемориален парк „Bubanj“ е създаден в памет на загиналите 10 хил. жители 

на област Ниш. Той е разположен на площ от 60 хектара. Територията на 

живописния парк предоставя възможности за активни физически и спортни 

дейности посредством разположените на няколко места терени за атлетически 

дисциплини, баскетболни, волейболни, хандбални и футболни игрища, както и 

множество туристически пътеки за рехабилитация с различни нива на трудност 

и натоварване. Паркът и съоръженията 

на територията му са реконструирани и 

реновирани през 2013 година по проект 

„CoulTour” с финансовата подкрепа на 

ЕС чрез програмата за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България-

Сърбия. 

Фигура 6: Централния вход 

на мемориален парк "Bubanj" 

 

 

 

 

 

Фигура 7: Реновираният парк "Bubanj" 
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 СТАДИОН “LJUBOMIRA NIKOLIĆA“ 

Стадион „Любомира Николица“ е реновиран през 2008 г. от ръководството на 

женския футболен клуб “Masinac”. Стадионът е предназначен за футбол и 

лекоатлетически дисциплини. Тревата на терена е грижливо поддържана и на 

съоръжението регулярно се провеждат домакинските мачове на футболния 

клуб. Около терена е разположена стандартна 400 метрова лекоатлетическа 

писта. Разполага с едноетажна сграда със съблекални и бани. Капацитетът му 

е повече от 300 седящи места. 

Фигура 8: Стадион "Ljubomira Nikolića" 
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 СТАДИОН НА ФК ЦАР КОНСТАНТИН 

Стадионът на футболен клуб „Цар Константин“ е позициониран в район 

„Bubanj“, община Палилула и е реновирано функциониращо спортно 

съоръжение, което е пригодено за провеждането на футболни срещи и 

лекоатлетически състезания. Стадионът разполага с естествена тревна 

настилка и лекоатлетическа писта с каучукова настилка. 

Фигура 9: Стадиона на ФК "Цар Константин" 

 

 СТАДИОНИ НА СПОРТНАТА АСОЦИАЦИЯ 

На територията на община Палилула са разположени общо 4 стадиона, които са 

публична собственост и се стопанисват от сръбската спортна асоциация. 

Стадионите са в съответните населени места: Gornje Međurovo, Lalinac, 
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Mramor и Novo Selo. Съоръженията са пригодени за футбол и са покрити 

изцяло с естествена тревна настилка. 

Изключение прави стадионът в Gornje Međurovo, който е приспособен за 

практикуването на конни спортове. 

 СПОРТНИ САЛОН И ИГРИЩА НА ФАКУЛТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ 

И СПОРТ КЪМ НИШКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

Спортният салон на Факултета по физическо възпитание и спорт към Нишкия 

университет е многофункционално спортно съоръжение, в което се 

осъществяват редица спортни събития, турнири и състезания (Университетски 

шампионат по баскетбол, Ежегоден самбо турнир за младежи и редица 

състезания по традиционните олимпийски дисциплини). Салонът разполага с 

цялата необходима екипировка за провеждането на събитията. Територията на 

факултета разполага и с открити игрища подходящи за провеждането на 

спортни състезания по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал и тенис.  

Факултетът по физическо възпитание и спорт към Нишкия университет има 

изградени партньорски взаимоотношения с Националната спортна академия – 

София, България. 

 СПОРТНИ ИГРИЩА НА ФАКУЛТЕТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА БЕЗОПАСНОСТ И 

ФАКУЛТЕТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ КЪМ НИШКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

Факултетът по професионална безопасност и факултетът по природни науки 

към Нишкия университет разполагат с открити спортни игрища пригодени за 

провеждането на състезания по баскетбол, волейбол, хандбал, тенис и лека 

атлетика. Игрищата се използват за провеждането на ежегодни университетски 

турнири по различните спортове. 
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 ДРУГИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЛИЛУЛА 

На територията на община Палилула има 12 училища, (основни, 

професионални гимназии и специализирани) разполагащи с 

многофункционални закрити спортни съоръжения със стандартно оборудване 

за практикуването на гимнастика, баскетбол, хандбал, волейбол, тенис на 

маса, лека атлетика, бойни изкуства. В училищата са изградени, 

функциониращи и реновирани открити (външни) спортни съоръжения (игрища 

за футбол, баскетбол, волейбол, плувни басейни и лекоатлетически писти) за 

провеждането на спортни занятия и инициативи. На съоръженията на 

училищата се провеждат междуученически спортни игри и състезания, както и 

републикански турнири по традиционните олимпийски спортове.  

Основно училище „Крал Петър“ е реновирало спортните си терени и 

оборудване по проект „MODERSPORT”, изпълняван през 07.2011-05.2013 г., с 

финансовата подкрепа на ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество 

по ИПП България-Сърбия. 

Фигура 10: Реновираното многофункционално  

игрище на основно училище "Крал Петър" 

Фигура 11: Ново спортно оборудване  

за залата на ОУ "Крал Петър" 
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2. СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕ. ТУРНИРИ 

На територията на общините Берковица и Палилула са регистрирани над 75 

спортни организации и клубове развиващи активна дейност. Спортните обекти 

и съоръжения намиращи се в двете общини се експлоатират и от множество 

други клубове от региона, с цел провеждането на кръгове от различни 

състезания и турнири, подготовка на тренировъчни лагери и др. В община 

Берковица има клубове по ръгби (Ръгби клуб – „Балкански котки“ към 

Българската федерация по ръгби), ски (Ски клуб-„Ком“), биатлон (Спортен 

клуб по биатлон „Ком-Берковица“, чийто състезател Павлина Филипова е една 

от най-добрите биатлонистки за всички времена, печелила е подиуми в 

Световната купа, както и престижното четвърто място на Олимпиадата в 

Нагано), футбол (Футболен клуб „Балканска слава“ и футболен клуб „Ком-

Миньор“ към Български футболен съюз), тенис на маса (Спортен клуб по тенис 

на маса „Сталиа“), ориентиране (Спортен клуб по ориентиране „Берковица 

2000“). В община Палилула има клубове по бейзбол (Бейзболен клуб „Ниш“), 

гимнастика (Гимнастически клуб „Гимнастикс“), карате (Карате клуб 

„Мокусо“), футбол (Футболен клуб „Цар Константин“), джудо (Спортен клуб по 

джудо „Шогун“), тенис на маса (Регионално звено на федерацията по тенис на 

маса, Спортен клуб по тенис на маса „Железен цар“). 

2.1 Турнири с международно значение, свързани с региона 

 Международен турнир по ръгби 7 „Димитър Гаврилов – Тренера“ 

Община Берковица е традиционен домакин на международния турнир по ръгби 

„Димитър Гаврилов – Тренера“, който може да бъде определен като най-

значимото спортно събитие на територията на общината. Турнирът се 

организира от 2009 година от берковския клуб по ръгби „Балкански котки“ и 

носи името на най-успешния и дългогодишен треньор на клуба. В турнира 

участват почти всички отбори от страната, както и няколко чуждестранни. 
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Турнирът се провежда в рамките на два дни, като отборите се разделят на две 

групи и играят всеки срещу всеки, а първите два отбора от всяка група играят 

полуфинални мачове и съответно победителите финален мач, а загубилите мач 

за третото място. 

2.2 Спортни инициативи реализирани на местно ниво – община 

Берковица 

Община Берковица провежда разнообразен календар от спортни и спортно-

туристически мероприятия с цел популяризиране на спорта за всички и 

социалния туризъм. Teзи мероприятия се провеждат от общината и училищата, 

като всеки клуб ангажиран в дейностите отделно има своя програма, която 

изпълнява. 

 СКИ 

Организира се ски състезание „Берковски олимпиец“ за различни възрастови 

групи: 

 месец март – ски писта „Ком“ 

 ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ 

Организира се републикански шампионат по приложно колоездене, провеждащ 

се в 7 български града (София, Благоевград, Търговище, Първомай, Челопеч, 

Силистра и Берковица). 

 април – октомври 

 УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ 

Игрите се организират и провеждат на няколко етапа съгласно Наредба на 

МОН. 

 Вътрешно-училищни и общински състезания; 
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 Областни състезания; 

 Зонални състезания; 

 Финални състезания. 

Място: Училища 

 ВОЛЕЙБОЛ 

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ, м. януари, място: Училища на територията на община 

Берковица 

ОБЩИНСКИ ТУРНИР, м. февруари, място: Училища на територията на община 

Берковица 

 БАСКЕТБОЛ 

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ, м. ноември, място: Училища на територията на община 

Берковица 

ОБЩИНСКИ ТУРНИР, м. февруари, място: Училища на територията на община 

Берковица 

 ТЕНИС НА МАСА 

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ, м. декември: Училища на територията на община 

Берковица 

ОБЩИНСКИ ТУРНИР, м. февруари, място: Училища на територията на община 

Берковица 

 ОБЩОУЧИЛИЩЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД 

 Пролетен – м. април 

 Есенен – м. октомври 

Място: туристически еко пътеки  
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 СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ 

Организира го Райно управление „Пожарна безопасност“ – Берковица.  

 април 

място: Градски стадион, Берковица 

 СЪСТЕЗАНИЕ ПО МОТОКРОС 

Инициативен комитет организира състезание по мотокрос. 

 април 

място: село Мездрея 

 СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИЦИ 

 Факелно шествие, м. март, ски писта „Ком“; 

 Общински коледни турнири (футзал, баскетбол, волейбол, тенис на маса и 

др.) 
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V. ОЦЕНКА И СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ СРЕДАТА 

 

По данни на общинските администрации и регистъра на спортните клубове на 

Министерството на младежта и спорта (ММС), на територията на общини 

Берковица и Палилула има регистрирани около 75 спортни клуба и 

организации. От организационна гледна точка буди безпокойство фактът, че не 

е изяснен статутът на различните видове спортни клубове, както и 

възможностите им за членство в национални и международни спортни 

организации. В преобладаващата си част общинските ръководства 

осъществяват само формален надзор върху дейността на спортните 

организации на тяхна територия. Липсва спортен календар на регионално 

равнище. Това касае най-вече календара на детско-юношеския спорт. 

Финансовото осигуряване от Министерството на младежта и спорта е насочено 

предимно към българските спортни федерации и спортните клубове. То става 

на базата на система от показатели, която толерира повече постигнатите 

резултати, отколкото социалната значимост, интереса и обхвата на дейността. 

Финансирането от общинските бюджети не е подчинено изцяло на 

националните приоритети за развитието на спорта, което води в много случаи 

до субективно неефективно и необосновано разпределение на средствата. 

Много често с общински средства се финансират професионални отбори мъже 

и жени, които не развиват спортносъстезателна дейност с подрастващи. От 

предоставянето на спортни услуги и организиране на състезания, трансфери и 

ТV права приходите са епизодични и незначителни. Обезпокоителен е фактът, 

че заниманията със спорт за деца са само в часовете по физическо 

възпитание, а те са крайно недостатъчни. Допълнителните спортни възпитание 

и култура се превръщат в елитарно занимание и са достъпни само за 

семейства от региона с добри финансови възможности. Липсата на подходяща 
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и достъпна спортна база се отразява демотивиращо върху практикуването и 

развитието на спорта за всички. Епизодичното провеждане на масови прояви, 

като дни на активното ходене, щафетни обиколки, туристически-еко походи и 

др., са полезни като пропагандни акции, но те не решават трайно проблема за 

здравния статус и физическата годност на населението. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Добре развита спортна инфраструктура, 

позволяваща практикуването както на 

масов спорт (спорт за всички) и социален 

туризъм, така и на спорт за високи 

постижения и развитието на 

високоразрядни спортисти; 

 Изграден имидж на спортни центрове;  

 Традиции в спорта;  

 Спортисти с високи постижения; 

 Много добро географско разположение 

(близост до планински масив). 

 Недостатъчна степен на 

социализация на антропогенните и 

природните ресурси;  

 Ниско качество на градската 

среда, особено в малките населени 

места от общините;  

 Слабо промотиране на спортните 

обекти и съоръжения;  

 Липса на леснодостъпна 

информация за предоставяните 

спортни услуги;  

 Липса на утвърдени 

трансгранични спортни инициативи;  

 Недостъпност на спортната 

инфраструктура за масов спорт. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Подобряване на достъпа до външно 

финансиране за публични и частни 

инвестиции в спортна инфраструктура;  

 Отлив на спортни деятели, 

професионални спортисти, 

спортисти аматьори към други 
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 Увеличаване броя на хората от 

различни групи на населението, 

практикуващи физически упражнения, 

спорт и социален туризъм на територията 

на двете общини;  

 Институционализиране на 

трансгранични спортни инициативи; 

 Използването на авторитети в спорта за 

популяризирането на спорта и 

физическата активност като начин на 

живот; 

 Създаване на трансграничен спортен 

календар;  

 Ефективно оползотворяване на 

наличната спортна инфраструктура.  

спортни центрове и влошаване на 

спортната инфраструктура;  

 Ограничаване на провежданите 

събития от държавния и 

международен спортен календар;  

 Влошаване на извънкласната и 

извънучилищна спортна дейност;  

 Влошаване на привлекателността 

на общинските спортни центрове, 

като база за спорт за високи 

постижения;  

 Влошаване на предлаганите 

спортни услуги. 
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VI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основна цел 

Основна цел на настоящата Програма е да очертае по-нататъшни действия на 

междуобщинско ниво по отношение на съчетание на спорта с образователните 

и социални ценности и постигане на равновесие между физическите и 

интелектуалните дейности и достъп до спортните съоръжения на всички лица 

ангажирани със спортни дейности, включително и тези с увреждания и в риск. 

Специфични цели  

 Увеличаване броя на хората от различни групи на населението, 

практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм на 

територията на общините Берковица и Палилула. 

 Създаване на условия и възможности за приобщаване на децата и младите 

хора към организирано практикуване на спорт и социален туризъм с 

оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност на 

територията на общините Берковица и Палилула.  

 Формиране и усъвършенстване на социални качества - толерантност, 

солидарност, спазване на принципите на „Феър плей” сред лицата, 

ангажирани в спортни дейности на територията на общините Берковица и 

Палилула. 

 Осъществяване на активна местна политика за популяризиране и 

насърчаване на спорта за всички и социалния туризъм.  

 Увеличаване броя на училищните и студентски спортни клубове на 

територията на общините Берковица и Палилула с оглед подобряване на 

спортната дейност и увеличаване броя на активно спортуващите ученици 

и студенти.  
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 Създаване на условия и възможности за насърчаване на жителите на 

територията на общините Берковица и Палилула към организирано 

практикуване на спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа 

дееспособност.  

 Създаване на условия с помощта на общините за пълноценно и ефективно 

използване от жителите на територията на общините Берковица и 

Палилула на спортните обекти и съоръжения.  

 Интеграция чрез спорт на жителите на територията на общините 

Берковица и Палилула с различен социален статус, вероизповедание и 

етнос, възпитаване в дух на спортсменство и превенция срещу 

нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, алкохол 

и наркотици. 

Целеви групи и обхват 

 Спортни клубове и спортни организации: 

На територията на община 

Берковица 

На територията на община 

Палилула 

10 65 

 Представители на различни социални групи от населението, 

практикуващи спорт и социален туризъм чрез индивидуални или 

организирани занимания:  

На територията на община 

Берковица 

На територията на община 

Палилула 

18803 71707 

 Учащи на територията на общините Берковица и Палилула: 

На територията на община На територията на община 
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Берковица Палилула 

1595 5904 

 НПО и други граждански структури, които насърчават и промотират 

спортни дейности: 

На територията на община 

Берковица 

На територията на община 

Палилула 

9 15 

 

 В териториален аспект програмата обхваща територията на общините 

Берковица и Палилула, както и целият трансграничен регион. Във времеви 

аспект – предвижда се съвместните дейности да се изпълняват ежегодно в 

рамките на календарната година. Периода на продължителност на Програмата 

е 2 години. 

 

С оглед на гореизложеното, настоящата Програма визира следните мерки за 

подобряване на взаимните връзки в областта на спорта в трансграничния 

регион: 

 

 Създаване на публичен онлайн регистър на общинските спортни 

обекти и съоръжения на територията на двете общини и възможностите, 

които предоставят, както и условията за ползване. Създаването на подобен 

регистър ще спомогне за набирането на ясна информация за капацитета на 

спортните съоръжения и обекти в целевия регион и ще улесни промотирането 

на предлаганите спортни услуги от визираната инфраструктура. Регистърът 

следва да бъде информационен масив за обществено ползване, съставен от 

документи на хартиен носител и електронна база данни, който съдържа 
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формите на собственост, вида и функционалното предназначение на спортните 

обекти и обектите за социален туризъм в трансграничния регион. 

 Създаване на трансграничен спортен календар. Трансграничният 

спортен календар следва да представлява система от целесъобразно 

подредени във времето спортни състезания за цялата територия на региона. С 

оглед привличане на по-голям интерес, настоящата Програма предвижда в 

календара да бъдат включени организирани състезания по най-популярните 

спортове - лека атлетика, баскетбол, футбол, хандбал, ръгби, тенис, тенис на 

маса, волейбол, ски дисциплини. В календара следва да бъдат заложени и 

издания на същите турнири за деца / лица със специални потребности и 

инвалиди.  
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VI. ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

Спортните мероприятия следва да се провеждат в определените за това места на територията на двете 

общини и по ред, предварително съгласуван между организаторите. Дисциплините и участниците, които 

ще бъдат включени в събитията следва да се съгласуват между община Берковица и община Палилула. 

Специфична цел 1. Увеличаване броя на хората от различни групи на населението, практикуващи физически упражнения, 
спорт и социален туризъм на територията на общините Берковица и Палилула 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Организиране и 
провеждане на 
информационни 

кампании, 
насърчаващи 

участието в спортните 
събития, заложени в 

програмата 

1 месец преди 
провеждане на 

спортните 
събития; 
ежегодно 

Община 
Берковица, 

Община 
Палилула 

Информирани 
максимален брой 

потенциални 
представители на 
различни групи на 

населението, които да се 
включат в спортните 

дейности 

Проведена 
информационна 

кампания на 
територията на 

община Берковица: 

1 

Проведена 
информационна 

кампания на 
територията на 

община Палилула: 

1 

Община 
Берковица: 

750 € 

Община 
Палилула: 

750 € 

Специфична цел 2. Създаване на условия и възможности за приобщаване на децата и младите хора към организирано 
практикуване на спорт и социален туризъм с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност на 

територията на общините Берковица и Палилула. 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Организиране на В рамките на Община Организирани комплексни Проведен Община 
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комплексни спортни 
турнири с детско-

юношеска насоченост 

определен за 
всяка различна 

дисциплина 
график 

Берковица, 

Община 
Палилула 

спортни турнири, 
включващи състезания по 

различен вид 
дисциплини, 

предоставящи 
възможност за пряко 

включване на младежи и 
деца 

комплексен спортен 
турнир за 

деца/младежи на 
територията на 
двете общини:  

1 

Берковица: 

7200 € 

Община 
Палилула: 

7200 € 

Специфична цел 3. Формиране и усъвършенстване на социални качества - толерантност, солидарност, спазване на 
принципите на „Феър плей” сред лицата, ангажирани в спортни дейности на територията на общините Берковица и 

Палилула. 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Изготвяне на подробни 
правилници за 
провеждане на 

спортните инициативи 

1 месец преди 
провеждане на 

спортните 
събития; 
ежегодно 

Община 
Берковица, 

 

Община 
Палилула 

Изготвени подробни 
правилници за 

провеждане на спортните 
инициативи, които да 

регламентират 
съблюдаването на 

принципи като 
толерантност, 

солидарност, „Феър 
плей” сред участниците в 

спортните инициативи 

Минимум 
Регламенти, 
насърчаващи 

социалните качества 
при провеждане на 

спортни състезания:  

3 

Община 
Берковица:  

250 €  

 

Община 
Палилула: 

250 € 

Специфична цел 4. Осъществяване на активна местна политика за популяризиране и насърчаване на спорта за всички и 
социалния туризъм. 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Включване на 
трансграничния 

спортен календар във 

Целогодишно 
Община 

Берковица, 

Широко популяризиран 
трансграничен спортен 

календар, с голям 

Утвърдени местни 
инициативи, 
свързани с 

Община 
Берковица:  
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всички събития от 
местен характер 

 

Община 
Палилула 

интерес на местно ниво трансграничния 
спортен календар: 

2 

70 €  

Община 
Палилула:  

70 € 

Специфична цел 5. Увеличаване броя на училищните и студентски спортни клубове на територията на общините 
Берковица и Палилула с оглед подобряване на спортната дейност и увеличаване броя на активно спортуващите ученици и 

студенти. 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Създаване на 
училищни и/или 
самостоятелни 

клубове по вид спорт 

Целогодишно 

Община 
Берковица,  

Община 
Палилула 

Новосформирани 
оптимален брой клубове 
по различен вид спорт: 

•студентски; 

•училищни; 

•други. 

Новосформирани 
студентски клубове 

в Палилула:  

1 

Новосформирани 
ученически клубове 

в Берковица: 

1 

Новосформирани 
ученически клубове 

в Палилула: 

1 

Студентски 
спортен клуб 

Палилула: 

2000 € 

Ученически 
спортен клуб 
Берковица: 

1000 €  

Ученически 
спортен клуб 

Палилула: 

1000 € 

Специфична цел 6. Създаване на условия и възможности за насърчаване на жителите на територията на общините 
Берковица и Палилула към организирано практикуване на спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа 

дееспособност. 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Организиране на 
спортно-туристически 

инициативи с 

м. април –  

м. септември, 

Община 
Берковица, 

Организирани оптимален 
брой спортно-

туристически инициативи 

Проведени 
инициативи на 
територията на 

Община 
Берковица: 
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възможност за участие 
на най-широк кръг от 

хора 

ежегодно  

Община 
Палилула 

– преходи, вело походи, 
състезания на открито, и 

др., в които да се включат 
максимален брой хора 

община Берковица: 

1 

Проведени 
инициативи на 
територията на 

община Палилула: 

1 

750 € 

Община 
Палилула: 

750 € 

Специфична цел 7. Създаване на условия с помощта на общините за пълноценно и ефективно използване от жителите на 
територията на общините Берковица и Палилула на спортните обекти и съоръжения. 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Осигуряване на 
преференциален 

достъп до спортните 
съоръжения за 

местните жители 

Целогодишно 

Община 
Берковица, 

 

Община 
Палилула 

Насърчен интерес и 
активност на местното 

население към 
възможностите на 
наличната спортна 

инфраструктура 

Брой нови 
посетители, 

представители на 
местното население 

в Берковица: 

100 

Брой нови 
посетители, 

представители на 
местното население 

в Палилула: 

350 

Община 
Берковица:  

0 € 

Община 
Палилула:  

0 € 

Специфична цел 8. Интеграция чрез спорт на жителите на територията на общините Берковица и Палилула с различен 
социален статус, вероизповедание и етнос, възпитаване в дух на спортсменство и превенция срещу нетолерантността, 

насилието, употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотици. 

ДЕЙНОСТ 
ПЕРИОД ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНДИКАТИВЕН 
БЮДЖЕТ 

Организиране на м. април –  Община Социално интегрирани Интегрирани Община 
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спортни инициативи за 
жители на територията 

на двете общини, 
представители на 
малцинствени или 
маргинализирани 

групи 

м. юни, 
ежегодно 

 

Берковица, 

 

Община 
Палилула 

представители на 
различни малцинствени 
или маргинализирани 
групи чрез спортни 

дейности 

представители на 
малцинствени или 
маргинализирани 

групи в Берковица:  

50 

Интегрирани 
представители на 
малцинствени или 
маргинализирани 
групи в Палилула: 

150 

Берковица:  

0 €  

Община 
Палилула: 

0 € 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният анализ показва, че на територията на общините Берковица и 

Палилула са налични добри и перспективни условия за развитието и 

насърчаването на организирани спортни дейности от разнообразен характер. 

Съществуващата спортна инфраструктура позволява ограниченото провеждане 

на организирани и свободни спортни мероприятия от различен тип – както на 

масов спорт (спорт за всички) и социален туризъм, така и (по-ограничено) на 

спорт за високи постижения и развитието на високоразрядни спортисти. Двете 

общини, в рамките на съвместното си сътрудничество, водят успешна политика 

с цел обособяването им като значими спортни центрове от двете страни на 

границата, предлагайки многообразни и все по-качествени спортни услуги. 

Налице са условия за практикуване на най-популярните спортове – футбол, 

баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, тенис на маса, бойни спортове, ски, 

катерене и др. Инфраструктурата се експлоатира от редица професионални 

клубове, които организират тренировъчни лагери , спортни състезания и други 

спортни инициативи. Въпреки това, организираните мероприятия на местно 

ниво имат спорадичен характер, ниска популярност и ефективност. Липсата на 

широкодостъпна информация (интернет) за наличните съоръжения и 

предоставяните спортни услуги, са предпоставка за неефективното 

експлоатиране на обектите, разположени на територията на двете общини. 

Няма установени трансгранични спортни събития, които биха повишили 

интензитета на спортните инициативи и биха спомогнали за по-пълното и 

ефективно използване на наличния капацитет. Съоръженията не са масово 

достъпни за ползване с цел спорт за всички. Ниско развити на трансгранично 

ниво са спортните инициативи за инвалиди и деца / възрастни със специални 

потребности. Създаването на общ трансграничен спортен календар ще 
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институционализира взаимното сътрудничество между двете общини и всички 

заинтересовани лица в областта на спорта в региона. Организирането на 

спортни събития с трансграничен регионален обхват ще оптимизира 

използването на наличната спортна инфраструктура и ще направи достъпни за 

жителите на двете общини, възможностите, които се предоставят за участие в 

масови и организирани спортно-туристически мероприятия. 

  


