
ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
 
 

ПЛАН   
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ, УЧИЛИЩНИЯ И 

МАСОВ СПОРТ ПРЕЗ 2011 Г. 
 
 

 Настоящата програма е разработена в съответствие Националната 
програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена със 
създадените традиции в областта на спорта на община Кирково. Основните 
субекти които следва да реализират тези дейности са община Кирково, 
спортните клубове, училищата и граждански сдружения.  
 Чрез активно взаимодействие и сътрудничество с МФВС и МОМН 
да се засили работата по възстановяване на масовия спорт  и туризъм, да се 
активизират дейностите в областта на физическото възпитание, социалния 
туризъм и дейности за лицата със специфични потребности. 
 
 ЦЕЛИ: 
 Подобряване на здравето, физическото развитие и дееспособността 
на хората чрез създаване на необходимите организационно-управленски, 
материално-технически и финансови условия за системни занимания с 
физически упражнения и спорт, развитие и усъвършенстване на детско-
юношеският спорт. 
 Утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за 
здравословен начин на живот на децата и младите хора. Търсене на 
възможности за модернизиране на спортните бази, чрез проекти по 
европейски програми. 
 
 ЗАДАЧИ: 
 І. Развитие и популяризиране на спортните и младежки дейности 
  
 1. Усъвършенстване системата на спортно - състезателната дейност 
във всички учебно-възпитателни заведения в зависимост от спортно-
техническите условия. Утвърждаване на общински състезания и турнири 
по отделните видове спорт: хандбал, футбол, волейбол, баскетбол, лека 
атлетика, шах и тенис на маса. 
 2. Утвърждаване и популяризиране на междуселищните футболни 
турнири по райони и общинските футболни турнири. 
 3. Организиране и утвърждаване турнири по различни видове спорт 
и младежки дейности под шефството на учреждения и фирми в чест на 
определени дати и събития. 



 4. Да се организират и популяризират кросове, туристически походи, 
колоездачни състезания и др. 
 5. Оказване на активно съдействие на неправителствени организации 
и спортни клубове, които работят за подобряване здравето, физическата 
дееспособност на населението чрез развитието на спорта и туризма на 
територията на общината. 

6. Създаване на благоприятни условия за развитие и 
усъвършенстване на системата за спорт за всички. 

7. Оказване на подкрепа и помощ на спортните клубове на 
територията на община Кирково. 
 8. Да се контролира въвеждането на оптимизирания двигателен 
режим и тестването на децата в общинските предучилищни заведения. 
  
       Срок: постоянен 

Отг. ОбА, Директори на УВЗ,     
у-ли  по ФВС, СК и ФК 
 

 ІІ. Възстановяване, опазване и модернизация на спортната база. 
 

Да се обърне внимание от страна на административното ръководство 
и на кметовете по населени места да заложат в плановете за развитие на 
съответните селища възстановяване, ремонт, поддръжка и модернизация 
на съществуващата спортна база, която да се използва за масово 
практикуване на различни видове спорт. Периодично да се извършва 
контрол по стопанисване на материалната база. 

 
       Срок: постоянен 

Отг. ОбА, кметове на населени 
места 

 
 ІІІ. С цел активно и рационално използване на съществуващите 
спортни бази и съоръжения да се изготви график за свободен достъп на 
учениците от СОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Бенковски, СОУ “Хр. Ботев” с. 
Чорбаджийско и младежи в басейна на СОУ „О. Паисий” с. Кирково, като 
се осигурява специалист спасител по времето на достъпа в басейна.  
 

Срок: постоянен 
Отг. ОбА, Директори на УВЗ,     
у-ли  по ФВС 

 
 ІV. Да се изготви план за развитие на детско-юношеския, 
училищния и масов спорт и календар за спортни и младежки дейности 



през спортносъстезателната 2011 година и се осигури финансирането 
на заложените спортно – състезателни дейности за 2011 год. 
 

 Срок: м. Декември 2010 г. 
Отг. ОбА     

 
  
 V.  Да се създадат условия за привличане на деца в 
неравностойно положение при организиране, провеждане и участие в 
спортните прояви на общината. 
 
       
        Срок: постоянен 

 Отг. ОбА 
 
 
       Изготвил:    

                /С.Бекир/   


