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ОТЧЕТ 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЛЕНДАРА ЗА СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  И 

НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЯ, 

УЧЕНИЧЕСКИЯ И МАСОВ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА 

ДЖЕБЕЛ ПРЕЗ 2021 г. 

 

Община Джебел поддържа правото на всеки жител да има възможност за двигателна 

активност и разтоварване, възможност за достъп до спортни бази и развитие на спортните 

си навици и физическа култура, както и възможност за развитие на спортните таланти. 

Приоритет за общината в тази област е приобщаването на широки слоеве от населението, 

особено на децата и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на 

живот. 

Подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в 

организирани спортни прояви с оглед подобряване физическата им дееспособност, 

спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие е сред 

приоритетите на общинското ръководство. 

Настоящият документ представя отчет за изпълнението на План – програма и 

календара за развитие на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел 

за 2021 г., който е приет с Решение 140 от 23.12.2021 г. на Общински съвет - Джебел. 

Отчетът  включва анализ на резултати от проведените дейности за развитие на спорта. 

Основните задачи, заложени в План – програма за развитие на детско-юношеския, 

ученическия и масов спорт в община Джебел за 2021 г. са: 

1. Да задоволява потребностите на младите хора от системни занимания с физически 

упражнения и спорт и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот. 

2. Създаване на организационни, финансови и кадрови предпоставки за нормално 

функциониране на спортните клубове в общината, за осъществяване на тренировъчна, състезателна 

и организационно-административна дейност с цел развиване и популяризиране на физическото 

възпитание и масовия спорт. 

3. Да създава условия и предлага възможности за спортуване и туризъм, с оглед пълноценен 

отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността. 

4. Да създава необходимите предпоставки и условия за системна, научно-обоснована 

тренировъчна дейност на всеки, който притежава необходимите способности и проявява желание за 

постигане на високи спортни резултати и изяви на състезания на всички равнища. 

5. Осигуряване на възможности за внедряване на физическото възпитание и спорт във 

всички слоеве на обществото и формиране на трайни навици за водене на здравословен 

начин на живот, като се преодолее изолацията на хората в неравностойно положение и се 

постигне интеграция чрез спорт 

6. Осигуряване на свободен достъп на всички желаещи да спортуват до наличната 

спортна база, както и включване на квалифицирани спортни специалисти в организирани 



масови ученически и младежки  турнири и състезания по волейбол, футбол, баскетбол, 

тенис на маса, тенис на корт, бадминтон, шахмат и др.  Пълноценно използване на 

наличната спортна база. Привличане на квалифицирани спортни специалисти от съседни 

общини 

7. Подобряване на стопанисването на спортната база и изготвяне на проекти за 

финансиране/реконструкция и модернизиране/на наличната спортна база по национални и 

европейски програми и проекти. 

8. Проектиране и изграждане на база за младежки дейности, превенции и спорт, отговаряща на 

европейските стандарти. 

9. Да разработва концепции и програми за развитие на спортна инфраструктура на 

основа на обективни критерии. 

Водеща роля за развитието на спорта в община Джебел имат училищата. 

Приоритетните задачи за развитието на физическото възпитание и спорта в училищата са: 

1. Оптимизиране на двигателния режим в предучилищните детски заведения, като неразделна 

част от интелектуалното и емоционалното развитие и възпитание на децата, със средствата и 

формите на богата и емоционално наситена програма от физически упражнения и игри. 

2. Осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения за учениците през 

свободното им от учебни занимания време. 

3. Актуализиране на учебните програми, като се отчита спецификата на биосоциалния статус 

на учениците – здраве, физическа годност, интереси и предпочитания  към даден спорт или 

дисциплина.  

4. Подобряване на организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и 

състезателна дейност, като изключително важен фактор за пълноценно използване на свободното 

време, борбата с тютюнопушенето, използването на упойващи вещества и детската престъпност. 

5. Спортните състезания, организирани и провеждани от училищата са основа на начална 

подготовка в детско-юношеския спорт. Тази дейност има приоритетно място в общинската програма 

за спортно развитие и се допълва с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на 

учениците, организирана от спортните клубове на територията на общината. 

6. Осигуряване на всеки ученик и дете възможност да се занимава със спорт по негово желание. 

7. Формиране на мотивация и потребност от системни спортни занимания у младите хора. 

За всички ученици от общината се създават възможности за свободен и равен достъп 

до спорт. 

Спортът в училище е важен за изграждане на здравословни навици, възможност за 

превенция срещу увеличаването на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици, 

и като условие за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното 

състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност. Това 

налага предприемането на мерки, които да доведат до подобряване и модернизиране на 

спортната база на училищата и до създаване на условия за пълноценно й използване за 

физическо възпитание. Необходимо е по-активно да се работи за търсене на участие в 

проекти, които да спомогнат за подобряване на условията за развитие на спорта с цел 

разнообразяване на спортните мероприятия, които ще бъдат организирани. 

Ежегодно по реда на ПМС № 46 на Министерския съвет от 2020 г.,  за определяне на 

минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, 



физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в 

институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите 

училища (ДВ, бр. 26 от 2020 г.) се осигуряват и средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта. За децата и учениците в община Джебел също бяха осигурени тези 

средства. На дете от детска градина са отпуснати по 3 лв., а на ученик 5 лева. 

В много от спортовете било индивидуални или колективни учениците от община 

Джебел бележат успехи и продължават на областен и зонален кръг. Но поради усложнената 

ситуация свързана с разпространението на COVID-19 много спортни мероприятия 

заложени в Спортния календар на община Джебел за 2021 г. не бяха реализирани. 

Законовите ограничения във връзка с епидемиологичната обстановка в страната доведоха 

до невъзможност и през 2021 г. да бъдат проведени спортните прояви на 

вътрешноучилищно, общинско, областно и зонално ниво. 

Похвално е да се отбележи развитието на детско-юношеския футбол в общината.  

Децата и юношите от ФК „Джебел-1928“ участваха във футболни срещи проведени в гр. 

Кърджали, гр. Златоград, с. Черноочене, гр. Крумовград и гр. Момчилград през отчетния 

период. 

Възможностите за осъществяване на мероприятията заложени в Спортния календар, 

както и основните задачи на Програмата за развитие на детско-юношеския ученическия и 

масов спорт в община Джебел за 2021 г. бяха ограничени и реално неизпълними. COVID-

19 едно непредвидено събитие, което създаде невъзможност да бъдат проведени множество 

не само спортни но и други мероприятия в цялата страна включително и в нашата община. 

Един от основните приоритети за общината продължаваава да бъде приобщаването 

на по–широки слоеве от населението и особено на децата и младите хора към активен и 

здравословен начин на живот. Стремежа ни през следващата година е към организиране на 

повече спортни прояви с участието на по–широк кръг от желаещи да се занимават със спорт 

в свободното си време. 

През 2021 г. бяха положени усилия за подобряване на условията за системни 

занимания с физически упражнения и спорт за всички ученици и желаещи да спортуват в 

спортно-материалната ни база, като за целта се обновиха тенис кортовете в гр. Джебел, 

възстанови се изхабената посипка с каучукови гранули на спортната площадка в двора на 

СУ „Христо Ботев“, извърши се цялостен ремонт на физкултурния салон на СУ „Христо 

Ботев. 

Занапред ще се продължи с полагането на усилия за създаване на възможности и 

начини за подобряване и обогатяване на материалната база, свободния и равен достъп до 

спортно-материалната база за всички ученици и желаещи да спортуват, както и за опазване 

на съществуващата вече такава, което също е от значение за развитието на спорта в 

общината ни. 

 

Отчета за изпълнение на Спортни и младежки дейности в община Джебел и План – 

програмата за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт в община Джебел 

през 2021 г. е приет с Решение № 252 от 27.01.2022 г. на Общински съвет - Джебел 


