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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата стратегия е резултат от анализ на състоянието на
физическото възпитание и спорта. Тя е съобразена със значението и
традициите на българския спорт, с членството ни в Европейския съюз, с
новите социално-икономически условия, с тенденциите за развитието на
спорта в света.
Стратегията си поставя за цел да даде основните насоки за
развитието на физическото възпитание и спорта в Република България за
периода 2009-2013 година.
Конкретните механизми и реализирането на стратегията се
доразвиват в Националната програма за развитие на физическото
възпитание и спорта, в програмите на отделните министерства и
ведомства, участващи в изграждането на националната спортна политика,
както и в програмите на отделните общини. Основните субекти, които
следва да я реализират, са органите на държавната власт, на местното
самоуправление и спортните организации.
ІІ. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ
Националната стратегия за развитието на физическото възпитание и
спорта в Република България се основава на уредбата, приоритетите и
целите, заложени в следните документи:
І. Вътрешни
• Конституция на Република България
• Закон за физическото възпитание и спорта
• Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и
спорта
• Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна
дейност
• Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане от
Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности
• Наредба за лицензиране на спортните организации в Република
България
• Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу
насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след
провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни
зали
ІІ. Международни
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• Европейска харта за спорта
• Европейска харта за спорта за всички
• Международна харта за физическо възпитание и спорт
(ЮНЕСКО)
• Международна конвенция за борба с употребата на допинг в
спорта (ЮНЕСКО)
• Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на
зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи
• Олимпийска харта
• Бяла книга за спорта и План „Пиер дьо Кубертен”
ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
Физическото възпитание, спортът и социалния туризъм са основна
част от социалните дейности в сферата на обществените отношения.
Осъществяването им е средство за възпитание и здравословен начин на
живот. Спортът е интегриращ фактор, който приучва към толерантност и
приемане на различията между хората от най-ранна детска възраст.
През последните 20 години системата на физическото възпитание и
спорта изпадна в криза, която се изразява в ограничаване обхвата на
децата, юношите, възрастните и хората в неравностойно социално
положение в практикуването на спорт и социален туризъм и представянето
на елитните състезатели в международните прояви. Състоянието на
системата за физическото възпитание и спорт у нас е закономерен резултат
от политическите, икономическите и социални промени в обществото. В
България вече има действаща пазарна икономика. От тук нататък стои
въпросът за въвеждане на съвременни форми на управление и за
постепенно увеличаване на средствата, които държавата и обществото
заделят за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.
Системата на физическото възпитание и спорта включва следните
подсистеми:
- физическо възпитание, спорт и социален туризъм в училищата;
- физическо възпитание, спорт и социален туризъм в свободното
време;
- детско-юношески спорт;
- спорт за високи постижения;
- спорт за хора с увреждания и лица в неравностойно социално
положение;
- спорт в системата на Министерство на отбраната и Министерство
на вътрешните работи.
Подсистемите за физическото възпитание и спорта в училищата и
спорта в свободното време са с водеща роля в съвременната система за
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физическото възпитание и спорт. Това се определя от широкия обхват на
занимаващите се, благоприятната възраст и комплексните условия за
пълноценен учебно-възпитателен и тренировъчен процес.
От изпълнението на програмите на Държавната агенция за младежта
и спорта и общините в областта на спорта за учащи и спорта за всички
могат да се направят следните изводи за състоянието на спорта в тази
област:
1. Недостатъчен финансов и кадрови ресурс;
2. Остаряла, амортизирана и недобре оборудвана материалнотехническа база;
3. Дефицит на висококвалифицирани спортни педагози;
4. Ниска степен на съгласуваност и взаимодействие между
компетентните държавни институции, местни власти и спортни
организации.
Основните причини за посочените проблеми биха могли да се
изразят в ограничения размер на средствата, които държавата и общините
предоставят за развитие на спорта и за поддържане, модернизиране на
наличната спортна база, както и за изграждане на нова такава; липсата на
механизми за насърчаване и мотивация на спортно-педагогическите кадри;
увеличаване броя на спортните клубове, които не развиват ефективна
спортна дейност или имитират такава; липсата на очакван резултат, на
оценка на постигнатите положителни промени при реализиране на
програмите, ясното и точно дефиниране и оповестяване на пропуските,
липсата на обективни индикатори за контрол на изпълнението.
Налице са следните положителни резултати:
1. Увеличени са финансовите средства, които държавата и общините
осигуряват за изпълнението на програмите за развитие на спорта;
2. Увеличени са преференциите, които се ползват от спортните
организации, при осъществяване на дейността им;
3. Въведено е програмно финансиране и се увеличава броят на
спортните организации, кандидатстващи с проекти по програмите, с цел
ефективно усвояване на финансовите ресурси;
4. Увеличен е броят на децата и младите хора, практикуващи спорт в
свободното време;
5. Подобрена е материално-техническата база, осигурени са спортни
уреди и пособия;
6. Осигурена е трудова заетост на по-голям брой спортнопедагогически кадри.
Детско-юношеският спорт включва специализирани структури
(училища, школи, интернати) за начален подбор и подготовка на
талантливите деца в ученическия спорт.
Към момента броят на спортните училища в страната е 21. Общият
броя на учителите по вид спорт в тези училища е 320, а броят на учениците
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(от 5-ти до 12-ти клас) по 30 вида спорт за учебната 2008-2009 година е
около 7 180. Държавният план-прием за учебната 2008-2009 година
включва прием на 1 694 ученика (5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми клас) по 28 вида
спорт, в 62 паралелки на 21спортни училища в страната.
Необходимо е да се подобри спортното развитие на учениците
спортисти в спортните училища. Основните проблеми в спортните
училища са свързани с нормативната уредба. Наличието на празноти и
противоречиви правни норми са предпоставки за неефективен учебен и
спортен процес. Министерството на образованието и науката, съвместно с
ДАМС, следва да изменят и допълнят нормативната уредба, отчитайки
спецификата в организацията на учебно-тренировъчния процес в
спортните училища. Трябва да се акцентира върху селективния подход към
спортовете, с приоритет на олимпийските спортове.
Като положителни резултати могат да се посочат:
1. Увеличен е броят на разработените и осъществявани от
Държавната агенция за младежта и спорта програми, с по-голяма
продължителност на действие и разширен обхват на участващите ученици;
2. Разработени са учебни програми по спортна подготовка за 5-ти, 6ти и 7-ми клас с участието на спортните федерации, съгласувани с
Държавната агенция за младежта и спорта и утвърдени от Министерство
на образованието и науката;
3. Нормативно е уредена възможността за откриване на спортни
паралелки в общообразователните училища;
4. Организирани са семинари от Държавната агенция за младежта и
спорта, съвместно с Националната спортна академия „Васил Левски”, за
повишаване квалификацията на учителите по видове спорт в спортните
училища – за периода 2006-2008 година са участвали общо 240 учители, по
21 олимпийски спорта, от всички 21 спортни училища в страната;
5. Подпомагането на спортно-тренировъчния процес на учениците
спортисти в спортните училища със средства от Държавната агенция за
младежта и спорта и от общините.
Детско-юношеският спорт извън училищата се развива при
условията на децентрализация, като заниманията се провеждат в
ученически спортни школи, общински детски комплекси и спортни
клубове. Физическото възпитание и спорта сред студентите трябва да се
развива с по-голяма интензивност. Недостатъчен е броят на студентските
спортни клубове. Студентският спортен календар е беден на прояви.
Приоритетно направление е осигуряването на олимпийската
подготовка и създаването на условия за изява на спортистите на
първенствата от държавния спортен календар, а в съставите на
националните отбори – на международни състезания.
След Олимпийските игри в Сеул през 1988 год. се наблюдава
стабилна тенденция за намаляване броя на участниците и рязък спад в броя
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на спечелените медали и призовите класирания. Ако не се предприемат
спешни мерки за прекратяване на тази посока на развитие, в бъдеще трябва
да очакваме до 40-50 български участници на олимпийски игри без
шансове за медали.
Системата за пълноценно възстановяване на националните
състезатели не е поставена на съвременни научни основи. Пред спортните
федерации стои отворен проблемът с превантивната дейност срещу
използването на забранени средства. Треньорските ръководства допускат
импровизации при използването на възстановителни средства, поради
очаквания за високи постижения, което крие голяма опасност, свързана с
употреба на неразрешени средства, в противоречие с Международната
конвенция за борба с употребата на допинг в спорта.
Посочените обстоятелства налагат определяне на традиционно силни
спортове за България с международен престиж и възможности за
постигане на световни и олимпийски титли, на които да се осигурят
комплексни условия за подготовка, пълноценно възстановяване, контрол
на тренировъчния процес и подходяща спортна база. Въвеждане на нови
форми на управление даващи възможност за съвместно ръководство и
ефективен контрол на олимпийската подготовка и високото спортно
майсторство.
Положителна стъпка е приемането на Наредба за допингов контрол
при тренировъчната и състезателна дейност, която определя Националната
комисия за допингов контрол като специализиран и независим орган,
който разработва и внедрява национална анти-допингова политика, чрез
актуализиране и въвеждане в действие на международните стандарти и
добрите практики в областта на допинг контрола.
Държавната агенция за младежта и спорта ежегодно подпомага
финансово спортните федерации в областта на олимпийската подготовка,
спорта за високи постижения и детско-юношеския спорт, както и поетите
от тях домакинства на международни събития и състезания от световно и
европейско ниво, които са изключително в полза не само на спорта, а и за
целия престиж и авторитет на България. Принос за ефективното
разходване на финансовите средства е въведения програмно-проектен
подход с Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане от
Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности.
С приемането на Наредбата за лицензиране на спортните
организации в Република България се приведе в съответствие
подзаконовата регламентация със Закона за физическото възпитание и
спорта и се подобриха възможностите за контрол върху дейността на
спортните организации.
За практикуването на спорта се изисква функционално годна
материална база, както и усъвършенстване на механизмите за нейното
използване. Качествено нова уредба за разрешаване на проблема се
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съдържат в промените на Закона за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта, приети от 40-то Народно събрание и в
Правилника за неговото приложение.
Особена е ролята, която спорта играе за хората с увреждания.
Държавната агенция за младежта и спорта подпомага спортните
организации с предмет на дейност „спорт за хора с увреждания” да
използват големите възможности на спорта за рехабилитация и социална
интеграция на хората с увреждания, за личностната им реализация и
подобряване на качеството на живота им.
В същото време незадоволителна е адаптацията на спортната база
според нуждите на хората с увреждания за достъп до спортните обекти и
съоръжения. Недостатъчно е участието в решаването на проблемите
свързани със спорта на хората с увреждания на съответните национални
организации.
ІV. ВИЗИЯ
Спортът, като социално и икономическо явление, е мощно средство
за реализиране на широк кръг от актуални цели на правителствата в
развитите страни. Чрез него се утвърждава националния престиж и
националната идентичност. Постигат се здравни, социални, културни и
икономически ползи за цялото общество. Като държава – член на
Европейския съюз, стремежът е да се осигури спортно бъдеще за всеки в
Република България. Чрез спорта да се създадат трайни навици, особено
сред младите хора, като той се развива и адаптира към вече утвърдените
отношения от нов тип.
С реализиране целите на стратегията ще се подобри физическото
здраве на обществото, ще се създадат необходимите условия за системни
занимания с физически упражнения и спорт за всички и ще се издигне
спортния престиж на нацията на световно равнище.
V. ПРИНЦИПИ
1. Общи
Законосъобразност
Ефективност
Партньорство и консолидация
Перспективност и устойчивост
Откритост и прозрачност
Отчетност, контрол и отговорност
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2. Специални
Спортът – основно право на личността в обществото
Комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта с
образованието и здравеопазването
Предоставяне възможно най-широк достъп до спортни занимания с
цел стимулиране на социалното сближаване и поддържане на
общественото здраве
Ефективно управление на високото ниво в спорта, осъществявано от
спортните организации за достойно национално представителство
Взаимовръзка между ведомствата и солидарност между аматьорския
и професионалния спорт
Нетърпимост към допинга
Държавното финансиране да се разглежда като общо благо, съчетано
с приоритетен подход при ресурсното обезпечаване на спорта
VІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Основна цел на стратегията е утвърждаване на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм като начин на живот и издигане
спортния престиж на нацията.
Основната цел включва от една страна достъпна спортна
инфраструктура и качествени спортни услуги за всеки и от друга –
изграждане на национална спортна система, отговаряща на европейския
модел на спорта и гарантираща конкурентоспособност на елитните ни
спортисти.
VІІ. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
1. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт за
всички
Това е приоритетно направление от държавната политика за
укрепване на здравето и повишаване на физическата годност на нацията.
Спортът за всички трябва да отстоява своето място като отговори на
предизвикателствата на съвременното общество и да стане показател за
начина на живот и възможностите за развитие на отделната личност.
Същевременно той трябва да е ефективно средство в борбата с негативните
тенденции и явления.
Чрез спорта за всички се създават трайни навици и умения за
спортуване във всяка възраст.
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2. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт за
високи постижения
За изграждане на националния престиж е необходимо високо
равнище на елитния спорт в условията на изключителната конкуренция,
постигнато чрез адекватна система за подготовка, съобразена с най-новите
постижения на науката и техническия прогрес.
Развитието на спорта за високи постижения трябва да се основава на
комплексния селективен подход, включващ специализирани дейности за
подбор, детско-юношески спорт, спорт за високи постижения и
олимпийска подготовка, както и съчетанието на централизирана с
децентрализирана форма на подготовка.
3. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт в
учебните заведения
Физическото възпитание и спорта в учебните заведения е с найширок обхват на лицата в благоприятна възраст за създаване и
утвърждаване на навици за спортуване и реализация чрез спорта.
4. Осигуряване на условия за развитие на детско-юношеския
спорт
Чрез детско-юношеския спорт се осъществява подборът и началната
спортна подготовка на децата и юношите. Тази дейност е основата, без
която не може да се развива спортът за високи постижения и представлява
форма на реализация на правото на спортуване на младите хора, като това
право съответства на физическите и психическите качества и
възможностите за развитие на младия спортист.
Установена тенденция в света е, че за постигане на високо спортно
майсторство е необходима ранна специализация в подготовката на децата
и юношите по определен вид спорт. Детско-юношеският спорт се развива в
условията на децентрализация, като заниманията се провеждат в
ученически спортни школи, общински детски комплекси и спортни
клубове.
5. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт за
хора с увреждания и за лица в неравностойно социално положение
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Физическото възпитание и спорта за хората с увреждания и лицата в
неравностойно социално положение са на особено внимание в страните от
Европейския съюз. Той е един от основните индикатори за
интеграционните процеси, степента на развитие на съвременното общество
и е насочен за създаване на условия за регулярни спортни занимания на
тези хора, а също така и за пълноценната им интеграция в обществото.
6. Осигуряване на условия за развитие на физическото
възпитание и спорта в системата на Министерство на отбраната и
Министерство на вътрешните работи
Физическата, бойно-приложната и специалната спортна дейност е
основен елемент от воинската подготовка на личния състав в
Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.
Критериите на НАТО, стандартите на страните-членки на Европейския
съюз, налагат високо качество на тази дейност. Същевременно
европейският модел на спорта и традициите в Република България
изискват МО и МВР да имат своя дял в ресурсното обезпечаване на
високото спортно майсторство.
7. Разширяване и модернизиране на спортната база и
привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с
международните стандарти и изискванията на Европейския съюз
Развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм
е в пряка зависимост от състоянието на спортната инфраструктура.
За ефективното функциониране на националната система за
физическо възпитание и спорт е необходимо да се извърши реконструкция
и модернизация на съществуващите и да се изграждат нови спортни обекти
и съоръжения, в съответствие с международните стандарти, както и да се
усъвършенстват механизмите за ползването на спортната база.
8. Увеличаване на източниците за финансиране развитието на
физическото възпитание и спорта и осъществяване на ефективен
контрол върху разходването на финансовите средства по
предназначение
Финансирането на системата за физическо възпитание, спорт и
социален туризъм, след приемането на Република България за пълноправен
член на Европейския съюз налага спазването на принципи и условия на
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публично финансиране, в основата на което е залегнал програмният
подход. Това финансиране следва да се базира върху типови проекти и
договори по годишни програми на Държавната агенция за младежта и
спорта.
При условията на пазарна икономика е задължително да се промени
инвестиционната политика, като се постигне разумен баланс между
държавното и частното финансиране и се създадат условия за публичночастно партньорство.
VІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНКРЕТНИТЕ
ЦЕЛИ
Целите в областта на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм, заложени в националната стратегия, ще се реализират чрез
следните дейности:
І. Дейности, обхващащи всички цели:
1. Развитие и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на
физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и нейното
синхронизиране със законодателството на страните от Европейския съюз
при запазване на националната идентичност, като се:
• оптимизира дейността и се регламентират правата, задълженията
и повишените отговорности на субектите, участващи в системата за
физическото възпитание и спорта;
• да се ефективизира използването на въведените данъчни и
митнически облекчения, с оглед стимулиране на спортните организации и
частните инвестиции в спорта.
2. Координиране на дейността между държавните и общинските
органи, осъществяващи функции в областта на физическото възпитание и
спорта.
3. Развитие и усъвършенстване на програмния метод за финансиране
и управление на спорта и социалния туризъм.
4. Популяризиране на спорта и физическата активност, като основа
на здравословния начин на живот и противодействие на негативните
явления в обществото.
ІІ. Дейности за реализиране на конкретните цели:
1. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт за
всички
• създаване на нормативи, стандарти и индикатори за съвременна
спортна инфраструктура на населените места;
• създаване на съвременна спортна инфраструктура от държавата и
общините, осигуряваща подходящи условия за спорт и социален туризъм;
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• осигуряване от общините на подходящи условия за спортуване,
чрез създаване и поддържане на спортно-туристическата инфраструктура;
• създаване от държавните институции, на които е предоставена за
управление спортна инфраструктура и от спортните организации на
ефективни механизми за ползване на спортните обекти и съоръжения от
гражданите;
• координиране възможностите на различните субекти за
осъществяване на задължителен минимум за занимания със спорт;
• включване в спортния календар на спортните организации прояви
в областта на организирания и неорганизирания спорт за всички и
социален туризъм;
• изграждане на нови спортни и детски площадки, модернизация и
оборудване на съществуващите спортни и детски площадки и завишаване
на контрола на общинските администрации за тяхното ползване по
предназначение.
2. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт за
високи постижения
• подобряване и разширяване на позициите на Република България
сред световния спортен елит за утвърждаване на националния престиж;
• усъвършенстване на системата от критерии, нормативи и
показатели за оценка на развитието на спортовете и определяне на тези с
приоритетно значение;
• повишаване квалификацията на спортно-педагогическите кадри и
осигуряване на висококвалифицирани треньори;
• разработване на механизми за първичен подбор и начална спортна
подготовка на талантливи деца и юноши;
• използване на съвременни критерии и методи за оптимизиране
съставите на националните и олимпийските ни отбори;
• създаване на условия за централизирана подготовка на спортисти,
включени в националните отбори, с приоритет – ползването на спортните
бази в страната;
• разработване на механизми за децентрализирана подготовка на
спортисти, която да се планира, провежда и контролира в съответствие с
изискванията на целевата програма за олимпийска подготовка;
• оптимизиране на методиките за диагностика и оценка на
функционалното
състояние
и
психическите
качества
на
висококвалифицираните спортисти за подобряване ефективността на
тренировъчния процес;
• изграждане на Национална лаборатория за допингов контрол,
отговаряща на изискванията на WADA.
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3. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт в
учебните заведения
• усъвършенстване на нормативната уредба, относно разширяване
възможностите на училищните ръководства за избиране на видовете спорт,
изучавани от учениците и студентите съобразно техния интерес,
квалификация на кадрите и наличната материална база и осигуряване
разнообразие на формите, извън обхвата на задължителната учебна
програма;
• увеличаване броя на училищните и студентски спортни клубове
за подобряване на спортната дейност, чрез активно участие в
Ученическите игри и студентските вътрешни първенства и спортни
прояви, чрез методическо подпомагане от Министерство на образованието
и науката;
• актуализиране на програмите по физическо възпитание и спорт,
съвместно с Министерство на образованието и науката, училищата и
спортните федерации, съобразно спецификата на учебното заведение, като
се засили спортната насоченост и въвеждане на „академичен кредит”,
който се формира от задължителни, факултативни или свободно избираеми
предмети и форми на обучение;
• подобряване на оперативното взаимодействие между държавните
и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото
възпитание и спорта за учащи и активизиране на сътрудничеството им със
спортните организации;
• разработване и прилагане на механизми за мониторинг, анализ и
оценка на физическата дееспособност и качеството на спортния продукт
сред учащите се;
• разработване на дългосрочна програма за подпомагане развитието
на талантливи деца и юноши в областта на спорта;
• утвърждаване на проектното финансиране, като алтернатива за
устойчиво развитие на спорта за учащи и осмисляне на свободното им
време;
• взаимодействие между спорта в училище и детско-юношеските
спортни школи към спортните клубове;
• използване възможностите на спорта за превенция на агресията,
насилието.
4. Осигуряване на условия за развитие на детско-юношеския
спорт

• актуализиране на формите за реализация на програмата „Спортно
развитие на талантливи деца и юноши”;
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• разработване на дългосрочна програма за приоритетно
финансиране и развитие на детско-юношеските школи от Държавната
агенция за младежта и спорта, съвместно с Министерство на
образованието и общините;
• оптимизиране структурата и организацията на детскоюношеските школи, относно формите на обучение, тренировка и
състезания;
• възстановяване на ученическите спортни школи и създаване
детско-юношески спортни школи към спортните клубове за активно
спортуващи деца;
• повишаване изискванията към спортните федерации за развитието
на детско-юношеския спорт, чрез ежегодните договори;
• взаимодействие между Държавната агенция за младежта и спорта,
Министерство на образованието и науката и висшите училища при
актуализиране на учебната програма по дисциплината „Детско-юношески
спорт”;
• разработване на съвременна методика за подбор и подпомагане
развитието на талантливи деца и юноши в областта на спорта.
5. Осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт за
хора с увреждания и за лица в неравностойно социално положение
• подобряване на оперативното взаимодействие между държавните
(ДАМС, МОН, МТСП, МЗ) и общинските органи, изпълняващи функции в
областта на физическото възпитание и спорта за хора с увреждания и в
неравностойно социално положение и активизиране на сътрудничеството
им със спортните организации;
• изграждане на информационна система за обмен на информация,
анализ и контрол от Държавната агенция за младежта и спорта, съвместно
с другите институции, работещи в сферата на хората с увреждания;
• финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и
спорта на организациите, развиващи спорт за хора с увреждания и в
неравностойно социално положение;
• разработване на дългосрочна програма за специализирани
тренировъчни дейности и методически указания за тяхното прилагане в
домашни условия, училища, почивни станции, лагери и лечебни заведения,
с оглед осигуряване на ефективна коригираща и поддържаща
рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и
пълноценен начин на живот;
• осигуряване на възможности за системна подготовка и участие в
състезания на хора с увреждания и подпомагане производството на
подходяща екипировка, уреди и съоръжения за провеждане на
самостоятелни занимания;
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• съвместно с Министерство на образованието и науката да се
осъществи актуализиране на програмите за ученици и студенти със
специални образователни потребности в областта на физическото
възпитание и спорта, съобразно спецификата на учебното заведение и да се
увеличи държавния план-прием на студенти с увреждания в Националната
спортна академия „Васил Левски” (тази дейност следва да намери място в
бъдещата Стратегия за висшето образование);
• изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура в
съответствие с международните стандарти за хора с увреждания.
6. Осигуряване на условия за развитие на физическото
възпитание и спорта в системата на Министерство на отбраната и
Министерство на вътрешните работи
• оптимизиране на вътрешния и международен спортен календар за
участие в състезания на служители на Министерство на отбраната и
Министерство на вътрешните работи и неговото съгласуване с държавния
спортен календар;
• развитие на подзаконовата нормативна база, уреждаща спорта в
МО и МВР, в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта,
Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за Министерството на
вътрешните работи;
• развитие на програмно-проектният подход при финансово
обезпечаване на спортната дейност в МО и МВР и актуализиране на
действащите програми;
• оптимизиране на взаимовръзките между подготовката в
системите на МО и МВР и водещите методики за физическата подготовка
във високото спортно майсторство;
• осигуряване на оптимални условия за физическата и
специализирана спортна подготовка сред ведомствения спорт и спорта за
високи постижения в МО и МВР.
7. Разширяване и модернизиране на спортната база и
привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с
международните стандарти и изискванията на Европейския съюз
• анализ на състоянието на спортната база на територията на
страната;
• категоризиране на съществуващите спортни обекти и съоръжения
по определени критерии: вида спорт, вида собственост, значението,
капацитета и други показатели;
• координиране дейността на ДАМС, централните ведомства,
общините и спортните организации за оптимизиране на спортната
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инфраструктура и създаване на петгодишна инвестиционна програма за
изграждане, реконструкция и модернизиране на спортната база;
• създаване на национални стандарти за изграждане, реконструкция
и модернизация на спортни обекти и съоръжения, съобразени и с
изискванията на съответните международни стандарти и нормативи и
създаване на условия за достъп до тях на хората с увреждания;
• регистриране на лицензираните спортни обекти и съоръжения и
въвеждане на последващ контрол и условия за управление, съобразно
критериите на Европейския съюз и фондовете за изграждане и реновиране
на спортната база;
• усъвършенстване на публичния регистър на наличната спортна
база, с оглед достъп и стриктен контрол за използване на спортните обекти
и съоръжения и обектите за социален туризъм, съобразно тяхното
предназначение и създаване на условия за ползването им от всички
граждани, включително от хората в неравностойно положение;
• създаване на електронна информационна система за спортната
инфраструктура за територията на България, която да осигури на
гражданите пълна информация, с оглед използването й;
• усъвършенстване на механизмите за преференциално ползване на
спортната база от спортните организации в съответствие със Закона за
физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото приложение;
• ежегодно повишаване размера на средствата, които държавата,
общините и спортните организации предоставят за изграждане,
модернизация и експлоатация на спортните обекти и съоръжения и
обектите за социален туризъм;
• включване на приоритетните задачи на спортната инфраструктура
в Националната стратегическа референтна рамка, която гарантира
рационалното използване на структурните фондове в съответствие с
националните приоритети и тези на Европейския съюз.
8. Увеличаване на източниците за финансиране развитието на
физическото възпитание и спорта и осъществяване на ефективен
контрол върху разходването на финансовите средства по
предназначение
• ежегодно увеличаване на средствата от държавния бюджет и
бюджетите на общините, предназначени за развитие на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм;
• приемане от държавата и общините на програми за финансово
подпомагане на дейностите на спортните организации в областта на спорта
за всички и социалния туризъм и финансиране на свързани с тях проекти;
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• ежегодно планиране в бюджетите на спортните организации на
средства за развитие на спорта за всички и социалния туризъм;
• предприемане на действия за разширяване дейността на
Българския спортен тотализатор, в съответствие с европейските практики;
• създаване на специален фонд към Държавната агенция за
младежта и спорта, за подпомагане развитието на физическото възпитание
и спорта и повишаване ефективността на държавната политика;
• създаване на възможности за използване на допълнителни
източници на финансиране по линия на фондовете на Европейския съюз;
• ангажиране и активно включване на стопанския сектор, спортните
организации и гражданите в процеса на финансовото осигуряване на
физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;
• повишаване ефективността на контрола, осъществяван от
Държавната агенция за младежта и спорта върху дейността и начина на
отчитане на разходваните от спортните организации държавни средства.
ІХ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Структурата и управлението на стратегията се осъществява от:
- държавни органи;
- местни органи на управление;
- спортни организации.
Ефективността на управление се определя от два фактора:
• ясно формулирани и нормативно установени функции на всеки от
субектите;
• ефективни
механизми
за
координация
и
оперативно
взаимодействие между тях.
1. Държавни органи
• Държавна агенция за младежта и спорта – това е органът,
който осъществява държавната политика в областта на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм. Като такъв:
Подготвя и предлага за утвърждаване от Министерски съвет
Националната програма за развитие на физическото възпитание, спорта и
социалния туризъм в Република България.
Изготвя нормативната уредба за уреждане на обществените
отношения в областта на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм.
Осигурява средства и финансира целевите програми за олимпийска
подготовка, развитие на спорта за високи постижения, спортното развитие
на талантливи деца и юноши, развитието на спорта за учащи и спорта за
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всички, както и дейностите за реконструкция и модернизация на спортните
обекти и съоръжения.
Осигурява научно-изследователската и приложната дейност.
Приема програма за медицинския и допинговия контрол и осигурява
нейното финансиране.
Осигурява разходите за учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност в средните специални спортни училища.
Осигурява
международното
сътрудничество
между
правителствените организации по изпълнение на различни конвенции и
двустранни договори.
Осъществява взаимодействие между държавните, общинските
органи и спортните организации за развитието на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм.
• Министерство на образованието и науката
Осъществява ръководство и контрол върху обучението по физическо
възпитание и спорт в учебните заведения, като неразделна част от
цялостния учебно-възпитателен процес.
Актуализира учебните програми по физическо възпитание и спорт, с
оглед разширяване на възможностите за избор от училищните ръководства
за изучаване на спортни дисциплини, съобразени с интереса на учениците
при спазване на държавните образователни изисквания.
Включване на спорта сред приоритетите в дейността на висшите
училища, като важен фактор за възстановяване и поддържане на
физическата дееспособност на студентите.
Осигурява провеждането на учебния процес по физическо
възпитание и спорт от учители, притежаващи необходимата квалификация
и правоспособност.
Осъществява реконструкцията и модернизацията на спортната база в
учебните заведения с цел постепенното й доближаване до утвърдените
стандарти на страните от Европейския съюз.
• Министерство на отбраната
Осъществява физическата подготовка на военнослужещите и
гражданските лица в системата на Министерство на отбраната и
българската армия.
Разработва програми за развитие на физическо възпитание и спорт в
съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили и съобразени със
стандартите на НАТО.
Създава условия за спортна дейност на представителни отбори на
Министерство на отбраната и българската армия за престижно представяне
на страната ни в състезания, организирани по линия на Международния
съвет за военен спорт (СИЗМ).
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Подобрява механизмите за експлоатация на спортните обекти и
съоръжения, предоставени за управление и ползване на Министерство на
отбраната.
• Министерство на вътрешните работи
Осигурява оптимални условия за развитие на физическата и
специализирана спортна подготовка сред служителите на Министерството.
Подпомага ведомствения спорт и спорта за високи постижения сред
служителите на МВР и осигурява условия за участие на представителните
отбори по олимпийски и военно-приложни спортове.
Усъвършенства организационната структура на ведомствения спорт
в системата на МВР и оптимизира дейността на спортните клубове.
Осигурява научно-приложното и медицинско обслужване на
тренировъчната и спортно-състезателната дейност.
• Министерство на здравеопазването
Провежда профилактична дейност, свързана с водене на
здравословен начин на живот и ролята на спорта.
Съвместно с Министерство на образованието и науката разработва и
приема норми и показатели за физическо развитие и спорт на учащите.
Усъвършенства и актуализира нормативната уредба, относно
задължителните профилактични прегледи на лицата, упражняващи
физическо възпитание и спорт и на медицинското осигуряване на спортни
състезания и спортно-туристически прояви.
Разработва и прилага програма за медицински контрол при
спортната дейност на хората с увреждания.
2. Местни органи на управление
Осъществяват държавната политика в областта на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм на регионално ниво, като отчитат
традициите и тенденциите за развитие на спорта на своята територия.
Стопанисват, управляват и предоставят на спортни организации,
предоставената им спортна база.
Осигуряват необходимите средства за физическо възпитание и спорт
от общинския бюджет и от собствени приходи.
Въвеждат програмно-проектния подход за финансиране на спортната
дейност на територията на общината.
Приемат програма за развитие на спорта, в съответствие с
Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в
Република България.
Разработват и прилагат механизми за подпомагане дейността на
спортните организации на тяхна територия.
Разработват и актуализират нормативната уредба в съответствие със
Закона за физическото възпитание и спорта.
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3. Спортни организации
Основно място за реализацията на стратегията за развитие на
физическото възпитание и спорта заемат спортните организации. Те:
Осъществяват социални спортни услуги, създават спортен продукт и
условия за спортуване на гражданите.
Създават и актуализират методиките за видовете подготовка по
съответния вид спорт.
Осъществяват специалното спортно администриране.
Представляват националния спорт в съответната международна
спортна организация.
• Спортните клубове функционират на териториален, ведомствен
и смесен принцип – създават условия за системни спортни занимания на
гражданите, организират школи и курсове за тренировъчна и спортносъстезателна дейност, осъществяват социални спортни услуги, организират
и администрират спортни състезания, извършват подготовка на
състезатели, изграждат и стопанисват спортни обекти и съоръжения,
носители са на състезателни права и осъществяват трансфер на спортисти;
• Спортните федерации са доброволни сдружения на спортни
клубове, по един или по сходни видове спорт, които координират
развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт
на национално ниво на територията на страната и ги представляват пред
държавата и международните спортни организации, изготвят и провеждат
вътрешния и международния спортен календар, приемат правилата за
провеждане на състезания по съответния вид спорт, отговарят за
подготовката и представянето на националните отбори на всички равнища,
осъществяват дейности за повишаване квалификацията на треньорите и
спортните специалисти, приемат програми за развитие на детскоюношеския спорт, за откриване и подпомагане на надарени деца и юноши
в областта на спорта;
• Националните спортни организации са доброволни сдружения
на спортни клубове и/или спортни федерации, които формират
осъществяването на националната спортна политика;
• Спортни организации със специален статут – водещата
национална спортна организация е Българският олимпийски комитет
(БОК). Статутът и функциите на БОК се определят от Олимпийската харта
и собственият му Устав. Главното в предмета на неговата дейност е да
развива и защитава олимпийското движение в страната и да я представлява
на олимпийски игри и други спортни прояви, организирани от
Международния олимпийски комитет. БОК следва да подпомага
олимпийските спортове, като заделя средства за научно-изследователска и
приложна дейност за борбата срещу допинга и информационното
осигуряване в спорта. Тази своя дейност БОК осъществява в тясно
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сътрудничество с Държавната агенция за младежта и спорта и останалите
спортни организации.
Х. РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА
Стратегическите цели и дейностите, заложени в Националната
стратегия, ще бъдат реализирани чрез Национална програма за развитие на
физическото възпитание и спорта в Република България за периода 20092013 година, приета от Министерския съвет.
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