Отчет
за организацията на работата на общинската администрация, кметове и кметски
наместници по Закона за физическото възпитание и спорта за 2017 година
Спортно-туристическата дейност в община Болярово се организира съгласно
Закона за физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на физическото
възпитание и спорта в общината, приета с Решение №67 от 30.03.2016 г.
Приоритетна задача в общинската политика в областта на физическото
възпитание и спорта беше приобщаването на по-широки слоеве от населението и
особено на децата и младежите към активен двигателен режим и здравословен начин на
живот. Това изведе на преден план една добра координация между общината,
спортните клубове и други младежки организации, като активна роля изпълняваше
длъжностното лице в общинската администрация отговарящо за младежта и спорта.
За тази цел усилията през отчетния период бяха насочени към решаване на
следните приоритетни задачи:
 Модернизиране и поддържане на спортните обекти, съоръжения, детски
площадки и зони за отдих;
 Провеждане на състезания, организирани съвместно със спортните клубове и
училища по различни видове спорт, с цел ангажиране на младото поколение със
системно занимание с физически упражнения;
 Увеличаване броя на хората практикуващи физически упражнения, спорт и
социален туризъм;
 Извеждане на преден план физическото възпитание и спорта в училище и
утвърждаването им като средство за здравословен начин на живот и като
превенция на зависимости сред подрастващите;
 Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и
изграждане на нови спортни обекти и съоръжения;
 Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за
физическо възпитание, спорт и социален туризъм и осигуряване на оптимален
финансов ресурс за развитието им.
Спортните обекти и съоръжения са важен фактор за ефективното
функциониране на системата за физическо възпитание и спорт. Това налага постоянна
модернизация на съществуващата спортна база и нейното привеждане в съответствие с
утвърдените международни стандарти и изискванията на Европейския съюз. Една от
основните форми за обвързване на общината в развитието на спорта е осигуряване на
средства за тяхната експлоатация, ремонт, реконструкция и модернизация. За това
общината ежегодно планира средства от общинския бюджет за възстановяване и
експлоатация на спортните обекти общинска собственост.
Общината разполага с два футболни стадиона - в град Болярово напълно
нов, финансиран със средства по програма за трансгранично сътрудничество (ИПП)
България – Турция, който предоставя възможности за организиране на състезания и
стадион”Граничар” в село Мамарчево, който бе възобновен и се използва активно за
организирани футболни турнири и свободен спорт. Поддържа се стадион и в с. Голямо
Крушево , който през лятото се ползва от гостуващи деца.
Два физкултурни салона в училищата в град Болярово и с. Стефан Караджово
дават възможност за практикуване на футбол, баскетбол, волейбол; налице е
физкултурен салон и в ЦДГ „Здравец” - гр. Болярово.
Открити спортни площадки в училищата за провеждане на редовни учебни
занятия и свободни спортни занимания.

Градът разполага и с фитнес зала, създадена и оборудвана с помощта на
финансиране по програма”Форум” на Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество и община Болярово през 2007 година. От тогава до сега общината
отделя ежегодно средства за нейната поддръжка и козметични ремонти, като беше
оборудвана с нови фитнес уреди. Към нея е оборудвана и зала за практикуване на тенис
на маса, която също е със свободен достъп за всички желаещи да практикуват този
спорт. Сградата е закрита и дава възможност за спортуване и през зимата.
На територията на община Болярово към настоящия момент има регистриран
Футболен клуб ”Ботев” Болярово, който провежда активна спортно-състезателна
дейност.
ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТТА НА
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ
2017 Г. И ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ
Институция
организация
ДГ „Здравец”
–
гр.
Болярово и
филиали
в
селата Воден,
Шарково и
Стефан
Караджово

Дейности

финансира
не
Не
са
На 16.05.2017 г. в детска градина „Здравец” гр. Болярово
се проведе спортен празник под надслов „Здрав дух – необходим
и
здраво тяло”.
На 17.05.2017 г. се проведе спортен празник с децата от финансови
средства
група „Снежанка” в с. Воден.

На 17.05.2017 г. децата от филиал „Мечо Пух” с.
Шарково отбелязаха деня на спорта
И децата от филиал с. Стефан Караджово на 17.05.2017 г.
отбелязаха деня на спорта с различни спортни игри.
ОУ „Стефан През 2017 г. в ОУ „Ст.Караджа“ спортната дейност се
Караджа”-с.
извършва по предварително изготвен спортен календар.
Стефан
През месец март – училищен турнир по футбол;
Караджово
април – състезание по народна топка І-ІV клас.
В чест на патронния празник на училището 11 май са
проведени турнир по народна топка, турнир по
баскетбол, турнир по футбол, бягане 50 м, бягане 100 м,
турнир по хвърляне на малка топка в цел.
На 13 юни – състезание с велосипеди.
На 29.09.2017 г. Европейски ден на спорта в училище са
проведени спортни състезания – щафетни игри за
учениците от всички класове и състезание на фитнес
уредите.
През месец октомври 2017 г. се проведе турнир по
футбол между ученици от V, VІ и VІІ клас.
През месец ноември 2017г. се проведе общоучилищен
турнир по народна топка между учениците от І-ІІ и ІІІ-ІV
клас.
Извънучилищните спортно-туристически дейности са
следните:
1. Екскурзия до исихасткия манастир в с.Воден
2. Екскурзия до манастир „Св.Троица“, с.Устрем
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3. Туристически поход до х.”Ст.Караджа „
4. Екскурзия до Бакаджика
5. Поход до Крастав кладенец
СУ
„Д-р
Петър
Берон”-гр.
Болярово

Училищен турнир по баскетбол през месец януари
Състезание „Лъвски скок” на 19 февруари
Пролетен крос в чест на Патронния празник на училището 16
март
Училищен турнир по шахмат в чест на Патронния празник на
19 март
Училищен турнир по тенис на маса на 10 март
Областен кръг на ученически спортни игри в гр. Ямбол по
тенис на маса на 14 март. Отборът на СУ „Д-р Петър Берон”
се класира на трето място от общо четири отбора.
Областен кръг на ученически спортни игри по футбол в гр.
Стралджа на 28 март. Отборът на СУ „Д-р Петър Берон” се
класира на второ място от общо четири отбора.
Областен кръг на ученически спортни игри по футбол в с.
Роза на 13 април. Отборът на СУ „Д-р Петър Берон” се
класира отново на второ място от общо четири отбора.
Училищен турнир по футбол на 22 май
Спортен празник в чест на Деня на детето 01.06.2017 г.
Есенен крос – щафета на 25 октомври
Турнир по футбол, посветен на празника на гр. Болярово 19 –
24 октомври. Участваха отбори от Болярово, Елхово,
Стралджа
Коледен волейболен училищен турнир на 18-20 декември.
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МКБППМН

Противообществените прояви сред малолетните и
непълнолетните са отражение на социалните и
нравствени проблеми на обществото, което в много
случаи е пряко отговорно за извършените деяния на
децата.
Ето защо основна цел на МКБППМН е постигането на
позитивна промяна и възпитателен ефект в поведението
на отклонили се от пътя млади личности, както и
превенция на противообществените прояви и свеждането
им до минимум.
През изминалата 2017
година ,Община Болярово
продължи своята превантивна дейност ,насочваща
главно вниманието към положителното развитие на
всички обхванати деца в общината.За тази цел Местната
комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни непълнолетни взе участие в организирането
на мероприятия, свързани с превенция за борба с
противообществени прояви, с цел да се сведат до
минимум, да обогати ,предпази и насърчи младите в
едно по-отговорно ежедневие.
По
традиция
по
повод
превенцията
срещу
противообществените прояви сред подрастващите
МКБППМН отбеляза и 17 МАЙ ,,Денят на българския
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спорт‘‘,под мотото,,Спортът срещу агресията‘‘, което
оказа висок положителен възпитателен ефект, чрез
обединяване на учениците в общината, чрез спортни
мероприятия, състезания и игри.Състезанието с найголям заряд бяха включените футболни отбори на
ученицте от СУ,,Д-р Петър Берон ‘‘- гр.Болярово и
ОУ‘‘Стефан Караджа‘‘- с.Стефан Караджово, проведено
на градския стадион. В проведените спортни забавления
и забавни игри за най-малките от 1-4 клас под името
,,Бързи, смели, сръчни‘‘ се показа голям интерес и
сериозно участие за активно и здравословно движение от
учениците.
Съвместно с УКБПП се отбеляза и,,Денят на детето‘‘ -1
Юни,където се организираха забавни игри с учениците
на СУ,,Д-р Петър Берон ‘‘ и с децата от
ДГ‘‘Здравец‘‘под наслов ,,Не на агресията!‘‘ .В самия
ден освен творческата програма от учениците, се
проведе
церемонията
по
нагараждаването
на
победителите от турнира свързан с деня на спорта.
Съвместно с Община Болярово МКБППМН участваше
активно и в един от най-честваните празници в
града.Това е празникът на града 26 Октомври Димитровден,
на
който
бе
проведен
и
междуобщинският детски футболен турнир, целящ
затвърждаване
на
личностното
поведение
,спортсменство, дисциплина и работа в колектив,
помагащо им за тяхното бъдещо израстване и развитие.
В него взеха участие отбори от три общини: Болярово,
Елхово, Стралджа.
Фитнес клуб

През 2017 г фитнес клуб Болярово организира следните от
турнири:
бюджета
Турнир по дартс с 12 участници
на
Турнир по билярд с 13 състезателя
общината
Турнир по джаги с 12 състезатели
Турнир по бридж с 6 състезателни двойки
Турнир по тенис на маса с 10 състезатели
Турнир по футбол с участието на 5 отбора

ФК „Ботев”

с. Попово

ФК „Ботев – Болярово“, гр.Болярово е сдружение с
нестопанска цел и обществено полезна дейност с Председател
на УС Христо Христов и членове на УС Димитър Славов и
Даниел Чолаков. Промяната в Управителния съвет се извърши
при пререгистрацията на клуба в средата на 2016 година.
Спортно-състезателната 2016/2017 година полусезон ЕСЕН
беше изпълнена с няколко победи и загуби за
представителния – мъжки отбор. В крайното класиране ФК
Ботев-Болярово завърши на 7 място с актив от 13 точки от
общо 10 кръга в които 4 победи 1 равен и 5 загуби. ФК
„Изгрев” – с. Меден кладенец-ФК „Ботев” – Болярово - 0:2,
ФК „Тракиец” – с. Кукорево - ФК „Ботев” – Болярово – 4:3,
ФК „Бенковски” – с. Зимница - ФК „Ботев” – Болярово – 0:2, ФК „Победа” – с. Победа – ФК „Ботев” – Болярово 3:1 ; едно
равенство: с ФК „Гагарин” – с. Крумово – 2:2 и пет загуби: от
ФК „Межда”, ФК „Христо Ботев” – с. Генерал Инзово, ФК
„Червена звезда” – с. Каменец, ФК „Стралджа 2015” – гр.
Стралджа, ФК „Искра” – с. Симеоново. Головата разлика е 1623. На две точки пред футболния клуб са „Ботев” – Генерал
Инзово. Начело на класирането към настоящия момент е
отборът на „Межда” с 24 точки, следван от ФК „Стралджа
2015” (23 т.), а трети са ФК „Червена звезда” – с. Каменец (21
т.).
Дейността на клуба не се изчерпва с участието на отбора в
полусезоните, но и с провеждането на редица приятелски
срещи, доказващи интереса към ФК Ботев-Болярово.
Участващите отбори са от други спортни клубове в и извън
областта - ФК Червена звезда с.Каменец, ОФК Стефан
Караджа гр.Елхово, ФК Бояново с.Бояново, ФК Кабиле
с.Кабиле, ФК Самуилово с.Самуилово.
Средствата за цялата 2017 г., необходими за спортно –
състезателния процес, бяха осигурени изцяло от общинския
бюджет на Община Болярово с решение на Общински съвет в
началото на календарната година. Те са под формата на
субсидия и са в размер на 14 440 лв. Сумата е изразходвана
изцяло за дейността на футболния клуб.
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Съвместно с читалище „Н.Й.Вапцаров” са организирани От
спортни игри в чест на празника на детето – 1 юни.
бюджета
на
читалищет
о
С.
Голямо В селото има създаден туристически клуб, с чиито членове е Не
са
Крушево
проведен поход до местността „Баба Жела” за посрещане на необходим
Първа пролет.
и
Съвместно с туристическо дружество гр. Елхово е проведена финансови
екскурзия.
средства

С. Воден

Поддържа се стадион, който през лятото се ползва от
гостуващи деца.
В селото има създадена младежка футболна група, която
участва в общинския футболен турнир. Групата спортува в
парка върху изравнен участък от него. Необходимо е
изграждането на спортно игрище както за футбол, така и за
волейбол и баскетбол. Има нужда и от нови укрепени уреди
на детските площадки, в това число и в ДГ „Снежанка”.
Селото е посетено от 20 туристически групи с около 15002000 туристи. Интерес за туристите представляват
„Парорийският манастир”, „Средновековната крепост”,
Църквата „Свети Георги” и Етнографската сбирка „От ралото
и гегата до първия компютър”. Групите се водят най-вече от
туристическите дружество в гр. Елхово и „Зелена Странджа”
– гр. Бургас.
Село Воден може да поеме 50 туристи за нощувка. Предстои
отваряне на заведение за обществено хранене.

Мерки:
1. Насърчаване на учащите към двигателна активност и системно практикуване на
спорт и туризъм, като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно
развитие
Разширяване на обхвата от организационни форми за
занимания с физически упражнения и спорт, като средство за привличане на
децата за участие в учебни занимания и завършване на образование
- Увеличаване на ресурсите на общинaта и неправителствените организации за
стимулиране на извънкласните спортни и туристически занимания
2. Оптимизиране на условията за изграждане на умения и навици на децата от детските
градини, учениците, децата с увреждания и децата в риск за активен двигателен режим,
практикуване на спорт и спортна изява, здравословен начин на живот и успешно
социално включване в обществото
Увеличаване на размера на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от бюджета на общината
Оптимизиране на условията за осъществяване на специална
закрила за деца с изявени дарби в областта на спорта за учащи
Координиране
на
подготовката,
организацията
и
провеждането на ученическите игри за учениците от училищата
3. Осигуряване на възможност за избор и достъп на учащите от различните възрастови
групи, децата в риск, децата със специални двигателни потребности до занимания с
физически упражнения и спорт
Създаване на условия и организация за практикуване на
спорт, чрез разработване, финансиране на проекти на спортни организации, по
програми в областта на спорта за децата от детските градини, учащи, деца в
риск и със специални двигателни потребности
Подпомагане създаването и дейността на спортни клубове в
областта на спорта за учащи
- Подобряване информираността на спортните организации за възможности за
кандидатстване по европейски и други програми
4.Социално включване във и чрез спорта
- Интеграция на различните общности и създаване на равни възможности за
участие в спортни дейности

5. Ангажираност на спортните организации за развитие на спорта за всички.
Предоставяне на висококачествени спортни услуги на всички
социални групи от населението.
6. Създаване на условия и възможности за двигателна активност, практикуване на
спорт за всички и социален туризъм
Изграждане и модернизиране на спортната инфраструктура,
предназначена за спорта за всички - от игрища за волейбол, баскетбол, за футбол
на малки вратички, тенис на корт
- Подобряване информираността на спортните организации за възможности за
кандидатстване по европейски и други програми
7. Оптимизиране на условията и възможностите за избор и достъп на хората с
увреждания за занимания с физически упражнения и спорт с цел социално включване

Изготвил:
София Минева
Главен експерт „ХД”

