ПРОГРАМА
за развитие на физическото възпитание и спорта
в община Септември 2012 -2016 г.

Цел: осигуряване на оптимални условия и възможности за
практикуване на спорт за всички и социален туризъм
Дейности
Отговорни
Срок
институции
1.Осъществяване
на
оперативно
взаимодействие за обвързване политиката в
развитието на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм с политиките в
областта
на
образованието,
здравеопазването, услугите и отдиха на
регионално и национално ниво.
А.Създаване на условия и възможности на
хората за практикуване на спорт през
свободното време.
Б. Пълноценно използване на наличните
ресурси, материалната база, кадри и др. за
практикуване на спорт и за здравословна
двигателна активност на хората.

МФВС,
МЗ,Община
спортни
организации

2. Разширяване и пълноценно използване на Община ,спортни
потенциала на спортните организации за организации и
създаване на условия за здравословна МФВС
двигателна активност и разнообразяване на
спортните услуги, които гражданите ползват
през свободното си време.
А. Поощряване на доброволното участие при
организиране и провеждане на спортни
дейности и прояви в спорта.
Б. Иницииране на промени в нормативната
уредба за практическа реализация
на
политиката за доброволчеството в спорта.
В. Провеждане на регионални и общински
информационни
кампании
с
цел
популяризиране на двигателната активност
и здравословния начин на живот.

постоянен
и

постоянен

3. Увеличаване на ангажиментите на
местните власти към спорта за всички и
социалния
туризъм,
както
и
преразпределение на наличните финансови
ресурси с оглед осигуряване на средства за
промяна
на
съществуващата
ниска
двигателна активност на гражданите.
А.Усъвършенстване на процедурите за
финансиране
на общественополезната
дейност на спортните организации за
развитие на спорта за всички в свободното
време при максимална прозрачност, ясни и
обективни критерии и параметри
и
целесъобразно разходване на средствата.
Б.Увеличаване на средствата от държавата,
общините
и
спортните
организации,
предназначени за създаване на условия за
двигателна активност на гражданите и за
здравословен начин на живот.
В. Предприемане на активни действия за
увеличаване на финансовите ресурси за
развитие и насърчаване на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм
чрез усвояване на средства от Структурните
фондове
и
съответните
оперативни
програми чрез създаване на структурно
звено
в
МФВС
за
усвояване
на
горепосочените средства.
Г. Предприемане на мерки и подобряване
механизмите за контрол, отчетност и
отговорност за законосъобразно разходване
на средствата за спортни дейности от
държавния и общинските бюджети.
4. Разработване, финансиране и реализиране
на програми и проекти в областта на спорта
в свободното време с оглед осигуряване на
условия за практикуване на спорт, изява и
реализиране на лични спортни резултати.
А. Спортни занимания за деца през
ваканционните дни .
Б. Спортни занимания за деца с увреждания
и деца в риск.
В. Разширяване и улесняване на достъпа до
информация за възможностите за физическа
активност и спорт.

МФВС и спортни Декември 2013
организации

МФВС и спортни
Декември 2013
организации

МФВС и
Община

Декември
2014г..

Община спортни постоянен
организации

МФВС

5.Утвърждаване и финансиране на
програми за развитието на спортна дейност
на регионално ниво в съответствие с
Националната стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта.
А. Усъвършенстване на регламента,
правилата и процедурите за кандидатстване
с проекти с акцент върху принципите за
максимална прозрачност, устойчивост и
целесъобразност при разходване на
средствата.
Б.Подпомагане с финансови средства на
спортни организации за провеждане на
традиционни масови спортни прояви и
дейности на национално ниво.
В. Разработване и изпълнение на общински
програми за развитие и насърчаване на
физическото възпитание, спорта и
социалния туризъм за различните групи от
населението. Участие на спортните клубове
при разработване и реализиране на тези
програми.
Г. Планиране и осигуряване на средства в
общинските бюджети за развитие на
физическото възпитание, спорта и
социалния туризъм и осъществяване на
ефективен контрол за разходването им по
предназначение.
6. Разработване и изпълнение от спортните
клубове на програми за развитие и
насърчаване на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм, обвързани с
целите и мерките на Националната
стратегия и Националната програма за
развитие на физическото възпитание и
спорта и с дейностите, заложени в
общинските програми.
А. Подпомагане с финансови средства на
програми и проекти на спортни клубове за
развитие на приоритетни спортни дейности
на територията на общината.
Б. Утвърждаване и прилагане на механизми
от общините за подпомагане и контрол на
дейността на спортните клубове.
Б. Утвърждаване и прилагане на механизми
от общините за подпомагане и контрол на
дейността на спортните клубове.

Община,спортни
клубове

МФВС и Община

Декември 2013

постоянен

Община и спортни
клубове

постоянен

Община

ежегодно

Спортните
клубове

постоянен

общината

постоянен

общината

декември 2014г

7. Разработване и изпълнение на програми в
областта на социалния туризъм от местните
туристически дружества в областта на
социалния туризъм с поети ангажименти за
опазване на околната среда.
БТС,Туристически
А. Разработване и изпълнение от БТС и дружества и
постоянен
туристическите дружества на програми за община
социален
туризъм
за
учащите
и
активизиране на контактите с училищните
ръководства и настоятелства.
Б. Изграждане и поддържане на спортнотуристическа база, зони за отдих и здраве,
маршрути до хижи, екопътеки , къмпинги,
заслони и др. и популяризирането им.
8. РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ,
СТУДЕНТСКИЯ И СПОРТА ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ И ДЕЦА В РИСК,
ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ И НАВИЦИ
ЗА СИСТЕМНИ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ
И ЗДРАВОСЛОВНА ДВИГАТЕЛНА
АКТИВНОСТ.
А. Разработване, финансиране и
координиране на програми за реализиране
на оптимален двигателен режим за децата в
детските градини чрез занимания с
физически упражнения и игри.
Б. Изготвяне на предложение за определяне
на нови, по- високи минимални
диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт,
които се осигуряват от държавния бюджет
чрез трансфери по бюджетите на
съответните ведомства и общините.
В. Завишаване на контрола по разходването
на средствата отпуснати съобразно ПМС №
129
В. Насърчаване и оказване съдействие на
спортните организации с предмет на дейност
ученически и студентски спорт, за
увеличаване и разширяване на спортните
им прояви и дейности.

МФВС,Община

постоянен

МФВС,МОМН и
Общината

постоянен

Общината

Постоянен

9. Модернизация на спортната
инфраструктура, която да задоволи
потребностите на населението от системни
спортни занимания с физически упражнения
и спорт, както и да осигури условия за
подготовка и постигане на високи спортни
резултати.
А. Насърчаване сътрудничеството между
общините, спортните организации и частния
сектор за развиване и управление на
спортната инфраструктура.
Б. Изграждане на нова инфраструктура,
включваща открити спортни площадки,
тенис кортове, плувни басейни и др.
осигуряваща възможност на населението на
населението за практикуване на елитен и
масов спорт, повишаване на здравния статус
на населението.
В. Реализиране на политиката на отворени
врати с цел насърчаване на физическото
възпитание и спорта за всички и
популяризиране на спорта за високи
постижения.

МФВС,община и
спортни
организации

постоянен

МФВС,община и
спортни
организации

постоянен

Община

постянен

