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Глава 1 СПОРТ, ЗДРАВЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 
 

„Спортът е част от наследството на всички хора, 

 мъже и жени, и нищо не може да запълни липсата му.“  
 

 

Пиер дьо Кубертен 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Спортът е един от секторите, за който се налага да се даде категорично нова визия, при 

отчитане на уникалните възможности на общината. Спортът е мощен интегриращ фактор, който 

възпитава толерантност и приеман на различията от най-малка детска възраст 

Акцентът при реализиране на стратегическите цели трябва да бъде поставен върху 

развитие  на личността чрез спорта. 

Ученическият спорт и спортът за всички е сред приоритетните сфери на дейност на 

Община Поморие, като основа на пирамидалния модел на организация на съвременната спортна 

система.  

Визията е поглед в бъдещето. Определя дългосрочен курс на развитие на 

стратегическите цели 
 

Защо е необходима Стратегия ?    

- Ясен поглед в бъдещето 

- Концентрация на ресурсите 

- Балансираност на управлението 
 

 

 

Йерархията от цели е особена важна част на стратегическото управление. 
 

Настоящата Стратегия е основен, програмен документ на Община Поморие, включващ 

визия, стратегически и конкретни цели, мерки, действия и очаквани резултати. В нея са 

изложени основните принципни подходи, определящи целта и задачите, върху които тя се 

изгражда, обхвата и основните дейности, организацията на управление, приоритетите и 

спомагателните функции на общината и спортните клубове, определя мястото и социалните 

функции на физическото възпитание, анализира състоянието и очертава тенденциите за 

развитието на спорта с цел подобряване на здравето и физическата активност на децата и 

жителите на Община Поморие.  

Тя е съобразена с традициите на спорта в града, с новите социално-икономически 

условия и необходимостта от нова политика за децата със специални образователни 

потребности (СОП). 

В доклада на Европейския съюз „Развитие и перспективи на действията на общността в 

областта на спорта” спортът се определя като спортът се определя като уникална дейност, която 

изпълнява едновременно различни функции: 
 

 - Образователна - активното занимание със спорт развива хората като личности; 

 - Здравеопазваща - физическата активност води до подобряване здравословното 

състояние на хората, тя е начин да се победят определени болести и да се подобри качеството 

на живот сред по-възрастните; 

 - Социална - спортът е начин да се превъзмогне нетолерантността, расизма, насилието, 

злоупотребата с наркотици и алкохол и подпомага интеграцията на хората извън пазара на 

труда; 

 - Културна - спортът дава на хората допълнителна възможност да опознаят местата 

около тях и да станат по-чувствителни към опазването на околната среда; 

 - Възстановителна - спортът като занимание през почивното време осигурява 

индивидуално и колективно развлечение. 
 

Развитието на спорта се основава преди всичко на публичните власти, на 

неправителствени спортни организации и доброволно ангажирали се лица. Община Поморие 

поддържа правото на всеки жител да има възможност за двигателна активност и разтоварване, 

възможност за достъп до спортните бази и развитие на спортните си навици и физическа 

култура, както и възможност за развитие на спортните таланти. 
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Стратегията е разработена въз основа на следните принципи: 
 

 - демократизация и устойчивост на спортното участие; 

 - достъпност, социално включване и свободен достъп до спортни занимания и общински  

             спортни съоръжения и обекти; 

 - адекватност при разпределение на правомощията и отговорностите, аналитичност при  

             планиране и използване на ресурсите - ефективност и ефикасност; 

 - субсидираност и децентрализация - публичност и информираност; 

 - спортът в свободното време - от въпрос на избор до начин на живот. 

Стратегията е разработена в съответствие със законовите изисквания: 
 

- Закон за физическото възпитание и спорта 

- Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /2012 – 2022 г./                                

- Наредби и правилници, отнасящи се за спорта 

- Нормативни актове, отнасящи се до ролята и функциите на Общините за развитие на   

  физическото възпитание и спорта. 

- Програма за управление на Община Поморие - мандат 2015-2019 

- Насоки на ЕС за физическа активност - Одобрени от работната група „Спорт и здраве“ на  

  ЕС на заседанието ѝ на 25 септември 2008 г., утвърдени от министрите на спорта на  

  държавите - членки на ЕС на заседанието им в Биариц, Франция, на 27—28 ноември 2008 г. 

- БЯЛА КНИГА - Бяла книга за спорта на ЕК към ЕС, 2007 г. 

- План за действие „Пиер дьо Кубертен“, документ, придружаващ Бялата книга за спорта 

- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 
 

II. ПРОГРАМЕН ПЕРИОД   
 

 Програмният период  на документа е  2018 г. – 2021 г. 
 

III. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБХВАТ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ  
 

A. ЦЕЛ 
 

Целта на настоящия документ е създаване на условия за реализиране на устойчива и 

ефективна местна политика в областта на физическото възпитание и спорта, включване на 

всички заинтересовани страни в осъществяването й, както и утвърждаване на физическото 

възпитание, елитния спорт, спорта за всички и физическото възпитание и спорт за децата с 

неспособност и специални образователни потребности, като един от основните приоритети на 

общинската политика, в областта на спорта. 
 

B. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

 - Да задоволява потребностите на населението от всички възрастови групи, пол и етнос 

от занимания за физическа активност и спорт; 

 - Да изгради трайни навици за водене на здравословен начин на живот, движение, 

туризъм и спорт; 

 - Да утвърди спорта като необходимост, като елемент, нужен за социално включване на 

всеки жител, форма на приобщаване към обществеността-възможност за социална активност на 

жителите на общината чрез здравословен начин на живот и двигателна култура; 

 - Да създава условия и предлага възможности за спортуване и туризъм, с оглед 

пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността; 

 - Да развива и защитава нравствените ценности на спорта и човешкото достойнство, 

както и сигурността на всички участници в спортната дейност; 

 - Да дава възможност за изява на млади таланти, да подкрепя инициативността и 

идейността и да стимулира тяхното развитие; 

 - Подкрепа в развитието на професионално спортуващите, спортните клубове и/или в 

изграждането на спортни клубове; 

 - Утвърждаване на спорта като хоби и/или занимание в свободното време сред децата и 

младежите като форма на превенция от социално изключване, отпадане от училище и други; 

 - Създаване нужните организационно-управленски и материално технически 

предпоставки при решаване проблемите на физическото възпитание и спорта; 
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C. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

 

 Стратегията „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика”                           

– 2018 - 2021 обхваща няколко подсистеми със своя специфична характеристика, цел и задачи. 
 

1. Физическото възпитание и Спорт за всички 

 - Това е направление на държавната и общинската политика, което включва всички 

форми на занимания с физически упражнения, спорт и туризъм. Приоритетната задача в 

общинската политика е приобщаването на по-широки слоеве от населението към активен начин 

на живот; 
 

2. Физическото възпитание и Спорт в училищата 

 - Специално внимание на извън класната тренировъчна  и състезателна дейност, подбор 

и селекция на деца за детско-юношески спорт: Внасяне на иновативни подход и средства в 

организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и състезателна дейност, като 

фактор за селекциониране на двигателно надарени деца за детско-юношеския спорт; 
 

- Спорта като начин за пълноценно използване на свободното време (и по време на 

ваканциите на децата), както и като ефективно средство за превенция на отпадане от училище, 

превенция на детската престъпност, агресия и насилие, наркоманията и други социални 

деформации; 
 

- Адаптирана училищната спортна база  за деца със специални образователни 

потребности; 
 

3. Детско-юношески спорт 

 - Привличане и включване в звена на детско-юношески спорт. Разработване, 

експериментиране и прилагане на съвременни методики и тестове за подбор, обучение, 

тренировъчна и спортно- състезателна дейност; 
 

4.Спорт за високи постижения 

 - Създаване на спортни паралелки за подготовка на спортни таланти, като резерв на 

спорта  за високи постижения; 
 

5. Спорт в малките населени места 

 - Привличането и обучението на даровитите деца от селата към спортните клубове; 
 

- Целево подпомагане на спортни клубове, които водят тренировъчен процес в малките 

населени места; 

- Целево подпомагане на малките населени места за организиране на спортни 

мероприятия, спортни празници и за спортни дейности; 
 

6. Адаптирана физическа култура /АФК/, Адаптирано физическо възпитание/АФВ/, 

Адаптирана физическа активност /АФА/ 
 

 - Адаптираната физическа култура - разглежда се като част от цялостната култура на 

човека и е подсистема на физическата култура. Тя е едно от направленията на социалната 

дейност, която е насочена към удовлетворяване на потребностите на лицата с ограничени 

възможности. Тя служи за укрепване и поддържане на здравето, за вторична рехабилитация, 

личностно развитие, самореализация, формиране на интереси, мотиви, потребности, навици, 

развиване на висшите психически функции, възпитаване и самовъзпитаване на личността, 

реализиране на индивидуалните способности, за повишаване  социализацията и интеграцията в 

обществото. 
 - Адаптирано физическо възпитание /АФВ/ - Адаптираното физическо възпитание е 

свързано с придобиването на нови двигателни умения и навици и развиването на двигателни 

качества у децата със специални образователни потребности - тези, които не се справят с 

приетия в масовото училище общообразователен минимум. 

 - Интегрирано обучение /обучение на деца със специални образователни проблеми/, 

насочено към индивидуалните възможности и интереси на децата със СОП и разкриване на 

техния личностен потенциал. 

- Физическо възпитание, спорт и физическа активност за деца с различни потребности, 

ограничения и увреждания - Адаптирана физическа активност /АФА/. 
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ІV. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОТО    

ВЪЗПИТАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

1. Изграждането на закрита, многофункционална спортна зала със закрит плувен басейн, 

отговарящи на Европейските стандарти за провеждане на тренировки, престижни спортни 

мероприятия и турнири, както и за културни и туристически инициативи 

 

2. Изграждането на открит спортен комплекс, както и велоалея, крайградска зона за спорт и 

туризъм, фитнес на открито в централна градска част, кв. „Свети Георги”, кв. „Север” и по 

населените места в Община Поморие. 

 

3. Кандидатстване с проекти , в подходящи  програми за изграждане на училищни физкултурни 

салони , където няма такива и подобряване на условията за спортуване на учениците 

 

4. Разработване на проекти за изграждане на нови спортни обекти, съоръжения и спортни 

площадки, както и текуща поддръжка на съществуващите от типа на публично-частни 

партньорства, с цел подобряване на материално-техническото и финансово осигуряване на 

спорта 

 

5. Профилирани спортни паралелки, както и паралелки с  профил „Изкуство и култура” 

 

6. Общинско ученическо общежитие /ОУО/, обслужващо звено към профилираните паралелки в 

средните училища, за професионална подготовка на кадри в областта на спорта, изкуствата и 

културата, с цел град Поморие да стане предпочитано място за професионално образование 

пред другите училища в областта. 

 

7. Развитие на клубния спорт в Община Поморие, чрез финансово подпомагане и организиране 

на престижни международни и национални мероприятия 

 

8. Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска собственост, без 

дискриминация на отделните клубове и спортове 

 

9. Модернизиране на градската инфраструктура за насърчаване на активен начин на живот, 

както и наличните спортни бази, съоръжения и спортни площадки. 

 

10. Приоритетно подпомагане на спортни клубове занимаващи се с деца и юноши 

 

11. Приоритетно подпомагане на поморийски спортни клубове, работещи с деца с различни 

потребности, ограничения и увреждания 

 

12. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Поморие, чрез привличане 

на международни състезания, финансирани от бюджета на Общината и спортните Федерации 

 

13. Подобряване на условията за развитие на спорта за хората с увреждания в неравностойно 

положение, развитие на интеграционните схеми чрез спортни мероприятия 

 

14. Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта 
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V. СТРАТЕГИЧЕСКИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВИЯ И ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ, ИНДИКАТОРИ И МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

1.Структура – стратегически и конкретни цели 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ: 

1. Създаване условия за развитие на 

физическото възпитание и спорта в 

образователните институции. Извеждане 

на преден план на спорта в училище и 

ФВС за децата с неспособност и СОП 

1. Кандидатстване с проекти, в подходящи  програми 

за изграждане на училищни физкултурни салони, 

където няма такива и подобряване на условията за 

спортуване на учениците; 

2. Разкриване на профилирани паралелки с профил 

„Спорт”, „Изкуство и култура”, след пети клас;  

3. Реализиране на програми и инициативи, включващи 

участието на деца и ученици в спортни дейности; 

4. Подобряване условията за спортна дейност в 

образователната институция. Разширяване на 

извънкласните форми, свързани с физическа 

активност, спорт, туризъм; 

5. Повишаване капацитета на образователните 

институции при реализиране на спортни дейности и 

програми за извънкласни и училищни дейности. 

Разработване на цикъл от методически материали, 

осигуряващи повишаване здравната култура на 

учениците в посока ФВС; 

6. Провеждане на вътрешноучилищни състезания – 

игри и по спортове. Изграждане на система от 

състезания, които да се превърнат в основен двигател 

на спорта в училище; 

7. Развитието на нови практики в обучението по ФВС 

на децата със СОП;  

8.Разработване на  Програма по ФВС за съответните 

категории деца с неспособност и специални 

образователни потребности, съобразена със 

спецификата на физическото, психическото и 

личностното развитие на децата; 

2. Увеличаване броя на хората, 

практикуващи спорт за всички и 

физическа активност. Взаимодействие и 

партньорство със спортни клубове и 

организации при реализиране на 

спортни програми, мероприятия, 

инициативи и дейности 

 

1. Създаване на условия и възможности за 

приобщаване на децата и младите хора към 

организирано практикуване на спорт и физическа 

активност, с оглед подобряване на тяхното здраве и 

физическа дееспособност; 

2. Разработване на специализирани програми по спорт, 

като превенция за борба със зависимостите 

3. Намиране на механизми за стимулиране на 

спортните клубове, активно работещи с училищата и 

детските заведения; 

4. Използване възможностите на спорта като 

превенция срещу нетолерантността, насилието, 

употребата на тютюневи изделия, консумация на 

алкохол и наркотици; 

5. Осъществяване на активна медийна политика за 
промяна визията на обществото към спорта, спорта за 

всички и физическата активност; 

6. Включване в общинския спортен календар (за всяка 

година) масови спортни мероприятия с цел 

популяризиране на спорта и физическа активност сред 

населението и постигане на по-висок обхват и 

ефективност; 
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3. Инвестиционна политика при 

реализиране  на Стратегията „Спорт, 

здраве, физическа активност и местна 

младежка политика”  - 2018 – 2021. 

Изграждане на нови спортни 

съоръжения 

1. Изграждането на закрита, многофункционална 

спортна зала със закрит плувен басейн, отговарящи на 

Европейските стандарти за провеждане на тренировки, 

престижни спортни мероприятия и турнири, както и за 

културни и туристически инициативи; 

2. Изграждането на открит спортен комплекс, както и 

велоалея, крайградска зона за спорт и туризъм, фитнес 

на открито в централна градска част, кв. „Свети 

Георги”, кв. „Север” и по населените места в Община 

Поморие; 

3. Общинско ученическо общежитие /ОУО/, 

обслужващо звено към профилираните паралелки в 

средните училища, за професионална подготовка на 

кадри в областта на спорта, изкуствата и културата, с 

цел град Поморие да стане предпочитано място за 

професионално образование пред другите училища в 

областта; 

4. Изграждане на Училищен медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина /УМЦРСМ/ -  
специализирано здравно заведение, което в пълна 

степен отговаря на изискванията на Наредба N 8 на 

МЗ за извършване на задължителните начални, 

периодични и предсъстезателни медицински прегледи 

на лица упражняващи ФВС; 

5. Обхващане на различни целеви групи и 

стимулиране на интереса и търсенето на занимания с 

физическа активност и спорт;  

6. Разработване на инвестиционна програма за 

изграждане / доизграждане / и развитие на спортни 

обекти, на детски площадки, спортни площадки в 

училищата , по кварталите и населените места, 

частични ремонти на съществуващите; 

7.  Разработване на общинска програма и механизми 

за ефективно използване на наличната общинска и 

училищна база; 

8. Форми и механизми за публично-частно 

партньорство за проектиране и изграждане на нови, 

модернизиране на съществуващите спортни 

съоръжения, финансиране и поддръжка; 

9. Изграждане на общинска политика за привличане 

на бизнеса като финансов източник за развитието на 

спорта; 

10. Планиране и осигуряване на финансови средства 

за поддръжка на спортните бази и обекти; 

11. Държавно финансиране:  

- Кандидатстване с проекти, в подходящи  програми за 

изграждане на училищни физкултурни салони , където 

няма такива, както и за обогатяване, разширяване и 

модернизиране на спортните бази на общината; 

- реконструкция и модернизация на съществуващата 

материална спортна база на училищата (открита и 

закрита спортна инфраструктура) за ефективна 

дейност при обучението по ФВС на децата със СОП; 
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4. Подобряване кадровото и медицинско 

осигуряване на спорта и спорта в 

образователната система - начален, 

прогимназиален и гимназиален етап на 

обучение 

1. Активни мерки за привличане на млади 

педагогически специалисти към професията, чрез 

промяна в нагласите, подкрепена с икономически 

мерки и създаване на условия за задържането им; 

2. Добри педагогически и спортно-педагогически 

практики за насърчаване на интерактивни 

методи и форми на обучение, както в училищна среда, 

така и в тренировъчна дейност, използването на 

съвременни методи на преподаване, както и прилагане 

на най-новите методики за физическа и 

психологическа подготовка;  

3. Постоянно усъвършенстване на спортно-

педагогическите кадри и насърчаване за включването 

им в програми за повишаване на квалификацията; 

4. Непрекъснато обучение и квалификация на 

педагогическите специалисти, във връзка с 

постоянните промени в образователните институции, 

както и в извънучилищни педагогически учреждения, 

които са с решаващо значение за възпитанието и 

образованието; 

5. Квалификационни курсове, семинари и обучения за 

специфични техники на спортно-педагогически кадри 

(треньорите на спортните клубове и учителите по 

физическо възпитание), касаещи работа с деца със 

СОП;  

6. Ефективно прилагане на иновативни и 

интерактивни методи на обучение, ориентирани към 

напредъка на всяко дете/ученик/спортист, съобразено 

с индивидуалните им качества, мотивация за активно 

участие, както в часовете по ФВС, така и в 

тренировъчния процес; 

7. Активни мерки за привличане и създаване на 

условия за задържане на висококвалифицирани 

специалисти по спортна медицина, спортна 

травматология и ортопедия, обща медицина, 

функционална диагностика, спортна кардиология и 

други специалности, които да полагат здравни грижи 

за подрастващите, да са в услуга на спортуващите 

деца, ученици и спортисти, на занимаващите се със 

спорт и физическа активност, да провеждат 

необходимата профилактика, физикална терапия и 

рехабилитация в УМЦРСМ; 

8. Постоянно усъвършенстване, квалификационни 

курсове, семинари и обучения за подобряване на 

клиничните познания и практически умения на целия 

медицинският екип на УМЦРСМ; 
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2. Действия, очаквани резултати, период и механизъм за реализация, индикатори 
 

Стратегическа цел І 

Създаване условия за развитие на физическото 

възпитание и спорта в образователните институции. 

Извеждане на преден план на спорта в училище и ФВС за 

децата с неспособност и СОП 

 

Очакван резултат 

1. Предизвикване на интерес и създаване на мотивация в 

учениците, младежите и гражданите на общината за 

практикуване на физически упражнения и спорт; 

2. Разширяване на извънкласни и извънучилищни дейности и 

спортни инициативи; 

3. Повишаване нивото на познания на деца и ученици за 

ползите от практикуването на спорт и ежедневна физическа 

активност; 

4. Подобряване на физическата дееспособност на учениците, 

разнообразяване и осмисляне на свободното им време, като 

противодействие на негативни явления в обществото; 

5. Привличане и задържане на ученици в училищата на 

територията на община Поморие, чрез разкриване на 

профилирани паралелки с профил „Спорт”, „Изкуство и 

култура”, след пети клас; 

6. Осъществяване на интегрирана форма на обучение в 

масовите училища в часовете по ФВС, като в уроците взимат 

едновременно участие ученици с неспособност и здрави 

ученици; 

Действия 
Период на 

реализация 
Механизъм на реализация 

1. Да се извърши анализ на възможността 

за разкриване на профилирани паралелки с 

профил „Спорт”, „Изкуство и култура”, 

след пети клас.  Провеждане на  разговори 

с директорите на училищата за 

реализация. 

В рамките на програмния 

период 

МОН 

РУО – Бургас 

МФВС 

РУ 

ОС 

Кмет ОП 

ЗК - ОКХДС 

Д ”ОКХДС” 

2. Училищата да разработят Програмата 

по ФВС за съответните категории деца с 

неспособност и специални образователни 

потребности, съобразена със спецификата 

на физическото, психическото и 

личностното развитие на децата. 

Всяка учебна година 

РУ 

РУО – Бургас 

ОС 

Кмет ОП 

ЗК - ОКХДС 

Д ”ОКХДС” 

3. Подпомагане на програми и инициативи 

на образователните институции при 

реализиране на спортни дейности. 

През всяка учебна година 

ОА 

Д „ОКТХДС” 

СК 

4. Партньорство на спортните клубове с 

образователните институции, с цел 

занимания на деца, ученици и младежи с 

физически упражнения и спорт за 

подобряване на здравният им статус, 

физическата и психическа дееспособност, 

уплътняване на свободното им време, по 

смислен начин. 

Постоянен 

РУ 

РДГ 

СК 

НО 

 

Индикатори 

- Брой на реализирани извънкласни и извънучилищни 

дейности, спортни инициативи; 

- Повишаване броя на деца и ученици, включени в устойчеви 

спортни дейности; 

- По-висок обхват на ученици в училищата; 
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- Брой на училищата с осигурен достъп на учащите от 

различните възрастови групи, децата в риск, децата със 

специални двигателни потребности до занимания с 

физически упражнения и спорт; 

- Брой на СК в партньорство с образователните институции  

- Брой обучени педагогически специалисти за специфичните 

техники, касаещи работа с деца със СОП;  
 

Стратегическа цел ІІ 

Увеличаване броя на хората, практикуващи спорт за 

всички и физическа активност. Взаимодействие и 

партньорство със спортни клубове и организации при 

реализиране на спортни програми, мероприятия, 

инициативи и дейности 

 

Резултат 

1. Приобщаването на по-широки слоеве от населението към 

активен двигателен режим и здравословен начин на живот и 

изграждане на трайни навици за това; 

2. Разширена мрежа от асоциирани партньорства; 

3. Гъвкаво управление, интегриран подход, включващ 

ресурси на всички заинтересовани страни; 

4. Ангажиране на децата/учениците по време на ваканциите, 

чрез спортни програми; 

5. Повишен имидж и доверие към Община Поморие при 

реализиране на мащабни и престижни спортни събития; 

6. Подпомагане на обществено - полезната дейност на 

спортни организации, администриращи спорта за учащи, с 

оглед създаване на условия за здравословна двигателна 

активност, чрез предоставяне необходимите условия за 

системни занимания с ФВС и възможности за спортна изява 

за учениците, студентите, децата със специални двигателни 

потребности и децата в риск;  

7. Спортът и физическата активност, като превенция за борба 

със зависимостите; 

Действия 
Период на 

реализация 
Механизъм на реализация 

1. Реализиране на програми в 

образователните институции за пълното 

участие от ранна училищна степен в 

спортни, социални и доброволчески 

дейности. 

През целия период 

РУ 

РДГ 

ОА 

Д ”ОКХДС” 

СК 

2. Осигуряване на свободен достъп до 

спортни занимания за деца, ученици, 

съответните категории деца с 

неспособност и специални образователни 

потребности и хора с физически 

увреждания. 

През целия период 

Кмет на ОП 

ОА 

Д ”ОКХДС” 

ОС 

ПК ТТСМДОП 

3. Организиране на спортни събития с 

висок икономически и имиджов ефект за 

Общината. 

През целия период 

Кмет на ОП 

Д ”ОКХДС” 

ПК ТТСМДОП 

СК 

4. Повишаване осведомеността за ползите 

от физическата активност и 

последствията, които води липсата и  в 

партньорство, сътрудничество и 

съвместна дейност със Сдружение с 

нестопанска цел „БГ Бъди активен”. 

През целия период и 

според Календара на 

събитията 

на европейско ниво за 

всички европейски 

държави 

Кмет на ОП 

ОА 

Д ”ОКХДС” 

ОС 

ПК ТТСМДОП 

СНЦ „БГ БА” И СК 
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5. Схеми насърчаващи: 

-  активното пътуване до училище: 

стимулиране на ученици и учители, 

предвижващи се пеша до учебното 

заведение, с велосипед или др; 

- активното пътуване до работното място: 

стимулиране на предприятия, институции 

и др. или служители, предвижващи се 

пеша, с велосипед или др., до работното 

място; 

- работодатели: стимулиране на 

предприятия, институции и др., 

насърчаващи физическата активност на 

работното място – гимнастика, качване по 

стълбите и др.; 

Постоянен 

РУ 

РП 

РИ 

Кмет на ОП 

ОС 

ОА 

Д ”ОКХДС” 

 

6. Въвеждане на интерактивни подходи,  

комуникационни средства и медийна 

реклама за насърчаване на заниманията с 

физически упражнения и спорт, 

информация за спортния живот в Община 

Поморие, както и предстоящи спортни 

събития и информационно-образователни 

материали. 

7. Стимулиране интереса и мотивиране за  

спортуване и физическа активност. 

През целия период 

Кмет на ОП 

ОА 

Д ”ОКХДС” 

ОС 

ПК ТТСМДОП 

СНЦ „БГ БА” 

СК 

ПЧП 

Индикатори 

- Брой реализирани събития в партньорство и по инициатива 

на външни организации; 

- Брой домакинства на спортни състезания и събития. 

- Брой обхванати възрастови и целеви групи от гражданите в 

спортни занимания и събития; 

- Брой спортни мероприятия в общинския спортен календар 

за масов спорт и физическа активност; 

- Брой мероприятия от Кампанията „Да раздвижим 

Поморие”; 
 

Стратегическа цел III 
Инвестиционна политика при реализиране  на 

Стратегията. Изграждане на нови спортни съоръжения 

 

Резултат 

1. Административен капацитет на ОП за реализиране на 

общинската политика в областта на ФВС; 

2. Междуинституционен диалог и партньорство; 

3. Финансово управление и мониторинг на вложените 

средства и очаквания; 

4. Популяризиране на добрите практики; 

5. Обвързване на инвестиционната политика в областта на 

спорта с конкретни потребности и нужди на жителите, както 

и с реализиране на дейности; 

6. Адекватни мерки и планирани ресурси на вече изградена 

спортна мрежа- училищна спортна база, междублокови 

пространства, общински зали; 

7. Информираност и достъпност за налични ресурси- спортни 

бази и съоръжения; 

8. УМЦРСМ за целогодишно наблюдение на физическото и 

психическо  развитие на децата и учениците,  с цел 

подобряване здравния им статус, физическата и психическата 

им  дееспособност, като превенция срещу хиподинамията и 

понижената дееспособност;  
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Действия 
Период на 

реализация 
Механизъм на реализация 

1. Изграждането на закрита, 

многофункционална спортна зала със 

закрит плувен басейн, отговарящи на 

Европейските стандарти за провеждане на 

тренировки, престижни спортни 

мероприятия и турнири, както и за 

културни и туристически инициативи. 

 

През планирания 

програмен период 

Кмет на ОП 

ЗК - СОСУТ 

ЗК - БФСД 

ЗК - ОКХДС 

ПК ТТСМДОП 

Д ”ОКХДС” 

ОС 

ОА 

2. Общинско ученическо общежитие 

/ОУО/, обслужващо звено към 

профилираните паралелки в средните 

училища, за професионална подготовка на 

кадри в областта на спорта, изкуствата и 

културата, с цел град Поморие да стане 

предпочитано място за професионално 

образование пред другите училища в 

областта. 

През планирания 

програмен период 

Кмет на ОП 

ЗК - СОСУТ 

ЗК - БФСД 

ЗК - ОКХДС 

ПК ТТСМДОП 

Д ”ОКХДС” 

ОС 

ОА 

3. Кандидатстване с проекти, в подходящи  

програми за изграждане на училищни 

физкултурни салони , където няма такива 

и подобряване на условията за спортуване 

на учениците. 

През планирания 

програмен период 

Кмет на ОП 

ЗК - СОСУТ 

ЗК - БФСД 

ЗК - ОКХДС 

ПК ТТСМДОП 

Д ”ОКХДС” 

ОС 

ОА 

4. Разработване на общински план за 

възстановяване и поддържане на спортни 

и детски площадки, планиране на нови 

зони за спорт и възстановяване, създаване 

на цялостна концепция и мрежа при 

изграждане на велоалеи, реконструкция на 

обекти публично общинска собственост. 

2018 г.  

Кмет на ОП 

ЗК-ОКХДС 

ЗК- БФСД 

ПК ТТСМДОП 

ОС 

ОА  

5. Разработване на Общинска наредба за 

за реда и условията за ползване на 

спортни обекти и съоръжения - общинска 

собственост. 

През планирания 

програмен период 

Кмет на ОП 

ЗК-ОКХДС 

ЗК- БФСД 

ПК ТТСМДОП 

ОС 

ОА 

6. Ефективен модел за управление- 

финансов контрол и мониторинг на 

вложените ресурси и постигнатите 

резултати. 

През планирания 

програмен период 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК - СОСУТ 

ЗК - БФСД 

ОС 

ОА 

7. Поетапно изграждане на необходимата 

инфраструктура за достъп на хората с 

увреждания до спортни обекти и 

съоръжения. 

През планирания 

програмен период 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК – БФСД 

ПК ТТСМДОП 

Д ”ОКХДС” 

ОС 

ОА 
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8. Правно-нормативно осигуряване на 

публично-частното партньорство при 

поддържане и инвестиране в спортни и 

детски площадки - междублокови 

пространства. 

През планирания 

програмен период - 

създаване на 

регулативен 

механизъм 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК - СОСУТ 

ЗК - БФСД 

ОС 

ОА 

ПЧП 

9. Изграждане на УМЦРСМ, с цел: 

 - провеждане на задължителните начални, 

периодични и предсъстезателни 

медицински прегледи на лица, 

упражняващи ФВС (лица, участващи 

системно в тренировъчна и спортно-

състезателна дейност и спорт в 

училищата) и систематизиране на 

преминалите задължителни, начални и 

периодични предсъстезателни 

медицински прегледи лица, в изпълнение 

на Наредба № 8 за провеждане на 

задължителните начални, периодични и 

предсъстезателни медицински прегледи; 

- изготвяне на документи за извършен 

медицински преглед, необходими при 

организиран детски и ученически отдих и 

туризъм ( лагери, зелено училище, 

екскурзии и др. форми на детски и 

ученически отдих и туризъм);   

- медицинско осигуряване на спортни, 

ученически, масови мероприятия 

организирани от Община Поморие;  

- анализ на здравословното и 

функционалното състояние на деца, 

ученици, младежи и спортуващи;  

- постравматологична рехабилитация на 

спортисти  и рехабилитационна помощ на 

деца, ученици и спортисти ; 

- Здравна профилактика на включените в 

активна физическа, тренировъчна и 

състезателна дейност, както и на деца със 

социално значими заболявания – 

гръбначни изкривявания, наднормено 

тегло и затлъстяване при децата; 

 

ДИ 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК - СОСУТ 

ЗК - БФСД 

ОС 

ОА 

ПЧП 

Индикатори 

1. Брой ново изградени спортни и детски площадки 

/междублокови пространства/, центрове за спорт, здраве и 

релаксация; 

2. Брой изградени, реконструирани и реновирани училищни  

физкултурни салони/спортни бази; 

3. Разработена общинска програма за поддържане на 

наличната спортна база; 

4. Брой публично-частни партньорства при поддържането и 

изграждане на спортна инфраструктура; 

5. Осигурени ресурси за реализиране на Стратегията- 

финансови ресурси за реализиране на инвестиционната 

програма; 

6. Разработени правно-нормативни документи за реализиране 

на Стратегията; 
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Стратегическа цел IV 

Подобряване кадровото и медицинско осигуряване на 

спорта и спорта в образователната система - начален, 

прогимназиален и гимназиален етап на обучение 

Резултат 

1. Разширяване на контингента високо квалифицирани 

треньори, на млади, квалифицирани спортно-педагогически 

кадри, както в училищната среда, така и в тренировъчната 

дейност със съвременни методи на преподаване и прилагане 

на най-новите методики за физическа и психологическа 

подготовка;  

2. Квалифицирани и опитни кадри за  селекция и подбор на 

млади таланти, за занимания с подрастващите във възраст, 

когато те се изграждат комплексно, както и специалисти по 

адаптирана физическа активност; 

3. Разделяне на мениджърската и треньорската работа с цел 

повишаване на ефективността от работата на спортните 

клубове за високо спортно майсторство; 

4. Разширяване на ключови компетентности на учителите по 

ФВС, с цел повишаване и подобряване на образователния 

процес в направление ФВС, както и както и повишаване на 

равнището на професионална подготовка;  

5. Контрол на учебно-тренировъчната и състезателна дейност 

на всички равнища в системата от  висококвалифицирани 

специалисти по спортна медицина в УМЦРСМ, които да 

полагат здравни грижи за подрастващите, да са в услуга на 

спортуващите деца, ученици и спортисти;  

Действия 
Период на 

реализация 
Механизъм на реализация 

1. Да се потърсят възможности за 

финансиране на обучения на спортно-

педагогическите кадри и включването им в 

програми за повишаване на 

квалификацията. 

Постоянен 

ДИ 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК - БФСД 

ОС 

ОА 

2. Организиране на семинари и срещи за 

обмяна на опит, конференции по 

проблемите в дейността и други с 

треньорите на спортните клубове и 

учителите по физическо възпитание. 

Постоянен 

ДИ 

РУО 

РИ 

РУ 

СК 

СФ 

3. Привличане на  специалисти по 

адаптирана физическа активност в 

детските градини и училищата за работа  с 

деца със СОП. 

Постоянен 

ДИ 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК - БФСД 

ОС 

ОА 

4.   Активни мерки за привличане на млади 

педагогически специалисти в направление 

ФВС, чрез промяна в нагласите, 

подкрепена с икономически мерки и 

създаване на условия за задържането им 

Постоянен 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК - БФСД 

ОС 

ОА 

5. Активни мерки за привличане и 

създаване на условия за задържане на 

висококвалифицирани специалисти по 

спортна медицина, спортна травматология 

и ортопедия, обща медицина, 

функционална диагностика, спортна 

Постоянен 

Кмет на ОП 

ЗК – ОКХДС 

ЗК - БФСД 

ОС 

ОА 
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Глава 2 МЕСТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА 
 

        „Може да не можем да подготвим бъдещето за децата си,       

           но поне можем да подготвим децата си за бъдещето.” 

Франклин Рузвелт 

 

 

„Бъдещето в края на краищата, е в ръцете ма младежта” 
Нелсън Мандела 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Даването на права на младите хора и създаването на благоприятни условия за тях да 

развиват своите умения, да работят и активно да участват в живота на обществото е от 

съществено значение за стабилното икономическо и социално развитие на Европейския съюз, 

особено в контекста на глобализацията, на основаващите се на знанията икономики, и на 

застаряващите общества, където е от жизненоважно значение всеки млад човек да има 

възможността да развие своя потенциал. 

Настоящият документ представлява своеобразен документален израз с препоръчително - 

нормативен характер на стремежа на местната общност в региона към осъществяването на една 

бъдеща целенасочена, тематична, последователна и устойчива във времето политика, насочена 

към създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младото 

поколение и насърчаване на участието на младите хора, живущи в Община Поморие, в 

обществения и икономическия живот на местно ниво. 

„Младежка стратегия” на Община Поморие за периода 2018 - 2021 г. е и средство за 

осъществяване на един от най- важните приоритети в програмата на Правителството на 

Република България, а именно насърчаване и подпомагане на личностното развитие на младите 

хора и тяхното пълноценно участие в социално-икономическия живот на държавата и 

общините. Съгласно изискванията за разработване на подобни документи, младежката 

стратегията съдържа основните цели, проблеми на младите хора в малкия град, младежка 

политика за решаване на тези проблеми и мерки(действия), насочени към реализиране на 

целите.  

кардиология и други специалности, които 

да полагат здравни грижи за 

подрастващите, да са в услуга на 

спортуващите деца, ученици и спортисти, 

на занимаващите се със спорт и физическа 

активност, да провеждат необходимата 

профилактика, физикална терапия и 

рехабилитация в  УМЦРСМ. 

6. Постоянно усъвършенстване, 

квалификационни курсове, семинари и 

обучения за подобряване на клиничните 

познания и практически умения на целия 

медицинският екип на  УМЦРСМ. 

Постоянен 
Р  УМЦРСМ 

РИ 

Индикатори 

1. Брой обучения и  квалификационни курсове на спортно-

педагогическите,  в направление ФВС;  

2. Брой специалисти по адаптирана физическа активност в 

детските градини и училищата за работа  с деца със СОП;   

3. Брой висококвалифицирани специалисти по спортна 

медицина, спортна травматология и ортопедия, обща 

медицина, функционална диагностика, спортна кардиология 

и други специалности; 

4. Брой и видове извършени медицински услуги; 

5. Брой рехабилитационни услуги; 

6. Брой пpeминaли начален, периодичен, предсъстезателен 

медицински преглед;   
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Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, 

усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. За да бъде 

успешна младежката политика е необходима ясна координация между всички институции, 

работещи по проблемите на младите хора. 

Общинската стратегия за младежта се приема от Общински съвет. Реализира се в 

партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: Общински съвет – Поморие, 

Кмета на Община Поморие, училищни настоятелства, учебни заведения, ученически съвети 

читалища, спортни клубове, организации на работодателите и на работниците, граждански 

сдружения и неправителствени организации, работещи в областта на образованието, 

културата,спорта, европейски проекти и програми, екология и туризъм, европроекти и др.  

С настоящата стратегия се създава възможност Община Поморие да гарантира участието 

на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинските 

политики за развитие на младежта. 

 Създава се възможност Общината да кандидатства за целево финансиране по програми на 

Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, по програми 

на Европейския съюз и др. 

Водеща идея в действащите към момента национални политики е младите хора у нас да 

бъдат първоизточника на идеи и действия, а властите, техния координационен орган.  

С подкрепата и насърчаването от страна на местните органи се допринася за социалната 

интеграция на младите хора, както и за по-добра ефективност на действие. 

В тази връзка Община Поморие има координираща функция по отношение 

разработването, реализацията и контрола по изпълнението.  

Съществуването на младежки представителни органи - постоянни представителни 

структури като младежки консултативен съвет, парламент или форум е важен елемент за 

ефективно и ползотворно участие на младото население в местните и регионални дела.  

 

Стратегията е разработена в съответствие с: 
 

- Националната стратегия за младежта 2012 – 2020 

- Национална програма за младежта (2016-2020) 

- Закона за младежта 

- Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите 

- Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и 

регионите 

- Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж” 

- Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото 

събрание на ООН и Европейски младежки пакт 

- Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал 

- Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на 

движението по пътищата за периода 2011-2020 г. 

 

Общинската младежка стратегия е разработена въз основа на следните принципи, 

залегнали в стратегическите документи за младежта, а именно: 
 

1. Законосъобразност и Законодателно осигуряване: Общинската младежка стратегия се 

разработва и се изпълнява съобразно нормативната уредба – в съответствие с националните, 

европейските и международните документи. Тя е съобразена и представлява в завършен вид 

съвкупност от нормативна база, местни изисквания и нужди за младото поколение; 

2. Равнопоставеност /недискриминация/: Обществена солидарност и толерантност към 

всички групи младежи, насърчаване равенството между половете и борба срещу всички форми 

на дискриминация. 
3. Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи: Ефективност, 

прозрачност, икономичност и отчетност при усвояването на финансовите средства. 

4. Професионализъм и иновативност в процеса на управление, планиране и предоставяне на 

услуги за младежи, младежки проекти и инициативи;  

5. Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с участието 

на всички заинтересовани страни.  
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6. Консенсус: При формирането и реализирането на Стратегията за развитие на младите хора е 

необходим консенсус между организациите и институциите, поради факта, че състоянието на 

младите хора е значим въпрос, чието решение предполага съвместни усилия на всички 

отговорни субекти. 

7. Ресурсно осигуряване: Финансово осигуряване чрез общинския бюджет, националния 

бюджет и европейски финансиращи програми, осигуряване с кадри, техника, софтуер и др. 

8. Информационно осигуряване - статистически и социални проучвания за състоянието на 

младите хора, за потребностите, нагласите, развитието и очакванията на младежкия 

неправителствен сектор. 

9. Многосекторен подход;  

10. Професионализъм при управлението на услугите за младежи;  

11. Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;  

12. Децентрализация;  

 

II. ПРОГРАМЕН ПЕРИОД   
 

Програмният период  на документа е  2018 г. – 2021 г. 

 

III. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ПРИОРИТЕТИ, ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основната цел е създаване на устойчиви във времеви предели механизми за съхранение, 

развитие и инвестиране в младежта като социален капитал на Община Поморие и като гарант за 

бъдещото на местната общност. 
 

А. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
 

   Стратегията за младежта на Община Поморие е насочена към: 

 Младежи на възраст между 15 и 29 години, без разлика в техните образователни, 

социални, имуществени, политически и етнически убеждения;  

 Младежки организации 

 младежки работници и специалисти, които са директно ангажирани с 

предоставянето на услуги или с други дейности в подкрепа на младежкото 

развитие. 
 

В. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
 

 Проблемите на младежите, тяхната професионална реализация и мястото им като цяло в 

обществения живот са едни от значимите приоритети на Община Поморие. 

 Приоритетна цел е превръщането на населението в младежка възраст в достойни, 

пълноценни и заинтересувани граждани, което е и целенасочен общоевропейски стремеж.  

 За създаването на възможности за неформално обучение, професионално, социално и 

личностно реализиране на младите хора, за участие в обществения и икономическия живот, за 

приобщаване в управлението на местно ниво е необходимо да се приложи дуалистичен подход. 

 От една страна инвестиране в младите хора - осигуряване на по-големи ресурси за 

развитие на политики, които засягат ежедневието на младежта и са насочени да подобряват 

живота им и от друга страна предоставяне на възможности - предоставяне на възможности на 

младите хора от Община Поморие да реализират потенциала си в определена житейска сфера и 

по този начин да повлияят върху развитието на обществото като цяло. 

 

 Приоритетни области: 
 

1. Здравеопазване 

- Качествена грижа за живота, здравето и физическата активност на младите хора в 
страната; 

- Провокиране на отговорност у младите хора към собственото им здраве, здравна 
просвета и култура по отношение на превенцията на зависимостите- наркомания, алкохолизъм, 

тютюнопушене, СПИН и други болести, предавани по полов път. 
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2. Образование 

- Оптимално използване възможностите на образованието - формално и неформално от 
младежите като основа за професионална реализация на пазара на труда и средство за развитие 

на човешките ресурси; 

3. Младежка заетост - професионална реализация 

- Пълноценна реализация на личностните качества на младите хора при условията на 
повишени изисквания на пазара на труда. Мотивация за доброволен труд, като алтернативна 

форма за социална активност; 

4. Гражданска активност 

- Ангажиране на младите хора в обществения живот на общината и намаляване на 
социалната им пасивност при вземане на решения по засягащи ги въпроси; 

- Приобщаване на младите хора към основните демократични ценности -борба срещу 
расизма и ксенофобията, равнопоставеност на половете, зачитане на основните човешки права. 

5. Свободно време 

- Равноправен достъп до всички източници на младежка информация; 
- Стимулиране на младежката мобилност, сътрудничество и обмяна на неформален опит 

 

С. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. Схематично представяне на специфичните цели и задачи/мярка 
 

 

№ Специфична цел Задачи / мярка 

1.  
Включване активно на младежкия 

потенциал в обществения живот на града. 

- Предоставяне на различни способи за 

диалог между институциите и 

подрастващите. 

- Активно младежко присъствие в местното 

самоуправление, възможност за предложения и 

решения на засягащи ги проблеми 

/Консултативен съвет/. 

- Принципите на Европейската харта за 

участието на младите хора в живота на 

общините и регионите да станат 

функциониращи чрез ефективното развитие 

на гражданското общество. 

- Работата на младежките организации да бъдат 
приспособени в съответствие с принципите на 

Европейската харта. 

2.  
Работа на регионално ниво в сектор 

младежка политика. 

- Самоорганизирането да бъде приоритетно и 

поощрявано в различните области на работа. 

- Осигуряване на условия за създаване, 

организиране и ефективност на нови младежки 
организации. 

- По- тясна връзка и сътрудничество между 

местните организации и чуждестранни и 
национални такива чрез различни мероприятия 

и участия. 

- Постепенно утвърждаване ролята на 
младежкия работник на територията на 

общината. Координация и популяризиране на 

различните услуги и дейности, които предлагат 

организациите. 

3.  
Здравословният начин на живот- полезен, 

достъпен и предпочитан. 

- Търсене и предлагане на способи за 

реконструкция и изграждане на нова спортна 

инфраструктура. 
- Съдействие от младежките клубове, които 

активно да се ангажират с консултантска 

дейност и различни прояви. 

- Изграждане на служби, които да бъдат с 
обслужваща и информационна цел. 



 

                                        ОБЩИНА                   ПОМОРИЕ 

 

20 

- Откриване на нови способи за осъществяване 
на диалог и насърчаване към етническа 

толерантност пригодени към актуалните 

условия; 

- Откриване на пунктове със здравна цел, 
подпомагащи естетическото и гражданско 

развитие, насочване и мобилни групи, които 

събират сведения за актуалното състояние на 
младежката общност. 

- Насърчаване реализацията на талантливи 

деца, както и такива, които искат да развият 

даден такъв /в това число и младежи в 
неравностойно положение/. 

4. 

Ангажиране на младежката сила в 

усъвършенстване и ефективно 

приспособяване образователната степен и 

квалификационни умения към дадените 

условия и изменящи се процеси. 

 

- Подобряване на енергийната ефективност, 

търсене на способи и средства за обновяване, 
ремонтиране и осъвременяване на техническото 

оборудване в образователните институции. 
 

- Създаване условия за развитие през целия 

живот, чрез атрактивна, полезна и ангажираща 
информационна политика; 

- Пригаждане на информационните технологии 

към съвременните изисквания, нужди и методи 

на използване. 
- Широка база данни за актуалните нужди, 

потребности и желания, с които да бъдат 

съобразени различните дейности и 
мероприятия. 

5. 

Силно застъпено подпомагане на 

творческата креативност, идеи и 

съзидателност. 

- Звено подпомагащо съхраняването и 

развитието на българските традиции и дух. 

- Подпомагане на професионални и самодейни 
състави, разпространяващи и представящи 

града ни с неговата история, изкуство и бит. 

- Поощряване и подпомагане на младежи, 
участващи в различни мероприятия, конкурси, 

дейности. 

- Избор на алтернативни занимания през 
ваканционните и почивни дни. 

6. 
Интеграционна и културна политика в 

общество. 

 

- Търсене на различни дейности целящи 

интеграционно отношение към хората в 
неравностойно положение. 

- Леснодостъпен обмен между различни 

етнически групи на традиции, умения, знания. 
- Продължаване на традиционно провежданите 

информационни кампании за превенция от 

наркотици, алкохолна зависимост, болести 

предавани по полов път, чрез масови 
демонстрации и ежемесечни кампании, които в 

голяма степен да предотвратят тези порядки. 

- Акции целящи безконфликтно оформяне 
съзнание за толерантност, солидарност и 

равнопоставеност между половете. 

- Организиране на мобилни групи, които да се 

включат при изработване политики за 
превенция на социалното изключване. 

- Създаване на политика подкрепяща млади 

семейства, поставени в рисково, непредвидено 
и опасно положение. 

- Инициативи целящи екологично- културни 

занимания с възпитателно- научна обосновка. 
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7.  

Предоставяне на различни форми за заетост 

и интеграционен способ на пазара на труда. 

Ефективното афиширане на 

доброволческия труд като част и способ 

-Подготвяне на различни прояви изискващи 
общественополезна дейност, целяща участие на 

голям кръг младежи в цялостния процес на 

подготовка и реализиране 

- Осъществяване на срещи между местния 
бизнес и младите с цел подобряване на 

уменията и приспособяване към специфичните 

условия, ориентиране в различните работни 
сектори. 

- Търсене на възможности за реализация на 

начинаещи предприемачески действия, 

осигуряване на начин за стартиране в тази 
сфера 

- Изграждане на различни центрове, в които да 

се предлагат консултации, насоки, 
предложения и осъществяване на контакти с 

местни и национални работодатели. 

- Превръщането на доброволческия труд в 
средство и начин за допринасяне на 

общественото развитие и позитивен начин на 

мислене. Възможност за този вид дейност са 

прилагането на европейския доброволчески и 
успешен модел, кратки, съдържателни 

обучителни програми. 

- Вмъкването на доброволческата дейност сред 
видовете неформално образование и 

съществена и значима дейност. 

8. 

Обучения, срещи, дискусии целящи 

повишаване броя на младежките проекти и 

изяви. 

- Изискване за финансова обезпеченост на 

младежки прояви от всички сектори- спорт, 
култура, изкуство, здравно, обществено и 

социално възпитание; 

- Възможност за активно участие и организация 
на междукултурно, международно и 

национално общуване 

- Разработване и прилагане на план за 

създаване на привлекателна и ресурсно-
обезпечена среда в малките населени места в 

общината. 

2. Дейности 

Реализиране на партньорски взаимоотношения с младежки и неправителствени организации, 

областни и общински администрации на територията на област Бургас 

Осъществяване на сътрудничество между младежките организации и институциите, работещи с 

млади хора, разработване на съвместни програми и проекти с цел подобряване благосъстоянието на 

младите хора в общината 

Информационни кампании за популяризиране на Европейската харта за участие на младите хора в 
живота на общините и регионите подпомагане и стимулиране на международен младежки обмен  

Създаване на младежки пространства и зони за по-добър достъп и информираност на 

младите хора 
Изготвяне и разпространение на специализирани младежки издания - бюлетини, младежки 

справочници, флаери и други печатни издания по различни въпроси, касаещи младите хора 

Укрепване и развитие на капацитета на действащите младежки организации и институции, работещи 
с млади хора и на организации без опит чрез провеждане на обучителни семинари и дискусионни 

форуми 

Популяризиране на националните и европейски програми за предоставяне на младежки услуги, 

младежка мобилност и доброволчество 

Включване на дейности, обхващащи млади хора в неравностойно социално положение и млади хора с 

увреждания 

Изготвяне на програми за реализиране на проекти и мероприятия, осигуряващи осигуряващи 

възможности на младите хора за активно участие в социално икономическия живот на общината, 
като основа за личностна и професионална реализация 
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IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ, ДЕЙСТВИЯ, ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ И МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

1.Структура – стратегически и конкретни цели/задачи 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 

1. Насърчаване на икономическата 

активност и кариерното развитие на 

младите хора в Община Поморие 

1. Изготвяне на анализ на нуждите на пазара на труда; 

Улесняване на прехода от образование към заетост, 

чрез осигуряване на чиракуване и стажуване на млади 

хора в администрациите и фирмите;  

2. Засилване на ефективността на връзките между 

образователните и обучителните институции и 

бизнеса за улесняване на прехода от образование към 

заетост; 

3. Осигуряване на достъп до професионално 

образование и обучение на младежи в неравностойно 

положение – младежи със специални образователни 

потребности, младежи в социален риск или 

преждевременно напуснали образователната система;   

4. Осигуряване на възможности за придобиване на 

трудов стаж на безработни младежи,с цел улесняване 

на прехода между образование и заетост чрез 

средствата на Оперативната програма „Развитие на 

човешките ресурси” по Европейския социален фонд; 

5. Насърчаване на млади хора с изключителни 

постижения в областта на образованието, културата, 

спорта и др. 

6. Оборудване и адаптиране на работни места за 

младежи с увреждания; 

7. Подкрепа за създаване на младежка заетост; 

8. Подкрепа на начинаещи предприемачи и самонаети 

чрез професионално обучение; �  

9. Консултантска подкрепа за развитие на 

предприемачеството сред младите хора; 

10. Организиране на ежегодна трудова борса за млади 

хора с представители на местния бизнес; 

2. Подобряване на достъпа до 

информация и качествени услуги  

1. Публично подпомагане и предлагане на качествени 

и информационни услуги, предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна информация, 

удовлетворяваща широк спектър от интереси и 

потребности на младите хора; 

2. Организиране на общински информационни 

кампании, насочени към младите хора; 

3. Запознаване на младите хора с публичните 

институции и с правата им, като част от местната 

общност и като граждани на Република България и на 

Европейския съюз; 

4. Подпомагане организирането на свободното време 

на младите хора; 

5. Подпомагане развитието на Младежкия 

информационно – консултантски център, чрез 

разширяване на кръга на обслужваните от него млади 

хора и предлаганите услуги; 

6. Разширяване на достъпа до Европейски и 

Национални програми за младежката безработица; 
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3. Насърчаване на здравословния начин 

на живот 

1. Превенция на факторите, създаващи риск за 

здравето на младите хора; 

2. Провеждане на информационни кампании за 

здравословен начин живот и профилактика на 

заболявания;  

3. Насърчаване на физическата активност на 

младежите; 

4. Подкрепа на спортни инициативи на младежи; 

4. Повишаване качеството на 

формалното и неформално обучение  

 

1. Откриване на нови специалности в 

професионалните училища; 

2. Окуражаване на младите хора да вземат пълноценно 

участие в училищния живот и в свързаните с него 

извънкласни и извънучилищни дейности; 

3. Неформални обучения за младите хора;  

4. Неформално обучение за младежи, завършили 

образованието си, чрез проекти на неправителствени 

организации;  

5. Повишаване на мотивацията за образование и 

професионална квалификация, за бъдеща реализация 

на пазара на труда; 

6. Насърчаване на политиката на финансова и 

ресурсна подкрепа на училищни проекти; 

7. Осигуряване на условия за провеждане на стажове 

за учащи се и млади специалисти; 

8. Финансиране на извънучилищни форми на 

обучение и обмен на млади хора от различни 

европейски държави; 

9. Обвързване на образователната система с нуждите 

на икономиката на територията на общината; 

5. Превенция на социалното изключване 

на млади хора в неравностойно 

положение  

1. Подобряване качеството на социалните услуги за 

млади хора в специализираните институции, 

извеждането им в общността и осигуряване на 

подкрепа за тяхното пълноценно включване във 

всички области на обществения живот; 

2. Популяризиране сред младите хора на целенасочени 

и качествени социални услуги; 

3. Провеждане на информационни кампании, относно 

възможностите за трудова ефективност на хората с 

увреждания; 

6. Развитие на младежкото 

доброволчество 

1. Насърчаване и подпомагане на младите хора в 

доброволчески инициативи; 

2. Създаване на доброволчески инициативи за младите 

хора като възможност за личностно развитие, учене, 

социално сближаване и формиране на гражданско 

самосъзнание;  

7. Повишаване на гражданската 

активност 

1. Прозрачност на местните политики по отношение 

на младежките политики – организиране на дискусии, 

срещи, форуми по определени теми; 

2. Текущо проучване потребностите и проблемите; 

3. Подпомагане реализирането на младежки кампании 

и младежки инициативи;  

4. Мобилизиране на участието на младите хора в 

управлението на местно ниво и в гражданския контрол 

върху дейността на общинските органи, чрез 

кампании за връщане на доверието на младите хора в 

администрацията; 
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5. Осигуряване на представителство на младите хора 

на общинско ниво във вземането, изпълнението и 

оценката на решения, касаещи младите хора, както и 

при изработването на стратегически документи за 

младежта; 

6. Стимулиране на участието на младите хора и 

техните организации в опазването, подобряването и 

управлението на природното богатство;  

7. Насърчаване и подпомагане на развитието на 

младежките организации; 

8. Организиране на инициативи по актуални теми в 

изпълнение на политиките на Европейския съюз, 

Съвета на Европа и ООН по отношение на младите 

хора; 

9. Активизиране на участието на младите хора при 

решаване на младежките проблеми; 

8. Развитие на младите хора в малките 

населени места 

1. Насърчаване и подпомагане на читалищата като 

средища за информация, неформално обучение, 

културно изразяване и гражданско участие в селските 

райони; �  

2. Мобилизиране на участието на младите хора в 

управлението на местното развитие и инициативни 

групи; �  

3. Насърчаване на инициативи на младежите и техните 

организации в малките населени места; �  

4. Участие на младежки организации в опазване, 

подобряване и управление на природното богатство 

като основа за устойчиво икономическо развитие; 

5. Подпомагане дейността на младежки организации в 

сферата на културата, спорта и др.; � 

6. Подпомагане на земеделски и неземеделски 

дейности - туризъм, занаяти и др. сред младежите; 

9. Развитие на междукултурния и 

международния диалог 

1. Популяризиране на европейското сътрудничество в 

младежката сфера;   

2. Насърчаване и подпомагане на мобилността на 

младите хора; 

3. Стимулиране и подпомагане на участието млади 

хора в международни и европейски инициативи; 

10. Повишаване на ролята на младите 

хора в превенцията на престъпността  

 

1. Организиране на информационни кампании за 

превенция на правонарушенията, извършвани от 

млади хора; 

2. Увеличаване броя на съвместните инициативи с 

МВР и училищните ръководства, с младите хора без 

родителски контрол (отсъстващи родители, непълни 

семейства) и ранно отпадналите от образование. 

3. Провеждане на спортни прояви за превенция на 

младежката престъпност; 

4. Изграждане на доверие между младите хора и 

правоохранителните органи; 

5. Повишаване на културата за пътна безопасност сред 

младите хора; 
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2. Очаквани резултати 
 

1. Независимост и самореализация - ясно изразен стремеж към самостоятелни решения и 

индивидуален подход към живота 

2. Социална и икономическа независимост от родителското семейство 

3. Конкурентен дух и лидерска изява на младежите 

4. Повишаване на активността и успешната реализация на младите хора на пазара на труда и 

оптималното използване на възможностите за повишаване на квалификацията, посредством 

формалното и неформалното образование, с оглед адекватна реакция на промените на пазара на 

труда. 

5. Повишена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в програми за 

младежки дейности; 

6. Стартиране на ежегодна общинска програма за младежки дейности; 

7. Повишаване броя млади хора, практикуващи спортни дейности; 

8. Повишена активност и участие на младите хора в национални и международни младежки и 

образователни програми; 

9. Подпомагане организирането и провеждането на масови спортни прояви на общинско и 

национално ниво, като ученически и младежки състезания и национални ученически игри; 

10. Внедрени европейски модели за работа с младите хора; 

11. Развити доброволчески дейности и младежки организации; 

12. Участие на младите хора в местното самоуправление  

13. Повишена информираност на младите хора относно възможностите за ползотворно 

използване на свободното им време. 

14. Повишаване активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по 

превенцията на зависимостите - наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН и други 

болести, предавани по полов път; 

15. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище 

16. Намаляване на безработица сред младите хора 

 

3. Младежки политики и дейности 
 

Политика за свободното време и социално-културната дейност на младежите 
 

 - Подпомагане стремежите на младите хора и техните възможности в разработването на 

микропроекти и внедряването им местни схеми, насърчаване на различни структури на 

сдружаване , каквито са младежки неправителствени организации, младежки центрове и групи, 

организирани от самите млади хора. 

  - Предприемане на подходящи мерки от местните власти да подкрепят младежките 

организации в Общината, особено тези които се занимават с обучението на млади социални 

работници, които играят съществена роля на местно ниво. 

 - Организиране на социално-културни дейности от младежки асоциации и организации, 

младежки групи и центрове, заедно с участието на семейството, училището и работата. 

 - Създаване на оптимална възможност за младежко участие и прокарване на младежка 

политика в областта на спорта, културата, занаятите, търговията, музикалното и изобразително 

изкуство, театъра и другите изкуства, а също така и в областта на социалните промени. 

 - Спортни прояви и културно-масови мероприятия; 
 

Политика за насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред 

младите хора 
 

 - Осигуряване и популяризиране на възможностите за стажуване на младежи в общинска 

администрация; 

 - Провеждане на работни срещи с участието на ученици и работодатели във връзка с 

професионалното ориентиране на младежите; 

 - Ежегодни младежки трудови борси; 

 - Въвеждане на конкретна политика в областта на младежката трудова заетост 

подобряване комуникацията и контактите между бизнес общността, образователните 

институции и представителите на местните младежки организации. 

 - Близко сътрудничество с училищата и професионалните образователни институции в 

борбата срещу слабите резултати в образованието. 
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 - Насърчаване на младите хора, които планират да започнат малък бизнес, чрез 

осигуряване на помещения, оборудване, финансови и търговски консултации. 

 - Подкрепа на местни младежки организации, занимаващи се с проблемите на младите 

хора в неравностойно положение, посредством договорна установена помощ и данъчни 

облекчения, както и чрез обучение и оборудване. 

 - Подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаването на доброволния труд като 

алтернативно средство за социална интеграция на безработните, обогатяване на 

образователните програми за безработни младежи и активните форми за участие на младите 

хора в заобикалящата ги местна среда. 
 

Образователна и информационна политика за насърчаване участието на младите хора и 

тяхната ангажираност в обществения живот на Община Поморие 
 

 - Прилагане на иновативни методи, работа с уязвими групи, работа в отдалечени 

населени места, в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, с цел намаляване делът на необхванатите и отпадащи от 

образователната система; 

 - Насърчаване и финансова подкрепа на училищни проекти в областта на средствата за 

масова информация; 

 - Информираност за нагласите, потребностите и проблемите на младите хора; 

 - Местните власти, в рамките на своята компетентност да съдействат за насърчаване на  

образованието в областта на човешките права и пълноценното им участие в училищния живот,  

свързаните с него дейности, като извънучилищните форми; 

 - Кампании за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като 

граждани на Република България и на Европейския съюз; 

 - Семинари, относно защита на правата на човека, дискриминацията, трудовите права на 

хората; 

 - Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания; 

 - Популяризиране на местното самоуправление – Ден на отворените врати на общинска 

администрация; 

 - Създаване  на Училищен парламент, като форма на ученическо самоуправление  

 - Създаване на Общински младежки съвет към Кмета на общината и задълбочаване 

контактите с Общинска администрация и Общински съвет; 

 - Популяризиране на насоките на европейската младежка политика; 

 - Популяризирането на програмите за реализиране на младежки проекти на европ. ниво; 
 

Специфична политика в областта на културата 
 

 - Местната власт трябва да се стреми към осигуряване на база и условия на младите хора, 

в които те да могат да изразят своите творчески умения; 

 - Подкрепа на творческото обучение в областта на музиката, спорта, народните танци, 

изобразителните изкуства и средствата за масова информация; 

 - Осигуряване база за младите хора (помещения, информационни канали и 

организационна инфраструктура), съществена за развитие на тяхната културна и творческа 

дейност; 

 - Организиране на местни радио и телевизионни предавания с активно участие на 

младите хора; 
 

Социална и здравна политика 
 

- Обучения на деца и младежи за формиране на знания и умения за опасностите в пътното 

движение, които застрашават здравето и живота; 

- Комплекс от мерки за безопасно участие в движението, за намаляване броя на децата - жертви 

на ПТП, за правилен превоз на децата и младежи, съобразени с особеностите на възрастовата 

група 

- Повишаване ролята на училищните комисии по безопасността на движението за опазване 

живота и здравето на децата;  

 4 
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 - Засилване информационните кампании сред младите хора на теми: здравословно 

хранене, превенция от болести, предавани по полов път и предпазните мерки, превенция на 

СПИН, превенция на тютюнопушенето, политика за справяне с проблема със злоупотребата на 

наркотици и алкохол. Изграждане на информационни, консултантски центрове в помощ на 

засегнатите от този проблем млади хора; 

 - Въвеждане на специализирани програми за обучаване на млади социални работници, 

доброволци и лидери на организации, занимаващи се с разработването на профилактични 

стратегии в тази област; 
 

Екологична политика 
 

 - Финансова подкрепа за проекти - традиционни или експериментални, целящи да 

увеличат грижата за околната среда; 

 - Включване на младите хора в отделни инициативи за почистване на замърсени 

участъци в отделните населени места на общината; 

 - Подкрепа на програми за международен обмен по екологични проблеми  

Глава 3 ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

 Средствата за реализиране на Стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна 

младежка политика” за развитие, управление на физическото възпитание и спорта и 

инвестиране в младежта на Община Поморие 2018 – 2021 се осигуряват в рамките на 

одобреният бюджет на Община Поморие, на одобрените бюджети на заинтересованите 

институции за съответната година, от средства по проекти на неправителствени организации и 

дарения от физически и юридически лица. 

Глава 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика” за 

развитие, управление на физическото възпитание и спорта и инвестиране в младежта на 

Община Поморие 2018 – 2021 цели да бъде създаден набор от практики, успешно и ефективно 

приложени в съответствие с изискванията и нормите на младите граждани. С прилагането на 

заложените принципи в този документ се засилва и внедряването на европейските норми и 

достижения в контекста на местните нужди.  

 Участието на младежи в местното самоуправление по въпроси касаещи тяхното развитие 

и утвърждаване е още една стъпка в изграждането на демократичния способ за ефективно 

управление.  

 Младото население е движещ фактор и за да бъде той устойчиво приложим е 

необходима сигурна грижа и подкрепа от страна на цялото гражданско общество. 

 Всеки млад човек иска да се самоопределя по универсален начин, затова в  Стратегията е 

търсено и заложено на личностното отношение и поведение.  

 Създаването на възможност за пълноценно развитие на младите хора, изграждането на 

активната им гражданска позиция и реализация, възможността да огласяват своите потребности 

и проблеми, както и да споделят своята готовност за ангажираност в процесите на вземане на 

решения, трябва да бъде отговорност на всички заинтересовани институции в Община 

Поморие, които следва да работят в тясно сътрудничество в подкрепа на идното поколение.

 Структурите, реализиращи тази политика на територията на Община Поморие са Център 

за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс „Поморие”, читалища, училища, 

неправителствени организации, спортни клубове, младежки организации, Центъра за 

обществена подкрепа – Поморие, Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, доброволци, клубове по интереси и всеки, имащ пряк или косвен досег към най-

ценният капитал на нацията-младежта. 

 Изпълнението на Общинската стратегия  ще осигури по-висока степен на отзивчивост 

към потребностите, живота и здравето на младите хора и участието им в обществения и 

икономически живота на общината.    
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     С Ъ К Р А Щ Е Н И Я: 

 

 

 

РУ Ръководства на училища  ЗК-ОКХДС 

Заместник Кмет  - Образование, 

култура, хуманитарни дейности и 

спорт 

РДГ 
Ръководства на детски 

градини 
ЗК-СОСУТ 

Заместник Кмет – Строителство, 

общинска собственост и 

устройство на територията 

РП Ръководства на предприятия 
ПК ТТСМДОП 

 

Постоянна комисия по туризъм, 

търговия, спорт, младежки 

дейности и основни поминъци 

РИ Ръководства на институции 
Д ”ОКХДС” 

 

Дирекция „Образование, култура, 

хуманитарни дейности и спорт” 

ОА Общинска администрация СНЦ „БГ БА” 
Сдружение с нестопанска цел „БГ 

Бъди активен” 

СФ Спортни федерации ПЧП Публично-частно партньорство 

СК Спортен клуб ФВС Физическо възпитание и спорт 

УИ Ученически игри ФК Физическа култура 

ММС 
Министерство на младежта 

и спорта 
АФА 

Адаптираната физическа 

активност 

ДИ Държавни институции АФК Адаптираната физическа култура 

РУО 
Регионално управление на 

образованието 
АФВ Адаптирано  физическо възпитание 

ОП Община Поморие СОП 
Специални образователни 

потребности 

Кмет на ОП Кмет на Община Поморие ОУО Общинско ученическо общежитие 

ОС Общински Съвет УМЦРСМ 
Училищния медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина 

ЗК- БФСД 

Заместник кмет – 

Бюджет,финанси и 

счетоводни дейности 
Р  УМЦРСМ 

Ръководства на  Училищния 

медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина 


