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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Спортът представлява разрастващо се социално и икономическо явление със 
значителен принос към стратегическите цели на Европейския съюз за постигане на 
солидарност и благополучие. 

Спортът е привлекателен за гражданите от трансграничния регион на българо-
сръбската граница и голяма част от тях редовно участват в спортни дейности. Той 
създава значими ценности като отборен дух, солидарност, толерантност и честна игра, 
които способстват за личностното развитие и реализация. Той насърчава активния 
принос на гражданите от региона за обществото, като по този начин спомага за 
укрепването на активната гражданска позиция. Спортът има съществена роля за 
жителите на региона. 

Развитието на спорта в трансграничния регион обаче се изправя също така пред 
новите заплахи и предизвикателства, които назряха в европейското общество, като 
например търговски натиск, експлоатация на млади играчи, допинг, расизъм, насилие, 
корупция и изпиране на пари. 

Община Правец и община Пирот са организациите, които имат първостепенна 
отговорност за провеждането на спортните дейности в трансграничния регион, като 
централна роля се отрежда на спортните организации и клубове, разположени на 
тяхната територия. Създаването на условия за занимания с физически упражнения и 
спорт от населението е неразделна част от социалната политика на общините Правец 
и Пирот за съставните им населени места. 

Настоящата програма цели да даде стратегическа ориентация относно ролята на 
спорта в трансграничния регион, да насърчи взаимните дискусии по конкретни 
проблеми, да увеличи съобразяването със спорта при изготвянето на политиките в 
областта на спорта на локално ниво и да привлече вниманието на обществеността към 
нуждите и спецификата на този сектор в региона. Целта на програмата е да очертае 
по-нататъшни действия на междуобщинско ниво по отношение на спорта. Съвместната 
програма е насочена към ролята на спорта в обществото, социалните му измерения и 
начина, по който той е организиран в двете общини и като цяло в трансграничния 
регион, както и върху последващите стъпки за изпълнението на съвместни инициативи. 
Конкретни предложения за по-нататъшни съвместни действия на двете общини са 
посочени в мерките на Програмата, които включват дейности, които да бъдат 
изпълнени или подкрепени от общинските администрации. Програмата акцентира 
върху създаване на предпоставки за насърчаване на целевите групи към физическа 
активност и системно практикуване на занимания със спорт, както и на пълноценното и 
ефективно използване на организационните, материално технически и кадрови 
условия за развитие на спорта като средство, чрез което се подготвят за здравословен 
начин на живот и е насочена към тяхното физическо и духовно развитие, възпитание 
на важни социални ценности като честност, самодисциплина, солидарност, дух на 
екипност, толерантност и честна игра. 
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II. МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ 
При изготвянето на настоящата съвместна програма, екипът на „Бул Про Консултинг” 
ЕООД проведе множество консултации със спортни дейци по въпроси от общ интерес, 
както и консултации онлайн, които показаха, че съществуват големи очаквания за 
ролята на спорта в трансграничния регион и действията на общинските администрации 
в тази област. 

Програмата е съобразена с националните особености, спортните традиции и социално 
- икономическите условия в региона. Разработена е в съответствие с „НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 – 2022“, Закона за физическото възпитание и спорта 
и с действащата нормативна уредба в областта на спорта в България и Сърбия, както 
и със спортните традиции и предизвикателствата пред провеждането на спортни 
мероприятия на местно ниво. 

 

III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ: 
 “Спорт” - всички форми на физическа активност, които чрез самостоятелно или 

организирано участие имат за цел реализиране или подобряване на физическата 
дееспособност и емоционалното състояние, формиране на социални отношения или 
постигане на резултати в състезания на всички нива. 

 “Спортни обекти и съоръжения” - спортна инфраструктура - движими и/или 
недвижими вещи и прилежащите към тях терени, общежитие за спортисти, 
административни и складови постройки, обслужващи съответната спортна 
инфраструктура, предназначени за подготовка на състезатели и за трайно 
задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, 
спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни културни и други мероприятия. 

 “Спортни организации” - юридически лица, които осъществяват 
тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или 
няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта. 

 “Спортни клубове” - доброволни сдружения на граждани, юридически лица с 
нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и 
осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко 
вида спорт. 

 “Спорт за всички” - система от широко достъпни средства, способи и форми 
на двигателна активност за развлечение, укрепване на здравето и подобряване на 
физическата годност на хората чрез индивидуални или групови спортни занимания. 

 “Социален туризъм” - форма на двигателна активност сред природата за 
подобряване на физическата работоспособност и емоционално обогатяване на 
личността чрез организиране на свободното време, отдиха, почивката и физическото 
възстановяване на гражданите. 

 “Спортни деятели” - лица, които пряко или косвено подпомагат, организират и 
провеждат различните дейности в сферата на спорта. 

 “Спортисти аматьори” - лица, които провеждат системна тренировъчна и 
състезателна дейност, но за тях това не е основна професия. 



СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 
СПОРТА 

Настоящата програма е разработена в рамките на проект „Насърчаване на трансграничното 
сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и 

Пирот” 2007CB161PO006-2009-1-51, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично 
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

С т р .  | 6 

 “Професионални спортисти” - лица, за които спортът е основна професия. 

 “Държавен спортен календар” - система от целесъобразно подредени във 
времето спортни състезания за цялата територия на страната. 

 “Международен спортен календар” - система от целесъобразно подредени 
във времето спортни състезания, утвърдени от международна спортна федерация. 

 “Извънкласна и извънучилищна спортна дейност” - доброволно 
организирани форми на тренировъчна и състезателна дейност, които не фигурират в 
задължителните програми по физическо възпитание в учебните заведения. 

 “Национален регистър на спортните организации” - информационен масив, 
съставен от документи на хартиен носител и електронна база данни, които съдържат 
основните характеристики на спортните организации в Република България. 

 “Спорт за високи постижения” - специализирана система от средства, методи 
и форми на двигателна активност на лица, картотекирани като спортисти, с цел 
постигане на максимална изява при подготовка и участие в състезания, организирани и 
контролирани от спортни организации. 

 “Спортни услуги” - всички платими услуги, свързани със специфичната 
спортна дейност (треньорски услуги, предоставяне на спортни обекти и съоръжения за 
спортни занимания и други). 

 “Спортен съдия” - лице със специална квалификация и права да ръководи 
спортни състезания по определен вид спорт, да контролира спазването на правилата 
за тяхното провеждане и да регистрира постигнатите спортни резултати. 

 “Треньор” - спортен педагог по вид спорт, който организира и провежда 
спортно-тренировъчна и състезателна дейност със спортисти с различна 
квалификация. 

 “Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм” 
- информационен масив за обществено ползване, съставен от документи на хартиен 
носител и електронна база данни, който съдържа формите на собственост, вида и 
функционалното предназначение на спортните обекти и обектите за социален туризъм 
в Република България. 

 “Високоразряден спортист” - спортист, който е постигнал високи спортни 
резултати в европейски и световни първенства и олимпийски игри. 
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IV. УСЛОВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
1. СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
1.1 Основни спортни съоръжения в община Правец 
 

 СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ПРАВЕЦ” 
Модернизацията на 
Спортен комплекс 
Правец приключва през 
март 2002 г. Разположен 
е на 100 м от центъра на 
града. 

Комплексът разполага с 
модерна спортна зала за 
баскетбол и волейбол с 
500 зрителски места. 
Подът на залата е 
напълно подходящ и за 
тренировки и съзтезания 
по тенис на маса, борба, 
таекуондо, художествена 
гимнастика, аеробика и 
т.н. 

За комфорта на 
спортуващите 
комплексът предлага 
модерно оборудван 
фитнес-център, разположен върху 230 кв.м. площ, който предлага професионалани 
съоръжения за физическа подготовка, както и 4 просторни съблекални и сауна.  

Комплексът включва два отлично поддържани затревени футболни терена - 
официален и помощен - с трибуни за 1500 зрители, напълно подходящи за 
провеждането на срещи и тренировъчни лагери от аматьорски и професионални 
отбори.  

За тенисистите базата предлага два тенис-корта със стандартни размери, настилка 
Green Set, самостоятелни сервизни помещения с отделни входове, електрическо 
осветление и 240 места за зрители. 

Комбинирани спортни площадки на открито - за 
баскетбол и тенис на корт с изкуствена настилка - 
допълват удоволствието от разнообразните 
възможности за спорт, които комплексът предлага. За 
пълно удобство на спортуващите, на територията на 
комплекса функционират и редица търговски обекти - 
магазин за спортни стоки, хранителни добавки за 

здравословно хранене и протеинов бар към фитнес залата.  

Условия за пълноценен отдих предлага възстановителният център на базата, който 
предлага сауна, джакузи, парна баня, тангентор и солариум.  
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Прекрасните природни и спортни условия на Спортен Комплекс ПРАВЕЦ са 
предпочитано място за активни тренировки за много спортисти и професионални 
отбори, между които е и шампионът на България - професионален баскетболен клуб 
"ЛУКОЙЛ АКАДЕМИК". От две години насам всяко лято тук се провежда баскеболния 
камп на Ралф Клайн, европейски шампион с отбора на "Макаби" Тел Авив и вице-
европейски шампион с отбора на Израел. Комплексът е частна общинска собственост. 

 

 ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА  

В непосредствена близост до спортния комплекс е изградена новата лекоатлетическа 
писта с настилка съответстваща на най-
новите изисквания за този вид спортно 
съоръжение. Пистата предстои да получи 
сертифициране Клас 2, за да може, ако се 
направи световен рекорд на нея да бъде 
признат и ратифициран от Международната 
федерация по лека атлетика (ИААФ). 
Лекоатлетическата писта е проектирана с 8 
коридора, като от северозападната страна са 
разположени съоръжения за овчарски скок и 
тласкане на гюле. По северната част на 
пистата са разположени 2 пътеки за троен и 
дълъг скок. От югоизточната страна са 
разположени секторите за висок скок, 
хвърляне на копие и комбинирано 
съоръжение за хвърляне на диск и чук. Първото голямо международно състезание на 
новата писта ще бъде европейската купа по бягане на 10 000 метра, което ще се 
проведе през 2013 г. Пистата е частна общинска собственост. 

 

 

 ПРАВЕЦ ГОЛФ РИЗОРТ  
Pravets Golf Club, 
управляван от 
базираната в Сейнт 
Андрюс, Шотландия 
компания Бремър Голф 
предлага шампионатно 
голф игрище с 18 дупки 
и пар 72, проектирано 
от Питър Харадин, и 
голф академия, 
оборудвана по най-
високите технологични 
стандарти с обширна 
тренировъчна зона. 

Комплексът е уникален 
за региона на Източна 
Европа. Клубът 

разполага с голф игрище с 18 дупки отговарящо на всички стандарти на PGA 
(Асоциацията на професионалните голф играчи) с тренировъчно игрище и 
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тренировъчен грийн. Предлагайки пълната функционалност, необходима за 
провеждане на международни турнири, едновременно с широки възможности за 
обучение и практика на начинаещите, игрището се слива в пълна хармония с околния 
пейзаж представлявайки класическо Par 72 с две начални и крайни дупки с обща 
дължина от 6 510 метра от задните площадки. Повечето дупки могат да бъдат 
достигнати по алтернативни маршрути и ако даден играч успешно вкара топка, 
използвайки трудния маршрут, той получава съответния бонус. Различните категории 
играчи могат да се възползват от едно много подходящо и живописно игрище, 
предлагащо всички удобства на най-добрите голф игрища в света.  

 

Голф игрището от парков тип е обкръжено от невероятната гледка на планина, езеро и 
впечатляващия хотел RIU Pravets Resort. Емблематичната 8-ма дупка с пар 3 е 
разположена на предизвикателен за играчите островен грийн. Свързаните с водно 
препятствие 15-та и 16-та дупка са две от най-трудните и предизвикателни дупки на 
игрището. 9-та и 18-та дупка завършват в един обединен просторен двоен грийн по 
подобие на Старото игрище в Сейнт Андрюс. Благодарение на своето осветление 
тренировъчното игрище предлага уникалната възможност за игра рано сутрин и през 
нощта. 

Тренировъчното игрище и съоръжения в Правец също са оборудвани със специално 
осветление за нощен голф или игра преди зазоряване. Дългото над 350 м 
тренировъчно игрище е на две нива (тераси), което дава възможност на голфърите да 
се упражняват на различни дистанции. 

Базата на клуба предлага изискан ресторант, зала за членове на клуба, магазин за 
голф оборудване и наем на голф колички, с паркинг за посетителите. 
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1.2 Основни спортни съоръжения в община Пирот 
 

 ЗАЛАТА НА СПОРТА 
"Зала на спорта" е пример за публично-частно партньорство осъществено между 
компания "Тигър" и местната власт, насочено към създаване на условия за 
подобряване на спортните съоръжения в Пирот и изграждане на зала за спортове на 
закрито. 

Пирот е град с изключителни условия за развитието на дейности, свързани със спорт и 
отдих (особено като се има предвид близостта на Стара планина), който предлага 
отлични условия за подготовка на спортисти и развитието на зимните спортове, имайки 
в предвид идеалната височина на околните планински масиви. 

Залата е разположена в местността "Senjak", в близост до река Нишава и само на 100 
метра от местния плаж, със съществуващи футболни и тенис кортове и допълнителна 
площ от 3 хектара, върху които няма изградени съоръжения. Работния проект за 
обекта предвижда изграждането на спортен център с открит и закрит басейн, бизнес 
център и магазини за допълнителните и други дейности. 

"Залата на спорта" е проектирана с капацитет за 3500 зрители, а в началото на 2011 г. 
започва изграждането на закрити плувни басейни, в съответствие с проекта, 
реализиран от компания "Тигър". 

 

 СПОРТНА ЗАЛА „КЕJ“ 
През 2006 г. с европейски средства е изградена нова спортна зала „Кеj“, разположена 
на 2400 квадрата с капацитет от 800 места за зрители. Залата разполага с обособени 
съоръжения за практикуване на бойни спортове – бокс, карате, джудо, както и тенис на 
маса. В комплекса е обособен и съвременен фитнес център и кът за отдих. Спортна 
зала „Кеj“ е пригодена за експлоатация от инвалиди и деца със специални потребности 
съгласно необходимите стандарти. 
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 МЛАДЕЖКИ СТАДИОН 
Като част от дейностите по проекта 
„Насърчаване на трансграничното 
сътрудничество за развитието на 
социалната спортна 
инфраструктура в общините Правец 
и Пирот”, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Програмата за 
трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ (ИПП) България – Сърбия, се 
предвижда реконструкцията на 
Младежкия стадион, където стартира 
кариерата си прочутият сръбски 
баскетболен треньор Светислав Кара 
Пешич. 
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 ДРУГИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ПИРОТ 
През 2008 г. със средства на Министерството на младежта и спортът е изградена и 
закрита зала тип „балон“, разположена на 1200 кв.м. и оборудвана със съблекални и 
всички необходими съоръжения за практикуване на футбол и баскетбол на закрито. 

През същата година със значителни средства са обновени и училищните спортни 
терени и обекти на територията на община Пирот. 

На територията на община Пирот е реализиран проекта „Едно население – един 
терен“, който предвижда реконструкция и изграждане на спортни терени във всяко 
населено място в общината. 

Обновена е и залата на Педагогическата школа в Пирот, където се обучават учителите 
по физическо възпитание и треньорите в спортните клубове. 

В момента тече реконструкцията на физкултурен салон в Техническата школа в Пирот, 
с помощта на Министерството на младежта и спорта. 

Община Пирот спечелва конкурс и за стопанисването на стадиона „Мини Пич“. 

Градският плаж в Пирот е чудесно място за спорт и рекреация с огромен потенциал. 
Плажът се разпростира на територия от 7 хектара и условията за плуване са много 
добри. Налице са аквапарк и спортни съоръжения. 

На 12 км от центъра на град Пирот се намира ски-базата „Планински дом“, където 
ежегодно се провеждат тренировъчните лагери на националния отбор по ски на 
Сърбия. Също така всяка година се провеждат обучителни школи за около 300 деца, 
където безплатно може да се научат да карат ски. 

 

 

 

 

 

2. СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБОВЕ. ТУРНИРИ. 
На територията на общините Правец и Пирот са регистрирани над 68 спортни 
организации и клубове развиващи активна дейност. Спортните обекти и съоръжения 
намиращи се в двете общини се експлоатират и от множество други клубове от 
региона, с цел провеждането на кръгове от различни турнири и подготовка на 
тренировъчни лагери. В община Правец има клуб по лека атлетика (Спортен клуб по 
лека атлетика „Правец 92” гр. Правец към Министерство на физическото възпитание и 
спорта), футбол (Футболен клуб „Правец 99” гр. Правец към Български футболен 
съюз), баскетбол (Баскетболен клуб „Сити Юнивърсити” гр. Правец). 

 

2.1 Турнири с международно значение, свързани с региона 
 

 БАЛКАНСКА ЛИГА - БАСКЕТБОЛ 

Като най значим за спортните организации и клубове в региона може да се определи 
Балканската лига по баскетбол. Балканската лига (съкратено "БИБЛ") или Еврохолд 
Балканска лига е международна баскетболна лига, състояща се от баскетболни отбори 
на Балканите. Отборите са разделени в две групи по пет. Играе се всеки срещу всеки 
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като домакин и гост. Продължават първите четири от всяка група. Те играят 
кръстосано - първите от група А/група Б играят с четвъртите от група Б/група А, а 
вторите от група А/група Б играят с третите от група Б/ група А. 

Лигата се състои от 10 отбора: (3) България - Левски, Рилски спортист и Балкан; (2) 
Черна Гора - Морнар и Улцин; (1) Сърбия - ОКК Белград; (1) Македония - Фени 
Индустри; (1) Румъния – Муреш; (1) Босна и Херцеговина - Зрински Мостар; (1) 
Хърватия - Светлост Славонски Брод. 

 

 ЕВРОКЪП 2011/2012 - БАСКЕТБОЛ 

Еврокъп е вторият по сила баскетболен турнир на Стария континент. До 2008 се казва 
Купа УЛЕБ. В него участват много отбори от страните членки на УЛЕБ, които не са 
успели да се класират за Евролигата. Победителят и вторият в класирането се 
поканват при определени условия да се включат в следващия сезон на Евролигата. 

Въпреки че подобен турнир съществува от 1958 г., е прието, че Купа УЛЕБ стартира 
през 2002 г., като обединява турнирите Купа Корач и Купа Сапорта. 

Сезон 2011-2012 е десетият сезон на Еврокъп. В турнира участват 32 отбора. Те са 
разделени в 8 групи по 4. Сред участниците е и българския „ЛУКОЙЛ АКАДЕМИК“. 

Първата фаза на първенството е груповата. В нея всеки отбор играе с останалите в 
групата по схемата на размененото домакинство (общо 6 мача за отбор). След това 
класиралите се на първо и второ място се класират на 1/8 финали. Осмина - финалите 
също са по схемата на разменено домакинство. Победителите от 8-те 1/8 финала 
сформират финалната осмица - последната групова фаза. Тя единствено се провежда 
на неутрален терен. 

 

 

2.2 Спортни инициативи реализирани на местно ниво – община Правец 
Община Правец провежда разнообразен календар от спортни и спортно-туристически 
мероприятия с цел популяризиране на спорта за всички и социалния туризъм. Teзи 
мероприятия се провеждат от общината, като всеки клуб ангажиран в дейностите 
отделно има своя програма, която изпълнява. 

 ФУТБОЛ 
Организират се футболни турнири на малки врати за различни възрастови групи: 

- пролетен –    м.март-април 

- есенен-    м. септември-октомври 

място: Спортен комплекс - Правец 

 БАСКЕТБОЛ 
Ежегодно се провежда турнир по повод патронния празник на ОУ”Васил Левски”. 

м.февруари 

място: Спортен комплекс - Правец 

 ОБЩИНСКИ ТУРНИРИ – УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 
Игрите се организират съгласно Наредба на МОМН. 

място: Спортен комплекс - Правец 
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 ОБЩИНСКИ ТУРНИР В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
Общинският турнир се провежда през м.октомври. 

място: Спортен комплекс – Правец 

 КОЛЕДЕН ТУРНИР ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
м.декември 

място: Спортен комплекс - Правец 

 ЛЕКА АТЛЕТИКА – ОБЩИНСКИ КРОСОВЕ 
- пролетен –   м.март-април 

място: пл.”Тодор Живков” 

- есенен-   м. септември-октомври 

място: Спортен комплекс - Правец 

 ТЕНИС НА МАСА  
Общински първенства за ученици – УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ, Съгласно Наредба на МОМН 

място: Спортен комплекс - Правец 

 ШАХМАТ 
Индивидуално първенство - м.ноември 

място: ОУ ”Христо Ботев” - с. Джурово 

Турнири – УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ, Съгласно Наредба на МОМН 

място: Спортен комплекс - Правец 

 ВОЛЕЙБОЛ 
УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ, Съгласно Наредба на МОМН 

място: Спортен комплекс - Правец 

 ХАНДБАЛ 
УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ, Съгласно Наредба на МОМН 

място: Спортен комплекс - Правец 

 

 СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИЦИ 

• “Камичето”, м.януари 

 място: м.”Камичето” - Правец 

• “Тодоровден”, м.март 

 място: с.Равнище 

• “Моновец”, м.септември 

 място: м.”Моновец” - Правец 

• “Видинци”, м.март 

 място: с.Осиковица 

 



СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 
СПОРТА 

Настоящата програма е разработена в рамките на проект „Насърчаване на трансграничното 
сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и 

Пирот” 2007CB161PO006-2009-1-51, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично 
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

С т р .  | 15 

V. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 
По данни на общинските администрации на Правец и Пирот, на територията на двете 
общини има регистрирани около 68 спортни клуба и организации. 

От организационна гледна точка буди безпокойство фактът, че не е изяснен статутът 
на различните видове спортни клубове, както и възможностите им за членство в 
национални и международни спортни организации. 

В преобладаващата си част общинските ръководства осъществяват само формален 
надзор върху дейността на спортните организации на тяхна територия. Липсва спортен 
календар на регионално равнище. Това касае най-вече календара на детско-
юношеския спорт. 

Финансовото осигуряване от Министерството на физическото възпитание и спорта 
(МФВС) е насочено предимно към българските спортни федерации и спортните 
клубове. То става на базата на система от показатели, която толерира повече 
постигнатите резултати, отколкото социалната значимост, интереса и обхвата на 
дейността.  

Финансирането от общинските бюджети не е подчинено изцяло на националните 
приоритети за развитието на спорта, което води в много случаи до субективно 
неефективно и необосновано разпределение на средствата. Много често с общински 
средства се финансират професионални отбори мъже и жени, които не развиват 
спортносъстезателна дейност с подрастващи. 

От предоставянето на спортни услуги и организиране на състезания, трансфери и ТV 
права приходите са епизодични и незначителни. Обезпокоителен е фактът, че 
заниманията със спорт за деца се превръщат в елитарно занимание и са достъпни 
само за семейства от региона с добри финансови възможности. 

Липсата на подходяща и достъпна спортна база се отразява демотивиращо върху 
практикуването и развитието на спорта за всички. Епизодичното провеждане на 
масови прояви, като дни на активното ходене, щафетни обиколки, кросови бягания, 
спускане с шейни и др., са полезни като пропагандни акции, но те не решават трайно 
проблема за здравния статус и физическата годност на населението. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Силно развита спортна 
инфраструктура, позволяваща 
практикуването както на масов спорт 
(спорт за всички) и социален туризъм, 
така и на спорт за високи постижения и 
развитието на високоразрядни спортисти; 

 Изграден имидж на спортни центрове; 

 Традиции в спорта; 

 Много добро географско 
разположение. 

 Недостатъчна степен на социализация 
на антропогенните и природните ресурси; 

 Ниско качество на градската среда, 
особено в малките населени места от 
общините; 

 Слабо промотиране на спортните 
обекти и съоръжения; 

 Липса на леснодостъпна информация 
за предоставяните спортни услуги; 

 Липса на утвърдени трансгранични 
спортни инициативи; 

 Недостъпност на спортната 
инфраструктура за масов спорт. 



СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 
СПОРТА 

Настоящата програма е разработена в рамките на проект „Насърчаване на трансграничното 
сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и 

Пирот” 2007CB161PO006-2009-1-51, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично 
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

С т р .  | 16 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Подобряване на достъпа до външно 
финансиране за публични и частни 
инвестиции в спортна инфраструктура; 

 Увеличаване броя на хората от 
различни групи на населението, 
практикуващи физически упражнения, 
спорт и социален туризъм на територията 
на двете общини; 

 Институционализиране на 
трансгранични спортни инициативи; 

 Създаване на трансграничен спортен 
календар; 

 Ефективно оползотворяване на 
наличната спортна инфраструктура. 

 Отлив на спортни деятели, 
професионални спортисти, спортисти 
аматьори към други спортни центрове и 
влошаване на спортната инфраструктура; 

 Ограничаване на провежданите 
събития от държавния и международен 
спортен календар; 

 Влошаване на извънкласната и 
извънучилищна спортна дейност; 

 Влошаване на привлекателността на 
общинските спортни центрове, като база 
за спорт за високи постижения; 

 Влошаване на предлаганите спортни 
услуги. 

 

 

 

 

 

VI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Основна цел 
Основна цел на настоящата Програма е да очертае по-нататъшни действия на 
междуобщинско ниво по отношение на съчетание на спорта с образователните и 
социални ценности и постигане на равновесие между физическите и интелектуалните 
дейности и достъп до спортните съоръжения на всички лица ангажирани със спортни 
дейности, включително и тези с увреждания и в риск. 

 

 

Конкретни цели 
 Увеличаване броя на хората от различни групи на населението, практикуващи 

физически упражнения, спорт и социален туризъм на територията на общините Правец 
и Пирот. 

 Създаване на условия и възможности за приобщаване на децата и младите 
хора към организирано практикуване на спорт и социален туризъм с оглед 
подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност на територията на 
общините Правец и Пирот. 

 Формиране и усъвършенстване на социални качества - толерантност, 
солидарност, спазване на принципите на „Феър плей” сред лицата, ангажирани в 
спортни дейности на територията на общините Правец и Пирот. 
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 Осъществяване на активна местна политика за популяризиране и насърчаване 
на спорта за всички и социалния туризъм. 

 Увеличаване броя на училищните и студентски спортни клубове на територията 
на общините Правец и Пирот с оглед подобряване на спортната дейност и 
увеличаване броя на активно спортуващите ученици и студенти. 

 Създаване на условия и възможности за насърчаване на жителите на 
територията на общините Правец и Пирот към организирано практикуване на спорт за 
подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. 

 Създаване на условия с помощта на общините за пълноценно и ефективно 
използване от жителите на територията на общините Правец и Пирот на спортните 
обекти и съоръжения. 

 Интеграция чрез спорт на жителите на територията на общините Правец и 
Пирот с различен социален статус, вероизповедание и етнос, възпитаване в дух на 
спортментство и превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на 
тютюневи изделия, алкохол и наркотици. 

 

Целеви групи и обхват 
 Спортни клубове и спортни организации: 

На територията на община Правец На територията на община Пирот 

3 65 

 Представители на различни социални групи от населението, практикуващи спорт 
и социален туризъм чрез индивидуални или организирани занимания: 

На територията на община Правец На територията на община Пирот 

7877 63791 

 Учащи, на територията на общините Правец и Пирот: 

На територията на община Правец На територията на община Пирот 

2820 9210 

 НПО и други граждански структури от региона, насърчаващи и промотиращи 
спортни дейности: 

На територията на община Правец На територията на община Пирот 

4 9 

 

 В териториален аспект програмата обхваща територията на общините Правец и 
Пирот, както и целият трансграничен регион. Във времеви аспект – предвижда се 
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съвместните дейности да се изпълняват ежегодно в рамките на календарната година. 
Периода на продължителност на Програмата е 2 години. 

 

 
С оглед на гореизложеното, настоящата Програма визира следните мерки за 
подобряване на взаимните връзки в областта на спорта в трансграничния регион: 

 Създаване на публичен онлайн регистър на общинските спортни 
обекти и съоръжения на територията на двете общини и възможностите, които 
предоставят, както и условията за ползване. Създаването на подобен регистър ще 
спомогне за набирането на ясна информация за капацитета на спортните съоръжения 
и обекти в целевия регион и ще улесни промотирането на предлаганите спортни услуги 
от визираната инфраструктура. Регистърът следва да бъде информационен масив за 
обществено ползване, съставен от документи на хартиен носител и електронна база 
данни, който съдържа формите на собственост, вида и функционалното 
предназначение на спортните обекти и обектите за социален туризъм в 
трансграничния регион. 

 

 Създаване на трансграничен спортен календар. Трансграничният спортен 
календар следва да представлява система от целесъобразно подредени във времето 
спортни състезания за цялата територия на региона. С оглед привличане на по-голям 
интерес, настоящата Програма предвижда в календара да бъдат включени 
организирани състезания по най-популярните спортове - лека атлетика, баскетбол, 
плажен волейбол, футбол, хандбал, тенис, тенис на маса, волейбол. В календара 
следва да бъдат заложени и издания на същите турнири за деца / лица със специални 
потребности и инвалиди. В приложенията към Програмата е представен индикативен 
график на провеждане на събитията, примерен лист за класиране и примерен 
регламент за провеждане на футболен турнир1. Приложенията следва да се адаптират 
според спецификите на предвижданите спортни прояви и участниците. За всеки от 
предвижданите спортове следва да се изготвят регламенти за провеждане на 
състезанията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Виж Приложение 1: Примерен регламент за провеждане на турнир по аматьорски футбол; 
Приложение 2: Класиране и Приложение 3: График на провеждане 
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VII. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Спортните мероприятия следва да се провеждат в индикираните в Приложение 3 за това места и по ред, предварително 
съгласуван между организаторите. Дисциплините и участниците, които ще бъдат включени в събитията следва да се 
съгласуват между община Правец и община Пирот. 

Конкретна цел 1. Увеличаване броя на хората от различни групи на населението, практикуващи физически упражнения, спорт и социален 
туризъм на територията на общините Правец и Пирот 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 

Организиране и 
провеждане на 

информационни 
кампании, 

насърчаващи 
участието в 

спортните събития, 
заложени в 
програмата 

1 месец преди 
провеждане на 

спортните събития; 
ежегодно 

Община Правец, 

Община Пирот 

Информирани 
максимален брой 

потенциални 
представители на 
различни групи на 

населението, които да 
се вкючат в 

спортните дейности 

Проведена 
информационна 

кампания на 
територията на 
община Правец: 

1 

Проведена 
информационна 

кампания на 
територията на 
община Пирот: 

1 

Община Правец: 

500 € 

 

 

 

Община Пирот: 

500 € 

 

 

Конкретна цел 2. Създаване на условия и възможности за приобщаване на децата и младите хора към организирано практикуване на спорт и 
социален туризъм с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност на територията на общините Правец и Пирот. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 

Организиране на 
комплексни спортни 

В рамките на 
определен за всяка 

Община Правец, Организирани 
комплексни спортни 

Проведен комплексен 
спортен турнир за 

Община Правец: 
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турнири с детско-
младежка насоченост 

различна дисциплина 
график 

Община Пирот турнири, включващи 
състезания по 
различен вид 
дисциплини, 

предоставящи 
възможност за пряко 

включване на 
младежи и деца 

деца/младежи на 
територията на двете 

общини: 

1 

5000 € 

 

 

 

Община Пирот: 

5000 € 

 

Конкретна цел 3. Формиране и усъвършенстване на социални качества - толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей” 
сред лицата, ангажирани в спортни дейности на територията на общините Правец и Пирот. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 

Изготвяне на 
подробни 

правилиници за 
провеждане на 

спортните 
инициативи 

1 месец преди 
провеждане на 

спортните събития; 
ежегодно 

Община Правец, 

Община Пирот 

Изготвени подробни 
правилиници за 
провеждане на 

спортните 
инициативи, които да 

регламентират 
съблюдаването на 

прцинипи като 
толерантност, 

солидарност, „Феър 
плей” сред 

участниците в 
спортните 

инициативи 

Минимум Регламенти, 
насърчаващи 

социалните качества 
при провеждане на 

спортни състезания: 

3 

Община Правец: 

150 € 

 

 

 

Община Пирот: 

150 € 

Конкретна цел 4. Осъществяване на активна местна политика за популяризиране и насърчаване на спорта за всички и социалния туризъм. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 



СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 

Настоящата програма е разработена в рамките на проект „Насърчаване на трансграничното сътрудничество за развитието на социалната спортна 
инфраструктура в общините Правец и Пирот” 2007CB161PO006-2009-1-51, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 

по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

С т р .  | 21 

Включване на 
трансграничния 

спортен календар 
във всички събития 
от местен характер 

Целогодишно 
Община Правец, 

Община Пирот 

Широко 
популяризиран 
трансграничен 

спортен календар, с 
голям интерес на 

местно ниво 

Утвърдени местни 
инициативи, 
свързани с 

трансграничния 
спортен календар: 

2 

Община Правец: 

50 € 

 

 

 

Община Пирот: 

50 € 

Конкретна цел 5. Увеличаване броя на училищните и студентски спортни клубове на територията на общините Правец и Пирот с оглед 
подобряване на спортната дейност и увеличаване броя на активно спортуващите ученици и студенти. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 

Създаване на 
училищни и/или 
самостоятелни 

клубове по вид спорт 
Целогодишно 

Община Правец, 

Община Пирот 

Новосформирани 
оптимален брой 

клубове по различен 
вид спорт: 

• студентски; 

• училищни; 

• други. 

Новосформирани 
студентски клубове в 

Правец: 

1 

Новосформирани 
студентски клубове в 

Пирот: 

1 

Новосформирани 
ученически клубове в 

Правец: 

1 

Новосформирани 
ученически клубове в 

Пирот: 

Студентски спортен 
клуб Правец: 

2500 € 

Студентски спортен 
клуб Пирот: 

2500 € 

Ученически спортен 
клуб Правец: 

1500 € 

Ученически спортен 
клуб Пирот: 

1500 € 
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1 

Конкретна цел 6. Създаване на условия и възможности за насърчаване на жителите на територията на общините Правец и Пирот към 
организирано практикуване на спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 

Организиране на 
спортно-

туристически 
инициативи с 

възможност за 
участие на най-широк 

кръг от хора 

м. април – 
м.септември, 

ежегодно 

Община Правец, 

Община Пирот 

Организирани 
оптимален брой 

спротно-туристически 
инициативи – 

преходи, състезания 
на открито и др., в 

които да се включат 
максимале брой хора 

Проведени 
инициативи на 
територията на 
община Правец: 

1 

Проведени 
инициативи на 
територията на 
община Пирот: 

1 

Община Правец: 

500 € 

 

 

 

 

 

Община Пирот: 

500 € 

Конкретна цел 7. Създаване на условия с помощта на общините за пълноценно и ефективно използване от жителите на територията на 
общините Правец и Пирот на спортните обекти и съоръжения. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 

Осигуряване на 
преференциален 

достъп до спортните 
съоръжения за 

местните жители 

Целогодишно 
Община Правец, 

Община Пирот 

Насърчен интерес и 
активност на 

местното население 
към възможностите 

на наличната спортна 
инфраструктура 

Брой нови 
посетители, 

представители на 
местното население в 

Правец: 

100 

Брой нови 

Община Правец: 

0 € 
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посетители, 
представители на 

местното население в 
Пирот: 

250 

 

 

Община Пирот: 

0 € 

Конкретна цел 8. Интеграция чрез спорт на жителите на територията на общините Правец и Пирот с различен социален статус, 
вероизповедание и етнос, възпитаване в дух на спортментство и превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи 

изделия, алкохол и наркотици. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГОВОРНИЦИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИНДИКАТИТИВЕН 

БЮДЖЕТ 

Организиране на 
спротни инициативи 

за жители на 
територията на двете 

общини, 
представители на 
малцинствени или 
маргинализирани 

групи 

м. април – м. юни, 
ежегодно 

Община Правец, 

Община Пирот 

Социално 
интегрирани 

представители на 
различни 

малцинствени или 
маргинализирани 

групи чрез спортни 
дейности 

Интегрирани 
представители на 
малцинствени или 
маргинализирани 
групи в Правец: 

50 

Интегрирани 
представители на 
малцинствени или 
маргинализирани 

групи в Пирот: 

150 

Община Правец: 

0 € 

 

 

 

 

 

 

 

Община Пирот: 

0 € 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направеният анализ показва, че на територията на общините Правец и Пирот са 
налични изключително благоприятни условия за развитието и насърчаването на 
организирани спортни дейности от всякакъв характер. Съществуващата спортна 
инфраструктура позволява провеждането на организирани и свободни спортни 
мероприятия от всякакъв тип – както на масов спорт (спорт за всички) и социален 
туризъм, така и на спорт за високи постижения и развитието на високоразрядни 
спортисти. И двете общини са се наложили и обособили като значими спортни 
центрове от двете страни на границата, предлагайки многообразни и висококачествени 
спортни услуги. Налице са условия за практикуване на най-популярните спортове – 
футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, тенис на маса, всички видове 
лекоатлетически дисциплини, бокс, кикбокс, карате, джудо, плажен волейбол, ски, 
както и на по-елитарни видове спорт като голф. Инфраструктурата се експлоатира от 
редица професионални клубове, организират се тренировъчни лагери. Близостта до 
столицата (Правец) и комуникативната локация (Пирот), правят спортните обекти и 
съоръжения изключително привлекателни за най-елитните клубове от региона. 

Въпреки това, организираните мероприятия на местно ниво имат спорадичен характер, 
ниска популярност и ефективност. Липсата на широкодостъпна информация (интернет) 
за наличните съоръжения и предоставяните спортни услуги, са предпоставка за 
неефективното експлоатиране на обектите, разположени на територията на двете 
общини. Няма установени трансгранични спортни събития, които биха повишили 
интензитета на спортните инициативи и биха спомогнали за по-пълното и ефективно 
използване на наличния капацитет. Съоръженията не са масово достъпни за ползване 
с цел спорт за всички. Ниско развити на трансгранично ниво са спортните инициативи 
за инвалиди и деца / възрастни със специални потребности. 

Създаването на общ трансграничен спортен календар ще институционализира 
взаимното сътрудничество между двете общини и всички заинтересовани лица в 
областта на спорта в региона. Организирането на спортни събития с трансграничен 
регионален обхват ще оптимизира използването на наличната спортна 
инфраструктура и ще направи достъпни за жителите на двете общини, възможностите, 
които се предоставят за участие в масови и организирани спортно-туристически 
мероприятия. 
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IX. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Закон за физическото възпитание и спорта, изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г. 

 Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта 

 Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане на спортни 
дейности 

 Устройствен правилник на МФВС 

 Концепция за развитие на спортните училища в Република България 

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 
СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 – 2022 

 БЯЛА КНИГА ЗА СПОРТА, Брюксел, 11.7.2007 г. COM (2007) 391 окончателен 

 Expert meeting on ‘Equal Opportunities through and in Sport’, (Brussels, 24 October 
2005), EUROPEAN COMMISSION DG Education and Culture - Youth, Sport and 
Relations with the Citizen Sport 

 Study on the funding of grassroots sports in the EU,  - 27 June 2011, Eurostrategies, 
Amnyos, CDES, Deutsche Sporthochschule Köln 

 EU Physical Activity Guidelines Recommended Policy Actions in Support of Health-
Enhancing Physical Activity, approved by the EU Working Group "Sport & Health" at its 
meeting on 25 September 2008 

 Община Правец – www.pravets.bg 

 Община Пирот – www.pirot.rs  

 

 

 

http://www.pravets.bg/
http://www.pirot.rs/
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X. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 
 

 Приложение 1: Примерен регламент за провеждане на турнир по аматьорски 
футбол;  

 Приложение 2: Класиране; 

 Приложение 3: График на провеждане. 
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XI. ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  
Примерен регламент за провеждане на турнир по аматьорски футбол 

 

А. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Начало – Край. 

Б. ОТБОРИ, ФОРМАТ НА ТУРНИРА 
Окончателният формат на турнира ще бъде определен след записване на отборите. 

Участието в турнира е без начална такса, като отборите покриват единствено 
разходите за провеждане на срещите, равняващи се на Х лв. на отбор за мач. В 
началото на сезона отборите заплащат последните си два мача предварително (в 
размер на Х лв.). 

Всеки отбор се състои от максимум 18 състезателя, като предварително се определя 
капитан и 2-ма заместник капитани на отборите. Правото да обсъжда съдийски 
решения и да комуникира със съдията има само и единствено капитанът на отбора 
(или някой от неговите заместници в случай, че капитанът не участва в даден двубой). 
На състезател, който не е капитан на отбора си (или заместник капитан) и обсъжда 
съдийски решения, се присъжда жълт картон. 

Срещите се играят по схемата 5+1 (петима полеви играчи + вратар), като смените са 
на хокеен принцип (неограничен брой по време на мач, но само когато топката не е в 
игра). Новият играч има право да влезе на терена, единствено ако излизащият играч е 
напуснал неговите граници. В противен случай се отсъжда непряк свободен удар в 
полза на противниковия отбор. Минималният брой на състезателите, които могат да 
започнат срещата, е 3+1. В противен случай се присъжда служебна загуба на отбора 
от 0:5. 

Нови играчи могат да бъдат картотекирани по всяко време в рамките на турнира, като 
максималната бройка на състезателите към всеки един момент не може да надхвърля 
18 души. Редовността на картотеките ще бъде проверявана преди началото на всеки 
мач от организаторите и/или съдията на двубоя. 

Всеки един състезател може да бъде картотекиран само в един отбор. 

В турнира нямат право да участват професионални футболисти, състезаващи се в 
елитни футболни дивизии в страната и чужбина. 

В рамките на терена и около него могат да присъстват единствено състезатели на 
отборите и служебни лица (организаторите). При навлизането на външно лице на и 
около терена, играта се преустановява, докато това лице не бъде отстранено. Ако 
лицето е свързано с един от двата отбора, се присъжда непряк свободен удар в полза 
на противниковия отбор. 

При вмешателство в играта на състезател, който се намира извън очертанията на 
терена и към конкретния момент не е в игра за отбора си, този състезател се 
отстранява от двубоя до неговия край, а за противниковия отбор се присъжда непряк 
свободен удар. 

В. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СРЕЩИТЕ 
Всяка среща се състои от две полувремена по 25 минути, между които има пауза от 5 
минути. Срещите започват на кръгъл час, като се допуска до 15 минути забавяне за 
изчакване на неявил се отбор или отбор в непълен състав. След това се присъжда 
служебна загуба за виновния отбор от 0:5. 
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Всеки отбор има право на общо 2 прекъсвания (таймаут) по 1 минута в рамките на 
двубоя, но не повече от 1 прекъсване за всяко полувреме. Право да поиска прекъсване 
на играта има само капитанът на отбора или неговите заместници. Прекъсване, което 
е поискано от друг състезател, няма да бъде уважено от съдията на двубоя. 

Г. ЕКИПИРОВКА НА ОТБОРИТЕ 
Състезателите от даден отбор трябва да са с еднакви тениски (с изключение на 
вратаря, чийто екип трябва да се различава от този на полевите играчи). В случай, че 
даден състезател се яви в игра с екип, различен от този на отбора му, този състезател 
не се допуска в игра. В случай, че всички играчи се появят в игра с различна 
екипировка, от актива на отбора се отнема 1 точка. 

В случай, че двата отбора са с еднакви или сходни екипи, единият трябва да облече 
обозначителни жилетки, като това се определя чрез жребий. 

Капитанът на отбора или неговите заместници трябва да носят обозначителна лента 
на ръката си. 

Д. ИГРИЩЕ, ТОПКА, ФУТБОЛНИ ОБУВКИ 
Футболните срещи от турнира ще се провеждат на стандартни игрища за мини футбол 
с изкуствена трева и ще се играят със стандартна топка No. 5. 

Обувките, с които участват състезателите, не могат/могат да имат бутони на 
подметката, независимо дали метални или пластмасови. 

Е. ВКАРВАНЕ НА ТОПКАТА В ИГРА 
При вкарване на топката в игра противниковите играчи трябва да бъдат на разстояние 
не по-малко от 3 метра от топката. Вратарят вкарва топката в игралното поле с ръка, 
като при две поредни неспазвания на това правило се отсъжда непряк свободен удар в 
полза на противниковия отбор от границата на наказателното поле. 

Наказателен удар (дузпа) се изпълнява от обозначената за тази цел точка извън 
наказателното поле. 

При изпълнение на пряк или непряк свободен удар противниковите играчи трябва да 
са на разстояние от поне 5 метра от топката. 

Страничен удар (тъч) се изпълнява с крак, като топката се поставя на страничната 
линия на мястото, където е напуснала очертанията на терена. Противниковите 
състезатели трябва да са на разстояние от поне 3 метра от топката. 

Ж. САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ 
Ако даден състезател получи 2 жълти картона в рамките на една среща, той получава 
червен картон и се отстранява от двубоя, като няма право на участие и в следващия 
мач на отбора си. При отстраняване на състезател от игра неговото място може да 
бъде заето от друг състезател след изтичане на 5-минутно наказание за отбора. 

При натрупване на 5 жълти картона на един и същи състезател, той губи правото си на 
участие в срещата на отбора си, следваща непосредствено получаването на петия 
жълт картон. 

При грубо и умишлено нарушение на състезател, което има риск да доведе до 
сериозна опасност за здравето на противников състезател, провинилият се състезател 
се наказва с директен червен картон и няма право да участва в следващите 2 срещи 
на отбора си. При повторно подобно провинение състезателят се отстранява от 
турнира, като неговото място не може да бъде заето от друг състезател до края на 
съответната фаза на турнира. 
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Отбор, чийто състезател получи директен червен картон за грубо и умишлено 
нарушение, доиграва срещата без правото да вкарва в игра нов състезател на мястото 
на отстранения. 

При удар или опит за удар на длъжностно лице или състезател от страна на друг 
състезател, отборът на провинилия се състезател се наказва с предупреждение за 
отстраняване от турнира, а самият състезател се отстранява от по-нататъшно участие 
в турнира. При повторно подобно нарушение отборът се отстранява от турнира. 

При системни груби или неспортсменски прояви от страна на състезател(и) на даден 
отбор, се дава предупреждение на отбора да извади тези състезатели от състава си. 
При неспазване на тези препоръки участието на отбора в турнира се прекратява. 

При вкарване в игра или опит за вкарване в игра на некартотекиран състезател 
отборът се наказва със служебна загуба от 0:5. При всяко следващо нарушение на 
това правило от актива на отбора се отнемат 3 точки. 

При направен шпагат или опит за такъв се отсъжда пряк свободен удар за 
противниковия отбор. Състезателят извършил нарушението се санкционира с жълт 
картон. Ако нарушението е извършено в наказателното поле се отсъжда дузпа. 

З. ТОЧКИ И КЛАСИРАНЕ 
Класирането става по точки, като за победа се присъждат 3 точки, а за равен мач – 1 
точка. Ако в края на всяка една фаза има отбори с равен брой точки, предимство има 
този с по-добри резултати от директните двубои (след всеки двубой завършил при 
равен резултат се изпълняват по 5 дузпи). При равенство и в този показател се взимат 
предвид следните критерии: 

голова разлика 

повече вкарани голове 

по-малко допуснати голове 

по-малък брой картотекирани състезатели 

И. ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА МАЧОВЕ 
Срещите от турнира се провеждат по предварително изготвен график. Организаторите 
на турнира имат правото да променят целия или части от този график, като се 
задължават да уведомят за това капитаните на отборите (по телефон и/или е-мейл) 
най-малко 7 дни преди подобна промяна. 

От своя страна всеки отбор има правото да поиска отлагане или промяна в часа на 
провеждане на дадена среща най-много 2 пъти по уважителни причини в рамките на 
полусезон. Молба за отлагане на двубой трябва да бъде отправена в писмен вид (е-
мейл) поне 7 дни преди датата на двубоя. При извънредни случаи се допуска този срок 
да бъде по-кратък. 

Организаторите на турнира имат право да отстранят отбор, който не се яви 2 пъти за 
дадена среща без предварително да ги е уведомил за това. 

Отлагане или промяна в графика на кръг или кръгове от турнира се допуска при 
струпване на няколко поредни почивни дни или при поискване от страна на поне 6 от 
отборите. 

При възможност организаторите на турнира ще съобразят графика на провеждането 
му така, че да не се получи струпване на повече от 2 поредни почивни дни. 

К. МЕСЕЧНИ НАГРАДИ 
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1. Награда отбор на месеца 

• За отбор на месеца се избира измежду четирите тима с най-добри показатели (точки 
и голова разлика) за месеца. 

• Всички капитани на отбори гласуват за отбор на месеца от посочените четири тима 

• Капитаните не могат да гласуват за собствените си отбори 

2. Ежемесечно се правят класации за Играч на месеца, Феърплей и други по преценка 
на организаторите. 

Л. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Организаторите на турнира имат абсолютното право да променят регламента и 
графика на провеждане на турнира по всяко време, като при значителна промяна в 
правилата имат задължението да уведомят участниците в турнира не по-късно от 5 
работни дни от датата на промяната. 

Уведомление за промяна в регламента на турнира ще се счита за извършено и ако то 
бъде публикувано на интернет страницата на турнира. 

При възникване на спорни ситуации, неупоменати в настоящия регламент, 
окончателното решение се взима от организаторите на турнира, като то не подлежи на 
обсъждане или обжалване. 
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