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I. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Спортът и физическата култура са от особено значение за правилното развитие на 
децата и подрастващите в съвременния свят. Те са също особено важни за разтоварване 
на напрежението и поддържане на физическата форма при възрастните в напрегнатата 
среда на ежедневието. Възможността да се спортува и наличността на спортни 
съоръжения и клубове, където да се осъществява това в близост до гражданите, 
определя качеството на живот на дадено място. Също така е важно  
спорта и спортните съоръжения да се промотират пред обществеността. Те трябва да са 
в добро състояние и да са достъпни и това е първостепенна отговорност на общинските 
власти. Тази програма ще покаже кои са любимите спортове, спортни клубове и какво е 
състоянието на спортните съоръжения в двете общини -  партньори по проект 
2007CB16IPO006-2009-1-49 „Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез 
модернизация на социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в общините 
Ботевград и Палилула”. 

Община Ботевград и община Палилула са организациите, които имат първостепенна 
отговорност за провеждането на спортните дейности в разглеждания трансграничен 
регион. Създаването на условия за занимания с физически упражнения и спорт на 
населението е неразделна част от социалната политика на общините Ботевград и 
Палилула. 

В трансграничния регион на българо-сръбската граница спортът е привлекателен за 
гражданите 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. 

Настоящата програма цели да привлече вниманието на обществеността към нуждите и 
спецификата на този сектор в региона, да насърчи взаимните дискусии по конкретни 
проблеми, да увеличи съобразяването със спорта при изготвянето на политиките в 
областта на спорта на локално ниво. 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, както и върху последващите стъпки за 
изпълнението на съвместни инициативи. Вниманието е насочено върху състоянието на 
съществуващата спортната инфраструктура в двете общини. 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 гражданите 
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. Той спомага за тяхното физическо и духовно 
развитие, възпитание на важни социални ценности като честност и самодисциплина. 
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За изготвянето на настоящата съвместна програма, екипът на „Адванс Корпорейшън” 
ЕООД проведе множество консултации със спортни дейци от трансграничния регион по 
въпроси от общ интерес, както и консултации онлайн, които показаха, че съществуват 
големи очаквания от страна на общинските администрации за развитието на спорта в 
трансграничния регион. 

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.  

 

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. 

 “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. 

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

 “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. 

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

 “Високоразряден спортист” - спортист, който е постигнал високи спортни 
резултати в европейски и световни първенства и олимпийски игри. 

 

II. РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА. 

 

Програмата е изготвена в изпълнение на проект 2007CB16IPO006-2009-1-49 
„Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на 
социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в общините 
Ботевград и Палилула”, част от Програмата за трансгранично сътрудничество по 
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

Програмата започва с представяне на спортни събития в Ботевград и Палилула и на 
известни спортисти от двете общини. Следва представяне на актуалното състояние на 
спорта в общини Ботевград и Палилула. Включени са по 5 от най-развитите спортове в 
двете общини, най-известните клубове и подробно описание на спортните съоръжения в 
общините. Всичко това е направено с цел да се направи систематична количествена и 
качествена оценка на спортното развитие в двете общини и да се оценят възможностите 
за организиране на съвместни спортни мероприятия в Ботевград и Палилула по проекта. 
Проучването е направено след допитване до експерти по спорта в двете общини, 
обширно търсене в литературни и интернет източници. 

Както ще покаже описанието по-долу и в двата града има култура и традиция в спортното 
дело от десетилетия. Възможностите за развитие на спорта са многобройни и в двете 
общини е налице желание за това от страна на общинската управа. Доказателство за 
това са многобройните нови спортни обекти в Ботевград и строящата се в момента 
многофункционална спортна зала с 4000 седящи места. Тя ще е съвременна зала на 
ниво за световни състезания и ще включва всички възможни удобства за състезатели и 
зрители за такъв тип съоръжние. 

Програмата включва също така настолен календар за 2013 г. на спортните събития в 
Ботевград и Палилула в две двуезични версии – българо-английска и сръбско-английска. 
За календара са използвани оригинални снимки от спортни събития в Ботевград и 
Палилула. 

Предложени са мерки за развитието на спортния туризъм и други видове алтернативен 
туризъм, за които има условия да се практикуват в двете общини. 

Най-накрая, успешното изпълнение на Проект 2007CB16IPO006-2009-1-49 „Насърчаване 
на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната спортна 
инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” ще бъде 
ознаменувано с две съвместни спортни събития, които да затвърдят и продължат 
постигнатото дотук по проекта, изпълнявани по Програмата за трансгранично 
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – 
Сърбия.  Предложени са турнир по баскетбол за деца и юноши на подновените по 
проекта 4 баскетболни игрища до зала „Балкан” в Ботевград и боен турнир за 
професионалисти и аматьори в преустроения физкултурен салон на основното училище 
„Крал Петър” в Палилула, обновено отново по Проекта. Състезанията ще се проведат 
през 2013 г. през месец март в Ботевград и през месец май в Палилула. 
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Тези съвместно-организирани събития в двете общини се надяваме да бъдат начало на 
бъдещо успешно сътрудничество между тях, както в областта на спорта, така и в 
областта на алтернативния туризъм. 

III. СПОРТНИ СЪБИТИЯ И СЪСТЕЗАНИЯ 

 

В столицата на Гърция - Атина, на 16.юни.2012г. ВЛАДИМИР ДАЛАКЛИЕВ (-68кг) – гр. Ботевград с личен 
треньор - ПЛАМЕН ТРЪНСКИ, СПЕЧЕЛИ ЕВРОПЕЙСКАТА ТИТЛА на Европейското първенство за младежи 

от 16 до 21 години по таекуон-до WTF. 

 

Първи републикански турнир за купата на община 
"Ботевград" 13-14.05.2006 г. 
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Първи републикански 
турнир за купата на 
община "Ботевград" 
13-14.05.2006 г. – 
деца. 

 

 

 

 

Станимир Маринов от ФК „Балкан” 
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Мач на ЖФК Машинак (Палилула) срещу женския футболен отбор на НСА в София, 2010 

 

 

 

Бейзболна игра в Ниш, поставяне на началото на 
развитието на този спорт в Ниш през 2007 г.  
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IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА 
В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПАЛИЛУЛА 

4.1. Представяне на актуалното състояние на спорта в община Ботевград 

4.1.1 Най-популярни спортове в Ботевград 

 Баскетбол 

Баскетболът е може би най-любимият спорт на гражданите на Ботевград. Най-
титулуваният клуб на града е баскетболният отбор на „Балкан”, който има стотици 
фенове, която го следват навсякъде. Освен професионален баскетбол, Ботевград 
развива усилено и баскетбола за аматьори, като активно строи зали и площадки за 
баскетбол. Основна строителна дейност по проект 2007CB16IPO006-2009-1-49 
„Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната 
спортна инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” в 
рамките на Програмата България – Сърбия ИПП беше реконструкцията на 4 баскетболни 
площадки до зала „Балкан”. Те се използват за различни ученически турнири през 
годината, за тренировки на юношите на БК „Балкан” – Ботевград и за игра на ученици и 
младежи. Един от най-успешните ученически турнири, провеждани на площадките е 
традиционният вече ученически баскетболен турнир "Млади надежди", организиран от 
баскетболен клуб "Балкан" съвместно с ръководствата на основните училища в 
Ботевград. 
В турнира взимат участие ученици от паралелките от 4-ти до 7-ми клас на ботевградските 
учебни заведения.  
Съставите на отборите може да са от неограничен брой ученици от един клас, като се 
допуска участие както на момчета, така и на момичета. Единственото условие е, разбира 
се, на игралната площадка да има по 5 състезатели от отбор едновременно, както е 
според баскетболните правила. 
В последното издание на турнира се включиха над 400 деца. За участниците бяха 
осигурени награди от спонсорите на проявата. При лошо време двубоите се играят в зала 
„Балкан” и в салоните на училищата. 
За професионалния баскетболен клуб в момента се изгражда съвременна зала с 
капацитет 4000 места, която трябва да замени силно амортизираната използвана в 
момента зала „Балкан”, част от спортен комплекс „Балкан”. 
 

 Футбол 

Футболът в Ботевград е традиционно популярен, както за цялата територия на България.  
В професионалния му вариант не е представен в Ботевград от 2-3 години. В момента в 
ботевградския ФК „Балкан” играе и тренира в детско-юношески състав, като децата, 
юношите младша и старша възраст участват в републиканските първенства на страната. 
Школата на ФК „Балкан” продължава да създава ценни кадри за националния футбол. 
Традициите в тази насока са над 40 години. От школата на клуба са произлезли имена 
като футболиста Мариян Христов (Балкан, Славия, Левски, Кайзерслаутен – Германия) и 
известния роден треньор Стоян Коцев (Балкан, Славия).  

 Таекуон-до 

Освен на баскетбола, Ботевград определено е град на таекуон-дото. В града има два 
клуба по таекуон-до в двете му различни версии ITF и WTF. И двата клуба са 
изключително силни школи на национално ниво и редовно печелят награди от 
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републикански и международни състезания. Състезателите им са важно попълнение за 
националния отбор по таекуон-до.   

На снимката е запечатан  
момент от над 20 
годишната история на по-
стария клуб по таекуон-до 
(версия ITF) в Ботевград  -
„Таек-кион” . Таекуон-до е 
корейско бойно изкуство. 
Названието “таекуон-до” е 
съставено от три корейски 
думи: "тае" - означава 
пета, изпълнение на удари 
с крака или в скок; "куон" - 
юмрук, нанасяне на удари 
с ръка, чупене с ръка; "до" 
- изкуство, път. Развитието 
на таекуон-до в България 
започва в края на 1985 г., 
когато в страната пристига 

майстор Ким Унг Чол от Северна Корея. Въпреки краткия престой, той оставя множество 
последователи. Един от тях е Борислав Витков, който създава ботевградския клуб по 
таекуондо ITF – Таек Кион (http://taek-kionbg.com/index.php). 

 Спортна акробатика 

Спортна акробатика е спорт, съчетаващ в 
себе си елементи от гимнастиката и 
акробатиката, има своя хореография и се 
оценява от съдийски състав. Разделя се на 
няколко вида: двойки - мъжка, женска и 
смесена, женска тройка и мъжка четворка. В 
Ботевград преимуществено е развита 
женската спортна акробатика, като играят 
двойки жени, тройки жени и т.н. В миналото 
е имало и сполучлива смесена двойка.  

Играят се няколко съчетания, оценявани от 
съдии и се съставя класиране в многобой и 
по отделните съчетания. България е една от 
страните учредителки на Международната 
федерация по спортна акробатика (МФСА) 
към Международната федерация по 
гимнастика. 

http://taek-kionbg.com/index.php
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 Лека атлетика 

Леката атлетика е друг спорт, в който атлети на Ботевград неколкократно са доказали 
своите качества. Дисциплините, в които се състезават юношите и девойки на „Балкан 
Ботевград” са предимно бягане в къси и дълги дистанции. 

Лекоатлетите работят с персонални треньори за високи спортни постижения и се цели те 
да се превърнат във високоразредни спортисти на българския спорт. Могат да бъдат 

отличени Мирела Гергова, която 
на държавния шампионат за 
юноши и девойки старша 
възраст в Сливен (юни 2012 г) 
спечели бронзов медал в 
дисциплината 1500 м. През 
2010 г. Ботевград отново се 
окичва с медал при мъжете, 
благодарение на лекоатлета на 
"Балкан", Добромир Райчинов. 
Той печели бронзовия медал в 
държавния шампионат на 10 
000 метра на писта на 
националния стадион "Васил 
Левски". Републиканска титла 
взе тази година и Христо 
Стефанов. 

4.1.2. Спортни клубове, неправителствени организации, занимаващи се със спорт, 
спортни центрове, зали и други съоръжения. 

Баскетболен клуб “Балкан” Ботевград 

Баскетболен клуб “Балкан” Ботевград е обществено сдружение, регистрирано по Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел. Клубът има една от най-славните баскетболни 
истории. Основан е през 1947 година и в досегашното си съществуване има спечелелени 
четири шампионски титли от държавни първенства за мъже  – 1974, 1987, 1988, 1989 г. и 
4 национални купи – през 1970, 1986, 1987, 1988 година. Детско-юношеската школа на 
„Балкан” през годините е завоювала над 20 първи места на републикански първенства в 
различните възрастови групи, както и много призови класирания. Изключения са финални 
турнири при децата и юношите без участието на отбора от Ботевград. Освен успехите на 
различните възрастови формации на Балкан, ученическите отбори от Ботевград имат 15 
първи места на републикански ученически игри и множество други медали. От 
ботевградската баскетболна школа за излезли редица  незабравими за българския 
баскетбол играчи, основни състезатели на националните гарнитури от недалечното 
минало като Георги Христов, Марин Романски, Здравко Андреев, Богомил Чанев – от 
първия шампионски отбор с треньор Иван Колев, както и  Сашо Везенков, Венцислав 
Славов, Йордан Колев, Емил Йонов и други – от “златното поколение” от края на 
осемдесетте, спечелило 3 шампионски титли и 3 купи на България под ръководството на 
емблематичния Иван Андреев. В по-новата си история мъжкият баскетболен отбор на 
Балкан завоюва престижното второ място в държаваното първенство ”А” група мъже през 
сезон 2007/2008, а през следващата година – сезон 2008/2009, безапелационно спечели 
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първото място и златните медали в шампионата на „А-1” баскетболна група.  През сезон 
2009/2010, отборът се завърна в групата на най-добрите и още при дебюта си в НБЛ, с 
категорично превъзходство над преките си конкуренти, спечели бронзовите медали, 
класирайки се непосредствено след скъпите селекции на Лукойл и Левски. Всички тези 
успехи биха били непостижими без безрезервната  подкрепа на отбора от ботевградските 
любители на баскетбола, чиято публика се счита за най-темпераментната и най-
разбиращата играта в цяла България. Баскетболът през годините се е утвърдил като 
един от символите на Ботевград , а градът винаги е бил считан за един от водещите 
баскетболни центрове. Организираните фенове на отбора имат група, която се нарича 
„Forest Boys Group“ и придружава отбора навсякъде в различни части на страната, с което 
ги подкрепя. Това е най-баскетболната публика в България , редом до тази на Ямбол . 

Отборът играе със зелени и бели екипи. 

Балкан Шампионат на България Купа на България 

І-во място 1974, 1987, 1988, 1989 1970, 1986, 1987, 1988 

ІІ-ро място 1972, 2008  

ІІІ-то място 1973, 1975, 1976, 1982, 1990, 
2010 
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ФК „Балкан“ 

ФК „Балкан“ е футболният отбор на град Ботевград. 

Основан е през 1929 г. под името "Стамен Панчев". През 1945 г. 
отборът се нарича "Христо Гурбов". От началото на 1947 г. се 
казва Балкан. През есента на 1949 г. започват да се обособяват 
доброволни спортни организации на ведомствен принцип - 
Червено знаме, Динамо, Спартак и др. В 1957 г. те са обединени 
отново под името Балкан. 

Отборът играе домакинските си мачове на стадион "Христо Ботев", с капацитет 8 000 
зрители. Основните цветове на клуба са зелено и бяло. Най-много участия в отбора има 
голмайсторът за всички времена – Васил Редовски, който е изиграл 264 мача и е 
отбелязал 80 гола. От 2009 г. насам е налице сериозен упадък в развитието на клуба: 
Сезон 2009/2010 - Балкан не успява да защити 5-то си място в Западната "Б" група и 
завършва 9-ти. Сезон 2010/2011 - отбора не получава лиценз за Б група и продължава в 
Югозападната "В" група, където завършва 9-ти. Сезон 2011/2012 - след втория кръг на 
първенството в Югзападната В група, Балкан се отказва от участие и на практика 
преустановява съществуването си. 

В момента ФК „Балкан” има детско-юношеска школа, където трима треньори обучават 
деца, юноши-младша и юноши старша възраст. 

Клуб „Балкан“- спортна акробатика 

Клуб „Балкан“- спортна акробатика е вторият по 
значимост спортен клуб в града след баскетболния. 
Има сериозна история – над 30 години. Има 
сериозни успехи на световни и европейски 
първенства. Негови състезатели са постоянно в 
призовата тройка на републиканските първенства. 
Играят двойки, тройки жени от детско-юношеска 
възраст до жени. На републиканския финал през 
май 2012 г. в Айтос момичетата на Добринка 

Николова взеха два златни, три сребърни и един бронзов медал и така се утвърдиха като 
един от най-силните отбори по спортна акробатика в страната. 

Клуб „Балкан“- лека атлетика 

Клуб „Балкан“- лека атлетика също развива преимуществено 
детско-юношеската си школа. Добре развито е бягането на 
средни (800, 1500 и 3000 м.) и дълги разстояния (до 10000 
м.). Има сериозни успехи при девойките. Но също така и при 
мъжете тази година Христо Стефанов („Балкан” Ботевград) 
спечели през май титлата от държавното първенство на 
писта на 10 000 м. в Стара Загора. Христо Стефанов е 
печелил също така маратона на София през 2009 г.  
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Таекуон-до ITF клуб „Таек-кион” 

Таек-кион е създаден в края на 80-те години от Борислав Витков, който 
създава ботевградския клуб по таекуондо ITF – Таек Кион. Той е обучил и 
посветил на философията на таекуондото стотици деца и юноши от 
Ботевград и района. Неговите възпитаници редовно вземат медали на 
състезания на републиканско и международно ниво. Най-последните 
успехи на клуба са от май 2012 г., когато на Европейското първенство по 

таекуондо ITF, самия Борислав спечели 1 златен, 4 сребърни и 1 бронзов медал във 
възрастова категория – ветерани. Една от възпитаничките на Борислав Витков в клуба 
Таек Кион - Вяра Тошева, се окичи с бронзов медал на спаринг в тежката категория при 
момичетата. А други двама негови възпитаници - Николай Петков и Габриел Витков, също 
спечелиха медали. Така на това Европейско първенство тази година клуб Таек-кион е 
спечелил 9 медала за България.  

Таекуон-до WTF клуб  "Сунг – Ри Атлантик” 

От 2000 г. таекуон-до WTF бой е 
единственото източно бойно изкуство, 
което е и олимпийска дисциплина. Клуб 
„Сунг-Ри Атлантик” е член на българската 
федерация по таекуон-до WTF, което 
означава, че при изпълване на 
необходимата квота български 
състезатели могат да се състезават на 
Олимпиада. Състезателите на „Сунг-Ри 
Атлантик” редовно участват в 
републикански, европейски и световни 
първенства и са често сред титулуваните. 
Само за тази година може да се изброят 
следните успехи за клуба: Станислав 
Стайков печели бронзовото отличие на 6-

тия традиционен турнир по таекуондо - версия WTF, в турския град Одрин в категория до 
58 кг. На държавното първенство на България по олимпийско таекуон-до през февруари 
2012 г., което бе за младежи до 17 години, мъже и жени от ботевградския клуб участваха 
12 състезатели. Те спечелиха 5 златни, 5 сребърни и 1 бронзов медал. В края на 
миналата година Цветолюб Илиев завоюва бронзов медал при мъжете в категория до 68 
кг. на откритото първенство на Северна Гърция в Солун с участието на над 500 спортисти 
от 7 държави. При децата на държавния шампионат за деца в НСА (София) през юли 
2012 г. второкласниците Иван Симеонов и Кристиян спечелиха първите места в своите 
категории. Но може би най-значителният успех за „Сунг-Ри Атлантик” за тази година и 
въобще за цялата история досега на клуба е спечелената от Владимир Далаклиев 
Европейска титла на Европейското първенство за младежи от 16 до 21 години в Атина 
през юни. 

Клуб за смесени бойни изкуства (ММА) 

Този клуб е съвсем нов и още няма история, но бързо набира популярност сред 
почитателите на бойните изкуства в Ботевград. В него се изучават изключително 
нашумелите в момента Смесени бойни изкуства (на английски: Mixed Martial Arts, 
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познато и със съкращението MMA). ММА представлява боен спорт, в който двама 
съперници се опитват да постигнат надмощие един над друг, като използват широко 
разнообразие от позволени техники от бойни изкуства, включващи удари (страйкинг) и 
борба (граплинг). Битките в ММА при професионалистите мога да бъдат много тежки и 
ожесточени. Клубът, в който тренират ботевградските ММА борци се намира в плувен 
комплекс «Левски», в залата за борба и се нарича «Мемфис». Той е лицензиран и с право 
на участие в състезания. В клуба в момента тренират около 20 човека, сред които и 1 
момиче. През 2012 г състезателят на «Мемфис» Димитър Димитров  печели първото 
отличие на клуба – бронзов медал в кат. до 77 кг. 

4.1.3. Оценка на актуалното състояние на наличните спортни съоръжения в община 
Ботевград 

Спортен комплекс „Балкан” 

Спортен комплекс „Балкан” се състои от няколко спортни съоръжения. На първо място 
това е старата зала „Балкан”, в която играе домакинските си мачове баскетболен клуб 
„Балкан”. Това е най-старата баскетболна зала в страната и вече е доста амортизирана. 
По тази причина се строи нова зала и се очаква тя да смени старата през 2014 г. 

Спортно-тренировъчна зала „Балкан” за акробатика 

Това е една от най-добрите 
зали в страната за спортна 
акробатика, ремонтирана и 
оборудвана съвсем наскоро 
със специализиран квадрат, 
който се произвежда само от 
три страни в света. Тепихът в 
Ботевград е внос от Русия. До 
залата за акробатика е 
тренировъчната зала по 
баскетбол, в която тренира 
отбора на БК „Балкан” и 
детско-юношеския тим на БК 
„Балкан”. До тренировъчната 
зала се намира уникалната за 
Ботевград и страната 
целогодишна покрита 
ледена пързалка, също 

съвсем нова. Тя служи за първоначална подготовка по фигурно пързаляне на деца и за 
свободно пързаляне за развлечение  за всички останали. 

До спортно-тренировъчна зала „Балкан” се намират четирите баскетболни открити 
площадки, обновени по проект 2007CB16IPO006-2009-1-49 „Насърчаване на 
трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната спортна 
инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула”, които се 
използват за тренировки на детско-юношеската школа на БК „Балкан”, за свободна игра 
на младежите и за ученически турнири по баскетбол като „Млади надежди”, който се 
провежда ежегодно в Ботевград през април. 

Около спортна зала „Балкан” има и частно игрище за мини-футбол, което се използва 
срещу заплащане. 
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Стадион „Христо Ботев” 

„Христо Ботев“ е български стадион, 
намиращ се в гр. Ботевград. На него играе 
мачовете си ФК „Балкан“. Стадионът е с 
тревно покритие и има капацитет от 2500 
седящи места, 4000 с правостоящите. 
Седалките са оцветени в клубните цветове 
на „Балкан“ - зелено и бяло. В момента на 
него тренира детско-юношеската школа на 
ФК „Балкан“ и редовно играе мачовете си в 
републиканския шампионат за деца и 
юноши. Всеки месец в периода септември – 
ноември и февруари – април се играят 
минимум по два домакински мача на 
стадиона. 

Спортен комплекс «Ботевград» 

Спортният комплекс 
«Ботевград» е 
съвсем нов и 
включва база, на 
която може да 
завидят немалко 
български градове. 

Сред спортните 
съоръжения събрани 
тук под един покрив, 
на първо място е 
откритият басейн на 
Ботевград, 15 х 30 
метра. Към него има 
и детски басейн. 

След това - три 
площадки със 
специално 
изкуствено покритие. 
Едната от тях е със 

смесено приложение – за баскетбол и 
волейбол, а другите две са тенис-кортове. 
И най накрая – тренировъчно футболно 
игрище с тревна настилка. 

Тенис кортове на спортен комплекс 
«Ботевград» 

Тенис кортовете на Ботевград са съвсем 
ново съоръжение, на което гражданите се 
радват от март 2011 г. 
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Двата тенис корта са оборудвани със зелена акрилна настилка „Deco color” и са 
подходящи, както за спаринг-мачове, така и за тренировки на напреднали и начинаещи. 

Плувен комплекс „Левски” 

В плувен комплекс „Левски” се помещава 
закритият басейн на Ботевград, който е 25 
х 12 метра. В комплекса „Левски” има също 
фитнес с 2 сауни и 2 масажни отделения. 
Освен това комплексът разполага със 
салон за борба и маси за тенис на маса на 
втория етаж. 

Училищна спортна база на Ботевград 

Трите общински училища на Ботевград – 
ПМГ „Асен Златаров”, основно училище „Н. 
Вапцаров” и основно училище „Кирил и 
Методий” имат три отлично оборудвани 
физкултурни салона, които освен от 

ученици се използват и като зали за провеждане на тренировките на двата клуба по 
таекуон-до. ПМГ „Асен Златаров” има и собствен стадион за футбол и лека атлетика. 

Основно училище „Васил Левски” пък е до спортно-тренировъчния комплекс „Васил 
Левски” и ползва неговата богата база с плувен басейн, игрище за баскетбол и волейбол. 

Нова многофункционална спортна зала 

В Ботевград в момента е в процес на строителство нова спортна зала, която ще бъде 
многофункционална с капацитет 4000 седящи места. Очаква се строителството й да 
приключи до края на 2013 г.  
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4.1.4. Спортни събития организирани в община Ботевград 

Следните регулярни спортни събития се провеждат на на територията на община 
Ботевград. Същата програма е предвидена и за 2013 г.  

 20.10.2012 – 20.05.2013 г. 

Първенство НБЛ (Национална Баскетболна Лига) – всеки месец има минимум по 2 
домакински срещи в зала „Балкан”. Първенството на НБЛ е част от държавния 
спортен календар. 

 05.11-16.11.2012 г. 

Ученически игри - общински етап футбол 

 м. февруари 2013 г.  

Ученически игри - общински етап баскетбол; шахмат; тенис на маса; 

 м. април 2013 г. 

Турнир по баскетбол – „Млади надежди” – Провежда се на площадките пред зала 
„Балкан” – осъвременени по проект 2007CB16IPO006-2009-1-49 „Насърчаване на 
трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната спортна 
инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула”, част от 
Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. 

 м. май 2013 г.  

Турнир по таекуон-до ITF за Купата на Ботевград 

 от м. септември 2012 г. до м. април 2013 г.  

Регионално първенство по футбол, в която взимат участие детско-юношеските 
формации на ФК „Балкан”. Два пъти месечно се играят поне по 2 домакински мача на 
стадион „Хр. Ботев”. Първенството е е част от държавния спортен календар. 

 м. ноември 2012 г. и м. април 2013 г.  
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Турнири по футбол на малки вратички за аматьори. 

 

4.2 Представяне на актуалното състояние на спорта в община Палилула 

4.2.1. Най-популярни спортове в Палилула. 

Баскетбол 

Баскетболът е любим спорт в Палилула също както в Ботевград. Палилула е имала три 
баскетболни отбора, които в момента не функционират, това са „Ергоном”, “Magic” и „Юг 
Ниш”. 

Футбол 

Футболът във всичките му разновидности е изключително популярен в Палилула. Два 
отбора играят в Палилулската община – ФК „Палилулац” и ФК „Цар Константин”. Освен 
това Палилула развива много успешно и женския футбол вече 40 години, където отборът 
ЖФК „Машинац” е от републиканска и балканска величина и с основание има претенции 
за европейско клубно признание сред жените. 

Бойни изкуства  

Безспорно бойните изкуства са сред най-обичаните и практикувани спортове на 
територията на община Палилуа. Затова говори наличието на многобройни бойни 
клубове, където се изучават най-разнообразни източни бойни техники. Клубовете са 
разпространени не само в градската част на Палилула, а и в останалата територия на 
общината. Особено популярни са: 

- Таекуон-до – 2 клуба - „Дае” в Гажин хан и „Арес”в Сокот 

- Джудо – 2 клуба „Шогун” и „Насиус”, като в „Насиус” се изучава и самбо 

- Карате клубове „Мокузо” и „Ниш” 

- Айкидо клуб „Мусаши” 

- Клубове за бойни изкуства „Св. Георги” и „Международна борба и бодигард” 

Бейзбол 

Първият бейзболен клуб в Сърбия е създаден през 1988 г. в Белград към спортно 
дружество „Партизан”. В момента играят две лиги – Премиерна Бейзболна лига „Авирекс” 
и Първа Лига на Сърбия. В „Авирекс” се състезават пет отбора, а в Първа лига – три. 
Един от тях е Бейзболен клуб „Ниш”. Освен първенството на Лигите, всяка година се 
провежда Турнира на Белград за деца до 16 год.  

Спортен риболов 

Спортният риболов се прави за удоволствие, уловът е в количество за лична консумация. 
Главно риболовците си почиват и забавляват по този начин. Спортният риболов се 
извършва с въдица оборудвана за лов на съответната риба. В зависимост от техниката 
на риболов се използват от 1 (при активния риболов) до 3 въдици (при пасивния 
риболов). Спортният риболов по бреговете на р. Нишава или изкуствените водоеми около 
нея е изключително популярен сред жителите на Палилула на всички възрасти. 
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4.2.2. Спортни клубове, неправителствени организации, занимаващи се със спорт, 
спортни центрове, зали и други съоръжения 

Спортните клубове в Палилула мога да бъдат разделени на няколко основни вида: 

 Футболни клубове 

 

ФК „Палилулац”  

ФК „Палилулац” 
е създаден през 
далечната 
1952.Принадлеж
и към Нишската 
дивизия, която е 
четвърто ниво 
на сръбския 

футбол. През сезон 2010/2011 
отборът си осигури участие в 
Първа Нишка лига, в която 
участват 16 тима и играят по 30 
мача на сезон. „Палилулац” 
играят в бели екипи с 
диагонална синя линия през 
фанелката и със сини чорапи. 
Отборът играе на стадион „Палилулка” в Ниш и  има своя детско-юношеска школа и 
отбори. 

 

ФК „Цар Константин” 

Отборът е създаден в далечната 1932 г. Завършва сезон 2010/2011 в 
Сръбската западна лига, което е трета дивизия в сръбското футболно 
първенство. Името си отборът е взел от римския император Константин 
Велики, който е роден в Ниш, наричан Насиус  от византийците. 
Император Константин Велики е първия римски император, който 
приема официално християнската религия и така популяризира 
неимоверно християнството. 

Клубът е основан на 24 август 1932 г. в хотел „Атина”, Ниш, Палилула, 
който се е намирал в близост до ЖП гарата. „Цар Константин” става 
шестият футболен клуб в Ниш след „Синделич”, „Победа”, 
„Граждански” и „Югославия”. Основателите на клуба са населението в 
предградията на Ниш - Бубан и Ледена стена, работниците и 
служителите на ЖП гарата, печатница „Цар Константин” и тъговски 
кооператив „Нишка епархия”, създадена 1925 г. Това го превръща в типичен за времето 
си железничарски отбор. Цветовете на тима са логичните бели фланелки и черни гащета. 
До края на Втората световна война отборът набира скорост и играе срещу други градски 
клубове в Сърбия. Отличителна черта на отбора е феър-плейа и честността на игрището. 
По този начин отборът се сдобива с многобройни фенове и симпатизанти. В този период 
отборът става два пъти шампион на Нишката лига. 
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ФК „Машинац” Женският футболен отбор на Палилула също има 
много дълга история за историята на женския футбол в Европа 
въобще. Той е създаден през септември 1970 г. В периода 1974 – 1980 
г. той е железничарски женски футболен клуб „Машинац”, а играчите 
му пътуват безплатно с ЖП транспорта навсякъде из Югославия. От 
1975 г. клубът си докарва допълнително приходи, като продава 
застраховки и регистрация на МПС. През 1987 г. отборът се премества 
на игрището „Делийски вис”, което се превръща в негов дом. Преди 

това клубът не е имал собствен терен. През 1990 тютюнопроизводител става спонсор на 
отбора и допринася за стабилното финансово положение на клуба. През този период 

„Машинац” става известен като най-
успешния женски футболен тим в бивша 
Югославия и Югоизточна Европа, 
спечелвайки 16 Шампионски титли на 
Югославия и 10 пъти Купата на Югославия. 
Той е също известна футболна академия с 
над 150 играчи, създава множество 
високоразредни атлети и е очертаващ 
развитието на женския футбол в района. От 
3000 играчи преминали през клуба за 
последните 30 години около 100 са с 
успешни международни кариери. 
Треньорката на отбора е треньор и на 
сръбския национален женски футболен 
отбор в продължение на 20 години.   

Тимът активно сътрудничи с клубове от цял свят. Целта на клуба е да влезе в топ 10 на 
Европейските женски футболни клубове. 

http://www.zfkmasinac.com/en/Home 

Айкидо център 

 

Айкидо център работи в общност Земун, Палилула и промотира здравословния живот 
като философия сред учениците си, които са предимно гимназисти над 15 год. Основната 
идея е, че всеки може да започне да се занимава с айкидо, независимо дали е тренирал 

http://www.zfkmasinac.com/en/Home
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спорт преди това или не. Айкидото развива физически и умствено и е особено подходящо 
за подрастващите. 

Клуб по стрелба „Ниш” 

Клуб по стрелба Ниш е един от двата клуба и едната асоциация по стрелба в Ниш. 
Тренировките са всеки ден без неделя на градското поле. Клубът е основоположник на 
развитието на този спорт на юг от Белград. Той има дълга история, която започва през 
1986 г. Още същата година клубът провежда първото си състезание, а на следващата 
година започват да идват наградите от Югославското и Балканското първенство. През 90-
те състезателите участват в различни европейски и световни купи по стрелба. Освен 
тренировки, клубът започва да организира и теоретично обучение по стрелба под 
формата на лекции. През изминалите 20 години клубът е организирал над 50 състезания 
за Югославската, после Сърбия-Черна гора и накрая Сръбския алианс по стрелба. 
Клубът си спечелва репутация на отличен организатор на състезания и гради приятелски 
връзки с клубове и личности от Македонската, Полската и Българската стрелба. 

 

Параглайдинг клуб „Албатрос” 

Параглайдинг клуб „Албатрос” са група 
пилоти, събрани от общ интерес - 
вълнуващия екстремен непознат за 1994 
г. спорт, параглайдинг. Основни цели на 
клуба са: организирано и обезопасено 
летене, популяризиране на спорта, 
обучение по параглайдинг, набиране на 
нови членове, участие в състезания, 
организация на състезания и опазване на  
природната среда на околовъздушните 
пространства около Ниш. За изминалите 
15 години клубът е обучил над 60 летци и 
организира всяка година през юни своето 
състезание. Най-големите успехи на 
клуба са две национални титли за пилоти 
в старша възраст, една национална титла 
при жените и една при младежите. 
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Освен описаните дотук клубове, Палилула предлага още много възможности за спорт и 
участие в различни спортни клубове. Ето списък на по-известните от тях: 

 Рекреационни спортни клубове: 

- Спортен клуб за пенсионери и инвалиди 

- Семеен клуб за отдих „Гладиатор” 

- Спортен център за отдих – „Еко-кунг-фу колеж” 

- Фитнес клубове „Тами-гим”, фитнес и боди-билдинг клуб „Релакс №1”, спортен 
клуб „Крали Марко гим”, „Спорт фит”, „Палестра” 

- Клуб по танци „Танго” 

 Бейзбол и ръгби клубове: 

- Бейзбол клуб „Ниш” 

- Ръгби клуб „Палилак-Цекицари” 

 Клубове по тенис и тенис на маса: 

- Тенис клуб „Гимназялец” 

- Тенис и бадмингтон клуб „Цар Константин” 

- Клуб по тенис на маса „Железничар” 

 Клубове за стрелба: 

- Клуб по стрелба „Насиус”, Клуб по стрелба за инвалиди, Ниш 

- Асоциация по стрелба „Милка Протич” 

 

4.2.3. Оценка на актуалното състояние на наличните спортни съоръжения в община 
Палилула 

Стадион „Делийски Вис”  

Това е стадионът на женския футболен клуб „Машинац”. Той има 1500 седящи места в 
момента, но е проектиран за 10000 зрители с електрическо осветление за международни 
мачове. Теренът е с добре поддържана тревна настилка. 

Стадион Палилулка 

Стадионът на клуб Палилулац. Това е стадион от местно значение, на което тренира 
детско-юношеската школа на Палилулац. Стадионът е с тревно покритие. 

Стадион ФК Цар Константин 

Стадионът на клуб ФК Цар Константин. Това е стадион от местно значение. Има тревно 
покритие. 

Спортни терени в Паши Поляна 

От началото на май учениците на основно училище „Крал Петър Първи” се радват на 
модерно оборудвана спортна зала. Тя е финансирана съвместно от Министерство на 
Младежта и Спорта на Сърбия и град Ниш. Инвестицията се простира на площ 4,400 кв. 
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м. Това са спортни терени за волейбол, баскетбол и хандбал, тенис корт, фитнес пътеки, 
ски скок, лекоатлетическа пътека. 

 

4.2.4. Спортни събития организирани в община Палилула. 

Февруари  

 БАСКЕТБОЛ: Финален кръг за купата Корач, Ниш (до 19 Февруари) 

Март 

 ПЪРВА СРЪБСКА ЖЕНСКА ЛИГА – част от пролетната футболна лига 2012/2013, 
ЖФК „Машинац” 

 ПЪРВА СРЪБСКА КУПА - пролетен сезон Раднички  

 Първенство на Сърбия по ръгби 2013 

 Университетска ръгби лига на Сърбия 2013 

Април 

 Първенство на Сърбия по ръгби 2013 

Юни 

 Открито международно първенство по ГО на гр. Ниш – НИШ ОУПЪН 2013 

 Университетски ГО клуб на студентите от Ниш 

 Състезание по колоездене през Сърбия „Пътищата на римските императори” – от 
Сремска Митровица (Сирмиум) през Костолац (Виминациум) и Ниш (Медиан) и 
Зайчар (Ромулиана). Юни 2013, град Ниш, "Колоездачно състезание през Сърбия" 

Август 

 Пето международно състезание по конни скокове „Купа на СТ 2013”, Конен клуб 
„Нониус” 

Ноември 

 Първа Сръбска Купа – част от есенния сезон 19.08-26.11, Раднички 

 Първа Сръбска Женска Лига – част от есенната футболна лига 2012/2013, ЖФК 
МАШИНАЦ 

 

V. МЕРКИ ЗА БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ НА СПОРТА В ДВЕТЕ ОБЩИНИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

5.1. Ситуационен анализ (SWOT) 

След подробното представяне на спортния профил на общини Ботевград и Палилула,  
могат да се синтезират следните изводи за двете  общини: 
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Силни страни Слаби страни 

 И в двeте общини имат сериозни 
традиции в развитието на 
разнообразни спортове. Някои от 
спортовете като футбол са развити още 
преди Втората световна война; 

 И двете общини предлагат на жителите 
си широкоспектърен избор на спортове, 
които да тренират професионално или 
аматьорски; 

 Налице е добра спортна база, 
извършват се постоянни подобрения и 
се строи нова спортна инфраструктура 
(особено в Ботевград); 

 Налице е традиция в треньорската 
професия. И двете общини разполагат 
с качествен треньорски персонал, който 
е посветен на професията си и обучава 
годишно стотици деца, юноши младша 
и старша възраст;  

 Налице е интерес от страна на 
младежта към спорта. Много ученици 
спортуват, ако не професионално, то 
аматьорски всяка седмица на 
съоръженията, предоставени от 
общината или в добре оборудвани 
физкултурни салони и дворове към 
основните и средни училища в 
Ботевград;  

 Налице е преимуществено развитие на 
детско-юношеския спорт;  

 Има традиции в организирането и 
участието на различни турнири, било то 
професионални републикански 
шампионати и купи, ученически 
турнири, аматьорски турнири. 

 Бойните изкуства са добре развити и в 
двата града. 

 Професионалните състезатели на 
Ботевград по таекуон-до са силно 
звено в националния отбор на 

 В Палилула оборудването и 
съоръженията са на по-ниско ниво от 
това в Ботевград; 

 Слабо промотиране на спортните обекти 
и съоръжения;  

 Недостъпност на спортната 
инфраструктура за масов спорт; 

 Липса на леснодостъпна информация за 
предоставяните спортни услуги; 

 Липса на утвърдени трансгранични 
спортни инициативи. 
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България по таекуон-до. 

 Футболът е популярен спорт, но без 
особени професионални успехи и в 
двата града. Изключение прави 
женския футболен отбор „Машинац” 
(Палилула).  

 Гражданите на Палилула може да 
ползват спортните съоръжения на 
територията на целия Ниш, трети по 
големина град в Сърбия след Белград 
и Нови Сад. 

Възможности  Заплахи 

 Организация на последващи спортни 
събития в Ботевград и Палилула и 
развитие на бъдещото сътрудничество 
между двете общини в областта на 
спортове като баскетбол, футбол и 
бойни изкуства, които са добре развити 
и в двата града. 

 Обмен на опит в областта на 
треньорските практики. 

 Съвместни спортно-тренировъчни 
лагери за ученици от Ботевград и 
Палилула. 

 Възможност за съвместни спортно-
обучителни програми за ученици и 
учители от общини Ботевград и 
Палилула. 

 Липса на желание за 
сътрудничество между спортните 
организации и клубове на община 
Ботевград и Палилула;  

 Липса на възможност за 
финансиране от страна на двете 
общини Ботевград и Палилула на 
съвместните спортни събития в 
Ботевград и Палилула;  

 Финансова несигурност на двете 
общини; 

 Липса на интерес от страна на 
гражданите към съвместните 
спортни събития в Ботевград и 
Палилула; 

 Недобра поддръжка на спортната 
база. 

 

 

Ситуационният анализ на спортните профили на общините Ботевград и Палилула 
показва, че и двeте общини имат сериозни традиции в развитието на спорта. В двете 
общини гражданите имат възможност да спортуват различни спортове, като особено 
популярни за Ботевград са баскетбола, таекуон-дото в двата му вида (ITF и WTF), 
спортната акробатика и леката атлетика. В Палилула популярни са футболът, мъжки и 
женски, бойните спортове (айкидо, джудо, карате), спортната стрелба, спортния риболов 
и конната езда. И в двете общини е разположена добра спортна база. Спортната база на 
Ботевград е в голяма степен съвсем нова и продължава да се строи. Най-големият 
спортен инфраструктурен проект е новата многофункционална спортна зала, която 
трябва да отвори през 2014 г. и ще е с капацитет 4000 седящи места. Спортната база на 
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Палилула е също разнообразна, макар и не толкова богата. Преимуществото тук е, че 
жителите на Палилула могат да използват спортната база на територията на гр. Ниш, 
която е в изключителна близост до Палилула. И в двете общини има традиции в 
организирането и участието в различни турнири, професионални и аматьорски. 
Възможностите за сътрудничество в областта на спорта са многобройни и по-долу са 
представени идеи за такова съвместно сътрудничество на територията на България и 
Сърбия. Предизвикателствата пред двете общини се състоят в това да продължат да 
поддържат спортната си база и да изпълняват успешно започнатите спортните 
инфраструктурни проекти. Участието на повече жители в различни спортни мероприятия, 
организирани от двете общини е друго предизвикателство. Пред общините стои 
отговорността да организират спортни събития, насочени към масов спорт за гражданите. 
Ползването на общинска спортна инфраструктура трябва да бъде достъпно, за колкото се 
може повече граждани. Едновременно с това общините следва да развиват детските 
школи на предпочитаните в Ботевград и Палилула спортове. 

5.2. Цели на програмата 

Основна цел 

Основната цел на настоящата Програма е да представи конкретни идеи за съвместно 
сътрудничество в областта на спорта между общини Ботевград и Палилула и така да 
установи трайни връзки между спортните общности на двете общини-партньори, като по 
този начин спомогне за развитие на трансграничното сътрудничество между България и 
Сърбия. 

Конкретни цели 

 Промотиране на спорта и туризма в общините Ботевград и Палилула; 

 Идентифициране на мерки и създаване на предпоставки за организация на две 
съвместни спортни събития, в които да участват представители на двете общини 
Ботевград и Палилула, които да се проведат на територията на Ботевград и 
Палилула съответно; 

 Обмяна на опит и добри практики в областта на спорта и туризма между двете 
общини-партньори – Ботевград и Палилула; 

 Идентифициране на мерки за бъдещо сътрудничество в областта на спорта и 
туризма между двете общини – Ботевград и Палилула; 

 Идентифициране на спортните събития в Ботевград и Палилула за 2013 г.; 

 Увеличаване броя на хората от различни групи на населението, практикуващи 
физически упражнения и спорт на територията на общините Ботевград и Палилула; 

 Създаване на условия и възможности за приобщаване на децата и младите хора към 
организирано практикуване на спорт, с оглед подобряване на тяхното здраве и 
физическа дееспособност на територията на общините Ботевград и Палилула; 

 Създаване на условия с помощта на общините за пълноценно и ефективно 
използване от жителите на територията на общините Ботевград и Палилула на 
спортните обекти и съоръжения; 

 Създаване на условия и възможности за насърчаване на жителите на територията на 
общините Ботевград и Палилула към организирано практикуване на спорт за 
подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност; 

 Осъществяване на активна местна политика за популяризиране и насърчаване на 
спорта и туризма. 
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5.3. Мерки за организация на нови, специализирани спортни събития и съвместни 
спортни инициативи между двете общини партньори Ботевград и Палилула. 
Индикативни дейности за постигане на целите на програмата и план за действие 

След анализ на горепосочените изводи от детайлното описание на спортните профили на 
община Ботевград и Палилула може да се направят следните предложения за съвместни 
спортни събития. Предложенията са генерирани на база най-популярни спортове в 
Ботевград и Палилула, налична материална база, спортна програма на общините за 
следващата година, натовареност и заангажираност на спортистите и т.н. Спортните 
събития ще са част от събитията под надслов „спорт за всички”. 

Баскетболна ученическа надпревара – домакин Ботевград   

Цел: Да бъде организиран тридневен баскетболен турнир в Ботевград за ученици през 
пролетта на 2013 г.  

Индикативни дати: март 2013. Турнирът да се проведе петък-събота-неделя 

Място: обновените 4 баскетболни площадки до зала „Балкан” по проект 
2007CB161PO006-2009-1-49 „Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез 
модернизация на социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в общините 
Ботевград и Палилула” и закритата баскетболна зала в „Балкан”. 

Участници: ученици от 4-12 клас 

Отбори: Отборите да бъдат съставени от момичета или момчета или смесено. Да бъдат 
от един клас или паралелка. Или смесени отбори с най-добрите играчи съответно в 3 
възрастови групи – 4-ти до 6-ти клас, 7-ми до 9-ти клас и 10-ти до 12-ти клас. 

Да се играят мачове по 40 минути, разделени на 4 части по 10 минути с кратки почивки. 

Награди: По-значителни награди за победителите, поощряване на второ и трето място и 
символични подаръци за всички участници. 

Гости: Да се поканят ученици от поне 4 училища в Палилула или повече при проявен 
интерес. 

Настаняване: да се помисли за настаняване в съществуващи спортни бази в или около 
Ботевград, тип ученически лагер със столова. 

Уъркшопс: да се предвиди уъркшоп за класните ръководители и други учители, както и 
ръководството на участващите училищата, на които да се обмени опит и да се обсъдят 
проблемите в областта на спорта и възпитанието на подрастващите. Да се споделят 
добри практики. Да се обсъдят възможности за последващи спортни и други културни 
иниацитиви между училищата от Ботевград и Палилула. 

Индикативен бюджет: 4000 лв. (EUR 2000) 

 

Боен турнир „Балкански лъвове” – домакин Палилула 

 

Цел: Да бъде организиран тридневен боен турнир в Палилула за професионални 
състезатели и аматьори през пролетта на 2013 г.  

Индикативни дати: май 2013. Турнирът да се проведе петък-събота-неделя 
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Място: Физкултурния салон на основно училище „Крал Петър”, обновен по проект 
2007CB161PO006-2009-1-49 „Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез 
модернизация на социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в общините 
Ботевград и Палилула” 

Участници: професионални състезатели и аматьори, желаещи да участват. 

Награди: Предвиден награден фонд за победителите, макар и символичен, поощряване 
на второ и трето място. 

Гости: Да се поканят представители от двата таекуон-до клуба в Ботевград и новия ММА 
клуб за бойни изкуства. 

Настаняване: да се помисли за настаняване в съществуващи спортни бази в или около 
Палилула, тип спортно-тренировъчен лагер със столова. 

Уъркшопс: да се предвиди уъркшоп с презентации на успешни спортисти, треньори, 
мениджъри на клубове и други спортни деятели. Да се осигури достъп на всички желаещи 
да участват. Да се инициира дискусия, на която да се обсъдят проблемите и въпросите, 
които седят пред спортните клубове в двете общини. Да се обмени опит и добри 
практики. 

Индикативен бюджет: EUR 2000 

 

Очаквани резултати и индикатори за успех от двете събития: 

Дейност: Период за 
реализация: 

Отговорници: Очаквани 
резултати: 

Индикатори за 
успех: 

Баскетболна 
ученическа 
надпревара – 
домакин 
Ботевград   

 

Март 2013 г. Община 
Ботевград, 
отдел 
„Инвестиции” и 

Експерт по 
спорта - Г-н 
Петко Колев  

Организиран 
тридневен 
баскетболен 
турнир в 
Ботевград за 
ученици ІV – ХІІ 
клас от 
Ботевград и 
Палилула 

- В турнира са 
взели участие 
над 100 деца 
(по 50 от 
Ботевград и 
Палилула); 

- В турнира са 
взели участие 
представители 
на поне 3 
училища от 
Ботевград и 3 
от Палилула; 

- В турнира са 
взели участие 
деца от всеки 
един клас  
между ІV – ХІІ 
клас; 

- Посещаемост 
на турнира – 
поне 300 
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зрители (деца 
и възрастни); 

- Турнирът -  
отразен на 
уебсайта на 
Община 
Ботевград; 

- Турнирът -  
отразен в 
местните 
медии, на 
Ботевград и 
Палилула, 
(вестници, 
радио, 
телевизия) и в 
интернет 
медиите. 

Боен турнир 
„Балкански 
лъвове” – 
домакин 
Палилула 

Май 2013 г. Община 
Палилула 

Организиран 
тридневен боен 
турнир в 
Ботевград за 
професионални 
състезатели и 
аматьори 

- В турнира са 
взели участие 
над 50 
участници (по 
25 от 
Ботевград и 
Палилула); 

- В турнира са 
взели участие 
представители 
на поне 2 
спортни клуба 
от Ботевград и 
2 спортни 
клуба от 
Палилула; 

- В турнира са 
взели участие 
представители 
на поне 2 
училища/ВУЗ 
от Ботевград и 
поне 2 
училища/ВУЗ 
от Палилула. 

- Посещаемост 
на турнира – 
поне 300 
зрители (деца 
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и възрастни); 

- Турнирът -  
отразен на 
уебсайта на 
Община 
Палилула; 

- Турнирът -  
отразен в 
местните 
медии, на 
Ботевград и 
Палилула, 
(вестници, 
радио, 
телевизия) и в 
интернет 
медиите. 

 

5.4. Целеви групи и обхват на предложените съвместни спортни събития на общини 
Ботевград и Палилула. 

 Спортни клубове и спортни организации в Ботевград и Палилула. 

 Ученици и студенти, на територията на общините Ботевград и Палилула. 

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

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

 Три общообразователните основни училища и една гимназия на територията на 
Ботевград, Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград. 

 Три общообразователните основни училища и една гимназия на територията на 
Палилула, Университета на Ниш. 

5.5. Мерки за подобряване на спортната инфраструктура в двете общини Ботевград 
и Палилула 

Една от целите на тази програма беше да направи оценка на спортните съоръжения в 
двете общини Ботевград и Палилула. Тя трябва да послужи именно, за да се предложат 
мерки за подобряване на спортната инфраструктура в двете общини. 

Изводи от инвентаризацията на спортната инфраструктура в двете общини: 

 Спортна инфраструктура е налична в двете общини. 

 В Ботевград има големи до средно големи съоръжения, които са съвсем нови или 
построени в изминалите 5 години. Продължава да се строи активно. 

 Очаква се построяването на многофункционалната зала с 4000 седящи места в 
Ботевград до края на 2013 г. 
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 Материално-техническата база в някои училища е физически и морално остаряла, 
а в по-голяма част и крайно недостатъчна. Това важи предимно за училищата в 
Палилула и държавните училища в Ботевград.  

 Общинските училища в Ботевград имат добра база, която се използва дори за 
тренировки на професионални състезатели освен за физическо възпитание. 

 За подобряване на условията в училищата в Палилула са направени специални 
усилия по проект „Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез 
модернизация на социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в 
общините Ботевград и Палилула”. Вложени са средства за осъвременяване, 
разнообразяване и увеличаване на тази база – спортно оборудване – уреди за 
лека атлетика и гимнастика, както и превръщане на двора на основното училище 
„Крал Петър” в мини лекоатлетическа площадка, позволяваща децата да тренират 
професионално лека атлетика, гимнастика и други спортове в двора на училището 
”Крал Петър”. 

 От началото на май учениците на основно училище „Крал Петър Първи” се радват 
на модерно оборудвана спортна зала. Тя е финансирана съвместно от 
Министерство на Младежта и Спорта на Сърбия и град Ниш. Инвестицията се 
простира на площ 4400 кв. м. Това са спортни терени за волейбол, баскетбол и 
хандбал, тенис корт, фитнес пътеки, ски скок, лекоатлетическа пътека. 

 В Ботевград по проект „Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез 
модернизация на социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в 
общините Ботевград и Палилула” бяха построени 4 нови баскетболни площадки, 
които са предвидени за тренировки и игри на детско-юношеския състав на 
баскетболен клуб «Балкан», както и за всички останали ученици, младежи и 
възрастни, желаещи да спортуват баскетбол в града. Четирите площадки са 
снабдени с пейки за зрители, което ги прави идеална локация и за провеждане на 
баскетболни турнири, като вече традиционния ученически турнир «Млади 
надежди» през април и предвидения по Проекта турнир с гости – ученици от 
Палилула през март.  

 Обекти като четирите нови баскетболни площадки насърчават извънкласната и 
извънучилищна спортна дейност. 

Предложени мерки за подобряване на спортната инфраструктура в общините 
Ботевград и Палилула: 

Предложени 
мерки: 

Място: Период на 
провеждане: 

Отговорник: Индикатори за 
постигнати резултати: 

1.Подобряване 
на условията за 
провеждане на 
лекоатлетически 
състезания на 
стадион „Хр. 
Ботев” 

Ботевград, 
стадион 
„Хр. Ботев” 

Май 2013 г – 
Май 2015 г. 

Община 
Ботевград, 
Отдел 
„Инвестиции” 

- Подобрена настилката 
за бягане; 

- Сертифициране на 
пистата за 
републикански и 
световни рекорди 

- поставени съоръжения 
за скок на височена и 
дължина и овчарски 
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скок; 

2. Подобряване 
на условията за 
футбол на 
стадион „Цар 
Константин” 

Палилула, 
стадион 
„Цар 
Константин” 

Май 2013 г – 
Май 2015 г. 

Община 
Палилула 

- Подобрено 
затревяването на 
стадиона; 

- Поставени 750 седащи 
места и устроени още 
500 правостоящи; 

- Ремонт на 
съблекалните на 
стадиона; 

- Ремонт на тоалетните 
на стадиона. 

 

5.6. Положителни резултати и аспекти от бъдещи съвместни проекти в областта на 
спорта 

Бъдещо сътрудничество в областта на спорта, както и предложените две съвместни 
спортни мероприятия в Ботевград и Палилула е от полза и за двете общини. 
Сътрудничеството в областта на спорта ще постигне пряко и косвено следните резултати: 

 Ще повиши качеството на учебно-тренировъчния процес в даден спорт; 

 Ще повиши техническите умения на учениците; 

 Ще предложи европейски стандарти на обучение, където такъв обмен е практика 
между държави-членки. Това ще спомогне косвено за интеграцията на Сърбия към 
ЕС. 

 Чрез участие в съвместни спортни лагери с чуждестранен партньор, учениците ще 
придобият знания за нови факти и изследвания в областта на спорта. Това ще 
обогати и разшири техния кръгозор; 

 Ще се обменят методи за обучение и тренировка; 

 Съвместните спортни лагери ще дадат възможност на учениците и техните 
треньори да научат, разработят и приложат ефективни модели за подобряването 
на прилаганите спортни техники; 

 По този начин ще се разкрие възможност за повишаване на спортните им 
резултати. 

 Не на последно място, ефект от съвместните спортни мероприятия ще бъде – 
развитие на умението за работа в екип, познания по български и сръбски език, 
както и повишаване на нивото на английския език, който ще се използва по време 
на съвместни тренировки и свободно време. 

 

VI. МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА И ТУРИЗМА В ОБЩИНИ БОТЕВГРАД И 
ПАЛИЛУЛА 



Съвместна програма за развитието на спорта и туризма в общини Ботевград и Палилула 2012 - 2013  

35 

 

6.1. Мерки за съвместното развитие на спорта и туризма в двете общини 

Спортните състезания, организирани и провеждани от училищата са основа за 
началната спортна подготовка в детско-юношеския спорт. Тази дейност трябва да има 
приоритетното място в програмата за спортно развитие на двете общини и да е 
съобразена и да се допълва с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на 
учениците. Училищните настоятелства трябва по-активно да търсят пътища и механизми 
за осигуряване на допълнителни средства за развитие на спорта в училищата. 
Необходимо е спортът в училищата, който е доказал своята ефективност при провеждане 
на началната спортна подготовка на широк кръг от ученици и осъществяването на 
подбора и селекцията на талантливите деца за СК да бъде запазен. 

Примерът на трите основни училища в Ботевград тук е особено положителен. 

Съвместни спортно-тренировъчни лагери за ученици от Ботевград и Палилула от 
спортни паралелки или трениращи редовно някаккъв спорт. Тези лагери ще допринесат 
за утвърждаване на спортното сътрудничество между двете общини. На лагерите 
ученици, учители и треньори ще могат да обменят опит, да тренират заедно и да се 
обучават заедно.   

Откриване на изложба със снимки от съвместни спортни инициативи (турнири, 
състезания) и спортни лагери в партньорската страна. 

Откриване на изложба за събития, проведени в Палилула, в Ботевград и изложба със 
снимки от съвместни събития проведени в Ботевград, в Палилула. 

Организиране на официална футболна среща между децата и юношите на ФК 
„Ботевград” и ФК „Палилулак” в Палилула 

Двете футболни школи могат да премерят сили на стадиона на Палилулак. 

Организиране на съвместно екскурзионно летуване с планински преходи за ученици от 
Палилула и Ботевград в Балкана на Ботевград 

Такава екскурзия ще бъде едновременно спортно натоварване и културно-развлекателно 
преживяване за учениците. Те ще опознаят българската планина, ще се опознаят едни с 
други, ще се научат да си помагат в планински условия. По време на екскурзията на 
учениците ще бъде полезно да бъде предложен курс по БЧК и планинско ориентиране, 
които ще им бъдат от полза и за в бъдеще. 

Предложени мерки за съвместното развитие на спорта и туризма в двете 
общини: 

Предложени 
мерки: 

Място: Период на 
провеждане: 

Отговорник: Индикативен 
бюджет: 

Индикатори за 
постигнати 
резултати: 

Спортните 
състезания, 
организирани 
и провеждани 
от училищата 

Предложенията са в т. 5.3. на настоящата програма. 

Съвместни 
спортно-

Ботевград, Юни 2013 г – 
юни 2015 г. 

Община 
Ботевград, 

ЕUR 2000 - Проведени 2 
спортно-
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тренировъчни 
лагери за 
ученици от 
Ботевград и 
Палилула 

Палилула експерт по 
спорта 

тренировъчни 
лагера за 
периода, 1 в 
Ботевград и 1 в 
Палилула; 

- проведени 
спортно-
тренировъчни 
лагери по два 
различни 
спорта; 

- взели участие 
120 ученика от 
община 
Ботевград и 
община 
Палилула; 

- взели участие 30 
души учителски 
състав и 
треньори. 

Откриване на 
изложба със 
снимки от 
съвместни 
спортни 
инициативи 
(турнири, 
състезания) и 
спортни 
лагери в 
партньорската 
страна. 

Ботевград – 
сградата на 
общината, 

Палилула – 
сградата на 
общината 

април 2013 г 
в Ботевград 
(за 1 месец) 

и  

юни 2013 г. в 
Палилула (за 
1 месец) 

Община 
Палилула, 

PR, Г-н 
Драган 
Видойкович 

EUR 500 - открити 2 
изложби в 
Ботевград и 
Палилула; 

- посещение на 
изложбите от 
минимум 1000 
граждани на 
община 
Ботевград и 
Палилула; 

Организиране 
на официална 
футболна 
среща между 
децата и 
юношите на 
ФК 
„Ботевград” и 
ФК 
„Палилулак” в 
Палилула 

 

Стадион 
„Палилулак”, 

Палилула 

Септември 
2013 г. 

Община 
Палилула, 

PR, Г-н 
Драган 
Видойкович 

EUR 1250 - проведена 1 
официална 
футболна 
среща между 
децата и 
юношите на ФК 
„Ботевград” и 
ФК 
„Палилулак” в 
Палилула; 

-  взели участие 
общо 30 деца и 
юноши от ФК 
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„Ботевград” и 
ФК „Палилулак”; 

- Зрители на 
футболната 
среща – поне 
400 души; 

- Футболната 
среща, отразена 
в 2 от местните 
медии 
(вестници, 
радио, 
телевизия) и в 2 
интернет медии.   

Организиране 
на съвместно 
екскурзионно 
летуване с 
планински 
преходи за 
ученици от 
Палилула и 
Ботевград в 
Балкана на 
Ботевград 

Ботевград Юни 2013 г. Община 
Ботевград, 
експерт по 
спорта 

EUR 1500 - проведено 
съвместно 
екскурзионно 
летуване с 
планински 
преходи за 
ученици от 
Палилула и 
Ботевград; 

- взели участие 50 
ученика от 
община 
Ботевград и 
община 
Палилула; 

- взели участие 
10 души 
учителски 
състав; 

- проведен 1 
семинар на 
тема 
„Планинско 
ориентиране и 
БЧК” за 
учениците и 
учителите.  

 

6.2. Мерки за развитието на алтернативни форми на туризъм 
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За да се предложат мерки за развитието на 
алтернативен туризъм в Ботевград и 
Палилула трябва първо да дефинираме 
понятието „алтернативен туризъм” и да го 
отличим от останалите видове туризъм по 
следните характеристики:  

 Като начин на протичане и 
философия той е алтернатива на 
стандартния, масовия туризъм. 
Основен акцент в тези пътувания е 
досега със съхранената природна 
среда, автентичната атмосфера и 
кухня, запазените традиции, 
липсата на загрозяващите белези на 
урбанизма; 

 той интересува индивидуално 
пътуващите и организираните в 
малки и средно-големи групи хора 
(8-15 души), очакващи да научат 

нещо в своята ваканция; 
 Алтернатива е и по отношение на доставчиците на услуги – основните участници 

са собственици на семейни хотели, къщи и стаи за гости, хижи, манастири, 
планински водачи и коняри, производители на оригинални занаятчийски продукти и 
др.; 

 практикува се в географски райони,  които са встрани от основните маршрути – 
основно планински и селски райони, без да се отричат и стойностните малки 
хотели с човешки измерения и топло посрещане по морския бряг. 

 Вместо пасивния консуматорски пакет от услуги в програмите са включени 
разнообразни дейности и са насочени към изграждане, обучение и 
усъвършенстване на участниците; 

 Алтернативният туризъм се противопоставя на социалния и икономическия упадък 
– той е носител на нови послания и надежди в общественото пространство и на 
нови идеи за утвърждаване на устойчиви модели за местно и регионално 
развитие. Алтернативният туризъм издига в приоритет отношението към 
природата, традициите и интересите на местните общности. 

Форми на алтернативния туризъм, предложени за Ботевград и Палилула: 

 

Вид алтернативен 
туризъм: 

Къде? За кого? Бележки: 

Приключенски -
зимен 

Ботевград, 

Палилула 

За туристи в 
добра 
физическа 
форма 

Преходи със ски, снегоходки в 
Балкана. 

Дефиниция за алтернативен туризъм 

Алтернативните форми на туризъм 
обединяват туристически пакети или 
отделни туристически услуги, които се 
определят като алтернатива на масовия 
туристически продукт по начин на 
предлагане, протичане и ангажирания 
човешкия ресурс. Такива са: селски, 
екологичен, планински, приключенски 
(преходи с колело, на кон, със ски и 
снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, 
проникване в неосветени пещери, 
преминаване на алпийски маршрути с 
водач), тематичен - свързан с културно-
историческото наследство, туризъм 
свързан с езотеричното, религията, 
виното, традиционната кухня, 
етнографията и традиционната музика и 
занаяти. 
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Приключенски -
летен 

Ботевград, 
Палилула 

За туристи в 
добра 
физическа 
форма 

 кану, каяк, рафт; 
 Планинско и шосейно 

колело 
 конен туризъм 
 катерене 

Може да се практикуват в 
планините и горите около двата 
града. 

Приключенски -
летателен 

Палилула За туристи в 
добра 
физическа и 
психическа 
форма 

Параглайдинг. 

Природонаучен Ботевград, 

Палилула 

Всички 
възрасти 

Пътувания с интерес към 
геология, орнитология, ботаника, 
наблюдение на диви животни в 
Балкана и планина Селчевица 
до Палилула. 

Архитектурен и 
археологически 

Ботевград, 

Палилула 

Всички 
възрасти 

Може да се практикува и в двете 
общини, те предлагат 
достатъчно праисторически, 
древногръцки и византийски 
паметници (на територията на 
парка Бубан). В Ботевград, както 
и в Палилула може да се 
изучава възрожденска 
архитектура на запазените 
сгради. 

Религиозен Ботевград, 

Палилула 

Всички 
възрасти 

Посещение на манастири, 
оброчища и свещени места – те 
са многобройни и в двете 
общини. 

Наблюдение и 
обучение в 
традиционни 
занаяти 

Ботевград, 

Палилула 

Всички 
възрасти 

бродерия, тъкачество, плетиво, 
керамика, дърворезба, леене на 
чанове и направа на музикални 
инструменти; 

Селски Ботевград, 

Палилула 

Възрастни, над 
18 г. 

Възможно е да се практикува в 
селата около Ботевград и 
Палилула. 

Винен и кулинарен Ботевград, 

Палилула 

Възрастни, над 
18 г. 

Пътувания запознаващи с 
традиционните български и 
сръбски календар, кухня и вина. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

С предложената програма на спорта беше представено развитието на спорта в общини 
Ботевград и Палилула. Описани бяха любимите спортове в двата града, спортните 
клубове, някои от по-известните спортисти и техните постижения и спортните 
съоръжения. Обширният обзор по спортните въпроси даде възможност да се направи 
анализ и оценка на спортния профил на двете общини Ботевград и Палилула. 
Предложени бяха мерки за развитието на спортния туризъм и други видове алтернативен 
туризъм, за които има условия да се практикуват в двата района. На базата на 
направения анализ и оценка бяха направени предложения за две съвместни спортни 
събития, които да се проведат следващата година в Ботевград и Палилула. Това са 
турнир по баскетбол за деца и юноши на подновените по проект 2007CB16IPO006-2009-1-
49 „Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната 
спортна инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” 4 
баскетболни игрища до зала „Балкан” в Ботевград и боен турнир за професионалисти и 
аматьори в преустроения физкултурен салон на основното училище „Крал Петър” в 
Палилула, обновено отново по Проекта. Очакванията са при успешно провеждане на тези 
мероприятия, да се създаде традиция за провеждане на съвместни спортни и спортно-
туристически мероприятия, които да са от полза и за двете общини. Съвместните събития 
ще създадат условия за сдружаване, обмяна на опит и добри практики, както за 
подрастващите, които ще участват в тях, така и за професионалистите и ръководния 
персонал като учители, треньори, спортни мениджъри и деятели. Предложените мерки за 
организация на нови спортни събития и съвместни спортни инициативи, както и за 
развитие на спортната инфраструктура са насочени към насърчаване на спортната 
дейност сред гражданите с особено внимание към младежите (ученици и студенти). 
Използването на наличната спортна инфраструктура също трябва да бъде насочено към 
масовия спорт. Всички тези усилия неизменно ще дадат положителни резултати за 
развитието на спорта и туризма в двете общини – партньори, Ботевград и Палилула, така 
и за трансграничния район. 

 

 

VIII. СПОРТНИ КАЛЕНДАРИ, ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА 

 


