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I. УВОД. 

Спорт и физичка култура су од великог значаја за правилни развој деце и 

адолесцената у савременом свету. Они су посебно важни за смањење напетости и 

одржавање физичке кондиције код одраслих у напетом окружењу свакодневног 

живота. Могућност бављења спортом и доступност спортских објеката и клубова, 

одређује квалитет живота одређеног насељеног места. Исто тако веома важно је спорт 

и спортски објекти да буду промовисани у друштву. Они требају бити у добром стању и 

да су доступни што је одговорност првенствено градске управе. Овај програм ће 

показати омиљене спортове, спортске клубове и стање спортских објеката у обе 

опшине – партнери у пројекту 2007CB16IPO006-2009-1-49 „ Подстицање прекограничне 

сарадње кроз модернизацију социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у 

општинама Ботевград и Палилула“. 

Општина Ботевград и општина Палилула су организације, које имају примарну 

одговорност за спровођење спортских активности у разматраном прекограничном 

региону. Стварање услова за физичке вежбе и спорт од стране грађана је недељиви 

деовсоцијалних политика општина Ботевград и Палилула. 

У прегограничном региону бугарско-српске границе спорт је привлачан за грађане и 

велики део њих редовно учествује у спортским активностима. Он ствара значајне 

вредности као екипност, солидарност, толерантност и фер-плеј, који помажу за развој и 

реализацију сваке личности. Он подстиче активни друштвени принос грађана из 

региона, и на тај начин помаже јачање активне грађанске позиције. Спорт има важну 

улогу за грађане региона. 

Овај програм има за циљ да привуче пажњу друштва на потребе и специфику овог 

сектора у региону, да подстакне мођусобне дискусије о конкретним проблемима, да 

повећа видљивост спорта у обликовању локалне поликике. Програм има за циљ да 

скицира даље кораке на међуопштинском нивоу у погледу спорта. Заједнички програм 

је окренут улози спорта у друштву, социјалне димензије и начин на коме је организоан 

у обе општине, као и на будуће кораке за реализацију заједничких иницијатива. Пажња 

је окренута на стање постојеће спортске инфраструктуре у обе општине. Конкретни 

предлози за даље зајадничке кораке обе општине предвиђени су мерама у Програму, 

који укључују активности, које би биле реализоване или помогнуте од стране 

општинске управе. 

Програм ставља акценат на стварање предпоставки за подстицање грађана ка 

физичким активностима и систематским бављењем спортом, као и пуна и ефикасна 

употреба организационних, материално техничких и кадровских услова за развој 

спорта. Он помаже за њихов физички и духовни развој, васпитање важних друштвених 

вредности као што су поштење и самодисциплина. 

За израду овог зајадничког програма, екипа „Адванс Корпорејшан“ ДОО провела је 

много консултација са спортским личностима из пограничног региона о питањима 

друштвене важностии, као и онлајн консултације, које су показале да постоје велика 

очекивања од стране општинаске администрације за развој спорта у прекограничном 

региону. 
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Програм је прилагођен националним особинама, спортској традицији и социјално-

економским условима у региону. Израђен је у оквиру „Националне стратегије за 

развој физичке културе и спорта у Републици Бугарској 2012-2022“, Закон о 

физичком васпитању и спорту и важеће регулационе уредбе у области спорта у 

Бугарској и Србији, као и спортских традиција и изазова за спровођење спортских 

активности на локалном нивоу. 

 

Основни појмови  

 „Спорт“ – све форме физичких активности, који кроз самостално или организовано 

учешће имају за циљ реализовање или побољшање физичких могућности и емотивног 

стања, стварање друштвених односа или постизање резултата у такмичењима на свим 

нивоима. 

 „Спортски објекти “- спортска инфраструкура – покретна и/или непокртена имовина и 

пратећи терени, спаваонице за спортисте, административне и магацинске грађевине, у 

служби конкретне спортске инфрастуктуре, намењене тренингу такмичара и трајно 

задовољавање друштвених потреба у области физичког образовања, спорта и 

социјалног туризма, за одржавање спортских, културних и других активности. 

 „Спортске организације“ – правна лица, која обављају тренинге, такмичења и 

организацијско-административне послове у једном или неколико врста спорта и 

развијају и промовишу физичко васпитање и спорт. 

 „Спортски клубови“- добровољна удужења грађана, правних лица без намере 

зараде, која развијају и промовишу физичко васпитање и спорт и спроводе обуку и 

спортско- такмичарске активности у једном или неколико врста спорта. 

 „Спортске личности“- лица, која директно или индиректно помажу, организују и 

спроводе различите активности у области спорта. 

 „Спортски аматери“- лица, која систематски тренирају и учествују у такмичењима, 

ало то им није основна професија. 

 „Професионални спортисти“- лица, за којих је спорт основна професија. 

 „Ваннаставне и вакшколске активности“- добровољно организовани облици 

тренинга и такмичарске активности, који не улазе у обавезни програм школског 

програма за физичко васпитање. 

 „Спорт за високе успехе“- специјализовани систем средства, метода и облика 

физичких активности лица, картотекираних као спортисти, с циљем постизања 

максималног учинка у припремама  и учешћима у такмичењима, организованих и 

контолисаних од стране спортских арганизација. 

 „Тренер“- спортски педагог за конкретну врсту спорта, који организује и спроводи 

тренинге и такмичења са соптисима различитих квалификација. 

 „Високо рангиран спортиста“- спортиста који је постигао високе спортске резултате 

на европским и светским првенствима и олимпијским играма. 
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II. РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

Програм је израђен у реализацији пројекта 2007CB16IPO006-2009-1-49 „ 

Подстицање прекограничне сарадње кроз модернизацију социјалне спортске 

инфраструктуре у области спорта у општинама Ботевград и Палилула“, део 

Програма за прекораничну сарадњу по Инструменту претприступне помоћи 

(ИПП) Бугарска – Србија. 

 

Програм почиње презентацијом спортских активности у општинама Ботевград и 

Палилула и спортских личности обе општине. Следи презентовање актуалног стања 

спорта у општинама. Укључено је по 5 најразвијенијих спортова у обе општине, 

најпознатији клубови и детаљан опис спортских објеката у општинама. Све то је 

направљено у циљу израде систематске квантитативне и квалитативне оцене спортске 

развијености у обе општине и процена могућности за организовање заједничких 

спортских активности у општинама Ботевград и Палилула по пројекту. Студија је 

направљена након консултација са спортским експертима у обе општине, детаљног 

проучавања литературе и интернет извора. 

 

Као што ће показати и каснији опис оба града имају културну традицију у спортским 

активностима деценијама уназад. Могућности за развој спорта су многобројне, у обе 

општине је присутна жеља локалног руководства за то. Доказ за то су многобројни нови 

објекти у општини Ботевград и вишенаменска спортска хала са 4000 седишта која је 

тренутно у изградњи. Она ће бити савремена хала на нивоу светских такмичења и 

обухватиће све могуће олакшице за такмичаре и гледаоце за овакав тип спортског 

објекта. 

 

Програм укљућује исто тако и стоникалендар за 2013г. Спортских активности у 

Ботевграду и Палилули у две двојезичне варијанте – бугарско- енглески и српско-

енглески. За календар су коришћене оригиналне фотографије спортских активности у 

обе општине. 

 

Предложене су мере за развој спортског туризма у других врсти алтернативног 

туризма, за које постоје услови за практиковање у обе општине. 

 

Накрају, успешна реализација Пројекта 2007CB16IPO006-2009-1-49 „ Подстицање 

прекограничне сарадње кроз модернизацију социјалне спортске инфраструктуре у 

области спорта у општинама Ботевград и Палилула“, обележиће се са две спортске 

активности, које би утвриле и продужиле до сада постугнуто пројектом, израђено по 

Програму за прекограничну сарадњу по Интрументу претприступне помоћи (ИПП) 

Бугарска – Србија. Предложени су турнир у кошарци за децу и омладину на 

рекунструисаним програмом 4 кошаркашка терена поред хале „Балкан“ у Ботевграду и 

турнир у борби за професионалце и аматере у реконструисаној сали основне школе 

„Краљ Петар“ у општини Палилула, реконстуисана Пројектом. Такмичења ће се 

одржати 2013 године, марта месеца у Ботевграду и маја месеца у општини Палилула. 

 

Ове заједничко организоване активности у обе општине надамо се биће почетак 

успешне будуће сарадње између њих, како у области спорта, тако и у области 

алтернативног туризма. 
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III. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ И ТАКМИЧЕЊА 

 

 

 
У главном граду Грчке – Атини,16 јуна 2012г. ВЛАДИМИР ДАЛАКЛИЕВ (-68кг) – гр. Ботевград, са тренером- 

ПЛАМЕН ТРНСКИ, ОСВОЈИО ЈЕ ЕВРОПСКУ ТИТУЛУ на Европском првенству за младе – теквондо од 16 до 

21 године. 

 

 

 
 

Први републички турнир за куп општине – 

теквондо Ботевград 13-14.05.2006г. 
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Први 

републички 

турнир - 

теквондо за 

куп општина 

“Ботевград“ 

13-14.05.2006г 

 

  

 
 

Станимир Маринов члан КК 

„Балкан“ (у зеленом) за време 

утакмице Националне 

Кошаркашке Лиге 
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Утакмица ЖФК Машинац (Палилула) против женског фудбалског клуба НСА у Софији,2010 

 

 

Игра бејзбола у Ниш, постављање почетка 

развоја овог спорта у Ниш 2007 године. 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЈА АКТУЕЛНОГ СТАЊА  РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНАМА 

БОТЕВГРАД И ПАЛИЛУЛА 

 4.1.Представљање актуелног стања спорта у општини Ботевград 

 4.1.1 Најпопуларнији спортови у општини  Ботевград 

 Кошарка 

Кошарка је можда и најомиљенији спорт грађана општине Ботевград. Најтрофејнији 

клуб у граду је кошаркашки клуб „Балкан“, који има велики број навијача, који га свуда 

прате. Осим професионалне кошарке, Ботевград успешно развија и кошаку за аматере, 

кроз активну изградњу сала и кошаркашких игралишта. Основна грађевинска 

делатност по пројекту  2007CB16IPO006-2009-1-49  Подстицање прекограничне 

сарадње кроз модернизацију социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у 

општинама Ботевград и Палилула“ у оквиру програма Бугарска –Србија ИПП 

реконстуисано је 4 кошаркашких игралишта поред хале „Балкан“. Она се користе за 

различите школске турнире током године, за тренинге омладинаца КК „Балкан“ – 

Ботевград и игруученика и младих. Један од најуспешнијих школских турнира на 

теренима је традициони школски кошаркашки турнир „Младе Наде“, организован од 

стране КК „Балкан“ заједно са руководствима основних школа у Ботевграду. 

На турниру учестувују ученици одељења од 4-тог до 7-мог разреда ботевградских 

школа. 

Састав екипа може бити састављен од неограничениг броја ученика једног разреда, 

исовремено омогућујући учешће дечака и девојчица. Једини услов је наравно на 

терену да буде само по 5 играча из оба тима, како је по кошаркашким правилима. 

У последњем издању турнира укључило се вишо од 400 деце. За учеснике еу 

обезбеђене награде од спонзора турнира. На лошем времену утакмице се играју у хали 

„Балкан“ и салама школа. 

За потребе професионалног  кошаркашког  клуба у току је изграда савремене хале са 

капацитетом 4000 седишта, која би заменила изузетно амортизовану халу „Балкан“ која 

се сада користи, а која је део спортског комплекса „Балкан“. 

 Фудбал 

Фудбал у ботевграду је традиционално популаран, као и на целој територији Бугарске. 

Нажалост прогесионална верзија фудбала у Ботевграду није предсатвљена 2-3 године. 

Тренутно у ботевградском ФК „Балкан“ тренира омладински састав, а деца, млађи и 

старији омладинци учесвују на републичким такмичењима. Школа ФК „Балкан“ 

наставља са стварањем одличник кадрова за национални фудбал. Традиције у том 

правцу су дуге изнад 40 година. Из школе клуба су изашла имена као фудбалери 

Маријан Христов (Балка, Славија, Левски, Кајзерслаутерн - Немачка) и познаци тренер 

Сојан Коцев (Балкан, Славија) 
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 Теквондо 

Осим кошарке, Ботевград је и град теквонда. У граду постоји два теквондо клуба у обе 

раѕличите верзије ITF и WTF. Оба клуба имају изузетно јаке школе на националном 

нивоу и редовно освајају медаље на републичким и међународним такмичењима. 

Њихови такмичари су изузетно појачање репрезентације у теквонду.  

На слици је запечаћен 

тренутак  из старије од 

20 година историје 

старијег клуба у 

теквонду  (ITF) у 

Ботевграду - „Таек-

кион“. Име „теквон-до“ 

састављено је од три 

корејских речи: „Tae“ 

(태, hanja 跆) - што 

значи ударити ногом, 

„Kwon“  (권, hanja 拳)- 

ударити руком и „Do“ 

 (도, hanja 道) – 

искуство, пут. Развој 

теквонда у Бугарској 

почиње крајем 1985г., кад у Бугарску долази мајстор Ким Унг Чол из Северне Кореје. 

Упркос тратком боравку оставио је многобројне следбенике. Један од њих је Борислав 

Витков, који оснива ботевградски теквондо клуб ITF – Таек Кион (http://taek-

kionbg.com/index.php). 

 Спортска акробатика 

Спортска акробатика је спорт, који 

комбинује елементе гимнастике и 

акробатике, има своју хореографију и 

оцењује се од стране судија. Дели се на 

неколика врста: пар- мушки, женски и 

комбинован, женска тројка и мушка 

четворка. У Ботевграду развијенија је 

женска спортска акробатика. У 

прошлости је било и успешног 

комбинованог пара. 

Игра се неколико делова, оцењених од 

судија и прави се табела за свакои 

елеменат и општа. Бугарска је један од 

оснивача Међународне федерације за 

спортску актобатику (МФСА) у 

Међународној гимнастичкој федерацији. 

 Атлетика 

http://taek-kionbg.com/index.php
http://taek-kionbg.com/index.php
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Атлетика је други спорт, у коме су атлетичари из ботевграда показали свој квалитет. 

Дисциплине у којиме се такмиче омладинци и девојке АК „Балкан Ботевград“ су 

углавном трке на кратка и дуга растојања. 

Атлетичари раде са личним тренерима за високе резултате и циљ је да они постану 

класни спортиски за бугарски спорт. Могу бити одликовани Мирела Гергова која је на 

државном омладинском 

шампионату у Сливену (јун 

2012г) освојила бронзу у 

дисциплини 1500м. 

2012године Ботевград 

поново односи медаљу код 

мушкараца захваљујући 

атлетичариму из АК 

„Балкан“, Добромиру 

Рајчинову. Он осваја 

бронзану медаљу на 

државном шампионату на 

10 000 м. На стази стадиона 

„Васил Левски“. Републичку 

титулу ове године је освојио 

Христо Стефанов. 

4.1.2. Спортски клубови, невладине организаје које се баве спортом, спортски 

центрови, хале и други објекти 

Кошаркашки клуб „Балкан“ Ботевград 

Кошаркашки клуб „Балкан“ Ботевград је јавно удружење регисровано по Закону за 

правна лица без јавне добити. Клуб има једну од најславнијих кошаркашких историја. 

Основан је 1947 године и до сада има 4 шампионске титуле на државним првенствима 

за мушкарце – 1974,1987,1988,1989г. И 4 национална купа- 1970,1986,1987,1988 г. 

Омладинска школа „Балкан“ кроз историју освојила је више од 20 првих места на 

републичким првенствима у различитим узрастима, као и велики број квалификација. 

Изузетак су финале турнира за децу и омладину без учешћа тима из Ботевграда. Осим 

успеха различитих узраста тимова Балкана, школски тимови из Ботевграда имају 15 

првих места на републичким школским играма и много других медаља. Из 

ботевградске школе кошарке изашло је много незаборавних за бугарску кошарку 

играча, основни играчи за репрезентацију у ближој прошлости као Георги Христов, 

Марин Романски, Здравко Андрејев, Богомил Чанев – из шампионског тима тренера 

Ивана Колева као и Сашо Везенков, Венцислав Славов, Јордан Колев, Емил Јонов и 

др.- из „златног доба“ са краја осамдесетих, освојивши 3 шампионске титуле и 3 купа 

Бугарске по руководством Ивана Андрејева. У новијој историји мушки кошаркашки тим 

„Балкан“ освојио ј епрестижно друго место  на државном првенству „А“ групе мушкарци 

у сезони 2007/2008, у следећој сезони 2008/2009 освојили су прво место и златну 

медаљу на шампионату у „А-1“ групи. У сезони 2009/2010, тим се вратио у круг 

најбољих и у самом дебију у НБЛ, са видљивим надмоћјем над противницима, освојио  

бронзану медаљу тик уз скупоплаћене тимове Лукојл и Левске. Сви ови успехи били би 

немогући без подршке ботевградских љубутеља кошарке, чија публика се сматра 
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публикокм са највећим темпераментом и публиком која разуме кошарку у целој 

Бугарској. Кошарка кроз године је постао један од симбола Ботевграда, а град се 

сматра једним од највећих ценрта кошарке. Навијачи под именом „Forest Boys Group“ 

путује и бодри тим по целој Бугарској.    

Тим игра са зеленим и белим дресовим. 

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“ је фудбалски тим Ботевграда. 

Основан је 1929г. Под именом „Стамен Панчев“. 1945г. Тим се 

зове „Христо Гурбов“. Од почетка 1947г- зове се Балкан. Јесени 

1949г. Почињу да се регистују огранизације- Червено знаме, 

Динамо, Спартак и др. 1957г. Оне су уједињене под именом 

Балкан. 

Тим своје утакмице игра на стадиону „Христо Ботев“, са капацитетом 8 000 гледалаца. 

Основне боје тима су зелена и бела. Највише утакмица има голмајстор свих времена- 

Васил Редовски, он је одиграо 264 утакмица и постигао 80 гола. Од 2009г. Озбиљна  je 

деградација у развоју клуба. У сезони 2010/2011 тим неуспева да задржи пето место у 

западној „Б“ групи и сезону завршава на 9-ом месту. Сезоне 2011/2012 после другог 

круга првенства, „Балкан“ обија учешће и практично престаје са постојањем. 

Сада ФК „Балкан“ има омладинску школу, где тренери обучавају деци, млађе и старије 

омладинце. 

Клуб „Балкан“- спортска акробатика 

Клуб „Балкан“- спортска акробатика је други по 

значењу спортски клуб града после кошарке. 

Има историју више од 30 година. Има озбиљне 

успехе на светским и европским првенствима. 

Њени такмичари су увек у топтројци републичких 

првенства. Играју парови, тројке- од најмлађих 

до најстаријих. На републичком финалу у мају 

2012г. у Ајтосу девојке Добринке Николове 

однеле су два злата, три сребра и једну бронзу , 

и тако потврдиле да су један од најачих тимова у Бугарској. 

 

Клуб „Балкан“ – атлетика 

Клуб „Балкан“- атлетика првенствено развија омладинску 

школу. Доброразвијено је трчање на средњим 

(800,1500,3000м) и дугим (до 10 000м.) стазама. Има 

озбиљне успехе код девојака. Али исто тако и код 

мушкараца, ове године  Христо Стефанов („Балкан“ 

Ботевград) освојио је маја месеца титулу државног првенства 

на 10 000м. на 10 000 м. на стази у Старој Загори. Христо 

Стефанов такође освојио је и маратон Софије 2009 године. 

 

 

Теквондо ITF клуб „Таек Кион“ 
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Таек-кион је основан крајем 80-тих година од стране Борислава 

Виткова, који оснива ботевградско теквондо клуб ITF – Таек Кион. Он 

је обучио и посветио филозофији теквонда на стотине деце и 

омладине из Ботевграда и региона. Његови ученици редовно освајају 

медаље на такмичењима републичким и међународним. Задњи успех 

клуба је у мају месцу 2012 г., где је на Европском првенству у 

теквонду управо Борислав освојио 1 слато, 4 сребра и 1 бронзу у категорији ветерана. 

Једна од ученица Борислава Виткова у клиубу Таек Кион- Вера Тошева, окитила се 

бронзом у спарингу у тешкој категорији за жене. И друго двоје његових ученика- 

Николај Петков и Габриел Витков, такође су узели медаље. Тако да са овог Европског 

првенства клуб Таек-кион је отишао са 9 медаља за Бугарску 

 

Теквондо WTF клуб „Сунг-РиАтлантик“ 

Од 2000 г. теквондо WTF борба је 

јединствена источна бојна вештина, 

која је и олимпијска дисциплина. 

Клуб „Сунг-Ри Атлантик“ је члан 

бугарске теквондо WTF федерације, 

што значи да при постизању 

одређене квоте бугарских такмичара, 

они могу учествовати на олимпијади. 

Такмичари „Сунг-Ри Атлантик“ 

редовно учествују на републичким, 

европским и светским првенствима и 

често су носиоци медаља. Само у 

овој години могу се набројити 

следећи успеси клуба: Станислав Стајков осовјио је бронзу на 6-ом традиционалном 

теквондо турниру- верзија WTF, у турском граду Одрин у категорији до 58кг. На 

државном првенству Бугарске у олимпијском теквонду до фебруара 2012г. за младе до 

17 година  мушкарци и жене, из  ботевградског клуба било је 17 такмичара. Они су 

освојили 5 злата, 5 сребра и 1 бронзу. На крају прошле године Цветољуб Илијев 

освојио је бронзу код мушкараца до 68 кг., на отвореном првенству Северне Грчке у 

Солуну, са више од 500 спортиста из 7 земаља. Код деца на државним шампионату за 

децу у НСА (Софија) јула месеца 2012г. ученици другог разреда Иван Симеонов и 

Кристијан освојили су прва места у својим категоријама. Можда највећи успех „Сунг-ру 

Атлантик“ за ову годину и уопште у целој историји до сада је Европска титула на 

Европском првенству ма омладинце од 16 до 21 фодину јуна месеца у Атини, коју је 

освојио Владимир Дилаклиев 

Клуб за комбиноване бојне вештине (ММА) 

Овај клуб је сасвим нов и још нема историју, али брзо привлачи популарност 

љубитеља бојних вештина у Ботевграду. У њему се изучавају сада веома популарне 

Комбиноване борилачке вештине (енглески:Mixed Martial Arts познатије као ММА). ММА 

представља борилачки спорт, где противници покушавају да преузми контролу једнан 

над другим, за шта користе велики спектар дозвољених техника борбених вештина, 
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укључујући ударце (страјкинг) и борбу (граплинг). Борбе у ММА код професионалаца 

могу бити веома тешке и жестоке. Клуб, где тренирају ботевградски ММА борци налази 

се у пливачком комплексу „Левски“, а сала клуба назива се „Мемфис“. Он је са 

лицензом за учешће на турнирима.. У клубу тренутно тренира 20 чланова, међу којима 

ј еи 1 девојчица. 2012г. такмичар „Мемфиса“ Димитар Димитров осваја прву медаљу за 

клуб- бронзу у категорији до 77 кг. 

4.1.3. Оцена актуелног стања постојећих спортских објеката у општини Ботевград 

Спортски комплекс „Балкан“ 

Спортски комплекс „Балкан“ састоји се од неколико спортских објеката.На првом месту 

је стара хала „Балкан“, где своје утакмице игра КК “Балкан“. То је најстарија 

кошаркашка хала у Бугарској и доста је амортизована. Из тог разлога гради се нова 

хала и очекује се да она замени стару 2014г. 

Спортска сала „Балкан“ за акробатику 

То је једна од најбољих 

сала за спортску 

акробатику, недавно 

поправњена и опремљена 

специјалним квадрат, који 

се производи са у три 

земље света. Квадрат у 

Ботевграду је Руске 

производње. Поред сале 

за акробатику је 

кошаркашка сала за 

тренинге, где тренира 

КК„Балкан“, омладински 

тим ОК „Балкан“. Поред 

сале за тренинге налази се 

јединствена за Ботевград 

и Бугарску целогодишње 

покривено клизалиште, такође сасвим нова. Клизалиште служи првенствено за 

припреме у уметничком клизању деце, и слободну употребу свих осталих. 

Уз спортску халу „Балкан“ смештено је 4 кошаркашка терена , обновљена по пројекту 

2007CB16IPO006-2009-1-49 „ Подстицање прекограничне сарадње кроз модернизацију 

социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у општинама Ботевград и 

Палилула“, који се користе за  тренинге  омладинске школе КК „Балкан“, са слободну 

игру младих и школске кошарксшке турнире као „Младе наде“, који се одржавају сваке 

године априла месеца у Ботевграду. 

Око спортске хале „Балкан“ налази се и приватно игралиште за мали фудбал, чија 

употреба се наплаћује. 

Стадион „Христо Ботев“ 
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„Христо Ботев “ је бугарски стадион, који 

се налази у Ботевграду. На њему своје 

утакмице игра ФК „Балкан“. Стадион је 

са травном подлогом, капацитета 2500 

седишта, а 4000 са правостојећима. 

Седишта су у клубним бојама ФК 

„Балкан“- зелено и бело. Тренутно на 

њему тренира омладинска школа ФК 

„Балкан“ и редовно игра утакмице 

републичког шампионата за децу и 

омладину. Сваког месеца у периоду 

септембар – новембар и фебруар- април 

играју се по 2 утакмице. 

Спортски комплекс „Ботевград“ 

Спортски комплекс 

„Ботевград“ је 

сасвим нов и 

укључује базу на 

коју могу завидети 

многги бугарски 

градови. Међу 

спортским 

објектима на првом 

месту је отворени 

базен, 15 х 30 

метара. Уз њега је 

и базен за децу. 

После њега ту је и 

три терена са 

специјалном 

подлогом. Један је 

са комбинованом 

подлогом- за кошарку и одбојку, а друга два 

су тениски терени. И накрају травнати 

фудбалски терен за тренинге. 

Тениски терени спортског комплекса 

„Ботевград“ 

Тениски терени Ботевграда су сасвим нови 

објекти, на којима грађани уживају од марта 

2011г. Оба терена су опремљена зеленом 

акрилном подлогом „Deco color“ и погодни су 

, како за спаринг мечеве, тако и за тренинге 

за аматере и професионалце. 

Пливачки комплекс „Левски“ 
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У пливачком комплексу „Левски“ 

смештен је затворени базен Ботевграда, 

25х12 метара. У комплекси такође 

постоји и 2 сауне и 2 кабине за масажу. 

Осим тога комплекс садржи салу за 

борбу и астале за стони тенис на другом 

спрату. 

Школска спортска сала Ботевграда 

Три општинске школе у Ботевграду ПМГ 

„Асен Златаров“, основна школа 

„Никола Вапцаров“ и основна школа 

„Кирил и Методи“ имају три одлично 

опремљене фискултурне сале које осим за ученике се користе за тренинге оба 

теквондо клуба. ПМГ „Асен Златаров“ поседује и сопствен фудбалски стадион са 

атлетском стазом. 

Основна школа „Васил Левски “ налази се поред спортског комплекса „Васил Левски“ и 

користи његов богат садржај. 

Нова вишенаменска спортска хала 

У ботевграду тренутно је у процесу изградња нове спортске хале, која ће бити 

вишенаменска са капацитетом 4000 седишта. Очекује се крај изграње 2013г. 
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     4.1.4. Организоване спортске активности у општини Ботевград 

Следећи редовни спортски догађаји одржавају се на територији општине Ботевград. 

Исти програм је предвиђен и за 2012 г. 

 20.12.2012- 20.02.2013г. 

Првенство НКЛ (Национална Кошаркашка Лига) – сваког месеца одржава се минимум 

по 2 утакмице у хали „Балкан“. Првенство НКЛ је део државног спортског календара. 

 05.11-16.11.2012г. 

Школске игре – општински круг фудбал 

 м.фебруар 2013г. 

Школске игре- општински круг кошарка, шах и стони тенис 

 м.април 2013г. 

Турнир у кошарци - „Младе наде“- Одржава се на теренима испред хале „Балкан“ 

обновљени по пројекту 2007CB16IPO006-2009-1-49 „ Подстицање прекограничне 

сарадње кроз модернизацију социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у 

општинама Ботевград и Палилула“ део Програма за прекораничну сарадњу по 

Инструменту претприступне помоћи (ИПП) Бугарска – Србија. 

 м.мај 2013г. 

Теквондо ITF турнир за куп Благоевграда 

 од м. септембра 2012г. до м .априла 2013г. 

Регионално првенство у фудбалу, у коме учетвује омладински тим ФК „Балкан“. 

Двапута месечно играју бар по 2 утакмице на стадиону „Хр. Ботев“. Првенство је део 

државнос спортског календара. 

 м.новембар 2012г. 

Турнир у малом фудбали за аматере. 
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4.2. Представљање актуелног стања спорта у општини Палилула 

   4.2.1. Најпопуларнији спортови у општини Палилули 

Кошарка 

Кошарка је омиљени спорт у Палилули, исто као и у Ботевграду. Палилула је имала 

три кошаркашка клуба, који сада не функционишу, то су „Ергоном“, “Magic”,  „Југ Ниш“. 

Фудбал 

Фудбал у свим варијантама је веома популаран у Палилули. Два тима играју у 

Палилулској општини- ФК „Палилулац“ и ФК „Цар Константин“. Осим тога Палилула 

успешно развија женски фудбал, већ 40 година, где ЖФК „Машинац“ јерепубличке и 

балканске величине и са потенцијалом за европско признање  у женском фудбалу. 

Борбене вештине 

Борбене вештине су међу омиљеним и практичним спортовима на територији општине 

Палилула. О томе сведоче многобројни борбени клубови, где се тренирају различите 

источне вештине. Клубови су распрострањени не само у гдадском делу Палилуле, већ 

и у другим деловима Палилуле. Најпопуларнији су: 

- Теквондо- 2клуба : „Дае“ у Гаџином Хану и „Арес “ у Сокоту 

- Џудо -2клуба: „Шогун“ и „Наисус“, у „Наиусус“ је тренира само самба 

- Карате клубови : „Мокузо“ и „Ниш“ 

- Ајкидо клуб „Мусаши“ 

- Клубови за борилачке вештине „Св. Георги“ и „Међународна борба и обезбеђење“ 

Бејзбол 

Први бејзбол клуб у Србији основан је 1988г. у Београд у склопу спортског друштва 

„Партизан“. Тренутно играју у две лиге- Премиер Бејзбол Лига „Авирекс“ и „Прва лига 

Србије“. У „Авериксу“ такмичи се пет тимова, а у Првој Српској лиги- три. Један од њих 

је и бејзбол клуб „Ниш“. Осим првенства лиге. Сваке године одржава се турнир 

Београда за децу до 16 гогина 

Спортски риболов 

Спортски риболов се обавља из задовољства,улов је у количини за личну конзумацију. 

Риболовци одмарају и забављају се на тај начин. Спортски риболов врши се удицом, 

прилагођеном за улов одређене врсте рибе. У зависности од технике улова користи се 

од 1 до 3 удица. Спортски риболов на обалама реке Нишаве или вештачким језерима у 

близини ј евеома популаран међу грађанима Палилуле свих узраста. 

4.2.2 Спортски клубови , невладине организације које се баве спортом, спортски 

центрови, хале и други објекти. 

Спортски клубови у Палилули могу се поделити на неколико врста. 
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- Фудбалски клубови 

ФК „Палилулац“ 

 

ФК „Палилулац“ 

основан је 1952. 

Припада Нишкој 

дивизији, која ј ена 

четвртом нивоу у 

српском фудбалу. 

Сезоне 2010/2011 тим 

је обезбедио учешће у Првој Нишкој 

лиги, где учествује 16 клубова и играју 

по 30 утакмица у сезони. „Палилулац“ 

игра у белим дресовима са плавом 

линијом по дојагонали и плавим 

штуцнама. Тим игра на стадиону „Палилулка“ у Ниш и има своји омладинску школу и 

тим. 

 

ФК „Цар Константин“ 

Клуб је основан 1932 г. Сезону 2010/2011 завршава у Западној 

Српској лиги, што је трећи ниво у српском фудбалу. Име клуб је 

позајмио од римског императора Константина Великог, који је рођен 

у Ниш, раније називан Наисус. Константин Велики је први римски 

император, који званично прихвата хришћанство и на тај начин 

промовише хрисћанство. 

Клуб је основан 24 августа 1932г. у хотелу „Атина“ у Ниш, Палилула, 

који се налази у близини железничке станице. „Цар Константин“ постаје 

шетви фудбалски клуб у Ниш после ФК „Синђелић“, „Победа“, 

„Грађански“, „Југославија“. Оснивачи клуба су грађани нишких насеља 

– Бубањ и Ледена стена, радници железничке станице, штампарија 

„Цар Константин“ и привредна комора „Нишка епархија“, основана 

1925г. То га чини типичник железничиким тимом. Боје тима су типично 

беле мајице са црним шорцевима. До краја другог светког рата клуб се захухтава и 

игра против других градских клубова из Србије. Особина тима је ферплеј игра и 

поштење на терену. Управо због тога тим придобије велики број фанова и навијача. У 

том периоду клуб два пута постаје шампион Нишке лиге. 
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ФК „Машинац“ Женски фудбалски клуб са Палилуле такође има 

дугу историју с обзиром на историју женског фудбала у Европи 

уопште.Клуб је основан септембра 1975г. У периоду 1974-1980г. он 

је железнички женски фудбалски тим „Машинац“, а играчи по први 

пут железницом бесплатно путују по целој Југославији.Од 1975г. 

клуб обезбеђује додатне приходе, кроз продају осигурања и 

регистрације возила. 1987г. клуб се сели на терен „Делијски вис“, 

што постаје његов дом. Пре тога клуб није поседовао сопствен терен. У том периоду 

„Машинац“ постаје најуспешнији женски фудбалски тим у бившој Југославији и 

Југоисточној европи, освојивши 16 

Шампионских титула Југославије и 10 

Купа Југославије. Он је такође и позната 

фудбалска акадамија са више од 150 

играча, обучава велики број квалитетних 

атлета и водећи је у развоју женског 

фудбала у региону. Од 3000 играча који 

су прошли кроз клуб у последњих 30 

година, око 100 су са успешним 

менаџерским каријерама. Тренер тима је 

уједно и тренер репрезентације у 

женском фудбалу у периоду од 20 

година. 

Тим активно сарађује са клубовима из целог света. Циљ клуба је да уђе у топ 10 

Европског женског фудбала . http://www.zfkmasinac.com/en/Home 

 

Ајкидо центар 

 

Ајкидо центар ради у општинама Земун, Палилула и промовише здрав живот као 

филозофију међу ученицима, који су средњошколци изнад 15 година. Основни циљ је, 

то што свако може тренирати ајкидо, безобзира дали је пре тога тренирао неки спорт 

http://www.zfkmasinac.com/en/Home
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или не. Ајкидо развија физичке и психичке способности и због тога је препоручљив за 

омладину. 

Стрељачки клуб „Ниш“ 

Стрељачки клуб „Ниш“ је један од два клуба у Ниш и члан асоцијације стељаштва Ниш. 

Тренинзи су сваког дана осим недеље. Клуб има водећу улогу за развој овог спорта 

јужно од Београда. Он има дугу историју, која почиње 1986г. Још прве године клуб 

спроводи своје прво такмичење, а следећих година започиње долазак медаља са 

Југословенских и Балканских првенства. 90-тих година такмичари учествују на разним 

европским и светским првенствима у стрељаштву. Осим тренинга, клуб почиње за 

организовањем теоријске обуке у виду лекција. У последњих 20 година клуб је 

организовао више од 50 такмичења у Југославији, после тога у Србији и Црној Гори и 

Србији. Клуб придобива репутацију доброг организатора и гради пријатељске односе 

за клубовима из МАкедонскиг, Пољског и Бугарског стрељаштва. 

 

Параглајдинг клуб „Албатрос“ 

Параглајдинг клуб „Албатрос“ је група 

пилота, окупљени заједничким интересом – 

узбудљиво екстреман непознат за 1994г. 

спорт. Параглајдинг. Основни цељеви 

клуба су: организобано и безбедно летење, 

промовисање спорта, обука параглајдинга, 

окупљање нових чланова, учешће на 

такмичењима, организовање такмичења и 

очување животне средине у ваздушном 

простору око Ниша. За протеклих 15 година 

клуб је обучио 60 летача и сваког јуна 

организовао своје такмичење. Највећи 

успеси клуба су две националне титуле за 

пилоте ветеране, једна национална титула 

код жена и једна код јуниора. 
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Осим избројених клубова, Палилула нуди још много могућноси за спорт и учешће у 

различитим спортским клубовим. Ево списка познатијих: 

 Рекреацијски спортски клубови: 

Спортски клуб за пензионере и инвалиде 

Породични клуб за одмор „Гладијатор“ 

Спортски тим за рекреацију „Еко-кунг-фу академија“ 

Фитнес клубови: „Тами-гим“, фитнес и боди билдинг клуб „Релакс №1“, 

спортски клуб „Краљевић Марко гим“, „Спорт фит“, „Палестра“ 

Плесни клуб „Танго“ 

 Бејзбол и рагби клубови 

Бејзбол клуб „Ниш“ 

Рагби клуб „Палилак - чекићари“ 

 Клубови за тенис и стони тенис 

Тенис клуб „Газиместанац“ 

Тенис и багминтон клуб „Железничар“ 

 Стрељачки клубови 

Стрељачки клуб „Наисус“, стрељачки клуб за инвалиде, Ниш 

Стрељачка асоцијација „Милко Протић“ 

4.2.3. Оцена актуелног стања постојећих спотрских објеката у општини Палилула 

Стадион „Делијски вис“ 

То је стадион женског фудбалског тима „Машинац“. Има 1500 седишта, али је 

пројектован за 10 000 места са електричном расветом за међународне утакмице. 

Терен је са добро одржаваном травном подлогом. 

Стадион Палилулка 

Стадион клуба Палилулац. Овај стадион има локални значај, на њему тренира 

омладинска школа Палилулац. Стадион је са травном подлогом. 

Стадион ФК Цат Константин 

Стадион клуба ФК Цар Константин. Стадион од локалног значаја, са травном подлогом. 

Спортски терени Паше Пољане 

Од почетка маја ученици основне школе „Краљ Петар Први“ уживају у модерно 

опремљеној спортској сали. Финансирана је од стране Министарства омладине и 
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Спорта и града Ниша. Инвестиција је на 4,400 м2 . То су терени за одбојку, кошарку, 

рукомет, тенис, фитнес траке, атлетика, ски скокови. 

4.2.4. Организоване спортске активности у општини Палилула 

Фебруар 

 КОШАРКА: Финале купа Радивоја Кораћа, Ниш (до 19 фебруара) 

Март 

 ПРВА СРПСКА ЖЕНСКА ЛИГА- део пролећне фудбалске лиге 2012/2013 

ЖФК „Машинац“ 

 ПРВИ СРПСКИ КУП- пролећна сезона Раднички 

 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РАГБИЈУ 2013 

 УНИВЕРЗИТЕТСКА РАГБИ ЛИГА СРБИЈЕ 2013 

Април 

 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РАГБИЈУ 2013 

Јун 

 ОТВОРЕНО МЕЂУНАРОДНО ПРВЕНСТВО ГО ГР. НИШ-НИШ ОПЕН 2013 

 УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГО КЛУБ НИШКИХ СТУДЕНАТА 

 БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА КРОЗ СРБИЈУ „ПУТЕВИ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА“ – 

од Сремске Митровице (Сирмиум) кроз Костолац (Виминацијум) и Ниш 

(Медиана) и Зајечар (Ромулиана). Јун 2013, град Ниш,  „Бициклистичка трка 

кроз Србију“  

Август 

 ПЕТО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У КОЊИЧКИМ СКОКОВИМА „КУП СТ 

2013“, коњички клуб „Нониус“ 

Новембар 

 ПРВИ СРПСКИ КУП-део јесење сезоне  19.08 – 26.11, Раднички 

 ПРВА СРПСКА ЖЕНСКА ЛИГА- део јесење фудбалске лиге 2012/2013, ЖФК 

Машинац 

V. МЕРЕ ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ СПОРТА У ОБЕ ОПШТИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

АКЦИОНИПЛАН 

 

5.1. Анализа ситуације (SWOT) 

После детаљне презентације спортских профила општина Ботевград и Палилула, могу 

се синтетизовати следећи изводи обе општине: 
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Јаке Стране Слабе стране 

 Обе општине имају озбиљне 
традиције у развоју различитих 
спортова. Неко од спортива као што је 
фудбал ду развијени још пре другог 
светског рата 

 Обе општине нуде грађанима 
разновртан избор спортова, који могу 
тренирати професионални или 
аметерски. 

 Присутна је добра спортска база, 
врше се сталне модификације и гради 
се нова спортска инфрастуркура 
(Ботевград) 

 Присутна је традиција у тренерској 
професији. Обе општине поседују 
квалететним тренерским кадровима, 
који је посвећен својој професији и 
госишње обучава стотине деце и 
омладине. 

 Постоји интерес од стране младих 
према спорту. Много ученика се бави 
спортом, ако не професионално онда 
аматерски сваке недеље на 
објектима, обезбењени од општинске 
управе или у добро опремљеним 
фискултурним салама и двориштима 
основних и средњих школа у 
Ботевграду. 

 Првенствен је развој спорта за децу и 
младе. 

 Постоје традиције у организовању и 
учешћу на разним турнирима, на 
професионални републичким 
шампионатима у куповима, школски 
турнири и аматерски турнири. 

 Борилачке вештине су добро 
развијене у оба града 

 Професионални текводно такмичари 
Ботевграда су квалитетан ослонац 
теквондо репрезентацији Бугарске. 

 Фудбал је популаран спорт, али без 
значајних професионалних успеха у 
оба града. Изузетак је ЖФК 
„Машинац“ Палилула. 

 Грађани Палилуле могу користити 
спортске објекте на територији целог 
Ниша, трећи по величини град у 

 У Палилули спортски објекти су на 
нужем нивоу од истих у Ботевграду 

 Слаба промоција спортскиих објеката 

 Недоступност спортске 
инфраструктуре за јавно коришћење 

 Недостатак лакодоступне информације 
за спортске услуге које се нуде. 

 Недостатак прекограничних спортских 
иницијатива 
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Србији. После Београда и Новог Сада. 

Могућности Претње 

 Организовање спортских активности у 
Ботевграду и Палилули и развој 
будуће сарадње између две општине 
у области спорта, као кошарка, 
фудбал, борилачке вештине, које су 
добро развијене у оба града 

 Размена искуства у области 
тренерских акривности. 

 Заједнички спортско-тренерски 
кампови за ученике Ботевграда и 
Палилуле. 

 Могућност за заједничке спортске 
програме за ученике Ботевграда и 
Палилуле. 

 Недостатк жеље за сарадњу 
између спортских организација и 
клубова у општинама Палилула и 
Ботевград 

 Недостатак могућности за 
финансирање од стране обе 
општине Ботевград и Палилула на 
заједничким спортским 
манифестацијама у Ботевграду и 
Палилули 

 Финансијска несигурност обе 
општине 

 Недостатак интереса од стране 
грађана ка заједничким спортским 
активностима у Ботевграду и 
Палилули 

 Недовољно одржавање спортског 
комплекса. 

 

 

Анализ ситуације спортских профила општина Ботевград и Палилула показује, да обе 

општине имају озбиљне традиције у развоју спорта. У обе општине грађани имају 

могућност да се баве различитим спортовима, најпопуларнији у Ботевграду су 

кошарка, теквондо, спортска акробатика и атлетика. У Палилули међу омиљенима су 

фудбал,бојне вештине, стрељаштво, спортски риболов, и коњички спортови. У обе 

општине присутна је добра спортска база. Спортска база у Ботевграду је већим делом 

сасвим нова и наставља се са изградњом.Највећи инфраструктурни објекат је нова 

вишенаменска спортска хала, које ће бити готова 2014г. са капацитетом 4 000 седишта. 

Спорта база Палилуле такође је разноврстна. Предност је то што грађани Палилуле 

могу користити спортске објекте на територији целог Ниша, која је у великој близини 

Палилуле. У обе општине постоји традиција учешћа на разним турнирима, 

професиналним и аматерским. Могућности за сарадњу у области спорта су 

многобројне и касније су  описане идеје за такву заједничку сарадњу на територијама 

Бугарке и Србије. Изазови за обе општине су одржавање  и очување спортских база и 

успешно испуњење почетих инфраструктурних прејакат. Учешће више грађана на 

различитин спортсим дешавањима организованим у обе општине ј едруги изазов. На 

општинама је и одговорност организовања спортских манифестација, са акцентом на 

доступан спорт за све грађане. Коришћење општинске спортске инфраструктуре мора 

бити доступно, за што је могуће већи број грађана. Истовремено општине требају 

развијати школе за децу, популарних у Палилули и Ботевграду спортова. 
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5.2. Циљеви програма 

       Основни циљ 

Основни циљ овог Програма је представљање конкретних идеја за заједничку сарадњу 

у области спорта између општина Ботевград и Палилула, и на тај начин створи трајне 

везе између спортских организација обе општине- партнери, и на тај начин помогне 

прекограничној сарадњи између Бугарке и Србије. 

       Конкретни циљ 

 Промоција спорта и туризма у општинама Ботевград и Палилула; 

 Идентификација мера и стварање претпоставки за организовање две 

заједничких спортских активности, у којима би учествовали представници обе 

општине, што би се спровело на територијама Ботевграда и Палилула 

 Размена искуства у области спорта и туризма између две општине партнери –

Ботевград и Палилула 

 Идентификација мера за будућу сарадњу у области спорта и туризма између 

две општине – Ботевград и Палилула 

 Идентификација спортских догађаја у Ботевграду и Палилули за 2013 г. 

 Повећање броја људи различитих група грађана, који практикују спорт на 

територијама општина Ботевград и Палилула. 

 Стварање услова и могућности  за укључење деце и младих у спорт, с цељем 

побољшања њиховог здравља и физичке кондиције на територијама Палилула 

и Ботевград 

 Стварање услова уз помоћ општине за максимално и ефективно коришћење 

спортских објеката од стране грађана у Ботевграу и Палилули. 

 Стварање услова и могућности за подстицање грађана на територијама 

Ботевграда и Палилуле ка оганизоваим бављењем спортом за побољшање 

здравња и физичке кондиције. 

 Израда активане локале политике за промоцију и потстицај спорта и туризма. 
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5.3. Мере за организовање нових, специјализованих спортских активности и 

заједничке спортске иницијативе између две општине партнери Ботевград и 

Палилула. Индикативне активности за постизање цељева програма и акционог 

плана. 

После анализе горепомунути изводи из детаљног описа спортских профила општина 

Ботевград и Палилула могу се направити следећи предлози за заједничке спортске 

активности. 

Кошакрашко школско такмичење – домаћин Ботевград 

Циљ: Организовање кошаркашког турнира у Ботевграду за ученике пролећа 2013г., у 

трајању од три дана. 

Индикативни датум: март 2013г. Одржавање турнира петак – субота – недеља 

Место: реконструисана 4 кошаркашка терена поред хале „Балкан“  по пројекту 

2007CB16IPO006-2009-1-49 „ Подстицање прекограничне сарадње кроз модернизацију 

социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у општинама Ботевград и 

Палилула“ и затворена сала „Балкан“. 

Учесници: ученици од 4 разреда основне до 4 разреда средње школе. 

Тимови: тимови да буду састављени од дечака или девојчица или комбиновано. Да 

буду из једног разреда или одељења. Или комбиновани тимови  сачињени од најбоље 

играче у три узрастне групе – од 4-ти  до 6-ти разред, од 7-ми до 1 разред средње 

школе и 2-ги до 4-ти разред средње школе. 

Играју се утакмице по 40 минута, подељени на 4 дела по 10 минута са кратким 

паузама. 

Награде:  Значајније награде за победнике, награде за друго и треће место и 

симболични поклини за све учеснике. 

Гости: Позвати ученике бар ит 4 школа из Палилуле, при већем интересу и већи број. 

Смештај: размишљати за смештај у постојећим спортским објектим у Ботевграду или 

око њих у ђачким камповима са кухињом. 

Радионице: предвиђање радионица за учитеље и руководиоце школа учесника, на који 

би се разменила искуства и разговарало о проблемима у области спорта и физичког 

васпитања младих. Дискусија о могућностима за будуће спортске и друге културне 

иницијативе између школа из Ботевграда и Палилуле. 

Индикативни буџет: 4000 лв. (2 000 EUR) 

Борилачки турнир „Балкански лавови“- домаћин Палилула 

Циљ: Организовање борилачког турнира у Палилулу професионалне такмичаре и 

аматере на пролеће 2013г. у трајању од три дана. 

Индикативни датум: мај 2013г. Одржати турнир петак-субота-недеља. 
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Место: Фискултурна сала основне школе „Краљ Петар“, “ обновљен по пројекту 

2007CB16IPO006-2009-1-49 „ Подстицање прекограничне сарадње кроз модернизацију 

социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у општинама Ботевград и 

Палилула“ 

Учесници: професионални такмичари и аматери, са жељом да учестују. 

Награде: Предвиђен наградни фонд за победнике, макар и симболичан, поошртавање 

другог и трећег места. 

Гости: позвати предсставнике два теквондо клуба у Ботевграду и нови ММА клуб за 

бојне вештине 

Смештај: размишљати о смештају у постојећим спортским објектима у бази или око 

Палилуле, тип спортски камп. 

Радионице: предвидити радионице са презентацијом успешних спортиста, тренера, 

менаџера клубова и других спортских личности.Обезбедити приступ свим 

заинтересованим учесницима. Иницирати дискусије, о проблемима и питањима, који 

стоје пред спортске клубове у обе општине, размена искуства. 

Индикативни буџет: 2 000 EUR 

Очекивани резултати и индикатори успеха оба догађаја 

Активност: Период 

реализације: 

Организатори: Очекивани 

резултати: 

Индикатори 

успеха: 

Кошаркашки 

школски 

турнир- 

домаћин 

Ботевград 

Март 2013 г. Општина 

Ботевград, 

служба 

„Инвестиције“ и 

спортски 

експерт-Г-н 

Петко Колев  

Организован 

кошаркашки 

турнир у 

Ботевграду за 

ученике од 4-ог 

разреда 

основне до 4-ог 

разреда 

средње школе 

из Ботевграда и 

Палилуле. 

- На турниру 
је 
учествовало 
више од 100 
деце (по 50 из 
Ботевграда и 
Палилуле); 

- На турниру 
су 
учествовали 
представници 
бар 3 школе 
ит Ботевграда 
и 3 из 
Палилуле; 

- На турниру 
је 
учествовало 
деце из сваког 
од 9 разреда; 

- Посећеност 
турнира- бар 
300 гледаоца 
(деце и 
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одраслих); 

- Турнир је 
промовисан 
на сајту 
општине 
Ботевград; 

- Турнир је 
промовисан у 
локалним 
медијима, у 
Ботевграду и 
Палилули 
(новине, 
радио , 
телевизија) и 
на интернету  

Борилачки 

турнир 

„Балкански 

лавови“- 

домаћин 

Палилула 

Май 2013 г. Општина 

Палилула 

Организован 

борилачки 

турнир у 

Ботевграду за 

професионалце 

и аматере у 

трајању од три 

дана. 

- На турниру 
је 
учествовало 
више од 50 
учесника (по 
25 из 
Ботевграда и 
Палилуле) 

- На турниру 
је 
учествовало 
бар 2 
спортска 
клуба из 
Ботевграда и 
2 из 
Палилуле.На 
турниру су 
учествовали 
представници 
бар 2 школе 
из Ботевграда 
и 2 школе из 
Палилуле. 

- Посећеност 
турнира- бар 
300 
гледалаца 
(деце и 
одраслих) 

- Турнир је 
промовисан 
на сајту 
општине 
Палилула; 
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- Турнир је 
промовисан у 
локалним 
медијима, у 
Ботевграду и 
Палилули 
(новине, 
радио , 
телевизија) и 
на интернету 

 

 

5.4.Циљне групе и обухват предложених заједничких спортских активности у 

општинама Ботевград и Палилула 

 Спортски клубови и спортске организације у Ботевграду и Палилули 

 Ђаци и студенти, на територијама Ботевграда и Палилуле 

 Представници различитих социјалних група грађана, који се баве спортом и 

туризмом кроз индивидуалне или организоване активности. 

 Невладине организације и друге грађанске структуре из региона, које подстичу и 

промовушу спортске активности 

 Три основне школе и једна гинмазија на територији Ботевграда, Међународна 

Виша Бизнис Школа –Ботевград 

 Три основне школе и једна гинмазија на територији Палилуле, Нишки 

универзитет. 

5.5. Мере за побољшање спортске инфраструктуре у обе општине. 

Један од циљева овог програма био је израда оцене спортских објеката у обе 

општине. Та оцена служи, за предлог мера за побољшање спортске инфраструктуре у 

општинама Ботевград и ПАлилула. 

Изводи са инвентаризације спортске инфрастуркутре у обе општине: 

 Посотји спортска инфрастуркура у обе општине 

 У  Ботевграду постоје велики и средњи по величини објекти, који су или сасвим 

нови или изграђени у протеклих 5 година. Активно се наставља са изградњом. 

 Очекује се изградња вишенаменске хале са 4 000 седишта у Ботевграду до 

краја 2013г. 

 Материјално – техничка база у неким школама је физички и морално застарела, 

а у већем делу и недовољна. То важи нарочито за школе у Палилули и 

државне школе у Ботевграду. 
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 Општинске школе у Ботевграду имају добру базу, која се користи чак и за 

тренинге професионалних такмичара. 

 За побољшање услова у школама у Палилули направњени у специјални напори 

у пројекту „Подстицање прекограничне сарадње кроз модернизацију 

социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у општинама 

Ботевград и Палилула“. Уложена су средства за усавршавање, обогаћивање 

и повећање ове базе – спортске опреме- уређају за атлетику и гимнастику, као 

и преуређење школског дворишта школе „Краљ Петар“ у атлетску стазу,која би 

омогућила деци тренирање атлетике, гимнастике и других спортова у 

дворишту школе „Краљ Петар“ 

 Од почетка маја  ученици школе „Краљ Петар Први“ уживају у модерно 

опремљеној спортској сали. Сала је финансирана од стране Министарства 

омладине и спорта Србије и града Ниш. Инвестиција се простире на 4 400 м2. 

То су спортски терени за одбојку, кошарку и рукомет, тенис, фитнес траке, 

атлетику и ски скокове. 

 У Ботевграду по пројекту „Подстицање прекограничне сарадње кроз 

модернизацију социјалне спортске инфраструктуре у области спорта у 

општинама Ботевград и Палилула“ изграђено ј е4 нова кошаркашка терена, 

коју су предвиђени за тренинге и игру омладиснког састава клуба „Балкан“, као 

и за све остале ученике, младе и старе, са жељом да се баве кошарком. 

Четири терена су опремљена клупама за публику, што их чини идеалним за 

спровођење кошаркашких турнира, као већ традиционалног турнира „Младе 

наде“ априла месеца по Пројекту, турнир са гостима- ученици из Палилуле 

 Објекти као четири нова кошаркашка терена подстичу изваншколско бављење 

спортом. 

Предложене мере за побољшање спортске инфраструктуре у општинама 

Ботевград и Палилула. 

Предложене 

мере: 

Место: Период 

одржавања: 

Организатор: Индикатор за 

постигнуте резултате: 

1.Побољшање 

услова за 

спровођење 

атлетских трка 

на стадиону 

„Христо Ботев“ 

Ботевград, 

стадион 

„Христо 

Ботев“ 

Мај 2013 г – 

Мај 2015 г. 

Општина 

Ботевград, 

служба 

„Инвестиције“ 

- Побољшана подлога 
за трчање 

- Добијањсертификата 
за писту за 
републичке и светске 
рекорде 

- Постављени објекти 
за скок с мотком, 
удаљ, и увис. 

2. Побољшање 

услова за 

фудбал на 

стадиону „Цар 

Палилула, 

стадион 

„Цар 

Мај 2013 г – 

Мај 2015 г. 

Општина 

Палилула 
- Побољшана травна 

подлога на стадиону; 

- Постављено 750 
седишта и изграђено 
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Константин“ Константин“ још 500 за 
правостојеће. 

- Поправка 
свлачионица на 
стадиону 

- Поправка тоалета на 
стадиону. 

 

5.6. Позитивни резултати и будући аспекти заједничких пројеката у области 

спорта 

Будућа сарадња у области спорта, као и преложени два заједничка спортске 

догађаја у Ботевграду и Палилули од користи је за обе општине. Сарадња у области  

спорта постићи ће директно или индиректно следеће резултате: 

 Повећање квалитета школско – тренерског просеца у датом спорту 

 Повећање техничких способности ученика 

 Наставиће европски стандард обуке, где је таква размена практика межу 

чланицама. То ће индиректно помоћи интеграцији Србије ка ЕУ. 

 Кроз учешће у заједничким спортским камповима са партнерима из других 

земаља, ученици ће придобити нова знања у области спорта. То ће 

проширити њихов видеокруг. 

 Размениће се методи за обуку и тренинге 

 Заједнички спортски кампови пружиће прилику ученицима и њиховим 

тренерима да науче, разраде и употребе ефикасне моделе тренирања. 

 На тај начина отриће се могућности за повећања спортских резултата 

 Не на задњем месту, ефекат заједничких спортских манифестација биће- 

развој способности за тимски рад, знање бугарског и српског језика, као и 

усавршавање енглеског језика који ће се употребљавата за време 

заједничких тренинга и у слободном времену. 

 

VI. МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОТЕВГРАД И ПАЛИЛУЛА 

 

 6.1. Мере за заједнички развој спорта и туризма у обе општине 

 

Спортска такмичења, спроведена и организована од стране школа  су основа за 

почетну школску припрему у омладинском спорту. Ова делатност мора имати 

приоритетно место у програму за развој спорта у обе општине и да је прилагођена 

ваншколским тренинзима и такмичењима ученика. Школска руководства морају 

активније тражити путеве и механизме за  обезбеђивање додатних средстава за развој 

спорта у школама. Неопходно је спорт у школама, који је доказао своју ефикасност при 
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спровођену почетне обуке међу великим бројем ученика и омогућио одабир и селекцију 

талентоване деце за СК, да буде сачуван. 

 

Пример три основне школе у Ботевграду овге је нарочито позитиван. 

 

 Заједнички спортско-тренерски камп за ученике из Ботевграда и Палилуле сачињени 

од спортских одељења или оних који редоно тренирају неки спорт. Ови кампови 

допринеће учвршћивању спортске сарадње између две опшине. У камповима ученици, 

наставници и тренери могу променити искуства, тренирати заједно и обучавати се 

зајено. 

 

Отварање изложбе фотографија са заједничких спортских иницијатица (турнири, 

утакмице) и спортских кампова у партнерској држави 

Отварање изложбе манифестација, одржани у Палилули у Ботевграду, и изложба 

фотографија заједничких догађаја проведених у Ботевграду у Палилули 

Организовање официјалне фудбалске утакмице између деце и омлединаца ФК 

„Ботевград“ и ФК  „Палилула“ 

  Две фудбалске школу могу одмерити снаге на стадиону Палилулак. 

Организовање заједничког летовања са планинарењем за ученике из Палилуле и 

Ботевграда у Балкану Ботевграда 

  Таква екскурзија истовремено ће бити физичко напорна и културно – опуштајућу 

доживљај  за ученике. Они би упознали бугарску планину, упознали једни са другима, и 

научили да помажи једни другима у планинским условима. За време екскурзије 

ученицима  биће од користи курс Бугарког Црвеног Крта и планинске орјентације, што 

би им користило у будућности. 

Предложене мере за заједнички развој спорта и туризма у обе општине: 

Предложене 

мере: 

Место: Период 

одржавања: 

Организатор: Индикативни 

буџет: 

Индикатори за 

постигнуте 

резултате 

Спортска 

такмичења, 

организована 

и спроведена 

од стране 

школа 

Предлози су у т.5.3 овог Програма 

Заједнички 

спорткско- 

тренерски 

кампови за 

ученике 

Батевграда и 

Ботевград, 

Палилула 

Јун2013 г - 

јун 2015 г. 

Општина 

Ботевград, 

спортски 

експерт 

ЕUR 2000 
- Проведена 2 

спортско кампа 
за цео период, 
1 у Ботевграду 
и 1 у Палилули; 

- Спроведено 2 
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Палилуле спортска кампа  
у два 
различита 
спорта 

- Учествовало 
120 ученика из 
општина 
Ботевград и 
Палилула 

- Учествовало 30 
предтавника 
наставника и 
тренера 

Отварање 

изложбе 

фотографија 

са заједничких 

спортских 

иницијатива 

(турнири, 

такмичења) и 

спортски 

кампови у 

партнерској 

држави. 

Ботевград- 

зграда 

општине, 

Палилула – 

зграда 

општине 

Април 2013г. 

у Ботевграду 

(за период од 

1 месец), 

и 

јун 2013г. у 

Палилули (1 

месец) 

Општина 

Палилула, 

PR, Г-н  

Драган 

Видојковић 

EUR 500 
- Отворене 2 

изложбе у 
Ботевграду и 
Палилули 

- Минимум 
1 000 
посетиоца 
изложби у 
Ботевграду и 
Палилули 

Организовање 

званичне 

фудбалске 

утакмице 

између деце и 

омладинаца 

ФК 

„Ботевград“ и 

ФК 

„Палилулак“ 

на Палилулку 

Стадион 

„Палилулак“ 

Палилула 

Септембар 

2013г. 

Општина 

Палилула, 

PR, Г-н 

Драган 

Видојковић 

EUR 1250 
- Проведена 1 

званична 
утакмица 
између деце и 
омладинаца ФК 
„Ботевград“ и 
ФК „Палилулак“ 
у Палилули 

- Учешће укупно 
30 деце и 
омладинаца из 
ФК „Ботевград“ 
и ФК 
„Палилулак“ 

- Бар 400 
гледалаца на 
фудбалској 
утакмици 

- Фудбалска 
утакмица 
објављена у 2 
локалне медије 
и 2 интернет 
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медија. 

Организовање 

заједниког 

екскурзијског 

летовања са 

планинарењем 

за ученике 

Палилуле и 

Ботевграда на 

Балкану 

Ботевграда 

Ботевград Јун 2013г. Општина 

Ботевград, 

спортски 

експерт 

EUR 1500 
- Проведено 

заједничко 
екскурзиско 
летовање са 
планинарење
м за ученике 
Ботевграда и 
Палилуле 

- Учешће 50 
ученика из 
Ботевграда и 
Палилуле 

- Учешће тима 
од 10 
наставника 

- Проведен 
семинар на 
тему 
„Орјентација 
на планини и 
БЦК“ за 
ученике и 
наставнике 

 

 

6.2. Мере за развој алтернативних облика туризм 

Да би се предложиле мере за развој 

алтернативног туризма у Ботевграду и 

Палилули, прво морамо дефинисати 

појам „алтернативни туризам“ и одвојимо 

од остале врсте туризма по следећим 

карактеристикама: 

 Као филозофија и начин  на који се 

спроводи он је алтернатива 

стандардног, масовног туризма. 

Основни акценат у тим путовањима 

је дотаћи  сачувану природу, 

аутентичну атмосверу и кухињу, 

очуване традиције и недостатак 

ружних обележја урбанизма. 

 Он интересује идивидуалне туристе 

и организоване у малим и средњим 

групама (8-15 људи), очекујући да науче нешто на својој екскурзији. 

Дефиниција алтернативног туризма. 

Алтернативне форме туризма уједињују 

туристичке пакете или посебне 

туристичке услуге, које се опредељују 

као алтернатива масовном туристичком 

производу по начину понуде, 

ангажовања људских ресурса. Такви су : 

сеоски, еко, планински, авантуристички 

(бицикл, јахање, скијање, кајак, роњење 

улазак у пећине...), тематски – везан за 

културно- историјско наследство, 

туризам везан за религију, вино, 

националну кухињу, етнографију, 

традиционалну музику и занат.  
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 Алтернатива је и у погледу пружаоца услуга-  основну улогу имају власници 

породичних хотела, кућа, викендица, манастири, планинарски водичи, 

произвођачи оргиналних занатских производа и др. 

 Практикује се у географским регионима, који се налазе даље од основних 

маршута- обично планински и сеоски региони, без одбацивања малих мирних 

породичних хотела на морској обали. 

 Уместо пасивног конзуматорског пакета услуга у праграме су укључени 

разновидне активности које су усмерене на изградњу, обуку и усавршавање 

учесника 

 Алтернативни туризам успротивљује се  социјалном и економском паду- он је 

носиоц нових нада у друштву и нових идеја за регионални и локални развој. 

Алтернативни туризам уздиже као приоритет однос ка природи, традицијама и 

интересима локалног становништва. 

Форме алтернативног туризма, предлог за Ботеград и Палилулу 

 

Врста 

алтернативног 

туризма: 

Где? За кога? Белешке: 

Авантуристички- 

зимски 

Ботевград, 

Палилула 

За туристе 

добре физичке 

кондиције 

Планинарење скијама и 

моторним санкама. 

Авантуристички -

летњи 

Ботевград, 

Палилула 

За туристе 

добре физичке 

кондиције 

 кану, кајак, рафтинг 
 Планински бицикл 
 Коњички туризам 
 пењање 

Може се практиковати на 
планинама и око Ботевграда и 
око Палилуле. 

Авантуристички - 

летачки 

Палилула За туристе 

добре физичке 

кондиције 

Параглајдинг 

Природњачки Ботевград, 

Палилула 

Све узрасти Путовања са интересом ка 

геологијом, ботаником, 

орнитологијом, и посматрањем 

дивљих животиња на планинама 

Селчевица и Балкан 

Архитектурни и 

археологијски 

Ботевград, 

Палилула 

Све узрасти Може се практиковати у обе 

општине, оне нуде довољно 

праисторијских, римских и 

византијских остатака 

(територија парка Бубањ). У 
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Ботевграду као и у Палилули 

може се проучавати ренесансна 

архитектура на сачуваним 

зградама. 

Релгијски Ботевград, 

Палилула 

Све узрасти Посета манастира и светих 

места-  многобројних у обе 

општине 

Посматрање и обука 

традиционим 

занатима 

Ботевград, 

Палилула 

Све узрасти вез, ткање, плетење, керамика, 

резбарење, ливење звона и 

израда музичких инструмената; 

Сеоски Ботевград, 

Палилула 

Узраст изнад 

18 г. 

Могуће је практиковати у селима 

и Ботевграда и Палилуле 

Вински и кулинарни Ботевград, 

Палилула 

Узраст изнад 

18г. 

Путовања упознавања са 

традиционим бугарским и 

српским јелима и вином. 
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VII. ЗАКЉУЧАК 

Са педложеним програмом спорта прадстављн је развој спорта у општинама Ботевград и 

Палилула. описани су омиљени спортови у оба града, спортски кубови, неки од познатијих 

спортских личности и њихови успеси и спортски објекти. Детаљни осврт на спортска 

питања пружио ј емогућност израде анализе и оцене спортских профила општина 

Ботевград и Палилула. предложене су мере за развој спортског туризма и других врста 

алтернативног туризма, за које постоје услови у обе општине. На бази направљене 

анализе и оцене направљени су предлози за две заједничке спортске активности, које би 

се спровеле наредне године у општинама Ботевград и Палилула. То су турнир у кошарци 

за дацу и омладинце на обновљеним по пројекту 2007CB16IPO006-2009-1-49 „ Подстицање 

прекограничне сарадње кроз модернизацију социјалне спортске инфраструктуре у области 

спорта у општинама Ботевград и Палилула“ 4 кошаркашка терена поред хале „Балкан“ у 

Ботевграду и борилачки турнир за професионалце и аматере у реконструисаној 

фискултурној сали основне школе „Краљ Петар“ у Палилули. обновљена такође по 

пројекту. Очекивања су да се после успешног одржавања ових манифестација, створи 

традиција за одржавање заједничких спортских и спортско- туристичких активности, који би 

били корисни за обе општине. Заједнички догађаји створиће услове за сарадњу, размену 

искуства, како  за учеснике у њима тако и за професионалце и руководство као што су 

наставници, тренери,  спортски менаџери. предложене мере за организовање нових 

спортских активности и заједничких спортских иницијатива, као и з аразвој спотске 

инфраструктуре, уперени су ка потстицају спортским активностим међу грађанима и 

највише ка младима (ђацима и студентима). Коришћење постојеће инфрастуктуре такође 

мора бити окренуто масовном спорту. Сви ови напори, свакако ће показати позитивни 

резултат за развој спорта и туризма у обе општине-партнери – Ботевград и Палилула,али и 

за трансгранички регион. 

 

 

 

VIII. Спортски календар, додатак уз програм 


