ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СПОРТА И ТУРИЗМА В
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2019 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През изтеклата спортно-състезателна 2019 г. се наблюдава повишен интерес към спортната дейност,
организирана на територията на Община Гълъбово. Основните спортни направления, подпомагани от
Общината като масов спорт, ученически спорт и спортни клубове, очертават ясно необходимостта от
конкретни условия за съществуването и развитието им.
Строго специфични са средствата и методите не само за подпомагане, но и за усъвършенстване на
Общинската система за физическото възпитание и спорт по тези направления.
Финансовото подпомагане от страна на Община Гълъбово е факт, който съдейства за привличане на
повече деца, ученици и граждани занимаващи се със спортна дейност.
Община Гълъбово е насочена към финансово и организационно подпомагане на спортна дейност,
осъществявана в училищата, при провеждане на ученическите спорни игри, организиране на спортни
празници за младите хора и прояви от спортните календари на клубовете.
Системата за физическото възпитание и спорт е предназначена за подобряване на здравето,
физическото развитие и дееспособност на жителите на Община Гълъбово, както и създаването на
предпоставки и условия за въстановяването и подем на спорта в Общината, укрепването на неговите
водещи позиции в региона, страната и международния спорт.
Община Гълъбово съвместно и в сътрудничество със спортните клубове, подкрепят и развиват спорта
за високи постижения, за издигането на неговите престижни и възпитателни функции като: откриване и
подпомагане на талантите в спорта; предоставяне на подходящи спортни съоражения за тренировъчната и
състезателна дейност; материално обезпечаване и медицинско обслужване на спортисти и отбори.
СПОРТНИ КЛУБОВЕ
На територията на Община Гълъбово към настоящия момент, има регистрирани седем спортни клуба и
едно туристическо дружество, които участват в спортните прояви, съгласно утвърдените спортни
календари през годината от техните федерации:
І. Спортен клуб по борба „Енергетик”- участва в тренировъчния и състезателен процес с възрастови
групи: деца, момчета и кадети.
Призови места школата по борба спечели като участва в републикански състезания и турнири в
градовете – Стара Загора, Сливен, Асеновград, Гълъбово, Търново, Бургас, Димитровград, Горна
Оряховица, Пловдив, София и др. Една от успешните е 2019 година, където Спортен клуб по борба
„Енергетик” участва в 25 турнира и получи 105 медала.
Международен турнир по борба в град Одрин: Виктор Нейчев – ІІ-ро място – категория 51 кг. –
кадети; Георги Тодоров – ІІІ-то място – категория 35 кг. – деца; Светлозар Вълчанов – ІІІ-то място –
категория 32 кг. – деца.
Държавно лично първенство по свободна борба за деца: Григор Чернаков – І-во място – категория 53
кг.; Георги Тодоров – ІІІ-то място – категория 35 кг.
Държавен лично-отборен шампионат по свободна борба за деца: Григор Чернаков – І-во място –
категория 53 кг.; Георги Тодоров – ІІІ-то място – категория 35 кг.
Отборът за деца завоюва престижното V-то място в Държавен лично-отборен шампионат по
свободна борба за деца от 60 отбора в гр.Сливен.
Едно от най-крупните спортни мероприятия в Община Гълъбово е Международният турнир по борба
свободен стил за момчета „Злати Д.Ройдев”. Турнирът бе проведен за деветнадесети път на 16.03. и
17.03.2019 г. Участие взеха над 25 спортни клуба от страната и 6 отбора от чужбина. В турнира клубът по
борба от гр.Гълъбово участва в пълен състав, като спечелиха призови места в отделните категории: Дянко
Петров – І-во място – категория 47 кг.; Денис Стоянов – ІІ-ро място – категория 53 кг.; Кристиян Канев –
ІІІ-то място – категория 42 кг. Купата за най-добър състезател от Международният турнир по борба
свободен стил за момчета „Злати Д.Ройдев” бе връчена на Дянко Петров, борец от школата на
Спортен клуб по борба „Енергетик”.
Основната цел на клуба по борба е привличането на млади състезатели от подготвителните групи,
тяхното обучение в тренировъчния процес за постигане на високи спортни резултати и заемане на призови
места в турнири, състезания и Държавни първенства от спортния календар на Българската Федерация по
Борба.
Борбата е популярен спорт в Община Гълъбово, вече има изградени традиции и ние се радваме, че също
даваме своя принос за утвърждаването и развитието на този вид спорт и че вече сме част от българската
борба, която има най-здравите корени от всички спортове в България.
Основно клубът се финансира и подпомага от Община Гълъбово и БФБ.
ІІ. Спортен Хандбален клуб „Енергетик” - през изминалата 2019 година не взе участие в Държавното
първенство и турнири.
Основно клубът се финансира и подпомага от Община Гълъбово, БФХ и фирми.
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ІІІ. Футболен клуб „Ботев” гр.Гълъбово взе участие в състезателната година в Областното футболно
първенство с възрастови групи: подготвителна група, деца, юноши младша, юноши старша и мъже.
ФК „БОТЕВ” – мъже със старши треньор Митко Коцинов, пом.треньор Георги Кирилов представи
гр.Гълъбово за поредна година в „Б” професионална група, като зае 11-то място на полусезона с 22 точки.
Изиграни бяха 17 срещи, като от тях 6 победи, 4 равенства и 7 загуби.
„Лудогорец 2” гр.Разград – „Ботев” гр.Гълъбово
2:2
„Пирин” гр.Благоевград – „Ботев” гр.Гълъбово
2:2
„Ботев” гр.Гълъбово – „Локомотив 1929” гр.София
0:3
„Спартак” гр.Плевен – „Ботев” гр.Гълъбово
0:0
„Ботев” гр.Гълъбово – „Спартак” гр.Варна
1:0
„Монтана” гр.Монтана – „Ботев” гр.Гълъбово
3:0
„Ботев” гр.Гълъбово – „Поморие” гр.Поморие
1:0
„Локомотив” гр.Горна Оряховица – „Ботев” гр.Гълъбово
3:2
„Ботев” гр.Гълъбово – „Струмска слава” гр.Радомир
2:1
„Ботев” гр.Гълъбово – „Септември” гр.София
1:2
„Литекс” гр.Гълъбово – „Ботев” гр.Гълъбово
3:0
„Ботев” гр.Гълъбово – „Черноморец” гр.Балчик
2:1
„Кариана” гр.Ерден – „Ботев” гр.Гълъбово
0:0
„Ботев” гр.Гълъбово – „Нефтохимик Бургас 1962”
3:2
„Хебър 1918” гр.Пазарджик – „Ботев” гр.Гълъбово
1:0
„Ботев” гр.Гълъбово – „ЦСКА 1948” гр.София
4:5
„Ботев” гр.Гълъбово – „Лудогорец 2” гр.Разград
1:0
Философията на ФК „Ботев” Гълъбово е да привлече децата в малкия град и да ги приучи на сериозно
отношение към тренировъчния процес, на постоянство и себераздаване, без да се пречи на учебния процес в
училищата, съобразно с Конвенцията на закона за закрила на детето и според изискванията на БФС.
Целите на отбора са да привлича по-голям брой деца и младежи, да им създава и осигурява добри
условия за тренировъчен процес, начално обучение и усъвършенстване на футболните умения и навици.
През изминалия сезон 2018/2019 в ДЮШ на ФК „Ботев” гр.Гълъбово бяха сформирани и участваха в
първенствата на Областен съвет на БФС гр.Стара Загора с четири възрастови групи: подготвителна група,
деца, младша и старша възраст.
През настоящата футболна година тези възрастови групи не се променят, но отговарят на изискванията
на БФС за професионален клуб от „Б” група.
За настоящата футболна година за директор на ДЮШ по футбол е назначен: Янко Вълканов – треньор
по футбол с лиценз „А”, отговарящ на изискванията на БФС.
Подготвителна група деца родени след 2007 г. се води от Даниел Карадимов. Те ще бъдат включени в
програмата на Областния съвет на БФС и ще вземат участие в допълнителни турнири, организирани от
общината и областта.
Деца родени след 2005 г. се водят от Яни Нуцов. Те ще бъдат включени в програмата на Областния
съвет на БФС и ще вземат участие в допълнителни турнири, организирани от общината и областта.
Младша възраст – отборът е от момчета родени 2004 г. и 2003 г. Той се ръководи от Яни Нуцов. Те ще
бъдат включени в програмата на Областния съвет на БФС и ще вземат участие в допълнителни турнири.
Старша възраст – младежи от набор 2001 г. и 2002 г. сформират отбор под ръководството на Даниел
Карадимов. Те ще вземат участие в групата от областните центрове Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Основно клубът се финансира от Община Гълъбово, AES, спонсори и др.
ІV. През изтеклата 2019 година Клубът по тенис на маса не взе участие в Държавното първенство и
турнири.
Основно клубът се финансира от Община Гълъбово, спонсори и др.
V. Клубът по Бадминтон „Спортен клуб Гълъбово” е регистриран през 2011 г. на 19.04.2011 г. в
Министерството на Правосъдието като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
обществено-полезна дейност, под № 20110419014. Лицензът на клуба от Министерството на физическото
възпитание и спорта е издаден под № 1-007-049 от 07.01.2011 г. като член на БФ по Бадминтон.
Клубът беше подпомогнат материално – мрежи, ракети, пера от БФ по Бадминтон, а спортната зала
беше предоставена от Община Гълъбово.
През 2019 година „Бадминтон клуб Гълъбово” е един от водещите клубове в страната при организиране
и провеждане на състезания по бадминтон.
В отлични условия и организация бяха проведени най-големите турнира през годината:
- Държавен личен шампионат за момчета и момичета под 11 години, където освен състезателите
участващи в шампионата, се включиха в съдийството по-големите деца.
- Национална верига по бадминтон за мъже и жени, където участие взеха над 210 състезателя от
цялата страна.
Организирани турнири за 2019 година: Национална верига „Млади таланти” за деца под 13 и 15 години,
Национална верига по бадминтон за мъже и жени; Държавен личен шампионат за момчета и момичета под
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11 години; Национална верига „Млади таланти” за деца под 11 и 15 години; Национална верига „Млади
таланти” за деца под 11, 13 и 15 години – финален турнир; Коледен турнир за деца и любители.
С отличните треньорски взаимоотношения, изградени между БК Гълъбово и БК „НСА” София, през
2019 г. отново събраха деца от двата клуба на подготовка. Целта бе подобряване на физическата подготовка
на състезателите, усъвършенстване на изградени технически умения и обиграване на състезателите в корта,
както и създаване на приятелски взаимоотношения между децата още от ранна детска възраст и постигане
на единство.
Продължителността на подготвителния лагер за състезателите на „Бадминтон клуб Гълъбово” бе 6 дни и
се проведе в комплекс ММЦ Приморско. На лагера присъстваха 15 деца, трениращи бадминтон към БК
Гълъбово.
През 2019 г. „Бадминтон клуб Гълъбово” се радва на интерес от страна на любители на бадминтона,
които допринасят за развитието му в гр.Гълъбово, взимат участие на турнири по бадминтон, организирани
от Националната Верига по бадминтон, Национални турнири за любители и ветерани, организирани от
клубовете по бадминтон в страната.
През изминалата 2019 г. нашите състезатели участваха в общо 35 турнира, като спечелиха 106 медала
от тях. Постигнати резултати на турнирите: Държавни лични и отборни шампионати – 3; Национална
верига „Млади таланти” – 21; Национална верига по бадминтон за мъже и жени – 37; Международни
турнири – 8; Зонални лични и отборни първенства – 26; Национални турнири и купи – 11.
Тренировъчната дейност, която започнахме е посещавана от много деца, тъй като спортът бадминтон е
много динамична увлекателна игра и развива много качества като: бързина, реакция, издръжливост,
колективен дух и приятелство между играчите. Оформени бяха възрастови групи от 9-11; 11-13; 13-15; 1517 години, любители и ветерани. Всички те ще вземат участие през 2020 г. в Държавните лични и отборни
шампионати.
Надяваме се през новата 2020 г. да постигнем нови успехи, които да допринесат за по-голямото
въвеждане на спорта Бадминтон като широко достъпен спорт и въвеждането му в училищата като
задължително избираем предмет.
VІ. Клубът /школа/ по Художествена гимнастика започва дейност през декември 2010 г. в Дома на
Културата гр.Гълъбово. СКХГ „Гълъбово“ бе регистриран като нов клуб в БФХГ на 31 януари 2013 г.
През изтеклата 2019 г. СКХГ „Гълъбово”, в лицето на треньори и състезателки, положиха старание за
постигане на оптимална спортна форма и достойно представяне на всички състезания. Отбора има 10
състезателки основен състав и 1 подготвителна група деца м/у 3-8 годишна възраст. Картотекирани бяха 9
състезателки към БФХГ и всички са взели участие на състезания от Държавен спортен календар. Към
момента в клуба по художествена гимнастика се занимават 20 деца. Прилагаме част от класиранията и
участията за 2019 г. в Държавен спортен календар и Международни турнири.
Държавно първенство Б категория /индивидуално/ се проведе в гр.София, спортна зала София,
21.11.–24.11.2019 г. От клуб Гълъбово участваха 3 състезателки във възраст: Жени – Пламена Маринова зае
24-то място; ДСВ – Анастасия Станкова – зае 40-то място от 88 състезателки; ДМВ – Габриела Николаева –
за 40 място от 138 състезателки.
Държавно първенство Б / ансамбли/ се проведе в гр.София, спортна зала София, 15.06.–16.06.2019 г.
Гълъбово участва с 1 ансамбъл във възраст Жени. Класиране за ансамбъл Жени 2-ка /обръч и топка/ - 7-мо
място.
Международни турнири, в които е участвал СКХГ Гълъбово:
Международен турнир „Купа Сливница“ гр.София, зала Арена Сливница, 18.05.-19.05.2019 г. Участваха
6 състезателки: при родените 2011 г. – Сияна Инджова – 6 място; Ванеса Вълкова – 3то място; ДМВ до 10 г.
– Габриела Николаева – 1-во място; Полина Колева – 1-во място; Жени – Теодора Момчилова – 1-во място;
Пламена Маринова – 1-во място. Ансамбъл Жени 2-ка – 1-во място.
Детски турнир „Цветята на България“ гр.София, 25.05.-26.05.2019 г. Участие взеха 5 състезателки: 2011
г. – Ванеса Вълкова – 3-то място, Сияна Инджова – 2-ро място; ДМВ до 10 г. – Габриела Николаева – 2-ро
място без уред и въже; Полина Колева – 1-во място без уред и въже; ДСВ – Анастасия Станкова – 2-ро
място топка и бухалки.
Международен турнир „Купа Импала” гр.Стара Загора, спорта зала ДЗУ, 08.06.–09.06.2019 г.: ДМВ –
Габриела Николаева – 3-ро място многобой, 2-ро място без уред и въже; ДСВ – Анастасия Станкова – 4-то
място многобой, 4-та на топка и лента; Катерина Иванова – 5-то място на топка; Жени – Теодора
Момчилова – 4-то място многобой, 2-ро на бухалки и 4-то на топка; Пламена Маринова – 5-то място
многобой, 5-то на топка и 4-то на бухалки. Родени 2011 г. - Сияна Инджова – 4-то място.
Международен турнир „Купа Диляна” гр.Пазарджик, 22.06.–23.06.2019 г. Участие взеха 6 състезателки:
2011 г. – Сияна Инджова – 1-во място; Ванеса Вълкова – 3-то място; ДМВ – Габриела Николаева – 1-во
място многобой; ДСВ – Анастасия Станкова – 2-ро място многобой, 2- ро на топка и 1-во на бухалки;
Жени – Пламена Маринова – 3-то място многобой, 3-то на топка и 1-во на бухалки; Теодора Момчилова –
2-ро място многобой, 2-ро на топка и бухалки. Ансамбъл Жени 2-ка – 1-во място.
Международен турнир „Pirin Cup” гр.Благоевград, 12.10.-13.10.2019 г. Участие взеха 6 състезателки:
2011 г. – Ванеса Вълкова – 1-во място; Сияна Инджова – 6-то място; ДМВ – Габриела Николаева – 6-то
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място многобой, 6-то на без уред и 8-мо на въже; ДСВ – Катерина Иванова и Анастасия Станкова участваха
с топка и лента; Жени – Пламена Маринова – 2-ро място многобой.
Международен турнир „Панагюрско съкровище и приз Ренета Камберова” гр.Панагюрище, 19.10–
20.10.2019 г. Участие взеха 5 състезателки от клуба: 2011 г. – Сияна Инджова – 1-во място; Ванеса Вълкова
без уред; ДМВ – Габриела Николаева – 6-то място многобой, 4-то на без уред и 5-то на въже; ДСВ –
Анастасия Станкова – 8-мо място многобой, 7-мо на топка и лента; Жени - Пламена Маринова – заема 4-то
място многой и на бухалки и 3-то на топка.
Международен турнир „Коледни звездички” гр.Мездра, 13.12.–14.12.2019 г. Участие взеха 4 мини
ансамбъла. При 7 годишните двойка Йоана и Габриела – 2-ро място; При 8 годишните тройка Пламена,
Ванеса и Сияна – 1-во място; ДМВ – двойка Венелина и Габриела – 2-ро място обръчи; ДСВ двойка
Пламена и Катерина – 2-ро място обръч и топка.
Девет от състезателките бяха подложени на задължителен от БФХГ изпит. Спортно-техническо ниво
проведе се в гр.Стара Загора, в зала ДЗУ, пред комисия от членове на БФХГ – Мария Петрова, Любомира
Казанова, Мария Гатева. Осем от децата успяха да покрият всички критерии на 1-во ниво.
Можем да отчетем, че спортно-състезателната 2019 г. в Община Гълъбово бе на много добро ниво и се
наблюдава повишен интерес към спорта от подрастващото поколение.
МАСОВ СПОРТ И УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
През годината Община Гълъбово взе активно участие в провеждането на масовите спортни
мероприятия и турнирни първенства.
Проведоха се ученически игри между училищата в Общината по спортовете: футбол и бадминтон.
Първенците между училищата взеха участие в Областните състезания в гр.Стара Загора през месец април.
Проведе се и общински турнир по футбол на малки вратички. Състезания по шах, спортен бридж и
табла се състояха през месеците април, май и юни. Участие взеха сравнително огромен брой граждани от
Общината.
През месец август се проведоха традиционните народни борби на градския стадион „Хр.Ботев”.
Състоя се среща по футбол за ветерани между отборите на ФК „Ботев” Гълъбово и ФК „Свилинград“ –
гр.Свилинград.
ТД „Еделвайс 57“
Дейността на туристическото дружество „Еделвайс 57” през 2019 г. се свежда до следното: през
годината са проведени общо 11 броя излети из страната, от които 8 от годишния календарен план и 3 извън
календара, главно по проявено желание на отделни членове на дружеството. Всички провеждани
мероприятия са били свързани и съобразени с два основни фактора: да бъдат общодостъпни за участниците
и да имат опознавателен характер. В този смисъл, Годишният календарен план също е разделен на две
групи:
1. Културно-исторически плюс малък преход, където са проведени 6 такива излета.
2. Пешеходен туризъм, който е съобразен с участващите в групата като лек, средно натоварен и
екстремален. С такива групи има проведени 5 излета.
В извън календарните мероприятия са участвали само подготвени туристи, тъй като това са били
преходи с по-голямо натоварване. Средния брой на участниците в групата е бил от около 45 човека.
Членовете на туристическото дружество към 31.12.2019 г. са 120 човека. Дружеството разполага вече и с
лиценс за осъществяване с предмет на дейност „Социален туризъм” и е вписано в Националния регистър на
лицензираните спортни организации. Удостоверението е издадено от министерството на физическото
възпитание и спорта.
През годината са посетени много красиви местности от България като Рила, Родопи, Сливен, Видин,
Стара планина, Витоша, Кърджали, Момчилград, Демирбаба теке и град Провадия.

Изготвил:
Даниел Карадимов
/организатор на сп.прояви/
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