СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ
за дейността на „Спортна асоциация – МВР“ през 2015 г.
През 2015 година „Спортна асоциация – МВР“ в качеството си на Национална спортна
организация, лицензирана от ММС, продължи дейността си за осъществяване на следните
основни задачи, а именно:
1. Организиране и провеждане на състезанията и мероприятията от вътрешния спортен
календар и провеждане на спортносъстезателната дейност със служителите от МВР.
2. Осигуряване, провеждане и участие в международните състезания и форуми на
Световния, Европейския и Балкански полицейски спортни съюзи.
3. Разширяване и популяризиране на програмите за деца и подрастващи.
4. Ресурсно осигуряване на дейността.
5. Медийно отразяване и популяризиране на дейността.
6. Подобряване на спортно-материалната база.
1. По първа основна задача:
В съответствие с Правилника за организиране провеждането на спортносъстезателната
дейност в МВР беше изготвен Годишен спортен календар за 2015 г. Съдържанието му беше
съобразено със спортните календари на международните и българските спортни организации
и предложенията на спортните клубове, членове на „Спортна асоциация – МВР“.
Документът беше утвърден от Управителния съвет на Асоциацията и от министъра на
вътрешните работи.
Всички състезания планирани във вътрешния спортен календар за 2015г. бяха проведени
изцяло. Допълнително в края на годината беше проведен и турнир по футбол на изкуствен
терен с участието на отбора на „ Бербатов и приятели“.
Основна част от състезанията бяха по стрелба, ПЛЗ и карате, приложно ориентиране,
биатлон, водачи на служебни кучета и плуване, които са спортовете с приложна насоченост за
дейността в МВР, целящи повишаването на специализирани знания и умения.
В тази връзка съдържанието и структурата на състезателните упражнения по стрелба и
ПЛЗ представляваха модифицирани елементи от реални ситуации и казуси, възникнали при
изпълнението на служебните задължения на полицаите.
Важно е да се отбележи, че спортносъстезателната дейност в МВР е една от формите за
реализиране на професионалното обучение по месторабота. За участието си в първенствата и
турнирите, повечето от служителите целогодишно водеха учебно-тренировъчен процес.
Останалите спортове, включени в календара бяха с общо физическо въздействие и
рекреация – ски, крос, тенис, тенис на маса, шахмат и разновидностите на волейбола и
футбола.
Новост през 2015 г. беше проведеното за първи път републиканско първенство по
плуване.
Положени бяха усилия и всички състезания бяха кадрово осигурени с правоспособни
съдии по съответните видове спорт.
Мероприятията преминаха на много добро спортно-техническо ниво.
Спазени бяха изискванията по отношение на символите, ритуалите и украсата на
спортните обекти. На официалните церемонии по откриване и награждаване присъстваха
представители на държавни институции, местна власт и обществени организации.
За всяко състезание беше осигурено качествено медицинско обслужване и контрол.
В количествено измерение, участие в проведените 36 мероприятия взеха 3094 служители
от 23 структури на МВР и клубове, членове на организацията (табл. № 1).
Успоредно с положителните резултати, през отчетния период се констатираха и някой
проблеми при изпълнението на вътрешните прояви от Спортния календар.

Въпреки изпратените в срок до членовете (дирекции и спортни клубове) на „Спортна
асоциация – МВР“ уведомителни писма, наредби и програми за провеждането на конкретно
състезание, информацията не достигаше до желаещите за участие служители.
Много от клубовете изпитваха финансови затруднения, което възпрепятстваше
участието им в мероприятията на организацията, както и провеждането на
вътрешноведомствени състезания и прояви.
Съществено негативно въздействие оказа усложнената оперативна обстановка в
страната и недостига на служители в дирекциите по места.
За поредна година отборът по футбол на НСО затрудни нормалното провеждане на
републиканското първенството с грубото си и неспортсменско поведение към колеги,
длъжностни лица и организатори.
Това тяхно поведение е рецидив, поради което Управителния съвет на „Спортна
асоциация – МВР“, взе решение отборът им по футбол да не участва в първенството през
2016г..
Таблица 1
Проведени състезания/спортни
прояви
1. Републиканско първенство по шахмат
– мъже и жени.

Дата, населено място,
спортен обект

08.-10. 01. 2015г.- гр. Долна
Баня- зала в почивна база
„Секвоя“
2. Национален турнир по полицейска
14.-15.02. 2015 г.
лична защита и карате „Купа България“ гр. Банско
– мъже и жени
зала в „Гранд хотел Банско“
3. Републикански турнир по стрелба
04.-06.03.2015 г.-гр. Бургас
„Освобождение“ - мъже и жени.
стр. комплекс „Аполо“
4. І-ва зона стрелба
13.03.2015 г.-гр. Монтана
стрелбище ОД МВР
5. Републиканско първенство по ски
16.-19.03.2015 г.-гр. Банско.
алпийски дисциплини и биатлон - мъже писта „Добринище“ и
и жени.
комплекс за биатлон
„Бъндеришка поляна“
6. Републикански турнир по стрелба
07.-09.04.2015г.-гр.Плевен
„Величко Величков“
стр. комплекс ОД МВР
7. Републиканско първенство по футзал 06.-10.04.2015 г.-гр.Пловдив
сп. зала с. Оризаре
8. ІІ-ра зона по стрелба с пистолет
15.04.2015г. -гр.Ловеч
стр. комплекс ОДМВР
9. ІІІ-та зона по стрелба с пистолет
17.04.2015г.- гр. Пазарджик
стр. комплекс ОД МВР
10. ІV-та зона по стрелба с пистолет
28.04.2015г.-гр. Благоевград
стр. комплекс ОД МВР
11. V-та зона по стрелба с пистолет
30.04.2015г.- гр. София
стр. комплекс АМВР
12. Републикански турнир по стрелба
11.-12.05. 2015 г. - гр.София
„Бинев, Трошанов и Ангелов“
стр. комплекс АМВР
13. VІ-та зона по стрелба с пистолет
14.05.2015 г.-гр .Ст. Загора
стр. комплекс ОД МВР
14. Републикански преглед за водачи на 11.-15.05.2015 г.-гр.
служебни кучета с международно Берковица
участие
база на ГДНП – МВР
15. Републиканско първенство по 18.-21.05.2015 г.волейбол
СОК „Камчия“
16. ІV-та и VІ-та зона по ПЛЗ
14.05.2015 г. - гр. София
ст. „Раковски“
17. V-та зона по ПЛЗ
15.05.2015 г.- гр. Пазарджик
зала ЦСПП – АМВР
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18.Републиканско първенство по футбол
19. VІІ-ма зона по стрелба с пистолет
20. Републиканско първенство по тенис
21. І-ва зона по ПЛЗ
22. ІІ-ра зона по ПЛЗ
23. Републиканско
стрелба
24. ІІІ-та зона по ПЛЗ

първенство

по

25. Републиканско първенство по
плажен футбол
26. Републиканско първенство по
плажен волейбол
27. Републиканско първенство по ПЛЗ и
карате
28. Републиканско първенство по
приложно ориентиране и крос
29. Републиканско първенство по
плуване
30. Републиканско първенство по
стрелба за купа „Кракра“
31. Открит турнир по минифутбол
32. Републикански фестивал по бойни
спортове
33. Републиканско първенство по бокс
34. Републикански турнир по стрелба
„Купа България“
35. Републиканско първенство по тенис
на маса
36.Демонстративен турнир по футбол на
изкусктвен терен
ОБЩО:

31.05-07.06.2015 г.
к.к. Албена
стадиони к.к. Албена
04.06.2015 г.-гр.Добрич
стр. комплекс ОД МВР
17.-20.06.2015 г.- гр. Ямбол
градски кортове
19.06.2015 г.- гр. Троян
зала „Троян“
22.06.2015 г.- гр. Варна
зала ЦСПП - Варна
23.-26.06.2015 г.-гр. Плевен
стр. комплекс ОД МВР
24.06.2015 г.-гр.Бургас
зала „ПМГ“
01-06.2015 г.к.к.Златни пясъци
08- 11.2015 г.СОК „Камчия“
15-18.09.2015 г.-гр. Созопол
Зала „Спартак“ - НСБ -ММС
23-26.09.2015 г.
СОК „Камчия“
07-09.10.2015 г. - гр. Бургас
ПК „Меден рудник“
19-20.10.2015 г. – гр. Перник
Стрелбище ОД МВР
05-06.11.2015 г. – гр. София
ст. „Раковски“
15.112015 г. – гр. София
зала „Христо Ботев“
07-08.2015г.-гр.София
Зала „Халидов“-НДК
15-18.2015г.- гр.Смолян
Стр. ком. ОД МВР-Смолян
20-23.2015г.гр.Долна баня
Зала поч. База „Секвоя“
22.12.2015г.-гр.СофияСт. „ Раковски“
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2. По втората основна задача:
„Спортна асоциация – МВР“ е пълноправен и уважаван член на Балканския, Европейския и
Световения полицейски спортни съюзи от дълги години.
В своята международна дейност ние се стараем да участваме в повечето мероприятия на
горепосочените организации, като така допринасяме и подпомагаме развитието на сътрудничеството
между служителите на МВР и колегите по цял свят.
По този начин успяваме да получим и актуална информация за новостите във физическата
подготовка и служебната дейност в страните членки на трите организации, които са от цял свят.
През отчетния период СА – МВР участва в 12 международни мероприятия и организира 3 от тях.
Над 170 души, служители на МВР взеха участие и организираха горепосочените, а призовите
места, които спечелихме са 3 първи, 4 втори и 4 трети (таблица 2).
Представянето на служители на МВР в различните форуми бе на много добро ниво.
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Като пример може да посочим достойното представяне в Първото световно полицейско
първенство по стрелба със служебен пистолет. Там всеки един от отборите преминаваше през сцени,
наподобяващи примери от ежедневната работа на полицейските служители като основен приоритет
беше спазването на мерките за безопасност и правилното боравене с огнестрелно оръжие.
Класирането на второ и трето място на Седемнадесетото европейско полицейско първенство по
джудо е повод за гордост и доказателство, че с добра подготовка могат да бъдат постигани високи
резултати, както на спортно така и на служебно ниво.
Проведените срещи по футзал в гр. София по предложение на колеги от полицията на Италия е
още една добра оценка за работата ни и желанието за сътрудничество, както на спортно така и
професионално ниво със служители на МВР.
Признание за дългогодишната работа на СА – МВР бе и домакинството на Седмото европейско
полицейско първенство по тенис на маса, което организирахме на изключително високо ниво.
Благодарности за перфектното провеждане и оценка на професионализма на всички организатори от
Асоциацията бяха изпратени официално до министъра на вътрешните работи, ректора на АМВР и
генералния секретар на СА – МВР.
И накрая, но не на последно място, избирането на Гергана Величкова за нов четиригодишен
мандат като съветник в Изпълнителния комитет на Европейския полицейски спортен съюз, за член на
Комисията за връзки с обществеността и маркетинг на Световния полицейски спортен съюз и за член
на Изпълнителния комитет на Балканския полицейски спортен съюз, показва, че СА – МВР е високо
оценен и уважаван член във всеки един от горепосочените съюзи.

Таблица 2
Мероприятие
1. Среща
ЕПСС

ИК

2. ЕПП тенис
на маса
3. Първо СПП
стрелба
със
служебен
пистолет
4. ЕПП джудо

Място
и време

Брой държави
/ участници

Марсилия,
Франция
10.-12.4.2015

11 участника

Варна, България
27.-31.5.2015

16 държави –
100 участника

Будапеща,
Унгария
4.-7.5.2015

15 държави

Дрезден,
Германия
10.-13.5.2015

17 държави

5. НП Водачи на
служебни кучета
с межд. участие

Берковица,
България
11.-15.5.2015

2 държави – 5
участника от
Румъния

6. Конгрес БПСС
и финал БПП
футзал

Констанца,
Румъния
8.-11.6.2015

4 държави

Милано, Италия
12.-19.9.2015

16 държави

Атина, Гърция
29.-30.9.2015

5 държави

7. ЕПП тенис
8. БПП крос и
среща на ИК на
БПСС

Брой участници /
организатори
МВР
1 член ИК
60 в т.ч.
организатори,
съдии, отбор,
треньор, шофьори
4 състезатели, 3
придр. лица, 1
организатор от САМВР
2 състезатели, 1
треньор
22 екипа
състезател и куче,
27 в т.ч.
организатори,
съдии
7 състезатели, 7 в
т.ч. член ИК, член
ТК, треньор, пом.
треньор, шофьор,
организатор от САМВР
3 състезатели,
1 организатор от
СА-МВР
4 състезатели, 3
член ИК, член ТК,
треньор

Класиране

мъже отборно
– 5 място
мъже отборно
– 7 място
кат. до 66 кг. –
2 място,
кат. до 60 кг. –
3 място
2 първи места,
3 втори места,
2 трети места в
три
дисциплини
3 място
отборно

жени –
индивидуално
1 и 4 място,
мъже –
индивидуално
4

5 и 11 място
9.
Приятелски София, България
футзал
срещи
19.-24.10.2015
БЪЛГАРИЯ
ИТАЛИЯ
10. Среща ИК
Антверпен,
ЕПСС
Белгия
11.-13.12.2015

2 държави

10 състезатели, 4
организатори,
треньор

11 участника

1 член ИК

3. По третата основна задача:
През отчетния период продължи организирането и провеждането на постоянен
тренировъчен процес, състезания и мероприятия за деца по програмите „Млади приятели на
полицията”.
Спортната подготовка в тях, по традиция се води от треньори с подходящ педагогически
и спортен опит, повечето от които са служители на МВР. По време на заниманията, децата се
запознават и с работата в различни служби на МВР, възпитават се в дисциплинираност и
законност, стимулира се добрия успех в училище.
Цялата дейност по организирането и провеждането на мероприятията се осъществяваше
съвместно с местните ръководства на градовете, районите и регионални звена на
Министерството на образованието и науката, както и училищните ръководства.
През периода организирахме 6 турнира по бойни спортове за деца, юноши и девойки.
Един от „Централният полицейски карате и джу джуцу клуб“ – за купа „Кнежа“ със 180
участници и пет от „Централният полицейски таекуон-до клуб“ за купите – „Левски“,
„Люлин“; „Перник“; „Враца“ и коледен с близо 1 300 участника. Един национален фестивал
по спортовете карате, таекуон-до, джу джуцу и полицейска лична защита в гр. София с
участието на 360 подрастващи състезатели.
Новосъздаденият „Централен полицейски волейболен клуб“ също организира 2 детски
турнира в които взеха участие 100 момичета. Неговите състезателки, при 12 и 13 годишните,
станаха и Републикански шампионки в първенствата на БФВ.
Във всичките мероприятия организирани по тази програма за отчетния период бяха
обхванати над 2 000 деца.
Друго направление от програмата „Млади приятели на полицията“, по което се работи
са спортните лагери. Те се провеждат по време на ваканциите, като в програмата им, освен
практикувания спорт, се провежда обучение и по стрелба, плуване, ски и др.
Работата по програма „Млади приятели на полицията“ е много отговорна и полезна за
превенция на престъпността, възпитанието на младите хора, както и за тяхното физическо
развитие.
В това направление на дейност неизпълнена остава задачата за предприемането на
конкретни мерки и предложения до ръководството на МВР за насърчаване на служителите,
работещи с деца като се създаде система за моралното и материалното им стимулиране.
4. По четвъртата основна задача:
Обезпечаването на спортната дейност в МВР, през 2015 година беше предварително
планирана. Всички приходи и разходи са осчетоводени и отразени във финансовия отчет. Има
натрупан резерв, който осигурява дейността през първите месеци на 2016 година.
Основните приходи за дейността са:
- от Министерството на физическото възпитание и спорт, реализирани чрез проект.
- от Министерство на вътрешните работи чрез предоставяне на услуги, материална база,
командировъчни, транспорт и др.
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Основните разходи са за обезпечаване на вътрешния спортен календар, международната
дейност и в голяма степен за поддържане и реконструиране на материално - спортната база.
За финансиране дейността през 2016 година се изготвен финансов план, съобразен със
състезанията и мероприятията от спортния календар. Подготвен и представен е проект за
частично финансиране, в Министерството на младежта и спорта.
Невъзможността за реализиране на допълнителни приходи от рекламна и спонсорска
дейност ограничиха възможността за обогатяване на спортния календар и провеждане на
спортно състезателната дейност от служителите на МВР, както на републиканско и
международно, така и по места в дирекциите.
Необходимо е да продължи работата по проекти и набиране на средства за
допълнително финансиране, както на централно, така и на регионално ниво.
5. По петата основна задача:
Популяризирането на спортната дейност в МВР през 2015 година се извършваше
основно чрез интернет страницата на асоциацията, която имаше над 19 000 посещения. В нея
се публикуваха всички документи, класирания и състезания през годината. Дейността на СА МВР се популяризираше и в създадената страница и група в социалната мрежа „Фейсбук“.
Продължи се традицията за „Онлайн“ излъчване на голяма част от проявите на асоциацията.
За първи път се изработиха учебни филми по приложните спортове.
През изминалата година имахме добро сътрудничество с медиите. Голяма част от
състезанията и мероприятията на асоциацията бяха отбелязвани в средствата за масова
информация на регионално и национално ниво. Същевременно трябва да отбележим, че в тази
насока може да се постигне повече. Въпреки търсенето на по-близки контакти с медиите все
още не можем да отразим нашата дейност в пълен мащаб.
6. По шеста основна задача:
През отчетния период по инициатива на „Спортна асоциация – МВР“ със съдействието
на ММС и МВР по оперативната програма за „Енергийна ефективност“ се завърши основния
ремонт и модернизация на спортните съоръжения в сградата на СК „Раковски“.
С решение на Управителния съвет на „Спортна асоциация – МВР“ се позволи
финансиране и реализира основения ремонт на вътрешните части, който включваше цялостно
боядисване на спортните съоръжения и работни помещания на отдел ЦБПС, подмяна на
фаянс в съблекални, бани, тоалетни и подмяна на водопроводната инсталация.
В извършване на ремонтните дейности беше положен безвъзмезден доброволен труд в
рамките на 6 160 ч.ч. от действащи и бивши служители на МВР, които ползват спортните
съоръжения, както и родители и членове на „Централния полицейски волейболен клуб“,
„Централния полицейски карете и джу джицу клуб“, „Централния полицейски таекуон-до
клуб“ и др.
В заключение следва да се обобщи извода, че дейността на „ Спортна Асоциация – МВР“ през
2015г. е била ползотворна и много добра според количествените и качествени критерии за
оценка на обществения ефект от спортната дейност в МВР и обществото.
Забележка: Към настоящия отчет на СА-МВР, прилагаме и отчета на Българската
федерация по пожароприложен спорт.
Генерален секретар на „ Спортна асоциация- МВР“
Иван Младенов
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