
 

ОТЧЕТ 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩНИ ОТБОРИ В 

СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПРЕЗ 2012/2013 ГОДИНА 

 
 

 Измина една напрегната и изпълнена с много емоции учебно - спортна година. 

Още през месец октомври миналата година малко преди получаването на Правилата 

за организиране и провеждане на ученическите игри в нас настъпи напрежение поради 

факта, че бяха предложени промени касаещи Правото на участие в ученическите игри.  

Въпреки това на ниво общински състезания се допусна участието на общо основание, 

след като се прецени, че това е право на всеки ученик да спортува и участва  в различните 

видове спорт в зависимост от своето желае. 

От името на Община Габрово се изготви официално възражение и бе изпратено до 

институциите имащи отношение по въпроса -   Министерство на физическото възпитание и 

спорта, Министерство на образованието и науката, Българска асоциация спорт за учащи, 

Национално сдружение на общините в Република България и Регионален инспекторат по 

образованието - Габрово. 

Единствено се получи  отговор от Министерство на образованието,  който не беше 

това което очаквахме.  Тази година до 10.09. на страницата на Министерството на младежта 

и спорта бе предложен проект за публично обсъждане на Правилата за ученическите игри 

през следващата учебна година. Отново от град Габрово има  изразено становище, а  

промените които се предлагат са същите като миналата година. 

 В началото на м.октомври 2012 година бе създадена   организация и започна 

провеждането на първия етап от ученическите игри.  В него са участвали всички учебни 

заведения на територията на Община Габрово в зависимост от своите възможности за 

сформиране на отбори за спортните игри и участие на състезатели в индивидуалните 

спортове.   

Първият етап на ученическите игри е  проведен по 8 вида спорт в три възрастови 

групи с участието на 110 отбора.  

С най-много призови места  в групата на V-VІІ клас от общински първенства, 

класиране от  І до ІІІ място са отборите на ОУ „Христо Ботев” – 8, следвани от отборите на 

ОУ „Неофит Рилски” и СОУ „Отец Паисий” по 6, с 4 са: СОУ „Р.Каролев”, ОУ 

„Св.Св.К.Методий” ОУ „Ран Босилек ” и VІ ОУ „Иван Вазов” и т.н. 

В групата на VІІІ-Х клас – с 10 призови класирания са отборите на Национална 

априловска гимназия, следвани от отборите на  ПМГ „Акад.Ив.Гюзелев” с 9,  

ПГТ „П.Семов” – 7, ПТГ „Д-р Василиади” – 6, СОУ „Р.Каролев” с 3 и т.н. 

В групата на ХІ-ХІІ клас – общинските състезания са по 4 вида спорт  - с по 4 

призови класирания са отборите на НАГ, с по 3 на ПТГ „Д-р Василиади” и ПМГ 

„Акад.Ив.Гюзелев”. 

Във втория етап от Ученическите игри Община Габрово е участвала с 23 отбора, а в 

зоналния етап с  20 отбора. 

 Във финалите на ученическите игри участвахме с 6 отбора и класиране е както 

следва: 

ХІ-ХІІ клас – хандбал – девойки на ПМГ „Акад.Ив.Гюзелев” – шампион на 

ученическите игри с учител Антоанета Андреева. 

Баскетбол – девойки на НАГ – 8 м. с учител Веселин Горанов. 

Град Габрово прие домакинството на финалите за юноши, в който нашият представител бе 

отбора на ПТГ „Д-р Василиади” с учител Иван Башев.   



VІІІ-Х клас– лека атлетика – девойки на НАГ със завоювана шампионска титла 

отборно, а на юношите не достигна съвсем малко и се класираха на  4 място с учители: 

Бонка Пенева и Веселин Горанов. 

V-VІІ клас – лека атлетика – момичета на СОУ „Райчо Каролев” -  3 място с учител 

Христо Ненов. 

 За постигнатите успехи и завоюваните шампионските титли, се изготвиха поименни 

благодарствени адреси от името на община Габрово, които бяха връчени по подходящ начин 

на състезателите – на тържествата по случай закриване на учебната година. 

От името на общинска администрация изказваме благодарност на всички Вас, които 

жертвахте свободното си време, поемахте отговорност и защитавахте честта на габровския 

ученически спорт в различните етапи на игрите, особено в зоните и финалите. 

За обезпечаване участието на училищните отбори и състезатели в областен, зонален и 

финален етап са изразходени около 7 500 лева – за пътни  и дневни разходи.   

През годината стартира и първото издание на ученическата лига по футбол – един 

проект на Община Габрово и „Общински спортни имоти“, който се реализира в 

партньорство с Областния съвет на Българския футболен съюз - Габрово. В лигата участваха 

отбори от ОУ „Неофит Рилски”, VІ ОУ „Иван Вазов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ 

„Христо Ботев”, ОУ „Цанко Дюстабанов” и СОУ „Отец Паисий”, съставени от състезатели 

родени след 2001 година. Победител в първото издание е отбора на ОУ „Христо Ботев” – 

Габрово. 

През учебната година се проведоха и други спортни прояви извън спортовете от 

Ученическите игри. 

Турнира по футбол „Малки лъвчета” за ІІІ-ІV клас, Спортния празник на децата от 

Детските градини, други спортни прояви изискващи участието на спортни специалисти, 

такива каквито сте вие. 

 Тук е мястото сърдечно да благодарим за това, че се отзовавахте според 

възможностите си и свободното време, но бяхте в помощ и подкрепа на специалистите от 

Община Габрово и Спортните клубове.   

Пожелаваме на всички успешна нова учебна и спортно-състезателна 2013/2014 

година. Нека по спортните зали и терени се държим етично, възпитано и толерантно и с 

поведението си да бъдем добър пример за подражание както на спортистите, така и на 

публиката, която е дошла да  наблюдава спортната проява. 

  

 

 

03.10.2013 г. 

Община Габрово 

Дирекция „Образование и социални дейности”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


