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ПРОГРАМА 

 

 за развитие на ориентирането в 

България за периода 2018 – 2023 г. 
 

Обосновка, приоритети, очаквани резултати 

Българската федерация по ориентиране (БФО) е член-основател на 

Международната федерация по ориентиране през 1961 година, а в нашата страна развива 

този спорт още от 1954 година. БФО администрира ориентиране, ски ориентиране и коло 

ориентиране, които са по същество три отделни спорта – всеки със своите специфични 

характеристики, обединени от ползването на карта и компас при преминаване на 

състезателния маршрут, съответно с бягане, със ски за дълго бягане или с планински 

велосипед. Освен това се практкуват разновидности като прецизно ориентиране, нощно 

ориентиране, мобил ориентиране, парково ориентиране, което дава възможност на 

нашата федерация да притежава един богат и плътен спортен календар с повече от 100 

старта годишно, като 23 от тях са за излъчване на държавни шампиони в отделните 

дисциплини и разновидности на ориентирането. 

В сдружение „Българска федерация по ориентиране” членуват  52 клуба по 

ориентиране от цялата страна, които картотекират годишно около 1500 състезатели за 

участие в Държавния спортен календар, а в клубовете се обучават около 3000 състезатели 

от всички възрасти. Нашият спорт е еднакво привлекателен за децата и учениците, 

юношите и младежите, елитните състезатели и ветераните от 35 до 85 години. Нормално, 

в почивните дни на старт с карта и компас застават 250-300 състезатели, държавните 

първенства привличат 350-450 състезатели, а големите международни прояви като Купа 

„България”, Купа „Великден” привличат повече от 750 участника. 

По отношение на Международния спортен календар, нашата федерация определя 

националните отбори за Мъже и Жени, Младежи и Девойки до 20 години, Юноши и 

Девойки до 16 и 18 години за участие в Европейски и Световни първенства по 

ориентиране, ски ориентиране и коло ориентиране, както и единични представители в 

първенствата по прецизно ориентиране. Изключителни постижения в областта на 

високото спортно майсторство са демонстрирани от Кирил Николов и Иван Сираков в 

ориентирането, Станимир Беломъжев, Антония Григорова в ски ориентирането, а също 

и от младите надежди Мартин Пенчев, Андрея Дяксова, Ясна Петрова, Ния Георгиева, 

Боян Иванджиков и др. 

На основата на направения анализ можем да изградим следната програма за   

развитие на българското ориентиране за периода 2018 – 2023 година.              

Независимо от положителните резултати, ние си поставяме за  

Основна цел: да продължим да развиваме успешно българското ориентиране, 

като:  

1. Класираме  българските състезатели между първите десет нации на 

световно лятно първенство и 1-во – 6-то място в индивидуалните дисциплини; 

защитаване на световната титла в ски ориентирането; класиране между първите 

дванадесет в световното първенство по колоориентиране;  

2. Осигурим възможности за подготовка, участие и призово класиране на 

националните състезатели по ориентиране от юношеска и младежка възраст в световни 

и европейски първенства с цел постепенно изграждане за резерв за елитния спорт.  

3. Масово включване на децата и учениците в нашия спорт. Да направим 

ориентирането любим и популярен спорт в страната. 

За изпълнението на тези цели  трябва да решим следните основни задачи: 
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Основни задачи и описание на дейностите: 

 

1. Продължаване политиката на добро взаимодействие с Министерството на младежта 

и спорта и даване на информация за всички наши състезания, както и покана на 

ръководството на министерството и служители от нея да участват в нашите прояви. 

2. Осигуряване на подкрепа от Министерството на образованието и науката, 

регионалните управления на МОН и общинските кметове за включване на 

ориентирането в учебната програма чрез третия допълнителен час за спортни 

дейности (модул) „Туризъм” така, както се прави например в 133 СУ с преподавател 

К. Койнов.  Крайната цел е нашият спорт да бъде включен в програмата на 

националните ученически игри и да бъде много по-масово практикуван в училище. 

3. Подпомагане на студентското ориентиране, АУС и УТС  чрез провеждане на срещи 

на ръководството на БФО с ректорските ръководства  на Висшите училища и 

ръководителите на спортните катедри. Всички национални състезатели-студенти да 

получават спортни стипендии. 

4. Разработване на голям международен проект по Програма ЕРАЗМУС ПЛЮС СПОРТ 

на тема, свързана с възможностите на ориентирането за включване в учебната 

програма (курикулум) чрез многостранните междупредметни връзки на спорта и 

интердисциплинарността му. 

5. Осъществяване на срещи по възможност с повече кметове и общински ръководства 

по места с цел много по-голяма подкрепа на клубовете по ориентиране в страната. 

6. Повишаване на качеството на картите по ориентиране. Използване на съвременните 

технологични възможности за картиране, реамбулиране, изчертаване и отпечатване 

на картите. 

7. Предлагане на продукта ориентиране, който ние произвеждаме на институции и 

фирми с цел набиране на допълнителни средства и популяризиране на 

ориентирането. 

8. За по-лесното изпълнение на горната задача, задължително трябва да подобрим 

рекламата на нашия спорт като на всяка цена трябва нашите прояви да бъдат 

отразявани много повече по телевизия, радио и преса. Списание „BG ориентиране” 

да излиза четири пъти в годината и да има повече рекламодатели. То да се превърне 

и в дискусионна трибуна по проблемите на треньорите и съдиите.  

9. Да се направи регистър /списък/ на всички български ориентировачи бизнесмени и те 

да бъдат канени да участват в нашите прояви. На всички, които са се отзовали и 

помогнали независимо как и с какво, задължително публично да благодарим. 

10. За подобряване на работата на треньорите и съдиите освен редовните им заседания 

задължително всяка година да се организират в София и Велико Търново теоретико-

приложни конференции(семинари) по проблемите на треньорската и съдийска 

работа. Да  продължи учебният курс за подготовка на оператори за електронната 

система „Sport ident” . 

11. Подпомагане на клубовете в закупуването на нова материална база за ориентиране и 

ски ориентиране. 

12. Продължаване на контактите и сътрудничество със страните от региона и Балканите. 

В същото време да запазим и в бъдеще лидерската си позиция.  

13. Поддържане на добри контакти с Международната федерация по ориентиране и с 

водещите страни в нашия спорт – Швейцария, Швеция, Норвегия, Финландия и 

Русия. 

14. Прецизиране на спортния календар и по възможност справедливо определяне на 

състезания във всички  региони на страната. Календарът за големите състезания и 

държавните първенства да бъде готов две години по-рано. 

15. Да се прецизира и приеме точен регламент за определяне на всички национални 

отбори. Такъв регламент, разработен от специалистите от Катедра „ТАО” на НСА, 

който се основава на научни изследвания в лонгитудинален аспект. 
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16. Според показаните резултати всяка година или с двугодишен мандат да се определят 

треньори на различните видове национални отбори.  

17. Информация за дейността и календара на федерацията, както и всякаква информация, 

свързана с българското ориентиране, да се предоставя чрез интернет в обновен и 

постоянно актуализиращ се сайт, който да бъде “второто лице” на нашата федерация 

във виртуалното пространство. 

18. Продължаване на работата по съвместните проекти с различни спортни и обществени 

организации като: Българска асоциация Спорт за всички; Спортна асоциация на МВР; 

Българската работническа спортна федерация, и др. 

19. Издаване на научно-методична и популярна литература по въпросите на 

ориентирането. 

 

 

 

 

 

 

Председател на БФО: 

 

                                      /Костадин Новаков/ 


