
ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАСОВИЯ 
И ДЕТСКИ СКИ СПОРТ В ОБЩИНА САМОКОВ 



Състезания по ски алпийски дисциплини и ски бягане 
за купа „Самоков” и „Стефан Веселинов“, купа „Бороспорт“ 

  
Боровец от години е домакин на състезания за деца в дисциплините ски алпийски 
дисциплини и ски бягане при най-малките скиори и бегачи. Състезанията за купа 
„Самоков“ и купа „Стефан Веселинов“ са подкрепени от Община Самоков и са част 
от спортния календар на Българска Федерация по ски.  

           

Целта на тези състезания е да дадат 
поле за изява на младите, 
прохождащи скиори, които да дадат 
пример и да привлекат и запалят 
повече деца по спорта и да възпитат у 
тях любов към планината. 
Традиционно състезание с 
международно участие е купа 
“Бороспорт” за мъже и жени, юноши 
и девойки. Състезателите мерят сили в 
дисциплините слалом и гигантски 
слалом на предизвикателната писта 
„Попангелов“. 
  
 



Купа „Петър Попангелов Старши“ посреща малките 
алпийци  

 
През 2017 година „Бороспорт“ АД, съвместно с Община Самоков и Българска 
Федерация по Ски ще проведе осмото издание на традиционното вече 
състезание за купа „Петър Попангелов Старши“.   

През 2010 година състезанието за 
първи път е проведено в Паничище, 
след което се пренася и остава 
трайно в к.к. Боровец. В деня на 
седмата поред проява през 2016 
година официално бе открит 
паметника на Петър Попангелов в 
Самоков, разположен на входа на 
Туристическата градина, посока 
Боровец. 

Купа „Петър Попангелов Старши“ води началото си от 
2010 година и се провежда в памет на легендарния 
български скиор и треньор, Петър Попангелов - Баща.  



Спортното събитие е насочено към най-малките скиори на възраст 6-12 години, 
които показват и доказват своите спортни умения в дисциплината гигантски 
слалом.  
Всяко следващо издание на купата печели все по-голяма популярност и 
привърженици, и вече трайно е намерила място в официалния спортен 
календар на Българска Федерация по Ски.  

Купа „Петър Попангелов Старши“ е част от активната програма на Община 
Самоков съвместно с оператора на лифтовите съоръжения за насърчаване и 
подпомагане развитието на снежните спортове сред децата и младите хора.  

Наименование: купа „Петър Попангелов – Старши“ 
Начало: 2010 година 
Брой проведени състезания: 7 броя  
Брой участници общо: 1044 състезатели 
Брой участници през 2016: 214 състезатели 
Брой участвали клуба през 2016: 18 клуба 
Възраст на участниците: 6 до 12 години 
 



В спортния календар на Боровец преобладават събитията, насочени към най-
малките – от програмата “Научи се да караш ски”, Спортът е по-добрият 
начин децата да порастнат, купа “Самоков”, купа “Стефан Веселинов”, купа 
„Чамкория Джуниър“, купа „Бороборд Джуниър“, която се проведе за първи 
път през 2016 година и която е насочена към най-малките сноубордисти.  



Безплатни лифт карти през зимата 
 
Освен големия брой състезания и прояви  децата от самоковските училища, 
спортни клубове и детски градини ползват безплатни лифт карти през ваканциите 
и по една седмица през всеки от зимните месеци. 
Възраждането на масовия ски спорт чрез ранно обучение, осъзнаването на 
неговата важност за развитието на децата е приоритет на Община Самоков и цели 
да приобщи все повече деца и млади хора към спорта, който да се превърне в 
неизменна част от тяхното ежедневие. Именно по този начин бихме могли да си 
гарантираме едно активно поколение и едни бъдещи шампиони. 
 
Начало на инициативата: сезон 2014/2015 
Спортни клубове: 22 броя, 906 трениращи деца 
Спортни клубове, зимни спортове: 7 броя, 206  
трениращи деца  
Деца в детски градини, 6 годишни: 328 деца 
Ученици, 1-ви до 12-ти клас: 4071 ученика 
 
Клубовете по зимни спортове ползват  
сезонни лифт  карти! 



Купа „Бороборд Джуниър“ предизвиква най-големите 
любители на адреналина сред 6-12 годишните  

На 11, 12 и 13 март 2016 в Боровец се проведе първото състезание за купа 
„БороБорд Джуниър“, при най-малките 6-12 години.  Писта „Иглика“ и Промо 
Парк Бороспорт събраха малки и техните по-големи поддръжници за 
осъществяване на една изключително позитивна и емоционална 
надпревара. Под егидата на Община Самоков и при съвместната организация на 
„Бороспорт“ АД и „БороБорд“ се проведе състезание между най-малките 
сноубордисти на България. 
 
 
 
Участие в надпреварата взеха всички работещи с деца клубове в страната: 
„Борд Райдър“, „Спорт Екстрийм“, „Мотен“, „Блейд“ и „БороБорд“. Сили 
премериха общо 34 деца, разпределени по възрастови групи: 6-8г. (момчета), 9-
11г. (момичета и момчета) и 12-13г. (момичета и момчета). Малките сноубордисти 
премериха сили в дисциплината слалом през първите два състезателни дни и в 
слоупстайл-а през последния ден. 



Наред с чисто състезателната част организаторите от „БороБорд“ бяха 
обърнали нужното внимание и на образователната страна на спорта чрез 
провеждането на два уъркшопа, които да запознаят всички със спецификата 
на спорта, с неговата история, с българските успехи, които в последните 
няколко години направо валят и дано и занапред да е така. Прожектирано бе 
и новото видео на „БороБорд“ Progression Games III. По този начин се дадоха 
много съвети, свързани с техниката, съдийското оценяване и въобще 
материята на фристайла. 



Програма „НАУЧИ СЕ ДА КАРАШ СКИ“  

Специални гости на събитието бяха г-н Асен 
Марков, Зам.-министър в Министерството на 
младежта и спорта, г-н  Белчо Горанов, 
Генрален секретар на БОК, г-жа Атанаска 
Делева, старши експерт по физическо 
възпитание към Регионален инспекторат по 
образование София – Област, г-н Георги 
Бобев, Зам. председател на Българска 
Федерация по Ски, легендата на българския 
алпийски ски спорт Петър Попангелов, 
представители на Община Самоков. 
   

През 2016 година се проведе осмото издание на програма „Научи се да караш ски“. 
И тази година проектът бе реализиран с подкрепата на Министерството на 
младежта и спорта, Районните управления по образование и спонсора на 
програмата МТел. Както всяка година, така и тази редица важни гости уважиха 
събитието и присъстваха на финалното състезание на програмата, което по 
традиция се провежда в к.к. Боровец.  



През 2016 в програмата се включиха общо 500 деца от 7 училища в региона 
- 5 от Самоков, 1 от с. Говедарци и 1 от Долна баня. Малчуганите бяха 
разпределени в групи, като обучението на всяка група продължи 4 дни по 5 
часа на ден. В края на всеки четиридневен период се организираха 
състезания, от които се излъчваха 10 победители – 5 момичета и 5 момчета. 
Участие във финалното състезанието взеха най-добрите 60 деца от 7 
училища от Самоков, Говедарци и Долна баня, които се състезаваха 
разделени в категории момичета и момчета. 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование: програма „Научи се да 
караш ски“ 
Начало: сезон 2008/2009 
Издание поред: 8 
Обучени деца през 2016: 3830 деца 
Възраст на децата: 6 до 12 години 
Обучени деца общо за периода на 
провеждане: 21 180 деца 
Организатори: ММС, БФСки, Регионалните 
управления по образование, МТел, 
„Бороспорт“ АД, „Витоша ски“ АД, „Юлен“ 
АД, „Пампорово“ АД, СК „Тракия“, ски зона 
Беклемето и ски зона Осогово 



Фонд за подпомагане на млади скиори „ПЕТЪР 
ПОПАНГЕЛОВ И ПРИЯТЕЛИ НА БОРОВЕЦ“ 

Фондът е създаден през декември 2016 година, официално представен и обявен по 
време на откриването на сезон 2016/2017 и честванията на 120 годишнината на к.к. 
Боровец. 
Целта на фонда е да събира средства, с които да се подпомагат финансово млади 
перспективни скиори, както и да се създаде един действащ механизъм, в т.ч. клуб с 
достатъчен брой млади, амбициозни и професионални треньори, които да обучават 
тези състезатели.  Средствата ще бъдат набирани от редица събития, които се 
провеждат и ще се провеждат в к.к. Боровец. На 17.12. по време на официалното 
откриване се събра сума от 50 000 лева, които отидоха във фонда. 

Петър Попангелов, най-добрият български  
скиор алпиец – Почетен председател 
Мирослав Севлиевски , Председател на СК „Чамкория“, 
Председател 
Георги Кочов, Изп. Дир. на „Бороспорт“ АД,  Съпредседател 
Тончо Токмакчиев – Член на УС 

Момчил Панайотов, Председател на БАССЕС  
/Българска асоциация по ски свободен стил и екстремен стил/ – Член на 
УС 
Първата среща на УС на Фонда ще бъде през м. февруари 2017 г. 
 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

ОБЩИНА САМОКОВ 
 

Туристически Информационен Център – Самоков 
Тел.: +359 (0) 722 600 19 

Мобилен: +359 885 83 83 80 
e-mail: samokovtouristcenter@mail.bg 

www.samokov-info.com 
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