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  3. СПОРТ 

 

Сандански е малък град, но с големи спортни успехи. Когато говорим за спорт, 

Сандански е сред големите – не само в България, но често и в Европа, и по света. 

Постиженията на нашите спортисти са повод за гордост, но носят и голяма 

отговорност. От общинската администрация и от мен като кмет зависи средата, 

в която те ще спортуват и ще се развиват занапред. 

Основен приоритет бе да създадем по-добри условия за спорт. Искахме да се 

отблагодарим на спортистите и да подкрепим тяхното развитие. Помогнахме също 

и на спортните школи и отбори. Вече имаме една от най-добрите лекоатлетически 

писти в България. 

Това, с което най-много се гордеем, е, че спортистите на Сандански ще имат нов дом: 

многофункционалният спортен комплекс, който изграждаме. С инвестиция от близо 4 

млн. лв., амбициозно архитектурно решение и висококачествен интериор 

(включително и паркет за игралното поле) комплексът ни ще се конкурира с тези на 

големите областни центрове в България. 
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 3. СПОРТ 

 

Постижения: 

 

▪ Една мечта на Сандански съвсем скоро ще стане реалност – ще отвори врати 

многофункционалният спортен комплекс. Благодарение на резултатите, които 

показваме, правителството отпусна целево финансиране в размер на над 3,3 млн. 

лв. за изграждането спортния комплекс. Общината осигури допълнителни 460 хил. 

лв. Сандански ще разполага с една от малкото зали в България, които предлагат 

възможност за практикуване на всички колективни спортове на закрито. Трибуните 

са с 500 седящи места за зрители, изградена по всички съвременни стандарти за 

енергийна ефективност и безопасност; 

 

 
 

Освен залата, по проект ще има и две външни спортни игрища с трибуни – едно 

за волейбол и баскетбол и друго за футбол и хандбал. Допълнително около залата 

ще има паркоместа, а на югоизток – нов парк с 12 дка зелени площи и алеи, 

автоматична поливна система и различни паркови атракциони; 

 

▪ Сандански вече има една от най-добрите тренировъчни лекоатлетически писти в 

България. Към момента тя се ползва от националните ни юношески и младежки 

отбори по лека атлетка. Отличните условия, съчетани с уникалния климат, са 

предпоставка да идват редица отбори и спортисти от региона. Пистата отговаря на 

международните стандарти за провеждане на младежки състезания. Най-ценното 

е, че във времето, в което не се използва за подготовка и състезания, тя е на 

разположение на всички гости и жители на град Сандански. Те ще могат свободно 

да спортуват; 
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▪ Стартира проект за обновяване и поставяне на нова настилка на помощното 

игрище до стадион „Спартак“. Инвестицията е на FIFA Forward, чрез Българския 

футболен съюз, за 420 хил. лв. Новата настилка ще покрива всички изисквания за 

качество на FIFA и UEFA. Очаква се да покрие всички нужди на детско-юношеската 

школа и на мъжкия отбор. Освен това теренът ще помогне за развитието на над 

240 деца от всички краища на Община Сандански; 

 

 
 

 

▪ Сандански вече има „Клуб на шахматиста“. Този спорт е различен от всички 

останали – той е спорт, който развива мисълта. За да предизвикаме интереса на 

най-малките, обособихме шахматна зала, където те вече могат да практикуват шах 

с учител, напълно безплатно; 
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▪ Градът ни влезе в историята с организирането на най-голямото състезание по 

плуване в България. Второто издание на турнира по плуване „Спартак“ в 

Сандански постигна рекорд по брой на регистрирани участници – впечатляващите 

742 спортиста от общо 40 клуба. За поредна година Сандански бе домакин на 

състезанието, което се организира от ПК „Вихрен“ в партньорството с Българската 

федерация по плуване и Община Сандански; 

 

▪ Сандански беше домакин на най-големият футболен турнир за деца в България – 

„Пирин къп 2019“. Над 800 деца взеха участие, а отборите напълниха голяма част 

от туристическата база на региона за всички дни на неговото провеждане; 

 

▪ Осма поредна година с. Катунци е домакин на един от най-големите 

международни турнири по борба. На последното му издание участие взеха близо 

100 спортиста от 6 държави; 

 

▪ Още десетки спорни събития и турнири бяха организирани за 4 години в Община 

Сандански. Сред тях са: 40-то държавно първенство по плуване, турнири по 

баскетбол, колоездачни обиколки, традиционен велопоход, шахматни турнири и 

много други.  

 

Когато говорим за постиженията в сектор „Спорт“ на Община Сандански, трябва 

преди всичко да поздравим десетките наши спортисти, които продължават да 

завоюват все по-големи успехи на национално и световно ниво. Винаги сме се 

стремели да им помагаме. Успехите им са постигнати с много труд, лична 

саможертва и подкрепата преди всичко на техните треньори и семейства. Трябва да 

подчертаем, че спортът е и ще продължи да бъде един от основните приоритети за 

нас, а с новия спортен комплекс се надяваме да постигаме успехи и в колективните 

спортове. 


