
 

 

 

 

                С П О Р Т Е Н  К А Л Е Н Д А Р 

             НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

                ЗА 2020 ГОДИНА 
 

       

№  

по  

ред 
СПОРТНА ПРОЯВА 

 

ПЕРИОД 

 

 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

 

ОРГАНИЗАТОР/ 

ОТГОВОРНИК 

 

НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 

І. Спортни състезания и спортно – туристически прояви, организирани за отбори, представляващи училища 

1. Вътрешно училищни и общински 

състезания по баскетбол, волейбол, 

хандбал, футбол,  тенис на маса, 

шахмат и др. 

м. януари - декември 

2020 година 

Физкултурен салон 

Спортна площадка на 

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

гр. Неделино 

Общински училища 

Общинска администрация 

РУО – Смолян 

 

 

100 лв. 

2. Ученическо състезание „Лъвски скок“ м. февруари 

2020 година 

Спортна зала                 

„Величко Чолаков“                

гр. Смолян 

РУО – Смолян 

Общинска администрация 

ОУ „Васил Левски“ с. Средец 

 

150 лв. 

3. Областно ученическо състезание 

„Защита при пожари, бедствия и 

извънредни ситуации“ 

м. май  

2020 година 

гр. Смолян РДПБЗН – Смолян 

РУО - Смолян 

Общинска администрация 

Общински училища 

 

150 лв. 

4. Районно състезание на младежките 

противопожарни отряди (МПО)     

„Млад огнеборец“ 

м. април   

2020 година 

гр. Златоград РСПБЗН – Златоград 

РУО - Смолян 

Общинска администрация 

Общински училища 

150 лв. 

5. Областно състезание от УИ 2019/2020 г. 

по баскетбол: V-VII, VIII-X, XI-XII клас 

м. март – април  

2020 година 

Стадион „Смолян“ 

Спортна зала                

„Величко Чолаков“                

гр. Смолян 

РУО – Смолян 

БАСУ – Смолян  

Общинска администрация 

Общински училищата 

 

150 лв. 

 



 

 

6. Областно състезание от УИ 2019/2020 г. 

по волейбол: V-VII, VIII-X, XI-XII клас 

м. март – април  

2020 година 

Стадион „Смолян“ 

Спортна зала                      

„Величко Чолаков“                                     

гр. Смолян 

РУО – Смолян 

БАСУ – Смолян  

Общинска администрация 

Общински училищата 

 

150 лв. 

 

7. Областно състезание от УИ 2019/2020 г. 

по футбол: V-VII, VIII-X, XI-XII клас 

м. март – април  

2020 година 

Стадион „Смолян“ 

Спортна зала                      

„Величко Чолаков“                    

гр. Смолян            

РУО – Смолян 

БАСУ – Смолян  

Общинска администрация 

Общински училищата 

 

150 лв. 

 

8. Областно състезание от УИ 2019/2020 г. 

по тенис на маса: V-VII, VIII-X клас 

м. март – април  

2020 година 

Стадион „Смолян“ 

Спортна зала                     

„Величко Чолаков“                        

гр. Смолян 

РУО – Смолян 

БАСУ – Смолян  

Общинска администрация 

Общински училищата 

 

150 лв. 

 

9. Областно състезание от УИ 2019/2020 г. 

по хандбал: V-VII, VIII-X, XI-XII клас 

м. март – април  

2020 година 

Стадион „Смолян“ 

Спортна зала                       

„Величко Чолаков“                       

гр. Смолян     

РУО – Смолян 

БАСУ – Смолян  

Общинска администрация 

Общински училищата 

 

150 лв. 

 

10. Зонални състезания от УИ 2019/2020 г. 

– участват училищни отбори, областни 

първенци по волейбол, баскетбол, тенис 

на маса, хандбал, футбол 

м. април – май  

2020 година 

По график на МОН РУО – Смолян 

БАСУ – Смолян  

Общинска администрация 

Общински училища 

 

300 лв. 

11. Финални състезания от УИ 2019/2020 г. 

– участват училищни отбори, зонални 

първенци по волейбол, баскетбол, тенис 

на маса, хандбал, футбол 

м. май – юни         

2020 година 

По график на МОН РУО – Смолян 

БАСУ – Смолян  

Общинска администрация 

Общински училища 

 

300 лв. 

12. Международен конкурс за детска 

рисунка „С очите си видях бедата“ 

м. април  - май    

2020 година 

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

ОУ „Васил Левски“ 

РУО - Смолян 

Общинска администрация 

РДПБЗН – Смолян  

150 лв. 

13. Спортен празник по случай Деня на 

българския спорт: 

спортно-развлекателни игри  за 

подготвителните групи в детските 

градини и учениците от І – ІV клас 

м. май 2020 година Спортна площадка на 

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

гр. Неделино 

Общинска администрация 

Общински училища 

Общински детски градини 

 

 

250 лв. 

14. Участие на деца и ученици в „Ателие 

Таланти“ – училище сред природата 

м. август –  

септември 2020 г. 

гр. Приморско Общинска администрация 

 

4200 лв. 

                                                                                                                                                           ОБЩО ЗА Т. І   6500 лв. 



 

 

ІІ. Спортни състезания и спортно – туристически прояви, организирани за отбори, представляващи спортни клубове 

1. СПОРТЕН КЛУБ „ДЖУДО-ДЖУДЖУЦУ-САМБО“ 3000 лв. 

1.1. 

Държавен личен шампионат, категория 

юноши и девойки младша възраст 

29.02.2020 

година 

гр. Панагюрище Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 
 

1.2. 

Държавен личен шампионат, категория 

момчета и момичета  

14.03.2020 

година 

гр. Перник Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 

 

1.3. 

Държавно отборно първенство, 

категория момчета, момичета, юноши и 

девойки младша възраст 

30.05.2020 

година 

гр. Пазарджик Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 
 

1.4. 

Международен турнир м.май 

2020 година 

гр. Хасково Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 
 

1.5. 

Международен турнир „Топалов“ м. юни 

2020 година 

гр. Панагюрище Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 
 

1.6. 

Международен турнир в памет на 

Тодор Даракчиев 

м. ноември 

2020 година 

гр. Пловдив Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 
 

1.7. 

Балкански игри, категория юноши и 

девойки младша възраст; 

Национален отбор 

13.06. – 14.06.2020 

година 

Република Гърция Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 
 

1.8. 

Балкански игри, категория момчета и 

момичета; 

Национален отбор 

04.07. – 05.07.2020 

година 

Република Румъния Българска федерация по 

джудо 

Спортен клуб „Джудо“ 
 

2. СПОРТЕН КЛУБ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА „ЛЪВЧЕТА-2016“ 1000 лв. 

2.1. 

ІІ издание на Купа „Помнете героите в 

чест на Васил Петлешков“, категория 

деца 12/14 годишни 

29.02.2020 година гр. Пловдив Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

2.2. 

ХХІ Държавно първенство зала финали, 

категория деца 12 годишни 

08.03.-09.03.2020 

година 

По график на БФХТ Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 



 

 

   

  Забележка: Спортният календар на община Неделино за 2020 г. може да бъде актуализиран и допълван при организиране на допълнителни 

общински, регионални и национални спортни прояви. Определените срокове за провеждане на състезанията не са окончателни и подлежат на 

промени, след съгласуване с организаторите им.  

2.3.  

І Турнир за купа Харманли, категория 

деца 12/14 годишни 

02.05.-03.05.2020 

година 

гр. Харманли Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

2.4. 

VІ Турнир за купата на „Александър 

Дяков“, категория деца 12/14 годишни 

16.05.-17.05.2020 

година 

гр. Пловдив Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

2.5. 

Турнир за купата на „СКХТ Чепинци“, 

категория деца 12 годишни 

31.05.2020 година с. Чепинци,                          

общ. Рудозем 

Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

2.6. 

ІХ Турнир по случай „Деня на 

съединението“, категория деца 12/14 

годишни 

05.09.2020 година гр. Пловдив Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

2.7. 

ХХІ Държавно първенство-открито 

финали, категория деца 12 годишни 

02.10.-03.10.2020 

година 

По график на БФХТ Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

2.8. 

ІІІ Купа на кмета на гр. Благоевград, 

категория деца 10/12 годишни 

07.11.2020 година гр. Благоевград Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

2.9. 

VІІІ Коледен турнир – Пловдив  05.12.-06.12.2020 

година 

гр. Пловдив Българска федерация по 

хокей на трева 

СК по хокей на трева 

„Лъвчета – 2016“ 

 

                                                                                                                                               ОБЩО ЗА Т. ІІ 4000 лв. 

                                                                                                                                                         ОБЩО ЗА Т. І И Т. ІІ 10 500 лв. 


