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ПО ТОЧКА: десета 

ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на община Златоград, с изх. № 61-00-

5/10.01.2020г., по вх.№ ОС-24/13.01.2020г. относно: Предложение на проект за 

програмата на Спортния календар за 2020 година и участие на ученически отбори в 

ученически игри. (съвместно заседание на ПК) 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № З  32 

 

 На основание чл.21, ал.1 и ал. 2, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Златоград 

 

РЕШИ:  

 Приема Спортен календар за 2020 година в Община Златоград и участие на 

ученически отбори в ученически игри, както следва: 

дата/месец Спортно събитие Място на 

провеждането 

Организатор 

януари 2020 г. Участие на баскетболните 

клубове на Златоград в 

първенството на Българска 

федерация по баскетбол 

(целогодишно) 

 

Хасково, 

Пловдив, 

Асеновград, 

Бургас, Кърджали 

и Златоград 

Българска федерация по 

баскетбол 

07.02.2020 г. 

 

Общински кръг на 

ученически игри по 

волейбол  

Физкултурен 

салон на ОУ  

“В. Левски”  

гр. Златоград  

Община Златоград и 

учители по ФВС 

08 и 

09.02.2020 г. 

 

Общински кръг на 

ученически игри по 

баскетбол  

Физкултурен 

салон на ОУ  

“В. Левски” гр. 

Златоград   

 

Община Златоград, 

Баскетболни клубове  и 

учители по ФВС 

24 -25.02. 

2020 г. 

 

Общински кръг на 

ученически игри по футбол  

Стадион 

„Златоград”  

Община Златоград, 

учители по ФВС и  

футболен клуб 

7-8 март и 14-

15 март 2020 

година 

Участие на плувен клуб в 

Турнир по плуване 

„Русалка” в гр. Стара 

Загора и турнир „Пирин” в 

Стара Загора и 

Благоевград 

Спортен клуб по плуване 

„Траяна”  Стара Загора и 

„Пирин” Благоевград 

 

http://www.zlatograd.bg/


гр. Благоевград 

Март 2020 Областен кръг на 

ученически игри по 

баскетбол, футбол и 

волейбол 

Спортна зала 

„Смолян” и 

стадион „Смолян” 

Българска асоциация 

Спорт за учащи /БАСУ/, 

Община Златоград, 

Община Смолян, РУО на  

Смолян 

Март 2020 Участие на Футболен клуб 

„Златоград” в първенствата 

на Български футболен 

съюз (целогодишно) 

 

Златоград, 

Смолян и 

Кърджали 

Областен съвет на 

Български футболен съюз 

Април 2020 Зонален кръг на ученически 

игри по баскетбол  

 БАСУ, РУО Смолян 

Май 2020 г. Гергьовденски турнир по 

футбол 

Спортна база ФК „Златоград” и Община 

Златоград 

16-17 май 

2020 

6-ти Пролетен турнир по 

плуване за ученици от 1 до 

7 клас 

Плувен басейн 

при ОУ „Васил 

Левски” гр. 

Златоград 

Плувен клуб и Община 

Златоград 

 

Май 2020 г.  Участие на Плувен клуб 

„Златоград” в 

международен турнир 

„Спартак” 

Град Сандански  Българска федерация по 

плувни спортове 

06.05.2020 г. Турнир по футбол на малки 

врати по случай Празник на 

село Долен 

Многофункциона

лна спортна 

площадка в с. 

Долен 

Кметство село Долен 

01.06. 2020 г.  

 

 

 

Празник за Деня на детето 

(ЦДГ и ЦПЛР ) 

 

 

 

Централен 

площад на 

Община  

Златоград 

 

 

ЦДГ и ЦПЛР 

 

 

 

17 – 21 юни 

2020 г. 

Детски футболен турнир  

„Шампион на шампионите” 

Стадион 

„Златоград” 

Община Златоград, НПО и 

бизнес 



 Септември 

2020 г. 

Спортни мероприятия  за 

купа “Делю войвода”    

Спортни бази ЕАК , Спортни клубове, 

Община Златоград  

Септември 

2020 г. 

Маратон К3 Ултра Златоград Сдружение „К3 Ултра” и 

Община Златоград 

Декември 

2020 г. 

 

Национален ученически 

шампионат по плуване 

Плувен басейн в 

град Смолян 

БАСУ  

 

Забележка: Датите за провеждане на състезанията не са окончателни и подлежат на 

промени, след съгласуване с организаторите им. Програмата на Спортния календар е 

отворена и за други масови спортни мероприятия, които биха допринесли за развитието на 

спорта в Общината ни и популяризирането на спортния туризъм в град ни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емил Хумчев 

Председател на Общински съвет  

на Община Златоград 

 

Протоколирал:  

Марияна Михайлова, 

Гл. специалист „Канцелария ОбС“ 
 

                      Резултат от поименното  гласуване: 

Общ брой 

 съветници 

Общ брой  

гласували 

Гласували  

“за” 

Гласували 

“против” 

Гласували 

”въздържал се” 

17 14 14 0 0 


