ПРОЕКТ!

БЮДЖЕТ ЗА СПОРТЕН КАЛЕНДАР
ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЯНУАРИ

Основна цел при планирането на "Спортния календар 2021" и всички спортни
дейности, които се изпълняват чрез финансиране от Община Смолян, е използването
на всички реставрирани и недоизградени спортни съоръжения и бази, както и
реализирането на спортни дейности насочени към децата и младежите живеещи на
територията на общината. Планирания финансов ресурс е разпределен максимално
балансирано спрямо видовете спорт, както и подкрепящ местните спортни клубове
при реализиране на спортни събития от тях на местено, национално и международно
ниво. За реализирането му, ще се разчита на спортните клубове, реализиращи
конкретни спортни дейности, училища, общински институции работещи с деца и
младежи, общински комисии, спортни федерации, както и други местни организации
реализиращи дейности свързани с физическата активност.

СЪБИТИЕ

СПОРТ

Ученически игри

хандбал
Баскетбол
Волейбол
бадминтон
тенис на маса

очаква се график

1 000,00 лв.
1 500,00 лв.
1 500,00 лв.
1 000,00 лв.
1 000,00 лв.

"Деня на снега" зимен спортен празник

снежни спортове

21

1 500,00 лв.

СПОРТ

ДАТА/ПЕРИОД

7 500,00 лв.
СРЕДСТВА

футбол

очаква се график

1 000,00 лв.

шахмат
лека атлетика
Щанги
Ски бягане за
ветерани

до 10
16
18

1 000,00 лв.
3 000,00 лв.
1 500,00 лв.

24

1 500,00 лв.

ски

25

2 000,00 лв.

СЪБИТИЕ

ФЕВРУАРИ

Ученически игри
Лъвски скок
Състезания за ученици
купа "Кръстана
Стоева"
Купата на "Община
Смолян" за ученици

ДАТА/ПЕРИОД

СРЕДСТВА

10 000,00 лв.
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СЪБИТИЕ
Състезание по повод 3
март
Осмомартенски
турнир за момичета

МАРТ

състезание за ученици

Ученически игри Областен кръг

Зимен спортен празник
за деца и ученици

АПРИЛ

СЪБИТИЕ
"Да запазим децата на
пътя" - състезание за
ученици

Ученически игри Зонален кръг

Участие на деца и
младежи в състезание
по плуване
"Гражданска защита" Общински кръг
"Млад огнеборец" Общински кръг

СПОРТ

ДАТА/ПЕРИОД

тенис на корт

1 до 3

1 500,00 лв.

футбол

около 8

1 500,00 лв.

ски

до 20

2 000,00 лв.

волейбол,
баскетбол,
футбол, тенис на
очаква се график
маса, бадминтон,
лека атлетика,
шахмат, хандбал

Подвижни игри

датата ще бъде
съгласувана с
РУО на МОН

СРЕДСТВА

5 000,00 лв.

3 000,00 лв.

СПОРТ

ДАТА/ПЕРИОД

13 000,00 лв.
СРЕДСТВА

подвижни игри

7

1 000,00 лв.

волейбол,
баскетбол,
футбол, тенис на
очаква се график
маса, бадминтон,
лека атлетика,
шахмат, хандбал

Плуване

около 15 - 20

Подвижни игри

7 000,00 лв.

5 000,00 лв.
1 000,00 лв.

очаква се график
Подвижни игри

1 000,00 лв.
15 000,00 лв.

МАЙ
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СЪБИТИЕ

СПОРТ

ДАТА/ПЕРИОД

участие на ученици в
състезание по ВТ
Ден на българския
спорт - спортни
прояви за ученици

вдигане на
тежести

до 10

1 500,00 лв.

подвижни игри

15

1 000,00 лв.

"Да играем заедно" регионален турнир за
ученици и деца със
СОП

футбол и
народна топка

до 21

1 500,00 лв.

Европейска седмица
на физическата
активност

Подвижни игри

очаква се график

1 000,00 лв.

волейбол,
баскетбол,
футбол, тенис на
очаква се график
маса, бадминтон,
лека атлетика,
шахмат, хандбал

7 500,00 лв.

Ученически игри финали

ЮНИ

купа "Христо
Проданов"

Катерене

СЪБИТИЕ

СПОРТ

Международен ден на
детето

колоездене

СРЕДСТВА

до 21

2 000,00 лв.

ДАТА/ПЕРИОД

14 500,00 лв.
СРЕДСТВА

1

1 000,00 лв.

"Смолян 4Х4"

Подвижни игри
авто-мото

до 18

500,00 лв.
1 500,00 лв.

Обиколката на Смолян

колоездене

21

1 000,00 лв.

Купата на Общината състезание за
работещи

футбол

22 до 30

2 500,00 лв.
6 500,00 лв.

ЮЛИ
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СЪБИТИЕ
Купа "Вариант 05"
Спортен празник в
Търън

СПОРТ
ориентиране
футбол и силови
състезания

ДАТА/ПЕРИОД
до 5

СРЕДСТВА
2 000,00 лв.

до 15

3 000,00 лв.

Кръг от
международния
календар на UCI - Клас
I ; Кръг от "Държавния
календар" БФК ;
„Малката Световна
купа“ – iXS Downhill
Cup

колоездене

9 до 12

4 000,00 лв.

Купата на Общината състезание за ученици

Баскетбол стрийт бол

В периода 21-30

1 000,00 лв.
10 000,00 лв.

ОКТОМ
ВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

събитие
купата на Общината състезание за ученици
Турнир за ученици
купа "Величко
Чолаков"
събитие
"Elevation 999" - MTB
Ендуро състезание
"Събуди се Смолян" спортен празник за
ученици
"Smolyan Race"
Дуатлон - Смолян
Европейски ден на
спорта в училище
събитие
Световен ден на
ходенето

спорт

дата/период

средства

тенис

до 7

1 000,00 лв.

футбол

10 до 20

2 000,00 лв.

щанги

около 24

3 000,00 лв.
6 000,00 лв.
средства

спорт
Планинско
колоездене

дата/период
В периода 4 до
10

Подвижни игри

около 14

1 500,00 лв.

авто-мото
лека атлетика

до 23
до 25

1 000,00 лв.
1 000,00 лв.

Подвижни игри

около 29

1 000,00 лв.

спорт

дата/период

6 500,00 лв.
средства

Подвижни игри

около 7

1 500,00 лв.

2 000,00 лв.
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Спортни събития по
повод "106 години от
Освобождението на
Родопите"

лека атлетика
(шосеен пробег
и
междуучилищна
щафета

очаква се график

волейбол
СПОРТ

ДАТА/ПЕРИОД

1 000,00 лв.
5 500,00 лв.
СРЕДСТВА

футбол

очаква се график

1 500,00 лв.

лека атлетика
шахмат
колективни
спортове

около 18
около 23

1 000,00 лв.
1 000,00 лв.

около 11

6 000,00 лв.

около 29

1 500,00 лв.

спорт

дата/период

11 000,00 лв.
средства

бадминтон

очаква се график

1 000,00 лв.

Коледен тенис турнир

Тенис

очаква се график

1 250,00 лв.

Купата на Общината

плуване

очаква се график

1 250,00 лв.

тенис на маса

15 до 20

1 000,00 лв.
4 500,00 лв.

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

СЪБИТИЕ
Ученически игри Общинска фаза
Фестивал на спорта
Републиканско
първенство Турнир
"Смилянски фасул"
събитие
Ученически игри Общинска фаза

Коледен турнир

планинско
бягане

110 000,00 лв.

Общо бюджет по месеци
Допълнителни
събития и
планирани

3 000,00 лв.

средства
Участие на деца и
младежи от Община
Смолян в състезания и
спортни събития в
страната

Всички спортове

през цялата
година

15 000,00 лв.
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Допълнителни събития
и планирани разходи

Церемония за
връчване на
наградата
"Спортист и
треньор на
годината"

20 декември

Обща сума за спортни дейност

5 000,00 лв.

130 000,00 лв.

