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Проект! 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2022 г. 

Дата/Месец 
Спортно 

състезание 

Място на 

провеждане 
Организатори Финансиране 

МАРТ 

Зонално 

състезание по 

волейбол Кадетки 

и Пре-кадетки 

  

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни 

дейности и 

спортни 

дружества 

АПРИЛ 

Еко поход по 

случай 

седмицата на 

гората 

гр. Девин и 

населени места от 

общината 

Община Девин; 

ЦПЛР – ОДК; 

спортни клубове; 

училища 

 

Зонално 

състезание по 

волейбол 

Кадетки и Пре-

кадетки 

  В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни 

дейности и 

спортни 

дружества 

ДИП /държавни 

индивидуални 

първенства/ по 

Шахмат за 

момичета и 

момчета/ юноши 

и девойки/ мъже 

и жени 

гр. Асеновград  
В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни 

дейности и 

спортни 

дружества 

МАЙ 

Футболен турнир 

по случай 6 май-

Гергьовден 

Общински стадион, 

гр.Девин 

Община Девин; 

ЦПЛР-ОДК;  

ФК „Девин”; 

училища 

МКБППМН 

Спонсорство 

 

Спортни 

състезания по 

случай 17 май – 

Ден на 

българския спорт 

Общински стадион - 

гр.Девин.Общинска 

спортна площадка 

кв. Врътлек 

Община Девин; 

ЦПЛР-ОДК; 

спортни клубове; 

училища 

Спонсорство 
 

АВГУСТ 

Международен 

турнир по 

Шахмат 

„Мемориал 

Георги Трингов”, 

гр. Пловдив 

гр. Пловдив  В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни 

дейности и 

спортни 

дружества 
Състезание по 

плуване по 

случай Празник 

на град Девин и 

Плувен басейн на 

Спа-хотел „Орфей” 

Община Девин Общ. бюджет 
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минералната 

вода 

Спортни 

мероприятия по 

случай Празника 

на град Девин и 

минералната 

вода 

  

 

МКБППМН 

 

 

 

Община Девин; 

спортни клубове; 

училища 

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни 

дейности и 

спортни 

дружества; 

 

МКБППМН 

- Футболен 

турнир  

Спортна площадка 

в кв. „Врътлек“ 

- Волейболен 

турнир 

Физкултурен салон 

на СУ „Христо 

Ботев”, гр. Девин 

- Шахматен 

турнир 

Парк „Острова” / 

залата на 

Общинска 

администрация – 

Девин 

Турнир по 

футбол под 

надслов „Турнир 

на 

приятелството”  

Общински стадион, 

гр. Девин 

Община Девин; 

ФК „Девин” 

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни 

дейности и 

спортни 

дружества и 

спонсорство 

СЕПТЕМВРИ 

- НОЕМВРИ 

Първенства от 

календара на 

Българския 

футболен съюз – 

зона Пловдив.  

В Регионална 

група – ДЕЦА Б 

(2007,2008) 

На футбол 7 

(2012) – „Б” 

 

Стадион в 

съответното 

населено място на 

отбора-домакин 

ФК „Девин” 

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни 

дейности и 

спортни 

дружества 

 


