
 

 

 
ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2022 г. 

 
1. Цели: 

1.1. Създаване на условия за приобщаване на децата, младежта и широките слоеве от 
населението към здравословен начин на живот и постигане на физическа и психическа 
устойчивост.  
1.2. Повишаване нивото на физическата дееспособност и двигателна активност на 
учениците. 
1.3. Формиране на траен интерес към занимания свързани с физическа активност и 
спорт 
1.4. Популяризация на масовия спорт.  
1.5. Оказване на подкрепа на традиционните турнири и мероприятия на спортните 
клубове. 
 

2. Дейности за постигане на целите:  
 

ДАТА  МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАТОР МЯСТО 
януари – 
май 
 
 
 
 
 

Ученически спортни игри 
2022 г. – училищен кръг. 
 

Община Козлодуй Спортни съоръжения 
в община Козлодуй 
 

януари Спортист на годината на 
Община Козлодуй. 

Община Козлодуй гр. Козлодуй 

януари 
 
 
 

Осемнадесети 
традиционен турнир по мини-
футбол „Деца играят футбол с 
емблемата на Славия”. 

„Регионален клуб на 
слависта”, гр. 
Козлодуй, с подкрепата 
на Община Козлодуй 

Спортна зала 
„Христо Ботев”, гр. 
Козлодуй 

март – 
април 

Районни състезания по 
пожароприложен спорт за 
мъже, жени, юноши и 
девойки. 

РСПБЗН, клубове по 
ППС 

Стадион централен, 
гр. Козлодуй 

април 
 
 

Тринадесети регионален 
средношколски мемориален 
турнир по шахмат „Йордан 
Балкански”. 

Сдружение шахматен 
клуб „Радецки”, 
гр.Козлодуй, с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 

гр. Козлодуй 
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април 
 

„Млад огнеборец” – общински 
етап. 

ЦПЛР – ОДК, РС 
ПБЗН, с подкрепата на 
Община Козлодуй 

Стадион централен, 
гр. Козлодуй 

април 
 
 
 

Четиридесет и девети турнир 
по конен спорт за Приза на 
Община Козлодуй. 
 

Кметство, с. Бутан, с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 
 
 

Хиподрум в с. Бутан 
 

май Пролетен турнир 
„Козлодуй и приятели“. 

Тенис клуб „Козлодуй 
2011“ 

Тенис кортове, 
гр. Козлодуй 

май 
 

Републикански турнир по 
плуване за деца за купата на 
Община Козлодуй. 

Плувен клуб „Атомик”, 
с подкрепата на 
Община Козлодуй 

Плувен комплекс, 
гр. Козлодуй 

17 май 
 

Ден на българския спорт и 
професионален празник на 
работещите в сферата на 
спорта. 
Отбелязване на Деня на 
българския спорт под мотото 
„Спортът срещу агресията” с 
масов маратон с участието на 
ученици и възрастни.  

Община Козлодуй Площад „Христо 
Ботев”, гр. Козлодуй 

17 май 
 
 
 
 

Състезание по силов трибой. КСМ „Максимус” с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 

Площад „Христо 
Ботев”, гр. Козлодуй 

май Двадесет и първи футболен 
турнир за Купата на Община 
Козлодуй. 

ФК „Първа Атомна” с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 

Стадион централен, 
гр. Козлодуй 

май Детски футболен турнир 
„Купа Атлетик” – пролет 

ДФК „Атлетик” с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 

Стадион централен, 
гр. Козлодуй 

юни Състезание по морски 
многобой „Ботева купа”. 

СК „Атом”, с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 

Пристанище, гр. 
Козлодуй 
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юни  Седми футболен турнир. 
„Червена чета Радецки” за 
юноши, родени след 01.01.2003 
г. 

Клуб „Червена чета 
Радецки”, с подкрепата 
на Община Козлодуй 

Стадион централен, 
гр. Козлодуй 

юни Турнир „Първи юни” – 
международен ден на детето. 

Плувен клуб „Атомик”, 
с подкрепата на 
Община Козлодуй 

Плувен комплекс, 
гр. Козлодуй 

2 юни 
 
 
 

Осемнадесети колопоход „По 
стъпките на Ботевата чета”. 

ЦПЛР – ОДК 
гр. Козлодуй 

гр. Козлодуй 
маршрут: Площад-
Ботев парк-Площад 

юни Седемнадесети зонален 
турнир по шахмат за „Купата 
на ОДК”. 

ЦПЛР – ОДК 
гр. Козлодуй 

гр. Козлодуй 
СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

юни Двадесети и втори общински 
турнир по футбол „За купата 
на ОДК”. 

ЦПЛР – ОДК 
гр. Козлодуй 

Стадион „Христо 
Ботев”, гр. Козлодуй 

5 – 7 юни 
 

Петнадесети Национален 
Мотосъбор  
„Козлодуй 2022”. 

Мотоклуб „Ядрените”, 
с подкрепата на 
Община Козлодуй 

Ботев парк, гр. 
Козлодуй 

17 – 19 
юни 

Международен турнир и Гала 
вечер по кикбокс. 

Кикбокс клуб 
„Златните момчета”, гр. 
Козлодуй, с подкрепата 
на Община Козлодуй 

Спортна зала 
„Христо Ботев”, гр. 
Козлодуй 

август Международна туристическа 
регата ТИД по р. Дунав.  

Община Козлодуй гр. Козлодуй 

септември Детски футболен турнир 
„Купа Атлетик” – есен 

ДФК „Атлетик” с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 

Стадион централен, 
гр. Козлодуй 

октомври Есенен турнир 
„Козлодуй и приятели“. 

ТК „Козлодуй 2011“ Тенис кортове, 
гр. Козлодуй 
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ноември Дванадесети турнир по джудо 
за деца „Ботева слава”. 

Клуб по джудо 
„Олимпия” с 
подкрепата на Община 
Козлодуй 

Спортна зала 
„Христо Ботев”, гр. 
Козлодуй 

ноември Детски турнир по мини 
футбол. 

Клуб „Червена чета 
Радецки”, с подкрепата 
на Община Козлодуй 

Заградени игрища за 
мини футбол, гр. 
Козлодуй 

декември Коледен турнир по плуване. Плувен клуб „Атомик”, 
с подкрепата на 
Община Козлодуй 

Плувен комплекс, 
гр. Козлодуй 

 


