
Приложение №1 към Решение №154 от 20.12.2017 г. на Общински съвет 

Ивайловград 

Спортен календар на Община Ивайловград за 2018 год. 

Месец Спортно мероприятие Място на 

провеждане 

Участници Организатор 

м. януари Турнир по тенис на маса Детски комплекс 

в гр. Ивайловград 

Деца Община 

Ивайловград, 

СУ „Хр. Ботев” 

м. февруари Шахматен турнир Детски комплекс 

в гр.Ивайловград 

Деца от 7 до 10 г., 

деца и младежи от 

10 до 18 г., 
лица над 18 год. 

Община 

Ивайловград, 

СУ „Хр. Ботев” 

м. април Любителско бягане  

„Ивайловград бяга” 

Стадион 

 в гр. Ивайловград 

Всички желаещи Община 

Ивайловград 

     

     

м. май 

/17.05/ 

 

Ден на българския  спорт 

/Състезателни, спортни и 

забавни игри/ 

Детски игрови 

център 

„Детство мое” 

в гр. Ивайловград 

Деца от 7 до 11 

г.    /от 1 до 4 

клас/ 

Община 

Ивайловград, 

СУ„Хр. Ботев” 

м. май 

/28.05-31.05/ 

Футболен турнир 

„ Ивайловград и 

приятели” 

Спортна 

площадка  

в гр. Ивайловград 

Лица над 16 год. Община 

Ивайловград,  

ФК „Раковски” 

м. юни 

/25.06-30.06/ 

Мини футболен турнир Спортна 

площадка  

в с. Славеево 

Деца Община 

Ивайловград, 

ФК „Раковски” 

м. юни 

/01.06/ 

Ден на детето - Детски 

спортен празник 

Детски игрови  

център 

„Детство мое” 

в гр. Ивайловград 

Деца от ДГ 

„Ивайловград” 

/всички групи/ 

Община 

Ивайловград,  

ДГ 

„Ивайловград” 

м. юли Футболна среща Спортна 

площадка  

в с. Кондово 

Деца Община 

Ивайловград, 

ФК „Раковски”,     

ОУ ”Св.Св. 

Кирил и 

Методий” 

с.Железино 

м. септември 

/22.09./ 

Колоездене Вело разходка  до 

вила Армира 

Деца, младежи, 

възрастни 

Община 

Ивайловград 

м. октомври Състезание по спортен 

риболов 

Микроязовир  

в община 

Ивайловград  

Всички желаещи 

рибари 

Община 

Ивайловград 

м. ноември Турнир по спортен  

бридж, табла или бридж 

белот 

Пенсионерски 

клуб  

в гр.Ивайловград 

на ул.”България” 

Желаещи от 

пенсионерските 

клубове 

Община 

Ивайловград 

Спортният календар на Община Ивайловград може да бъде актуализиран, като 

допълнително могат да бъдат включени нови спортни събития. При възникнали промени на 

включените спортни мероприятия същите ще бъдат отразени своевременно. 

                                                                                   

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
                                                                                                                    /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 


