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К А Л Е Н Д А Р  

за спортни и младежки дейности в община Джебел през 2021 г. 

 

№ Спортна проява 
Дата, месец, 

година 

Място на 

провеждане 

Възрастова 

група 
Отговорник 

1 2 3 4 5 7 

1 

Вътрешно-училищни спортни състезания от 

Ученически игри по различните видове спорт: тенис на 

маса, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, шахмат, 

лека атлетика и бадминтон за момчета и момичета за 

съответните възрастови групи 

до 01.02.2021 г. 

Спортна база на 

училищата и на  

община Джебел 

V-VII клас; 

VIII-X клас; 

XI-XII клас 

Директори на 

училища и учители 

по ФВС 

2 

Общински спортни състезания от Ученически игри по 

различните видове спорт: тенис на маса, волейбол, 

баскетбол, хандбал, футбол, шахмат, лека атлетика и 

бадминтон за момчета и момичета за съответните 

възрастови групи 

до 01.02.2021 г. 

Спортна база на 

училищата и на  

община Джебел 

V-VII клас; 

VIII-X клас; 

XI-XII клас 

ОбА – Джебел, 

учители по ФВС от 

училищата 

3 

Областни спортни състезания от Ученически игри по 

различните видове спорт: тенис на маса, волейбол, 

баскетбол, хандбал, футбол, шахмат, лека атлетика и 

бадминтон за момчета и момичета за съответните 

възрастови групи 

до 01.04.2021 г. 

Спортна база от 

спортния 

календар на 

РУО-Кърджали  

V-VII клас; 

VIII-X клас; 

XI-XII клас 

РУО – Кърджали 

4 

Зонални спортни състезания от Ученически игри по 

различните видове спорт: тенис на маса, волейбол, 

баскетбол, хандбал, футбол, шахмат, лека атлетика и 

бадминтон за момчета и момичета за съответните 

възрастови групи 

- V-VII клас – до 

23.05.2021 г.; 

 - VIII-X клас – до 

31.05.2021 г.; 

- XI-XII – до 

25.04.2021 г. 

По Наредба 

V-VII клас; 

VIII-X клас; 

XI-XII клас 

РУО – Кърджали, 

ММС 

5 

Финални спортни състезания от Ученически игри по 

различните видове спорт: тенис на маса, волейбол, 

баскетбол, хандбал, футбол, шахмат, лека атлетика и 

бадминтон за момчета и момичета за съответните 

възрастови групи 

- V-VII клас – 03 - 

06.06.2021 г.; 

 - VIII-X клас – 17 

- 20.06.2021 г.; 

- XI-XII – 06 - 

09.05.2021 г. 

По Наредба 

V-VII клас; 

VIII-X клас; 

XI-XII клас 

МОН, ММС, 

училища, БАСУ 
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6 Спортни занимания по време пролетната ваканция м. април 

Спортна база на 

училищата и на  

община Джебел 

 
ЦПЛР-ОДК, гр. 

Джебел 

7 Обучително състезание по безопасност на движението м. май  

Спортни 

площадки на 

училищата 

 

ЦПЛР-ОДК, гр. 

Джебел, РУ на МВР-

Джебел, училища 

8 
Спортни прояви по случай 19 май – Празник на град 

Джебел 
м. май  

Спортна база на 

училищата и на  

община Джебел 

 
ОбА-Джебел, ЦПЛР-

ОДК, гр. Джебел 

9 Общинско и областно състезание „Млад огнеборец” 
м. април 

м. май  
По Наредба  

РСПБС – Джебел, 

РУО и училищата 

10 

Спортни прояви по случай 17 май - Ден на българския 

спорт и професионален празник на работещите в 

сферата на спорта 

м. май  

Спортна база на 

училищата и на  

община Джебел 

 

ОбА-Джебел, 

училища, спортни 

клубове 

11 
Спортни прояви по случай Традиционния събор в с. 

Припек 
м. май  

Спортна база на 

училището 
 

Кметство с. Припек, 

НЧ „Димитър Благоев 

1963“, с. Припек 

12 Спортно-развлекателни игри – „Спорт за малки“ 1 юни  

Спортна база на 

училищата и на  

община Джебел 

 
ЦПЛР-ОДК, гр. 

Джебел 

13 
Спортни прояви по случай Традиционния събор в с. 

Мишевско 
м. юни  

Спортна база на 

училището 
 

Кметство с. 

Мишевско, 

НЧ „Родопска искра 

1936“, с. Мишевско 

14 
Спортни прояви по време на празниците „Дни на 

Джебелчани“ 
2-8 август  

Спортна база в 

гр. Джебел 
 

ОбА – Джебел, 

ЦПЛР-ОДК, НЧ 

„Христо Смирненски 

1924“, гр. Джебел 

15 Международен ден на младежта 12 август 
Спортна база в 

община Джебел 
 

ОбА-Джебел, ММС, 

ЦПЛР-ОДК, гр. 

Джебел, училища, 

спортни клубове, 

читалища 
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16 
Спортни прояви по време на Джебелски есенни 

празници 
м.октомври 

Спортна база в 

гр. Джебел 
 

ОбА – Джебел, 

ЦПЛР-ОДК, НЧ 

„Христо Смирненски 

1924“, гр. Джебел 

 17 
Спортни прояви по време на събора в с. Душинково/ 

„Йаран Байрам“/ 
м.октомври 

Спортна база на 

община Джебел 
 

Кметство с. 

Душинкояо 

18 
Спортно-развлекателни занимания по време на 

ваканциите 
Целогодишно 

Спортна база в 

община Джебел 
 

ОбА-Джебел, ЦПЛР-

ОДК, гр. Джебел 

19 

Общински турнири по футбол, волейбол, баскетбол, 

борба, шах, лека атлетика, дартс, билярд, тенис на 

маса, тенис на корт, спортна стрелба, състезание с 

велосипеди и др. ( по случай бележити дати, местни и 

национални  празници) 

Целогодишно 
Спортна база в 

Община Джебел 
 

ОбА-Джебел, ЦПЛР-

ОДК, гр. Джебел, 

читалища, спортни 

клубове 

20 
Общински работнически турнири по различни видове 

спорт 
Целогодишно  

Спортна база в 

Община Джебел 
 ОбА-Джебел 

21 
Провеждане на спортни походи в рамките на общината 

и страната 

м. май 

м. октомври  
  

ОбА-Джебел, ЦПЛР-

ОДК, гр. Джебел 

22 Спортна дейност на ФК „Джебел - 1928", гр. Джебел Целогодишно 
по Наредба на 

БФС  
 

Ръководство на ФК 

„Джебел – 1928“, гр. 

Джебел, БФС 

23 Дейности на клуб по спортно ориентиране Целогодишно   

Ръководство на клуб 

по спортно 

ориентиране 

24 
Физическа дееспособност в детските градини 

/развлекателни игри / 
Целогодишно 

Физкултурни 

салони на детски 

градини 

 

ОбА-Джебел, 

Директори и учители 

в детски градини 

 

Забележка: Календара е отворен и при необходимост през годината може да бъде допълван. 

 


