Приложение № 1
на Решение № 381/31.03.2022 г.
на Общински съвет - Лясковец

Календарна план-сметка
за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2022 - 31.12.2022 г.
№
1
2
3

4
5
6
7

8

Събитие

Месец

Организатори

Място на събитието

Участници

Турнир по шах-мат

април

Кметство с. Драгижево

НЧ "Развитие -1894",
с. Драгижево

младежи

Великденско
състезание

април

Кметство с. Добри дял

Парка до читалище
"П. Р. Славейков"
с. Добри дял

деца и младежи

Състезания по
колоездене и
велоумения в
ОбУ "П. Р. Славейков" награден фонд,
помагала

април

ОбУ "П. Р. Славейков"
с. Джулюница,
НЧ "Пробуждане 1896"
с. Джулюница

В двора на училище
ОбУ "П. Р. Славейков"
с. Джулюница

деца, младежи
и родители

200.00 лв.

Футболна среща младежи

май

Кметство с. Драгижево

спортна площадка

младежи

150.00 лв.

Велосъстезание

май

Кметство с. Добри дял

Стадиона в с. Добри дял

деца и младежи

100.00 лв.

Велосъстезание
Футболна среща по
случай празника на
село Джулюница - 24
май (между отборите на
ветерани "Владислав"
с. Джулюница и
представителен отбор
на "Владислав" село
Джулюница)

май

Кметство с. Мерданя

Парка на с. Мерданя

деца и младежи

100.00 лв.

май

Кметство с. Джулюница

Стадион "Владислав"

футболни
отбори

500.00 лв.

май

ОбУ "П. Р. Славейков"
с. Джулюница

ОбУ "П. Р. Славейков"
с. Джулюница

деца и младежи

150.00 лв.

Детско състезание
"Аз и моето семейство"
ОбУ "П. Р. Славейков"

Забележка

Сума
100.00 лв.
50.00 лв.

9

Състезание по риболов

май

Кметство с. Козаревец
и ЛРД

с. Козаревец,
местност "Попенец"

жители и гости
на с. Козаревец

350.00 лв.

100 години футбол

май/юни

Кметство с. Козаревец
и ФК "Спортист"

Стадиона на
с. Козаревец

жители и гости
на с. Козаревец

500.00 лв.

11

Игри на открито - тип
"Фермата"

юни

Кметство с. Добри дял

Стадиона в
с. Добри дял

деца и младежи

100.00 лв.

12

Футбол на малки
вратички

юни

Кметство с. Мерданя

Спортна площадка

деца и младежи

100.00 лв.

13

Състезание по тенис на
маса - награден фонд ракети, топки от V - X
класове на
ОбУ "П. Р. Славейков"

юни

ОбУ "П. Р. Славейков"
с. Джулюница

ОбУ "П. Р. Славейков"
с. Джулюница

деца и младежи

200.00 лв.

Планинско състезание
"Раховец - Лясковец
2022"

юни

Община Лясковец,
БФАС

гр. Лясковец

БФАС

2 500.00 лв.

Национален плувен
маратон "Добри Динев"

юни

Плувен клуб "Етър",
Община Лясковец

гр. Лясковец, язовир
"Костимял - горен"

плувен клуб
"Етър"

1 400.00 лв.

Приятелска футболна
среща по случай
Празника на град
Лясковец

юни

стадион
Община Лясковец,
"Михаил Алексиев"
ФК "Левски - Лясковец"
гр. Лясковец

ФК "Левски Лясковец" и
гостуващ отбор

1 400.00 лв.

Турнир по тенис-маса

юли

Кметство с. Драгижево

НЧ "Развитие-1894",
с. Драгижево

Риболовно състезание
за три възрастови
групи (момичета,
момчета и възрасни)

юли

НЧ "Пробуждане1896"
с. Джулюница и
ЛРД с. Джулюница

с. Джулюница местността населението на
"Яза"
с. Джулюница

19

Плувен курс за деца
(МКБППМН)

юли август

20

Футболна срещамладежи

август

10

14

15

16

17
18

младежи

100.00 лв.

400.00 лв.

1 200.00 лв.
Кметство с. Драгижево

спортна площадка

младежи

150.00 лв.

21

Турнир по федербал

август

Кметство с. Драгижево

спортна площадка

младежи

100.00 лв.

22

Приятелска футболна
среща м/у младежи и
ФК "Вихър" Добри дял

август

Кметство с. Добри дял

Стадиона в с. Добри дял

младежи и
футболисти

200.00 лв.

Футболен турнир на
малки врати - награден
фонд

август

НЧ "Пробуждане1896"
с. Джулюница,
ОбУ "П. Р. Славейков"
с. Джулюница,
ФК "Владислав"
с. Джулюница

Спортната площадка в
двора на
ОбУ "П. Р. Славейков"

деца, младежи,
ветерани и
женски футбол

350.00 лв.

24

Футболна среща Мерданя - Драгижево

август

Кметство с. Мерданя

Спортна площадка

мъже

100.00 лв.

25

Турнир по федербал

септември

Кметство с. Добри дял

Стадиона в с. Добри дял

деца и младежи

100.00 лв.

Спортен празник

септември

Кметство с. Козаревец

Спортната площадка в
с. Козаревец

жители и гости

200.00 лв.

Игри майки с деца

септември

Кметство с. Мерданя

Спортна площадка

майки с деца

100.00 лв.

Спортно състезание
"Мама татко и аз"

септември

ДГ "Сладкопойна
чучулига"
с. Джулюница

ДГ "Сладкопойна
чучулига" с. Джулюница

деца

250.00 лв.

Тихи игри

октомври

Кметство с. Добри дял

Клуб на "Самодееца"

жители и гости
на с. Добри дял

100.00 лв.

Турнир по шахмат

ноември

Кметство с. Джулюница

Кметство с. Джулюница

жители на село
Джулюница

300.00 лв.

23

26
27
28

29
30

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ:

11 550.00 лв.

* Календара за спортни и младежки дейности е отворена система и може да бъде променян в зависимост от актуалните условия за развитие в Община
Лясковец и при нововъзникнали значими спортни и младежки събития.

Георги Петров
Председател на Общински съвет - Лясковец

