
 

 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ:......................................... 

ДИРЕКТОР:................................. 

/Д. ЦАРВУЛКОВА/ 

Заповед № РД – 16 – 74 / 15.09.2022 г. 

 

 ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  

ЗА СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  

2022/2023 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ / ДЕЙНОСТИ   

1. УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 
Период на 

реализация 

Участници/ 

възрастова група  

⮚ учебна 2022/23година  
- Първи (районен) етап- Вътрешно училищни и районни 

състезания в осем вида спорт, три възрастови групи, момичета, 

момчета, юноши и девойки 

01.10.2022 г. 

03.02.2022 г.  

V – XII клас 

сформиране на 

отбори за участие 

в първи етап на 

УИ 

- Втори (Областен) и Трети (Зонален) етап 
 

02.2023г. 

04.2023 г. 

- Четвърти етап (Финални състезания) – Републикански 

състезания по вид спорт, възрастова група, , момичета, момчета, 

юноши и девойки  

 

05.2023 г. 

06.2023 г. 

⮚ учебна 2022/ 2023 година, 
спорт футбол – Първи(районен) етап в три възрастови групи 

10.2022 г 

11.2022 г. 

2. ПРОГРАМИ, реализирани в партньорство с Национални 

федерации и НСА „В. Левски” 
  

⮚ Програма „Баскетбол“  
 

     -  Коледен фестивал по мини баскетбол 

 

 

 

 

12.2022 г. 

За ученици от   

2-3 клас / 

момичета и 

момчета 

⮚ Програма „Футбол – Грасруутс“ на Столична община и 

Български футболен съюз 
     - Градско първенство по футбол за смесени отбори 

 

 

 

 

05.2023 г. 

 

За ученици от  

2-3 клас / 

момичета и 

момчета/ 

⮚ Програма „Туризъм и зимни спортове“ на Столична община и 

БТС 
- Туристически походи и празници 

- Ски първенство 

 

 

 

10.2022 

05.2023 

За ученици от 

гимназиален етап 

 

 

 



 

НАПРАВЛЕНИЯ / ДЕЙНОСТИ 

Период на 

реализация 

Участници/ 

възрастова 

група  

3. ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“, реализирани в 

партньорство със спортни клубове, НСА „Васил Левски“  
  

⮚ Волейбол 

- Десети фестивал на мини волейбола 

 

11.2022 г. За ученици от  

2-4 клас 

 

НАПРАВЛЕНИЯ / ДЕЙНОСТИ  

4.   Събития в партньорство с външни структури и 

организации в подкрепа Инициативата „София – Европейска 

столица на спорта” 

Период на 

реализация 

Участници/ 

възрастова група  

-  Спортист на годината – награда на Софийски университет 

„Св.Климент Охридски“ 
⮚ Участие в кандидатурите за спортисти класирани на призови 

места на международни състезания 

 

10.2022 г. 

11.2023 г. 

03.2023г. 

 

 

5.   Дейности за информираност и публичност, административен 

капацитет в подкрепа Инициативата „София – Европейска столица 

на спорта“ 
  

⮚ Участие в обявени сесии за набиране на проектни предложения по 

Програми на Столична община в изпълнение на Програма за развитие 

на ФВС 

 

03.2023/09.2023г  

⮚ Участие в спортни инициативи от календара на СО 

10.2022/ 

06.2023г. 

Начален, 

прогимназиален 

и гимназиален 

етап 

 
 

 

         08.09.22г.                                                                                          Изготвил: Надежда Пенчева 


