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  ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/2254, е-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg 

        

 

 

ОДОБРИЛ: 

             БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на община Две могили 

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2016 год. 
 

 Дата Място Организатор Спортни събития Бюджет 

1. 
19 

февруари 

гр. Две могили, 

градски стадион 

„Филип Тотю” 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; Училища на 

територията на 

общината; ОДК. 

Културно - спортно мероприятие „Лъвски скок – с 

почит към Апостола” 

Награди за I – во, II – ро и III- то място за скок на 

дължина в групи за момичета и момчта 

 

150 лв. 

 

 

2. 
март – 

април 

гр. Две могили, 

градски стадион 

„Филип Тотю” 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; Училища на 

територията на 

общината. 

Общински ученически футболен турнир 

 

300 лв. 

 

 

3. март – май 

гр. Две могили, 

градски стадион 

„Филип Тотю” 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили. 

II – ри Общински футболен турнир за мъже на 

малки врати 

Награди и изненади за I – во, II – ро и III- то място, 

голмайстор на турнира, най-малък участник на 

терена и ветеран на терена 

350лв. 

 

 

4. 17 май 
Община Две могили 

 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; местни 

клубове; Училища на 

III – ти Общински спортен турнир по повод 17 

май – Денят на българския спорт: 

• Общински спортни игри с ученици от 

училищата; 

350 лв. 
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територията на 

общината. 
• Демонстрация (бойни спортове) от младежи от 

местни клубове; 

• Общински турнири по шах/табла без 

възрастова граница; 

• Спортни празници в училищата и клубовете. 

 

5. 6 май 

гр. Две могили, 

градски стадион 

„Филип Тотю” 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; училища на 

територията на 

общината, СОСЗР – 

Две могили, 

общественици, Къща – 

музей „Филип Тотю” 

и др. 

Културно – спортно мероприятие в чест на 

Гергьовден, празник на БА: II – ри Общински 

военни игри – спортни състезания между отбори на 

училищата. 

Награди и изненади за I – во, II – ро и III – то място 

300 лв. 

 

 

7. 
юни – 

август 
Община Две могили 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; Кметства от 

Общината и др. 

Спортно лято на село – състезания с колело, 

народна топка, въже; скачане с чувал, плуване, 

футбол и др. 
350 лв. 

8. 
май – 

септември 
гр. Две могили 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; БМЧК – Две 

могили. 

Състезание по първа помощ, демонстрации и 

обучения с БМЧК – Русе. 
100 лв. 

9. 
през 

годината 
гр. Две могили 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; Детска ясла 

„Радост” – гр. Две 

могили. 

„Бебето Беглец” – състезание за най-бързо пълзене. 100 лв. 

9. 
през 

годината 
Община Две могили 

Отдел „Образование и 

спорт” – община Две 

могили; Кметство – 

село Широково, 

училища, граждани, 

общественици, др. 

„По стъпките на войводите: от Филип Тотю до 

Върбан Войвода” – велопоход до паметници на 

културата и включване в I – ви общински „Събор 

на хорото и домашната гозба” – с. Широково 

Награди за надиграване, за оригинална и самобитна 

кухня и др. 

 

300 лв. 
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10. 
01 

октомври 

гр. Две могили, 

градски стадион 

„Филип Тотю” 

„Образование и 

спорт”; клубове от 

общината. 

„Бърза баба” и „Бърз дядо” – надбягване за мъже и 

жени по случай Международния ден на възрастните 

хора 

 

150 лв. 

11. 
03 

декември 
гр. Две могили 

Отдел „Образование и 

спорт” при Община 

Две могили, детски 

градини, БМЧК – Две 

могили, Клуб на 

инвалида. 

Отбелязване на Международния ден на инвалида с 

турнир по шах/табла и канадска борба с деца от 

ЦДГ и Клуба на инвалида с изненади за най-малките 

и най-големите участници – инициатива на отдел 

„Образование и спорт” за символичен „Мост между 

поколенията” 

 

150 лв. 

    

ОБЩО: 

 

2600лв. 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Борислава Грозева -  

специалист «Образование и спорт» 

и секретар на МКБППМН – Две могили 

 

 

 

Запознат и одобрил ръководител: 

инж.Айлин Юсеинова – Директор Дирекция РРУЕПУТС  

 


