


Титлата „Европейски град на спорта 2019“ 

Имаше за цел да популяризира активния начин на живот, 
развитието на спортни политики и инфраструктура с 

добри съоръжения, програми и активности. 

Акцентът беше върху спорта за всички и върху значението 
на спорта като приоритет в живота на хората 

 



През първото тримесечие на 2019 г. 
започна планирането на: 

Три значими спортни комплекса 
Във връзка с титлата Варна - Европейски град на 
спорта 2019, Община Варна прие план за 
изграждането на три значими спортни комплекса в 
три различни квартала на Варна 

 

Обновяване на 20 училищни спортни 
площадки                                             
Бюджетът на Община Варна за 2019 г. включваше 
и обновяване на 20 училищни спортни площадки 
на открито 

План за изграждане на  
спортни комплекси и площадки 



През 2019 година започна изграждането на 
многофункционален спортен комплекс във 
„Владиславово“ на мястото на 
съществуващия нефункциониращ стадион. 
Имотът е с площ над 30 хил. квадрата. 
Техническият проект бе изготвен и започна 
строителство. Предвижда се изграждането 
на зала с около 500 места за зрители, 
обслужваща сграда, сцена за театрални 
изяви и зона за спорт на открито, която ще 
включва игрища за футбол, два тенис 
корта, две баскетболни игрища, скейт 
парк, писта за крос бягане, детска 
площадка, алейна мрежа, открит паркинг. 
Спортната зала ще бъде на три етажа. 

  

Многофункционален спортен комплекс в 
„Владислав Варненчик”, гр. Варна  

 



 
Залата ще е с размери 48,90/38,45 м., 
от които 20/40 е спортното поле, 
предвидено  за няколко вида спорт - 
хандбал, баскетбол с подвижни 
кошове, волейбол и футзал.  
Проектирана е обслужваща сграда с 
кафене и  две съблекални, санитарен 
възел, склад, бар и две тоалетни с 
достъп отвън.  

Многофункционален спортен комплекс в  
„Владислав Варненчик”, гр. Варна  

 



През изминалата година започна 
реализирането на Парк и спортни 
съоръжения във „Виница“ върху парцел 
с площ над 6 дка. По план е включено 
изграждане на детска площадка, 
фитнес площадка, спортни площадки, 
обслужващи сгради, алейна мрежа, 
разполагане на парково обзавеждане, 
нови 20 паркоместа, видеонаблюдение. 
Предвидено е главният пешеходен и 
обслужващ автомобилен вход да бъдат 
разположени успоредно на ул. 
„Албатрос“. Близо 2 дка ще бъде новата 
затревена площ. Ще се засадят нови 
дървета и храсти.  

Парк и спортни съоръжения „Спортен комплекс“, 
кв. „Виница”, гр. Варна 



Спортен комплекс на ул. "Студентска " 

 

Община Варна стартира през 2019 г. и почти 

завърши спортен комплекс на ул. "Студентска". В 

миналото на тази територия е функционирал 

стадион. Проектът предвижда реконструкция на 

съществуващ паркинг, който трябва да има 46 

паркоместа, зона за отдих и детска площадка.       

Ще бъде изградена нова алея за бягане, както и 

нови игрища за футбол на открито, баскетболни 

игрища, мултифункционална спортна площадка, 

фитнес и тенис на маса 



През 2019 г. община Варна започна реконструкция 
на стадион „Спартак“.  Завършени са новата тревна 
настилка, трибуна с козирка и съблекални са готови. 
Предстои изграждане на фенска трибуна и 
облагородяване на прилежащите пространства. 

Реконструкция на стадион „Спартак“ 



 През 2018 година бяха реновирани и изградени 
спортни площадки и фитнеси в 10 училища. През 
2019 година започна обновяване в още 16: 
 

 1 ОУ "Св.Иван Рилски"  
 2 СУ "Гео Милев"  
 3 ОУ "Константин Арабаджиев" 
 4 ОУ "Капитан Петко войвода" 
 5 ОУ "Св.Патриарх Евтимий"   
 6 ОУ "Ст.Михайловски" 
 7 ОУ "Цар Симеон І" 
 8 СУ "Неофит Бозвели" 
 9 СУ "Елин Пелин"    
 10 СУ "Л.Каравелов" 
 11 ОУ "Отец Паисий"  
 12 ОУ „Добри Войников“- с.Каменар  
 13 ОУ "Хр.Смирненски" - с.Тополи 
 14 ОУ "Св.Кл.Охридски" - с.Константиновою 
 15 IV ЕГ „Ж. Кюри“ 
 16 СУ „Климент Охридски“ 
 

Училища с предстоящо или завършено 

изграждане на спортни площадки на открито   



 
 Училища с предстоящо или завършено 

изграждане на открити фитнес площадки 

 
 

Училища с предвидено изграждане на 
фитнес на открито:  

 СУЕО „А. С. Пушкин“    

 ОУ „Васил Друмев“    

 ОУ „Захари Стоянов“    

 ОУ „А.Страшимиров“                          

 ПГИ „Д-р И. Богоров“                              

Завърши изграждането на нова спортна 

зала в СУ „Димчо Дебелянов“ в рамките на 

проекта Модернизация на образователната 

инфраструктура по Оперативна програма 

„Региони в растеж“, водеща дирекция ОМД 



През 2019 година Община Варна продължи 
инициативата за поставяне на тенис маси на 
открито и в училищните дворове за 
ползването им от деца и граждани 
 
Технически параметри на тенис маса: 
 Алуминий и стомана 
 Игрална повърхност от меламин, против 

отблясъци,здрав износоустойчив материал, 
много твърда смола 

 Стоманена мрежа.   
 Държатели за топчета и ракети в корпуса на 

масата 
 Изработена от висококачествени и неръждаеми 

материали 
 Ъглови протектори 
 Лесна за поддръжка, с възможност за подмяна 

на конкретни елементи 
 Отлична визия 
  

 

Осигуряване на тенис маси за училищните 
дворове   

Община Варна 



Алея на спортната слава 

 

По повод титлата „Варна - Европейски град на Спорта 
2019“ бяха подменени спортните съоръжения на алеята на 

олимпийските спортове, която се намира в Морската 
градина 

Община Варна 



Титлата „Европейски град на спорта 2019“ 

 

През 2019 г. Варна прие огромното предизвикателство да 
бъде Европейски град на спорта, което беше вот на 
доверие и признание за града. Тази титла, поверена на 
нашата „морска столица“, също означаваше и домакинство 
на голям брой събития през предходната година. Богатият 
спортен календар затвърди репутацията на Варна като 
атрактивна спортна дестинация - както за елитни 
професионални състезания, така и за развитието на спорта 
за всички.  От началото на 2019 г. в града са проведени 
над 200 спортни събития с над 50 000 участници. 



Предквалификации за 
Европейското първенство по 
футзал 
В периода от 29-и януари до 3-ти 
февруари  

в зала "Конгресна" на  ДКС-Варна се 
проведоха предквалификациите за 
Европейското първенство по футзал, като 
Варна бе домакин на събитието 

 

Европейската зимна купа за 
юноши до 16 години „А" група  

 От 1-ви до 3-ти февруари                         

гр. Варна беше домакин на мачовете от 
група „А" на Европейската зимна купа за 
юноши до 16 годишна възраст.  
Мачовете се играха в реновираната зала 
„Владислав“ на спортен комплекс „Черно 
море“. 

 

Значими спортни събития  
проведени в град Варна 



Спортен празник  
„Бързи и сръчни“ ПРОЛЕТ 2019 

 Както през последните 5 години така и 
през 2019 г. Дирекция „Спорт“ 
организира спортен празник „Бързи и 
сръчни“ в няколко кръга за четири 
възрастови групи: 

 I клас – участие взеха около 90 деца 
 II клас – участие взеха около 130 деца 
 III клас участие взеха около 160 деца 
 IV клас - участие взеха около 180 деца 
 
 Инициативата спортен празник „Бързи 

и сръчни“ е дългосрочна и насочена 
към развитие на двигателни и социални 
умения на учениците чрез спортни 
активности, поднесени по забавен за 
тях начин, като са предвидени много 
награди за участниците и 
победителите. 

 



Спортен празник 
„Бързи и сръчни“ПРОЛЕТ 2019 

 

Осигурени поощрителни награди от 
организаторите Община Варна, Дирекция 
„Спорт“: 
 
 Тениски и ключодържатели с логото на 

„Варна Европейски град на спорта 
2019“ за всички деца и ръководители; 

 Грамоти за участие; 
 Спортни награди и томболи; 
 
    За победителите купи и медали до 4-то 
място 

 
 
 



„Тренировъчен час“ 

 В изпълнение на стратегията на Община Варна за развитие и 
популяризиране на ученическия и детско–юношески спорт и съгласно чл. 
92, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
дирекция „Спорт“ проведе срещи с директори на варненските училища  и 
спортни клубове за предоставяне на възможност допълнителния учебния 
час за спортна дейност /модул/ да се води безвъзмездно за училището от 
лицензиран треньор по вид спорт 



 

 Спортовете: 

 лека атлетика 

 баскетбол 

 тенис на маса 

 футбол 

 хандбал 

 шахмат 

 ръгби 

 карате 

 айкидо 

 ориентиране 

 модерни танци 

 

 Училища: 

 СУ „Гео Милев“ 

 ОУ „Цар Симеон I“ 

 ОУ „Васил Друмев“ 

 ОУ „Черноризец 
Храбър“ 

 СУ „Неофит Бозвели“ 

 СУ „Найден Геров“ 

 ОУ „Св. П. Евтимий“ 

 ОУ „К. Арабаджиев“ 

 ОУ „Христо Ботев“ 

 

„Тренировъчен час“ 



Второ тримесечие 

ВАРНА ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 
2019 

ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ“ 



Титлата „Европейски град на спорта“ 
 

Рекламна кампания по повод Варна Европейски град на 
спорта 2019, с цел стимулиране и промотиране 

двигателната активност сред гражданите на Варна 

   
 



Титлата „Европейски град на спорта“ 
Рекламна кампания по повод Варна Европейски град на 

спорта 2019, с цел стимулиране и промотиране 
двигателната активност сред гражданите на Варна 

 



 
Знамето на Варна – Европейски град на 

спорта в Хималаите с Атанас Скатов 

Титлата „Европейски град на спорта“  



Община Варна 

4 – 19 Април 2019 

Варненска Студентска Универсиада - спортният 
форум се провежда от 20 години, като участват 
около 900 студенти от ИУ, ВСУ, МУ, ВВМУ, ТУ и 
ВУМ в девет вида спорт волейбол, баскетбол, 
футбол, тенис, шахмат, лека атлетика, плуване, 
тенис на маса, боулинг 

 

 

 



10-12 Май   

50-то юбилейно издание  „ РАЛИ БЪЛГАРИЯ “, 
бе организирано от Българска автомобилната 
асоциация и Община Варна 

Мащабни спортни събития в град Варна 

https://www.sba.bg/snews/v/953/Oficialna-ceremoniia-dade-start-na-50-toto-izdanie-na-Mezhdunarodno-Rali-Balgariia/


 На 12 май  

Във Варна за четвърта поредна година се проведе Международният 

лекоатлетически маратон „Варна 2019“, което е едно от най-масовите 
спортни състезания за града 

 

 

 

 

 

 

 

 В периода 7-12 май  

Варна за първи път беше домакин на Националната Универсиада с участието на 
студенти от над 20 университета от страната 

 

Мащабни спортни събития в град Варна 



Откриващо събитие  
„Европейски град на спорта“ 

 

24 май - Ден на българската просвета и култура и 
славянската писменост 



 23-26 Май  

Регата “Varna Channel Cup”  

 

 

 

 

 

 

Мащабни спортни събития в град Варна 



 Лигата на волейболните нации 

След успешното домакинство на Световното първенство по волейбол за 
мъже през 2018 година, Варна бе избрана и за домакин на мачове от 
Лигата на волейболните нации през 2019 г., за периода от 14-16 юни. 

 

 

 

 

 

 

 Европейската купа по ветроходство „Лазер”  

се проведе във Варненския залив в периода от 14 до 16 юни  

 

Мащабни спортни събития 2019 



Трето тримесечие 

ВАРНА ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 
2019 

ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ“ 

 



 През третото тримесечие на Варна Европейският град на 
спорта, града беше домакин на повече от 10 големи 
международни събития организирани в 
партньорство със спортни клубове и федерации. 

 

 В морската столица на България - Варна се проведоха  
голям брой спортни събития по ветроходство, 
плуване, плажни спортове  

 

 Общият брой на участниците за юли, август и септември 
в спортния календар на Общината е около 6700 души.  

Да бъдеш Европейски град на спорта 



 5-6 Юли 

Национален параолимпийски 
турнир в 4 спорта – тенис на маса, 
плуване, шоудаун и шах с участието над 
100 атлети от цяла България 

 

 

 Състезания по шах, риболов и 
стрелба с лък  

 повече от 100 участници с увреждания 

Спорт за хора с увреждания 



Международен турнир за "Приза на 
Н.В. Царица Маргарита Българска" 

  се проведе на 5-7 юли в ДКС Варна 

 

 

Във Варна се проведе и Европейско 
първенство по хадбал за девойки 

 

Мащабни спортни събития в град Варна 



 

На 4 Август: 

 се проведе 79-ти Плувен маратон 
"Галата - Варна", участваха 269 
човека 

  

На 15 август: 

 Международната регата „Cor Caroli“ 
се организира за 19-та поредна 
година. По традиция тя се провежда 
на Деня на Варна, 15 август             

Мащабни спортни събития в град Варна 



 9-11 Август: 

Във Варна се проведе Олимпийска 
волейболна квалификация за игрите в 
Токио 

 

 

 

 

 

 

 

 15 Август:  

Flash Mop „Варна Европейски град на 
спорта 2019“ на площад „Независимост“–
участваха над 150 танцьори 

Мащабни спортни събития в град Варна 



 28 Август- 1 Септември 

Първи кръг от шампионската лига- 
футзал се проведе във Варна, 
участваха 4 европейски отбора 

 

 23-28 Септември 

Европейска седмица на спорта 

лека атлетика, тенис на маса, 
гимнастика,бокс, спортно ориентиране, 
семейни игри 

 

 

 

Мащабни спортни събития в град Варна 



 Спорт за хора с увреждания 

21-22 Септември 

         Международен баскетболен турнир в инвалидни колички - 50 участници 

Спорт за хора с увреждания 



 

 Спорт за ветерани 

 

 Международен турнир по тенис на маса - 
80 участници 

 

 

 

 

 

 

 Национален турнир по лека атлетика 
„Весел Тончев” - 120 участници;  

 

Община Варна 



Четвърто тримесечие 

ВАРНА ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 
2019 

ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ“ 



 4-20 Ноември  

Университетски игри „Купа 8-ми декември“ - волейбол, баскетбол 3х3, мини 
футбол, тенис на маса, крос атлетика, шах, плуване, боулинг Участваха над 
600 млади студенти 

 

 

 

 

 

 

 

 „Зелен маратон“ с велоклуб „Устрем“ - горно бягане и планинско 
колоездене се организират за пета поредна година на 10 ноември и 
повече от 160 души взеха участие 

Спортни събития 2019 



Община Варна 

 

 
„Общински ученически игри“  

Ученическите игри са основна изява в 
областта на ученическия спорт. Те са 
част от държавната политика за 
организиране и провеждане на 
състезания с оглед развитие на 
индивидуалните способности и 
дарования на учениците в областта 
на спорта. 

 

44 варненски училища взеха участие 
през учебната 2019/2020 година 

 

Над 2600 варненски ученици участват 
в ежегодно състезание 



През октомври 2019 г. 
стартираха осем различни 
спорта, включени в програмата 
на „Общински ученически 
игри“: 

футбол, баскетбол, волейбол, 
хандбал, тенис на маса, лека 
атлетика, шах и бадминтон. Децата 
бяха разделени в три възрастови 
групи: 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 
клас момчета и момичета 

Община Варна 



Спортен празник  
„Бързи и сръчни“ЕСЕН 2019 

 През учебната 2019/2020 г. дирекция 
„Спорт“ отново организира спортни 
празници „Бързи и сръчни“ ЕСЕН 
2019 в няколко кръга за четири 
възрастови групи: 

 I клас – участие взеха около 110 деца 
 II клас – участие взеха около 130 деца 
 III клас участие взеха около 140 деца 
 IV клас - участие взеха около 160 деца 
 
 Инициативата спортен празник „Бързи 

и сръчни“ е дългосрочна и насочена 
към развитие на двигателни и социални 
умения на учениците чрез спортни 
активности, поднесени по забавен за 
тях начин, като са предвидени много 
награди за участниците и победителите 

 
 



Спортен празник  
„Бързи и сръчни“ ЕСЕН 2019 

Осигурени от организаторите 
Община Варна, Дирекция 
„Спорт“: 
Шапки с логото на Варна 

Европесйки град на спорта 
2019 за всички деца и 
ръководители; 

Купи, медали до 4-то място; 
 Грамоти за участие; 
Спортни награди и 

велосипеди за томболи; 
Съдийско обезпечаване; 

 
 
 



  Проведени ученически събития от календара на 
дирекция „Спорт“ през 2019 

 Ученически турнир по лека атлетика – 120 участници 
√ Общински турнир по плажен волейбол - 120 участници 
√ Общински турнир по плажен футбол - 100 участници 
√ Международен ден на Предизвикателството– 500 

участници 
√ Турнир по футбол за ученици от първи клас – 200 

участници 
√ Международен турнир по шах „Надеждите на света” 150 

участници 
√ "Общински ученически турнир по плуване – 260 

участници 
√ Финали на ученически игри - 250 участници 
√ Участие на 30 ученици от град Варна в световни игри по 

лека aтлетика и футбол 

Община Варна 



Ученически спорт 

 

Община Варна 



 Спорт за хора с увреждания 
     Спортът за хора с увреждания е една от дейностите, в 
която Община Варна заслужено има специални заслуги. В 
това направление на спортните дейности общината работи 
с 9 спортни клуба за хора с увреждания, като спортовете 
които се практикуват са: баскетбол в инвалидни колички, 
голбал, канадска борба, стрелба, тенис на маса, вдигане 
на тежести , шах, шоудаун, колоездене с  тандеми, 
стрелба с лък. Варна се гордее и с успехите на световно 
ниво със своите параолимпийски шампиони. 
 
 Някои от проведени състезания през 2019 
√ Международен турнир по баскетбол в инвалидни 

колички с участието на 90 състезатели от 4 държави; 
√ Международен турнир по голбал за хора с увредено 

зрение с участието на 60 състезатели от 3 държави; 
√ Национален Параолимпийски турнир по 4 вида спорт – 

тенис на маса, плуване, шоудаун и шахмат с участието 
на 100 състезатели от цяла България; 

√ Международен турнир по тенис на маса с участието на 
50 състезатели от 5 държави; 

√ Състезание по шахмат, спортен риболов, стрелба с 
лък, колоездене с тандеми за хора със зрителни 
увреждания и други. 
 

Община Варна  



 Спорт за ветерани 
Спортът за ветерани има установени традиции в 
Община Варна, като за сега тук е единствената в 
България „Асоциация за ветераните спортисти и 
деятели”, като в  нея членуват 9 спортни клуба за 
ветерани от различни видове спорт.                                                                
Те участват в градски, национални и международни 
прояви, имат спечелени много призови места, с които 
допринасят за изграждане и поддържане авторитета 
на общината.          
                                                                                 
През годините град Варна се утвърждава като 
домакин на едни от  най-мащабните спортни 
прояви през 2019 г. за ветерани: 
 Международен турнир по тенис на маса с участието 

на  140 състезатели от 5 държави; 
 Международен турнир по волейбол „Илия 

Капитанов“ – 90 участници; 
 Международен турнир по баскетбол „Христо 

Борисов“  – 90 участници; 
 Национален турнир по лека атлетика Веселин 

Тончев – 120 участници; 
 Международен турнир по ръгби; 
 Международен турнир по футбол и други. 
 

 

Община Варна  



 Социален туризъм 
 

Мероприятия през 2019: 

 Поход-маратон „100 км. за 24 
часа“ с участието на 30 
състезатели; 

 Колопоход „Варна - Турция“; 
 Туристически събор клуб „Млад 

турист“ 35 участници; 
 Великденски туристически събор; 
 Туристически спортни празници за 

учащи; 
 Туристически походи в България, 

Румъния, Македония. 
 Световен ден на ходенето и други. 

 

   Община Варна 



Церемония по закриване на Варна 
Европейски град на спорта 2019 и 

годишни награди „Спортист на Варна“ 

  
Всички заедно присъствахме 
на официалното 
заключително събитие за 
Варна - Европейски град 
на спорта 2019 и бяхме 
свидетели на церемонията и 
награждаването на спортист 
на годината 



Церемония по закриване на Варна 
Европейски град на спорта 2019 и 

годишни награди „Спортист на Варна“ 

 Община Варна подготви за 
зрителите впечатляваща шоу - 
програма със спортни и музикални 
изпълнения на живо. 

  С участието на Национален отбор 
по художествена гимнастика, 
Легендата на спортната гимнастика 
Йордан Йовчев, много варненски 
спортни клубове, Орлин Павлов и 
Надя Петрова - водещи на шоуто 



 

Видео Варна– Европейски град на спорта 
2019: 

Спорт Варна - Варна - Европейски град на 
спорта 2019 | Facebook 

 

Видео закриваща церемония: 

https://www.facebook.com/Sportvarna2017/vi
deos/1048862058834166/ 

Видеа Варна – Европейски 
град на спорта 2019 

https://www.facebook.com/Sportvarna2017/videos/750701878775992/
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Община Варна 

Дирекция „Спорт“ 


