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ЛЕТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ДЕЦА, 

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИТАЛИЩА  

И СПОРТНИ КЛУБОВЕ 

Подадените предложения са подредени по азбучен ред, по областите, в които 

се провеждат – Област Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, 

Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора, Шумен. 

 

Област Бургас 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

до Обзор Фондация „Живот 
със Синдром на 
Даун"  

Летен спортен лагер за деца със синдром на Даун и техните семейства – 18 
– 21 юни 2018 
Лагерът е напълно безплатен за всички 55 участници. Местата вече са 
запълнени. Лагерът ще се състои благодарение на събраните средства от 
продажба на чаши с кауза на фондацията, както и на подкрепа на много хора 
в и извън България и доброволци.  „Целта на лагера е да можем, да се 
опознаем със семействата от различни краища на страната по-добре, да 
обменим опит и да се позабавляваме, защото ежедневието ни 
целогодишно е натоварено с работа, терапии за децата и различни 
дейности, с които ние родителите се стараем, да ги развиваме“. 
Партньори на инициативата -  Паракидс. 

Тел: 0888 75 66 76 
jivot.downsyndrome@abv.bg 
 

Плаж Корал 
Общ. Царево 

Фондация 
Джагадамба 

Сърф академия за развиване на меки умения  „Как да общуваме 
пълноценно" – за деца 8-12 години 
Кога: 6-11 август 2018 г. къде:  Плаж Корал. Такса участие: 498 лв.  

За информация: 
info@jagadamba.bg 
Тел: 0894 20 77 80 

http://parakids-bg.com/
mailto:jivot.downsyndrome@abv.bg
mailto:info@jagadamba.bg
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jagadamba.bg  

Плаж Корал 
Общ. Царево 

Фондация 
Джагадамба 

Сърф академия за развиване на емоционална култура "Емоционална 
интелигентност" – за тийнейджъри  
Кога: 23-28 юли, Къде: Плаж Корал. Такса участие: 498 лв. 

За информация: 
info@jagadamba.bg 
Тел: 0894 20 77 80 
jagadamba.bg 

 

Област Варна 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

Варна Народно читалище 
„Просвета 1927” 
Варна 
кв. Аспарухово, ул. 
Народни будители-1 
 

Лято в библиотеката 
За всички деца и възрастни с валидна читателска карта.  Всеки ден от 10 до 16 
часа.  

 Четене на книги 

 Попълване на читателски дневници 

 Достъп до сайта  Уча.се 

 Тихи игри – пъзели, оригами, думи, кръстословици, „Не се сърди човече“, 
драматизиране на приказки и басни и много други игри според интересите 
на децата 

Не е необходимо предварително записване. 
Читалището организира още: 
- Талантите на Варна - концерт на детски състави – 16 юни, 11 ч., в Аспарухов 

парк 
- Талантите на Аспарухово – концерт и спортно  състезателни щафетни игри от 

и за децата – 17 юни, 11 ч., Аспарухов парк. 

Тел: 052/370-934,  
www.prosveta-varna.eu 
prochi@abv.bg 
 

Варна, 
местност 
„Свети 
Никола“, 
Морска 
градина 

Фондация Карин 
дом 

Фондацията Карин дом предоставя под наем през лятото градината около 
офиса на организацията, в Морската градина, за провеждане на детски спортни 
занимания, детски клубове, детски рождени дни и други събития. 
На разположение на гостите в двора на Карин дом са две детски площадки, 
батут,   градина и поляна, както и оборудвана кухня с хладилник и фурна. Всички 
постъпили суми от провеждане на тези събития подпомагат Карин дом да 
предоставя висококвалифицирана терапия на деца със специални потребности. 

marketing@karindom.org 
 
Повече информация на 
сайта на Карин дом  

http://jagadamba.bg/
mailto:info@jagadamba.bg
http://jagadamba.bg/
http://www.prosveta-varna.eu/
mailto:prochi@abv.bg
mailto:marketing@karindom.org
https://karindom.org/detski-rojdeni-dni-gradinski-partita-karin-dom/
https://karindom.org/detski-rojdeni-dni-gradinski-partita-karin-dom/
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Варна Морски клуб 
„Приятели на 
морето“ 

Детско морско училище - 10 дневно обучение, включващо обща морска 
подготовка, гмуркане и начално водолазно обучение. 
Ще се състои от 15 до 25 юли 2018 на буна „Траката" – Варна, всяка сутрин от 
9.00 до 12.00 ч. 
Морското училище само за деца на възраст между 12 - 15 години. 
Условията за участие -  10 лв. на ден. За деца в неравностойно e без заплащане.  

Тел: 0889818727 
Дарина Иванова, 

seaclub2@gmail.com 

 

 

Област Велико Търново 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

Село Дрента 
 

Фондация 
„Университет за 
деца“ и Читалище 
„Просвета“ при село 
Дрента, община 
Елена 

Летни академии, посветени на науката, изкуството и технологиите. 
Ръководители на занятията са университетски преподаватели, инженери 
професионалисти и учители. Повече можете да научните на www.uni4kids.bg. 
Летните академии ще се проведат в Еленския Балкан в село Дрента от началото на 
юли до края на август при следния график: 

- Математика и програмиране, 5. – 8. клас, 1 – 7 юли 2018 г. 
- Приключенска наука, 2. – 4. клас, 8 – 14 юли 2018 г. 
- Химия, 5. – 9. клас, 5 – 21 юли 2018 г. 
- Електроника и роботика, 4. – 9. клас, 22 – 28 юли 2018 г. 
- Творческо писане, 3. – 8. клас, 29 юли – 4 август 2018 г. 
- Физика и астрономия, 5. – 9. клас,  5 – 11 август 2018 г. 
- Творческа математика, 3. – 6. клас, 12 – 18 август 2018 г. 
- Роботика, 5. – 11. клас, 19 – 25 август 2018 г. 
- Биология, 4. – 8. клас, 26 август – 1 септември 2018 г. 

Всяка една академия е с продължителност 6 дни (от неделя следобед до събота 
преди обяд). 
Таксата за участие във всяка от академиите е 250 лв. Тя включва: 

∙ 6 нощувки в базата на хотел „Балкански рай“ 
(http://www.balkanskiray.com/); 

www.uni4kids.bg, 
info@uni4kids.bg,  
Тел. 0876 81 41 71 
(Явор Киряков) 
 

mailto:seaclub2@gmail.com
http://www.uni4kids.bg/
http://www.balkanskiray.com/
http://www.uni4kids.bg/
mailto:info@uni4kids.bg
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∙ Закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря; 
∙ Оборудване, учебни материали и консумативи за провеждане на 

занятията. 
Транспортът до и от село Дрента не се осигурява от организаторите. 
Кандидатстване и записване за участие до 17 юни 2018 г. или до изчерпване на 
свободните места. 

 

Област Видин 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

с. Дреновец Народно читалище  
„Здравец - 2007", с. 
Дреновец, обл. 
Видин 

Весела ваканция през лятото в библиотеката  
Период  на заниманията: от 09 юли до 07 септември 
Програма:  
Понеделник  
- Рисуване;  
- Направи си сам.  
Вторник и четвъртък 
-Четене на книги;  
- Дискусии и презентации на Шарл Перо, Калина Малина, Дора Габе, Недялко 
Йорданов, Астрид Линдгрен; 
- Читателски дневник - попълване. 
Сряда и петък 
- Занимания по интереси (пъзели, шах, "не се сърди човече", образователни 
игри); 
- Прожекции на анимационни филми. 
Продължителността е около 2 часа - от 14:30 ч. до 16:30 ч. Инициативата е 
предназначена за деца на възраст между  6 - 14 г., както за местни и така и за 
всички гостуващи. Не е нужно предварително записване. 

Тел. 087 944 0925  
 Диана Борисова 
(Библиотекар); 
chitalishtezdravets@mail.bg 
- Виден Виденов 
(секретар) 

 

mailto:chitalishtezdravets@mail.bg
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Област Враца 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

гр. Бяла 
Слатина 
 

Сдружение „Първи 
юни” 
 

Творчески ателиета за деца и младежи с интелектуални затруднения 
всяка седмица - вторник, сряда и четвъртък, 9 – 10. 30 ч. в Народно читалище  
„Развитие 1892”, Бяла Слатина. 
 

Тел: 0893654914 
sdjuf@abv.bg 

с. Комарево, 
община Бяла 
Слатина 

Народно читалище 
„Христо Ботев 1927”,  
 

Летни работилници 
Работилница „Нашите обичаи и традиции“, Работилница „Автентични  ястия и 
обредни хлябове“, Работилница „Седянка“,  Работилница „ Фолклор“ – юни, юли и 
август, септември, всяка седмица.  
 

Тел: 0894318086, 
uisi2007@abv.bg 
 

С . Соколаре, 
община Бяла 
Слатина 
 

Народно читалище 
„Никола Й. Вапцаров 
1920”, с. Соколаре, 
община Бяла 
Слатина 
 

Летни дейности в читалището 
„Прочети ми приказка“ - юни, юли, август, септември, веднъж седмично  
Дейности, посветени на 390 години от рождението на Шарл Перо - юли  
Дейности, посветени на 120 години от рождението на Калина Малина - август 
Дейности, посветени на 130 години от рождението на Дора Габе – август  
 

Тел: 0897590817  
ioshka.1970@abv.bg 
 

 

Област Габрово 

Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

Дряново Сдружение Спина 
бифида и 
хидроцефалия - 

Летен лагер за деца със спина бифида и/или хидроцефалия и семействата им.  
Лагерът ще се проведат в Дряново, в периода 6-9 септември 2018 г. За да се 
включите трябва да попълните заявка и да я изпратите до 17.06.2018. Участието 

Антоанета Иванов 
ivanova.sbhb@abv.bg 
 

mailto:sdjuf@abv.bg
mailto:uisi2007@abv.bg
mailto:ioshka.1970@abv.bg
http://sbhb.org/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80-2018
mailto:ivanova.sbhb@abv.bg
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България (СБХБ) е безплатно.  Повече информация. 

 

Област Пазарджик 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

Село 
Радилово, 
общ. Пещера 

Народно читалище 
„Зора-1903” село 
Радилово 

1. „И аз ще се науча! ”- Творчески  и традиционни работилници за деца на възраст 
от 11 до 17 години, от 20 до 24 август 2018 г. (от понеделник до петък 
включително) в село Радилово. Продължителността е от 9:00 ч. до 12:00 ч. 
Предназначена за деца на възраст от 11 до 17 години.  
Условия за участие: Организаторите предоставят необходимите условия и 
оборудване за провеждане на работилниците, поемат също и разходите за 
материали в работилниците. Разходите за пътуване на участниците живеещи 
извън селото са за тяхна сметка. Децата е необходимо да бъдат придружавани от 
пълнолетно лице. Заявка за участие до 15 август 2018 г.   
2. „ Лятна младежка творческа резиденция за нематериално културно 
наследство Радилово 2018”, от 27 до 31 август 2018 г. в село Радилово, от 17:00 ч. 
до 20:00 ч.  Предназначена за младежи от 18 до 30 години. При интерес могат да 
участват и други възрастови групи. 
Условия за участие – Организаторите предоставят необходимите условия и 
оборудване за провеждане на работилниците. Заявка за участие до 15 август 2018 
г. придружена с копие от платежно нареждане от заплатена такса участие, 
необходима за материали в работилниците – 10 лв. по сметка  IBAN 
BG77UBBS72461010652517, BIC UBBSBGSF при Банка ОББ АД гр. Пещера.  
Разходите за пътуване на участниците живеещи извън селото са за тяхна сметка. 

Тел: 0898451817 
zora_radilovo@abv.bg 
Марена Вачкова 

Язовир Голям 
Беглик,  
общ. Батак 
 

Фондация 
Джагадамба 

Лятна приключенска академия  за деца  - 8-12 години 
Кога: 16-21 юли 2018 г. 
„Петте елемента" , яз. Голям Беглик  
Такса участие:  475 лв.  
Академияза развиване на меки умения за тийнейджъри – 13-16 години 
Кога: 28 август-2 септември 

За записване и 
информация: 
info@jagadamba.bg 
Тел: 0894 20 77 80 
jagadamba.bg  
 

http://sbhb.org/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80-2018
mailto:zora_radilovo@abv.bg
mailto:info@jagadamba.bg
http://jagadamba.bg/
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„Ненасилствена комуникация", яз. Голям Беглик 
Такса участие: 475 лв.  
 

 

Област Плевен 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

гр. Долни 
Дъбник 

Народно читалище 
„Илия Бешков 1898" 
гр. Долни Дъбник 

Лятна занималня  
Период - от 19 юни до 1 септември 2018 г., всеки вторник и четвъртък,  от 
14.00 ч. до 16.00 ч., в гр. Долни Дъбник. 
Заниманията са образователни, спортни, творчески, актьорски, излети, арт 
работилница, прожекция на филми  и други според интересите и възрастта 
на децата. Обикновено децата са на  възраст 6 - 14 години, както местни, 
така и доста гостуващи.  
Входът е безплатен, няма нужда от предварително записване.  
Заниманията се провеждат на различни места според техния характер - 
библиотека, репетиционна зала, парк и т. н. 
 

Тел. 0879005091; 06514/2027 
Лена Богданова 
 

с. Асеново, 
общ. Никопол 

НЧ „Петър Парчевич 
- 1927” 
 

Занимания по интереси 
- Лятна занималня  /включваща четене, писане, математика и английски/ 

- подходяща за възраст 5-14 години. Провеждат се от 2 до 31 юли 2018 
г., понеделник и сряда, от 14:00-17:00 ч., библиотеката на читалището 

- Хоротека и разучаване на танци и песни – за деца от 5 до 18 г. От 4 юни 
до 7 септември, от 10:00 до 11:00 ч. , вторник, малък салон в читалището 

- „Умни, активни и забавни” разнообразни дейности включващи игри на 
открито и тихи игри - 5 – 18 г. От 4 юни до 7 септември, вторник, 14:00 – 
17:00 ч, детска площадка с.Асеново 

- „Приятели на книгите” обучаване на децата да поддържат книгите, 
открити четения и беседи за автори и книги  - 5-18 г. От 5 юни до 7 
септември, в сряда, от 10:00 до 11:00 ч., библиотеката на читалището 

Тел: 06540/2339 
asenovo_pp1927@abv.bg 
 

mailto:asenovo_pp1927@abv.bg
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- „Glas4us” - Клуб за създаване и обработка на видео материали и работа 
с ИКТ – 3-18 г. От 6 юни до 7 септември, в четвъртък, от 14:00 до 17:00 ч., 
в библиотеката и на площадката 
 

От Златишки 
проход 
(Кашана) до 
Троянски 
проход 

Сдружение 
„Приятели в 
приключенията”, 
Плевен 
 

Детски приключенски лагер в Стара планина - 11 – 17 август 2018 г. в Стара 
планина. Маршрутът обхваща района от Златишки до Троянски проход. 
Подходящо е за деца във възрастова група 12 + г. 
„Тези шест дни ще имаме възможност да изкачим редица върхове, сред 
който и Вежен, ще преминем през Старопланинското конче и Козя стена. 
Ще се любуваме на невероятни гледки към Северна и Южна България, а 
може да видим и еделвайс“. 
Индивидуална такса за участие – 399,00 лв. 
Таксата включва: Пълен храноден и нощувки в хижите; програма изготвена 
за лагера; застраховка на групата; квалифицирани инструктори – планински 
водач, психолог, лекар; организиран транспорт от и до Плевен. 
Участниците  в лагера е необходимо да отговарят на следните условия: 
Да попадат в определената възрастова група. Да са в добро здравословно 
състояние, което се удостоверява със здравна анкета и декларация за 
информираност от страна на родителите. 
Предложения маршрут е съобразен със спецификата на децата и е напълно 
постижим като натоварване за деца над 12 годишна възраст, които 
притежават нормална двигателна култура. 
Настаняване: Нощувки в хижи 
Храна: В рамките на лагера децата се хранят в хижите по три пъти на ден с 
включена следобедна закуска. 
Екипировка: Участниците в лагера сами осигуряват необходимата им 
екипировка, подходящи дрехи, обувки и т.н. Ако нямате своя раница имаме 
възможност да ви осигурим такава. 
Транспорт: Експедиция Старопланински легенди започва и завършва в 
Плевен с организиран транспорт. Тръгване от Плевен до Златишки проход. 
Връщане от Беклемето до Плевен. 

Телефон: 0898 44 34 74;  

Лице за контакт: Димитър 
Петров 

info@friendsadventures.org 

Сайт: 
www.friendsadventures.org 

 

 

 

mailto:info@friendsadventures.org
http://www.friendsadventures.org/
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Област Пловдив 
Населено място 
на провеждане 
на инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

Асеновград Градска 
библиотека "П. 
Хилендарски" 

Забавно лято в библиотеката 
През юли и август - всеки вторник и четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч., в 
библиотеката. Подходящо е  за деца от 5 до 14 г.  
Какво? Презентации, творческа работилница, ателие за бродиране, 
игри, „Гласът на публиката" - изяви на даровити деца. 

Теодора Кузманова - 
библиотекар в ГБ "П. 
Хилендарски" 
teddy_kuzmanova@yahoo.com 
 

х.Чудни мостове, 
с.Забърдо 

Туристическо 
дружество 
„Природа“, 
Пловдив 

Планински лагер „Родопи"  
Програмата включва ежедневни пешеходни преходи, практически 
занимания за ориентиране, бивакуване, запалване на огън и много игри. 
Програма  
Цена: 190лв. 
Цената включва: 
- 4 нощувки в хижа; 
- планински водач; 
- 4 вечери, 4 закуски в хижа и 4 обяда; 
- транспорт с автобус от гр.Пловдив до хижа Чудни мостове и обратно; 
- планинска застраховка за периода на лагера.  
Летният лагер ще се проведе от 30.07.2018 г. до 03.08.2018г.  в х.Чудни 
мостове. 
Продължителност  – 5 дни / 4нощувки 
Подходящ е за ученици на възраст  10 до 13 години. 
 Участниците трябва да бъдат клинично здрави, с подходяща 
екипировка и с добра физическа дееспособност. Записването се 
осъществява след сключен договор и заплатена такса за участие. 
 
 
 

Тел: 0897 572 672 
tdpriroda@gmail.com 
 

mailto:teddy_kuzmanova@yahoo.com
https://drive.google.com/file/d/1oCYrRpAwC4_YKrQzBBtucqiCcaPm64AO/view
mailto:tdpriroda@gmail.com
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Карлово Народно читалище 
„Васил Левски – 
1861“ и Регионална 
библиотека „Д-р 
Иван Богоров“ 
 

Забавно лято 2018 за деца от 7 до 12 години 
Заниманията се организират всеки делничен ден от 11 юни до 10 август, 
от 9 до 12 часа. Такса – 2 лв. на занимание. Записване на място в 
читалището. 
Програма:  
Актьорско майсторство 
Изобразително изкуство 
Модерни танци 
Психология за деца 
Занимания по музика 
Творческо ателие 
Забавни игри и лятна читалня 
 

ch_karlovo@abv.bg 
 

Център Дара 
Дарма Централен 
балкан, общ. 
Калофер 

Фондация 
Джагадамба 

Детски лагер „Към корените на българските традиции и фолклор"  - за 
деца 8-12 години 
Къде: Централен Балкан, Център Дара Дарма  
Кога: 30 юли-4 август 2018 г. Такса участие: 475 лв.  
 

За информация и записвания: 
info@jagadamba.bg 
Тел: 0894 20 77 80 
jagadamba.bg  

Пловдив Народно читалище 
„Захари Стоянов“ 
Пловдив 
кв.Смирненски 
 
 

Лятна школа „Играя, уча и творя с Хаба“  - юли и август 

Кога: вторник и четвъртък,  9-12 часа, група 6-8 деца 

Начало: 3 юли 2018 г. 

Цена: 120 лв. за 8 посещения – месец 

Програмата включва: игри на открито, разучава не на народни игри;  

Подготовка по учебна програма  за  следващ клас - тестове БЕЛ, 

математика, логика; Арт забавления - работа с хартия,природни 

материали; Игротека - образователни игри Хаба. 

 

За контакти по педагогически  

въпроси - Силвия Атанасова 

Тел: 0889 901 466,  

За организационни въпроси  -

Елеонора Георгиева  

Тел: 0897 855 467,  

radost@zadecata.bg 

 

 

mailto:ch_karlovo@abv.bg
mailto:info@jagadamba.bg
http://jagadamba.bg/
mailto:radost@zadecata.bg
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Област Русе 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

Каньона на р. 
Черни Лом, 
на 8 км от гр. 
Две могили 

Туристическо 
дружество „Приста“ – 
гр. Русе 

1. Познавателна игра за деца „Един ден от живота на пещерния човек“ – 1-2 
септември 2018 г. 
Заниманието се провежда близо до пещерата Орлова чука, в каньона на р. 
Черни Лом, на 8 км от гр. Две могили. Под ръководството на инструктори, 
археолог и художник, децата правят: 

- Изработване на праисторически оръжия – копие, лък и стрели 
- „Ловуване“ – стрелба с лък и копие по тематични мишени 

„Рисуване праисторически рисунки по „стените“ на пещерата с въглен и 
чрез отпечатване на длан, (на опънати кадастрони на стените) 

- Запалване на огън без кибрит и направа на жар 
- Приготвяне на храна върху жарта и похапване 
- Разходка в неосветените части на пещерата 

Продължителност около 3 часа. 
За деца от 6-15 години, една група е от 15 участника. Желателно е да присъстват 
родителите на децата, които са на 6-8 години 
Участието е с предварително записване. 
Пристигане със собствен транспорт до паркинга при пещерата Орлова чука. 
Организаторите осигуряват всички материали за работа и заготовки за копията, 
лъка и стрелите, храната, вода, дървени въглища и пр.  Цената е 10 лв. на дете. 
2. „Разходка с лодка по река Дунав“ през лятото, в  неделя, за деца с родители.  
 

Тел. за записване: 
082820272 – 
канцелария на ТД 
Приста 
speleo.prista@gmail.com 
 

 

 

mailto:speleo.prista@gmail.com
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Област Смолян 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

С. Смилян, 
общ. Смолян 

Народно читалище 

„Проф. д-р Ас. 

Златаров 1927”  
 

Заниманията по интереси през лятната ваканция – на открито пред 
читалището или в посетителския информационен център на читалището. 

 Работилница за направа на пана от пластена вълна, квилинг, рисуване 
върху камък (такса участие 4лв.) – за деца от 8 до 14 г. Период 19-25 юни. 

 Фотоконкурс „Диви цветя и защитени растения в Родопите”, за деца 14-19 
г., през юни, през работните дни от седмицата, 16.00-17.00 ч. 

 Рисуваме символите на Смилян“,“Движение за здраве“, за деца от 10 до 
16 г., 12-27 юни, от 10 до 12 ч. 

 Клуб „Задявки” – учим и говорим на родопски диалект (такса участие 2 
лв.,продължителност 1 час), за деца от 7 до 14 г., вторник и четвъртък 
през юли и август. 

Задължително е предварително записване. Деца до 12 г. следва да бъдат с 
придружител.  

Тел: 0878891887  
 Адреана Кехайова 
 

С. Гудевица,  Фондация  
Еду Компас 

Летен лагер за Кариерно ориентиране и предприемачески умения. 

От 15 до 19 август село Гудевица, обл. Смолян 

Продължителност на лагера е 5 дни + участие в алумни клуб в рамките на 

12 месеца, в който предлагаме възможности за стаж, младежки обмени в 

Европа и среща с бизнеса. 

Подходящо е за младежи от 15 до 19 години.  

Участието е чрез попълване на апликационна форма и запазване на място. 

Повече информация 
„Ще откриеш кои са специалните ти умения и силни страни и ще 
разбереш как да ги развиеш още повече. 

Тел: 0889 366 293  
careerrevolutionbg@gmail.com  
 

https://www.facebook.com/events/1664824296928388/
mailto:careerrevolutionbg@gmail.com
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- Ще се увериш, че можеш да учиш и работиш нещо, което ти носи 
радост и достатъчно пари и едновременно с това ти е страст и обичаш 
да го правиш 
- Ще изградиш умения за успех, които са приложими във всяка ситуация  
- Ще планираш къде, какво да учиш в университет  
- Ще знаеш още по-категорично коя е твоята посока на развитие и ще 
развиеш умения да си поставяш цели 
- Ще разбереш как да организираш задачите си още по-ефективно, така 
че винаги да ти остава свободно време за хобито и интересите ти.  
По време на лагера ще ти предоставим възможност да направиш 
конкретен план за действие, профил на силните ти страни и точни 
стъпки, така че да реализираш потенциала си“. 

 

Област София 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

София Фондация „Заедно в 
час”, София 

Лятна академия за успех и забавление в София.  
Лятната академия е предназначена за ученици от I до XII клас. Ще продължи 
три седмици, от 30 юли до 16 август, всеки делничен ден от 9:00 ч. до 12:30 ч. 
в две столични училища - 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в кв. Люлин и 125 
СУ „Боян Пенев“ в кв. Младост. 
Целта на академията е да повиши мотивацията за учене на учениците и да 
подобри подготовката им по изучаваните предмети, да направи лятото им 
много по-осмислено със забавни преживявания, нови контакти и развити 
умения. Записването за ученици е отворено до 15 юни на сайта на Заедно в 
час www.zaednovchas.bg.   
Още информация - https://zaednovchas.bg/summer_academy/ 

Тел: 02 988 06 88  

 

София Сдружение Фуутура Тенис на маса и футбол за деца и младежи в София 

 Студентски град  
Юни:  

За повече информация и 
записване - Тел: 
0887883980 

https://zaednovchas.bg/summer_academy/
https://zaednovchas.bg/summer_academy/


 
editor@ngobg.info 

Тенис на маса: 10 и 24 юни - 09:45 Клуб 88 
Футбол: 17 юни - 17:30 Бароко спорт 
Тенис: 10 и 24 юни - 14:00 Бароко спорт 
Юли: 
Тенис на маса: 08 и 22 юли - 09:45 Клуб 88 
Футбол: 01 и 15 юли - 17:30 Бароко спорт 
Тенис: 08 и 22 юли - 14:00 Бароко спорт 
Август: 
Тенис на маса: 12 август - 09:45 Клуб 88 
Футбол: 12 август - 17:30 Бароко спорт 
Тенис: 12 август - 14:00 Бароко спорт  
Септември: 
Футбол: 02 и 23 септември - 17:30 Бароко спорт 
Тренировките са безплатни, траят 1 час, с осигурени всички спортни пособия, 
подходящи за 8 - 18 годишни. Могат да възникнат промени в Календара със 
спортни дейности, които ще бъдат отразени в сайта на Фуутура - 
http://footura.com/ 
Дейностите се осъществяват по проект на Сдружение Фуутура „Сто лица на 
Спорта", финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за 
развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се 
реализира в подкрепа на «София - Европейска столица на спорта през 2018 г. 
  

 Борисова градина, комплекс Спортна София 
Юни: 
Футбол - 4, 11, 18, 25 юни, терен 1 - 14:00 часа Тенис на маса - 6, 20 - 14:00 часа 
Тенис - 13, 27 - 14:00 часа 
Юли: 
Футбол - 2, 4, 9 и 11 юни, терен 1 - 16:00 часа Тенис на маса - 4, 18 -16:00 часа 
Тенис - 11, 25 - 16:00 часа 
Тренировките са безплатни, траят 1 час, с осигурени всички спортни пособия, 
подходящи за 16-29 годишни. Могат да възникнат промени в календара, 
които ще бъдат отразени в сайта на Фуутура - http://footura.com/ 
Дейностите се осъществяват по проект "Младежко участие и заетост", 
финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  
2014-2020. Заниманията се организират от  Сдружение Фуутура в 

info@footura.com 
Лице за контакти: г-н 
Методиев 

http://footura.com/
http://footura.com/
mailto:info@footura.com
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партньорство със Сдружение МОГА през делничните дни. 
 
 
 

София Карате Клуб Ронин 
11  

 

Карате за начинаещи и напреднали  
Заниманията ще бъдат през юни, юли до средата на август, в понеделник, 
сряда и петък, от 18.30 до 20.00 ч.,  в спортния салон на 120 ОУ Г. С. Раковски 
София. „Групата е смесена и занятията са за възрастова граница от 5 до 
105 години. Имаме богат опит за семейни тренировки, както и с деца с 
увреден слух“. 
Таксата за занимания е в размер на 30 лв за месец. Необходима екипировка – 
анцуг. 

Тел. 0888250808 
ilian_mechkov@mail.bg 

 

София Народно читалище 
„Пенчо Славейков,  
кв. Малашевци-
1919", София, 
улица „Рояк“ №21 
 

Лятна забавачка за деца от предучилищна възраст до трети клас 
Период: от 18 юни до 18 юли, от 8.30 ч до 14 часа 
Учебни предмети: английски език, български език, народно пеене, 
вероучение, приложни изкуства, опазване на околната среда, готварство, 
народни танци (народните танци се заплащат на хореограф 3 лв. 
допълнително). 
Групите ще бъдат максимум 7 деца.  
Такса – 115 лв за целия месец. Дневната такса - 5 лв. Учебниците и помагалата 
се заплащат допълнително. 20% отстъпка за семейство, което изпраща двете 
си деца, 30% отстъпка за сираци, полусираци или деца на самотни родители. 
 

Тел: 0888340146,  
02936 73 04 

София Junior Achievement 
Bulgaria 

Детска академия по програмиране и предприемачество 
Летен иновативен лагер по програмиране и предприемачество - Summer 
Innovation Camp, е първият по рода си летен лагер, в който деца между 8 и 11 
години ще придобият знания по предприемачество и след това ще ги 
приложат в програмирането на софтуерен проект. 
Лагерът е подходящ за начинаещи и напреднали деца на възраст между 8 и 
11 години. Малчуганите се разделят на 2 групи 8 и 9 годишни и 10 и 11 
годишни. 
За записване и повече информация: 
2 - 6 юли (8-9 год.) https://goo.gl/EpQstH 
2 - 6 юли (10-11 год.) https://goo.gl/Hei7ph 
9 - 13 юли (8-9 год.) https://goo.gl/2nCmq6 

Повече информация и 
контакти на страницата 
на инициативата 

mailto:ilian_mechkov@mail.bg
https://goo.gl/EpQstH
https://goo.gl/Hei7ph
https://goo.gl/2nCmq6
https://mindhub.bg/summer-camp
https://mindhub.bg/summer-camp
https://mindhub.bg/summer-camp
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9 - 13 юли (10-11 год.) https://goo.gl/2i7EjD 
 
 
 

София 
 

Географ БГ 
https://geograf.bg 
 

Географ БГ организира Работилници „Наука и чудеса за деца" в учебния 
корпус на Музейко, в София. 
График: 
Юни  
9.06./14:00 Чудният свят на пещерите  
9.06./15:30 Великата Рила планина 
9.06./17:00 Чудният свят на пещерите 
23.06./14:00 Градивните елементи на живота 
23.06./15:30 Водопадите 
23.06./17:00 Градивните елементи на живота  
Юли 
14.07./14:00 Хималаите  
14.07./15:30 Науката на Древен Египет  
14.07./17:00 Хималаите   
28 07./14:00 Ледена епоха 
28.07./15:30 Черно море 
28.07./17:00 Ледена епоха  
Август 
11.08./14:00 Великите географски открития 
11.08./15:30 Строежът на Земята 
11.08./17:00 Великите географски открития 
25.08./14:00 Ритъмът на природата  
25.08./15:30 Из тайните на Северна Америка 
25.08./17:00 Ритъмът на природата  
Записването става през сайта на Географ БГ, по имейл hello@geograf.bg или на 
тел.: 0893340133. 
Подробна информация за всяка една работилница може да намерите във 
Фейсбук страницата на Географ БГ и в секцията за събития на сайта им.  

Тел.: 0893340133 
hello@geograf.bg  
 
 
 

София Фондация Easyart Лято в музея 
Период и продължителност: От 4 юни до 1 юли, седмични програми от 
понеделник до петък, от 10 до 17.00 ч. 

За въпроси и записване:  
Тел: 0876 75 38 99 
0879 40 24 05 

https://goo.gl/2i7EjD
https://geograf.bg/
mailto:hello@geograf.bg
https://www.facebook.com/bggeograf/
https://www.facebook.com/bggeograf/
https://geograf.bg/bg/events
mailto:hello@geograf.bg
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 Програма Рисуване в Софийска градска художествена галерия; 
 Програма Кино - съвместно с Nim Production; 
 Програма География - съвместно с Географ БГ в Национален 

природонаучен музей/. 
Заниманията са подходящи за деца от 6-12 години.  
Програмата е платена: 100 лв. едноседмичен модул за дете, 80 лв. за две или 
повече деца от семейство.  
Повече подробности за това какво съдържа всяка отделна програма можете 
да намерите във Фейсбук страницата на Easyart, както и в сайта на Географ БГ.  
 

easyart.pr@gmail.com 
 

гр. Пирдоп Народно читалище 
„Напредък – 1869“  

 

Клубът по интереси  „Рицари на дъгата” 
„През лятната ваканция предвиждаме с учител по литература да съберем 
ученици в библиотеката, като заниманията ще са съобразени изцяло с 
техните интереси. Всичко това се прави изцяло с доброволен труд от 
страна на библиотекаря и учителя, както и на доброволците към 
библиотеката. Самите участници ще предлагат какво ще правят всеки 
един ден от периода в който ще се провеждат  летните занимания. По 
този начин децата ще се чувстват свободни и ще правят това, което най- 
много им харесва. В края на лятната ваканция в библиотеката рицарите 
ще бъдат удостоени с рицарски звания“.       
Лятната работа с учениците ще се проведе през месеците юли и август в 
читалищна библиотека гр. Пирдоп. 
Продължителността на заниманията  ще бъде в рамките на една седмица 
през месец юли и една седмица през месец август. Датите са съобразени със 
свободното време на децата. Ако има желаещи и за други дати, работата ще 
продължи. Инициативата е подходяща за деца на възраст между 11 и 14 
години. Няма специални изисквания към участниците. Важно за нас е тяхното 
желание да участват в лятната инициатива“ 

Тел: 0888138275 
pirlib@mail.bg, 
Библиотекар - Захарина 
Бодурова 

С. Трудовец, 
общ. 
Ботевград 

Сдружение 
Трудолюбци 

Занимания за деца през лятната ваканция в периода юни-август:  

 Творческа работилница - приложни дейности и рисуване;  

 "Опознай красотите на село Трудовец"- проучване историческите и културни 
забележителности на района. Заниманията ще бъдат по график. Всички 
необходими пособия се осигуряват от сдружението.  

Тел. 0887 300 562 
Мая Пенчева 

 

https://www.facebook.com/Easyart-Bulgaria-153399914770188/
https://geograf.bg/bg/article/lyato-v-muzeya-2018
mailto:easyart.pr@gmail.com
mailto:pirlib@mail.bg
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Област Стара Загора 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

Стара Загора Фондация „Аз-ът” Занимания по модерен танц във „Вълшебни криле” - детска танцова формация  
В тренировъчната програма освен характерните за модерния танц техники са 
включени и елементи от аеробика, каланетика, пилатес, йога, съобразени с 
индивидуалните особености на всеки практикуващ.  
Занимания - юни, юли и август, след което децата могат да продължат и през 
учебно-творческата година. 
Дни: събота и неделя (при желание и през делнични дни), часови диапазон - 
08:00-14:00 (за събота и неделя) 
Адрес на залата: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” 93, ет.3 (Дом на строителя), 
The Self ‘Dance Studio. 
Продължителността е 1 тренировъчен час – 40 минути, 45 минути, 60 минути 
(времето се определя спрямо възрастта и моментното състояние на детето). 
Времето може да бъде увеличено при желание. 
Инициативата е предназначена за деца, родители, за деца и възрастни със 
специални потребности (нов експериментален клас). 
Подходящо е за децата от 4 до 18 години. 
Необходими са удобно облекло подходящо за танц.  
Условие за участие - финансова подкрепа в размер на 30 лв. за 1 месец. 

Тел: 0877 001343 
selftheself@gmail.com 
Жанет Делчева 
 

 

 

mailto:selftheself@gmail.com
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Област Шумен 
Населено 
място на 
провеждане 
на 
инициативата 

Организатор Описание на инициативата Контакти за връзка с 
организаторите 

С. Никола 
Козлево,  
общ. Никола 
Козлево 

Народно читалище 
„Пробуда -1906 г.” 
 

Заниманията по интереси през лятната ваканция – 2018 г. в читалището 

Период – от 1 юли – до 15 август, от 10 до 12 часа 

Подходяща възраст на децата  – 7-14 г. 

  Лятна занималня  – четене, рисуване, драматизации по приказки, работа 

с компютри – понеделник и петък,  в библиотеката 

 Прожекция на филми, вторник, читалище, зала „Домашно кино“ 

  Бабините вкусотии – сряда, в читалището 

  Игри по интереси, четвъртък, в читалището,  зала „Игротека” 
 

probuda.nikola.kozlevo@abv.bg 

 

mailto:probuda.nikola.kozlevo@abv.bg

