
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА за летни занимания за деца и ученици за 

свободното време през лятната ваканция 2019 г. 

 

Наименование на 

дейността 

  

Време и място на 

провеждане 

  

График 

  

 

Финансиране 

  

Ръководител 

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА 

ВСЕКИ”
 
 – спортни игри 

на 

открито/закрито,  баскетбол 

и волейбол 

01.07 – 31.08.2019 г. 

Физкултурен салон 

СУ”П.Р.Славейков” 

  

Вторник 

Четвъртък 

9.30 ч. 

Не се 

заплаща от 

участниците 

  

  

Георги 

Йовчев 

Летен шах– изучаване на 

правилата на играта и др. 

забавни игри /за 1-4 клас/ 

14.08 – 28.08.2019 г. 

ОУ”Васил Левски” 

Плачковци 

10.00 ч.-

12.00 ч. 

Всеки ден 

Не се 

заплаща от 

участниците 

  

Красимира 

Иванова 

  

Историята на моя град –

посещение на музеи и 

забележителности в града 

  

  

01.07-31.07.2019 г. 

Музейни обекти в 

града 

Начало 

02.07.2019г. 

Вторник 

14.00 часа 

Не се 

заплаща от 

участниците 

  

Сашка 

Симеонова 

 
  

   
„КРАЕЗНАНИЕ“ – 

Експедиции до историко-

археологически обекти, 

свързани с историята на 

Трявна  /с декларация от 

родител/ 

01.07-31.07.2019 г. 

околности на 

Трявна 

Всеки 

понеделник 

пред община 

Трявна 

8.00 часа 

Не се 

заплаща от 

участниците 

  

Венелин 

Бараков 

В света на изкуството  –

рисуване с разнообразни 

техники, апликиране, 

приложни дейности. 

01.07 – 31.08.2019 г. 

Попангелова къща 

Понеделник 

и сряда 

17.30 ч. 

Не се 

заплаща от 

участниците 

  

Цанка 

Драгнева 

 
  

   

Програма „Забавна 

наука“– логически загадки, 

приложни дейности и 

забавни игри. 

15.07 -31.08.2019 г. 

СУ”П.Р.Славейков”  

Сряда 

10.00 часа 

до 12.00 часа 

Не се 

заплаща от 

участниците 

  

Галя 

Василева 

  

Летен лагер „Аз и 

Европа“ – образователни 

игри /5-7 клас//виж 

15.07-31.08.2019 г. 
10.00-11.30 

ч. 

Не се 

заплаща от 

участниците 

Маргарита 

Симеонова 



Приложение/ 

Парк зад читалище 

„П.Славейков“ 

Всеки ден   

ЛЯТНА ДЕТСКА 

ЧИТАЛНЯ – Четене, 

разказване и слушане на 

познати и непознати 

приказки   /за 1-4 клас/ 

01.07– 31.07.2019г. 

Библиотека при 

читалище 

«П.Славейков» 

10.30 ч. 

/вторник и 

четвъртък/ 

Не се 

заплаща от 

участниците 

  

Стефка 

Тодорова 

  

Забележка: Посещенията не са със задължителен характер и не се заплащат от 

участниците. Един участник може да участва в повече от едно занимание, като 

попълни заявление за участие.  След започване на заниманията се допуска 

включването на нови участници. Възможни са промени в графика на провеждане.  

Записване: 15 – 30.06.2019 г. Община Трявна – стая  202, ръководители на 

занимания.                  

  

  

ПРОГРАМА  ЛЕТЕН  ЛАГЕР „АЗ И ЕВРОПА 2019“ 

    /Приложение към програма на община Трявна- Лято 2019 г./ 

  

 

  

          Дейност 

Време на 

провеждане 
график 

Място на 

провеждане 
организатор 

 

Летен лагер „Аз и 

Европа“ 

20 деца 

22 юли – 02 август 

2019 г. 
09.30 часа 

Парк зад 

Читалище 

„П.Славейков 

Сдружение 

„Промяната е в 

теб“, община 

Трявна 

Творческа 

работилница в парка 

8,15,22,29 юли 

2019 г. 

/понеделник/ 

18.00 часа 

Парк зад 

Читалище 

„П.Славейков 

Сдружение 

„Промяната е в 

теб“, община 

Трявна 

Туристически   походи 
13,20,27 юли, 03 

август /събота/ 

https://www.face

book. 

com/        The.Ch

ange.is.in. 

You.Association/ 

notifications/ 

Бачо Киро, 

Боженци, 

Кисийци, Бъзовец 

Сдружение 

„Промяната е в 

теб“, община 

Трявна 



  

Дискотека на открито 
11,18,25 юли, 01 

август 

20.30 – 21.30 

часа 

Парк зад 

Читалище 

„П.Славейков 

Сдружение 

„Промяната е в 

теб“, община 

Трявна 

Спортни занимания 

9,11,16,18,23,25,30 

юли,         01 

август    /вторник 

и четвъртък/ 

18.00 часа 

Двор на 

ОУ“Проф. 

П.Н.Райков“ 

Сдружение 

„Промяната е в 

теб“, община 

Трявна 

Фестивал “Fun Навън“ 
09 – 11 август 

2019 г. 

10–творчески р-

ци 9-вечер,  11-и 

сутринта и 

следобед – дет. 

анимация 

Около читалище 

„П.Славейков“ 

Сдружение 

„Промяната е в 

теб“, община 

Трявна 

 


