
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за занимания по интереси в Община Троян 

през лятната ваканция – 2020 г. 

 
Институция: Занимания по 

интереси (вид 

дейност) 

Брой групи/ 

брой деца в 

група 

Възрастова 

група 

(години 

от – до) 

Място на провеждане: 

(зала, игрище, двор, 

басейн и др.) 

 

Период на провеждане Ръководител  

(име) 

Дата: Ден от 

седмицата: 

Час: 

СУ „Св. Климент 

Охридски“- гр. 

Троян 

Клуб „Малки 

мажоретки“ 

1 група до 10 

деца 

8-10 год. Двора на училището 16- 30.06.20г. понеделник

- петък 

9:00-

11:00 

Р. Дудева 

Мажоретен състав 1 група до 10 

деца 

11-14 год. Двора на училището 16 -30.06.20 г. понеделник

- петък 

11:00- 

13:00 

Р. Дудева 

Вокално студио 1 група до 10 

деца 

5 – 11 клас Кабинет 103 и Актова 

зала 

1.07 -10.07. 

2020 г. 

сряда, 

четвъртък, 

петък 

10.00 –

13.00 

 

Светла  

Червенкова 

Подготвителна група 1 група до 15 

деца 

5-6 год. Двора на училището, 

Зала за занималня при 

лоши атмосферни 

условия, 

Осигурен отделен вход 

01.06-31.07. 

2020 г. 

понеделник 

– петък 

8.00 –

12.00 

С. Нанкова, 
Хр.Кожухарова 

СУ „Васил 

Левски“ –гр.  

Троян 

Лятна занималня: 

читалня на открито, 

изобразително и 

приложно изкуство и 

физическа активност, 

грижа за здравето, 

екология и защита на 

природата 

2 групи до 10 

деца 

7-8 год. Кът за занимания на 

открито, спортни 

площадки, зелени 

площи, 

Класна стая при лоши 

атмосферни условия. 

 

От м.  юни 

според 

желанието на 

родителите 

/от 01.06/ без 

дните на НВО 

до 31.07. 20 г. 

 

понеделник 

- петък 

8.30-

12.30 

Учители 

ЦДОУД по 

график 

НУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“- гр. 

Троян 

Приятели на книгите 1 група до 10 

деца 

6-9 год. Класна стая в сградата 

с отделен вход 

От м.  юни 

според 

желанието на 

родителите до 
31.08.20 г. 

понеделник 

- петък 

8.00 -

17.00 

Педагогическ

и специалисти 

по график 

Тенис на маса 1 група до 10 

деца 

6-9 год. Физкултурен салон с 

отделен вход 

От м. юни 

според 

желанието на 

понеделник 

- петък 

8.00 -

17.00 

Педагогическ

и специалисти 

по график 



родителите до 

31.08.20 г. 

Работа с хартия - 

оригами 

1 група до 10 

деца 

6-9 год. Двор, класна стая в 

сградата за занимания 

по интереси  при лоши 

атмосферни условия  с 

отделен вход 

От  м.юни 

според 

желанието на 

родителите до 

31.08.20 г. 

понеделник 

- петък 

8.00 -

17.00 

Педагогическ

и специалисти 

по график 

НУ „Христо 

Ботев“ – гр. 

Троян 

Творчески дейности, 

игри на открито, 

пътешествие в 

приказния свят 

2 групи до 10 

деца 

5-6 год. Двор, класна стая при 

лоши атмосферни 

условия. 

15.06.- 29.08. 

2020 г. 

понеделник 

- петък 

8.00 -

12.00 

Педагогическ

и специалисти 

по график 

Подкрепа за 

преодоляване на 

дефицити в знанията 

по БЕЛ и 

Математика и 

творчески дейности 

и игри на открито 

1 група от 6 

деца 

7-9 год. Двор, класна стая при 

лоши атмосферни 

условия. 

 

15.06.- 29.08. 

2020 г. 

понеделник 

- петък 

8.00 -

12.00 

Педагогическ

и специалисти 

по график 

Творчески дейности, 

лятна читалня на 

открито, млад 

шахматист, игри на 

открито 

1 група до 10 

деца 

7-9 год Двор, класна стая при 

лоши атмосферни 

условия. 

 

15.06.- 29.08. 

2020 г. 

понеделник 

- петък 

8.00 -

12.00 

Педагогическ

и специалисти 

по график 

Клуб „Дигитални 

компетентности“  

по проект 

„Образование на 

утрешния ден“ 

1 група до 10 

деца 

7-8 год. Компютърен кабинет 08.06.- 24.06. 

2020 г. 

понеделник 

- петък 

9.00 -

11.10 

Виолета 

Петрова 

ОУ „Иван 

Хаджийски“-гр. 

Троян 

Туризъм и спортни 

игри 

1 група до 10 

деца 

6-11 Двора на училището, 

М. Турлата, парк 

Капинчо 

18.-29.06. 

2020 г. 

Понеделни

к и  

четвъртък 

10.00- 

12.00 

Учители от 

начален етап 

по график 

ОбУ „Иван 

Вазов“ – с. 

Дебнево 

Ателие „Сръчни 

ръце“ 

1 група от 10 

деца 

7-10 год. Зала в училището с 

осигуран отделен вход 

08.06.-12.06. 

22.06.-10.07. 

2020 г. 

вторник, 

сряда 

10.30-

11.30 

Д. Краева  

ОУ „Васил 

Левски“- с. 

Орешак 

Обучителни и 

спортни игри на 

открито 

1 група 7-10 год. Открити пространства 

–игрище, двор, близки  

местности 

22.06. -01.07. 

2020 г. 

понеделник 

- петък 

9.00-

12.00 

Милка Тотева, 

Галя Матова 

Център за 

подкрепа на 

Вокална група 

„Щурчета“ 

2 групи до 10 

деца 

5 – 10 г. Зала 01.06. -01.08. 

2020 г. 

вторник 

четвъртък  

16:45 –

18:15 

Надежда 

Бурева 



личностното 

развитие – гр. 

Троян  

Дърворезба 3 групи по 3-

4 деца 

9 – 18 г. Двор/ зала при лоши 

атмосферни условия 

 

01.06.-31.08. 

2020 г. 

четвъртък  13:00 -

17:00 

Веска Колева 

Керамика  2 групи до10 

деца 

6 – 18 г. Двор/ зала при лоши 

атмосферни условия 

01.06.-30.06. 

2020 г. 

понеделник 

сряда  

16:00 –

18:00 

Надежда 

Христова 

Керамика  2 групи до 10 

деца 

6 – 18 г. Двор/ зала при лоши 

атмосферни условия 

01.07. - 31.08.  

2020 г. 

понеделник 

сряда  

10:00 -

12:00 

Надежда 

Христова 

Изобразително 

изкуство и приложна 

креативност  

2 групи до 10 

деца 

5 – 7 г. Двор/ зала при лоши 

атмосферни условия 

01.07.-31.08.  

2020 г. 

понеделник 

 

16:45 –

18:00 

Десислава 

Банева 

Изобразително 

изкуство и приложна 

креативност  

1 група до 10 

деца 

8 – 18 г. Двор/ зала при лоши 

атмосферни условия 

01.07. -31.08. 

2020 г.  

сряда 16:45 –

18:00 

Десислава 

Банева 

Рибарско училище 1 група до 8 

деца  

9 – 18 г. Занимания на открито 01.07.-31.07. 

2020 г. 

вторник  13:00 -

16:00 

Събчо Вълков 

Моден дизайн 2 групи по 5 

деца 

7 – 18 г. Зала 01.06.–31.08. 

2020 г. 

петък  14:00 –

17:00 

Маргарита 

Мехмедалиева 

Работилница – 

творилница за 

народни занаяти - 

текстил 

1 група до 10 

деца 

7 – 18 г. Двор/ зала при лоши 

атмосферни условия 

01.06. – 31.08. 

2020 г. 

вторник 

четвъртък  

14:00 –

15:30 

Милена 

Кабакчиева 

Полудневна група 1 група до 10 

деца 

7 – 10 г. Двор/ зала при лоши 

атмосферни условия 

01.07. – 31.08. 

2020 г. 

понеделник 

- петък 

8:30 – 

12:30 

По график 

 


