
      ОБЩИНА СИЛИСТРА 
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  

 

Обновен график за занимания на Летни клубове по интереси 2017 

 ПЛУВАНЕ ТЕНИС 

Допустима 
възраст 8 – 18 г. 8 – 18 г. 

Срок на 
провеждане от 19.06 до 31.08 от 19.06 до 31.08 

Място на 
провеждане Покрит басейн Тенис корт до Покрит басейн 

Треньор Ясен Неделчев Тодор Иванов 
Дата на 
първо 

занятие 
19.06 19.06 20.06 21.06 20.06 19.06 20.06 19.06 20.06 

 Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

Понеделник 14,00 – 
15,00 ч. 

11,00 – 
12,00 ч.    09,00 – 

10,00 ч.  10,00 – 
11,00 ч.  

Вторник   11,00 – 
12,00 ч.  14,00 – 

15,00 ч.  09,00 – 
10,00 ч.  10,00 – 

11,00 ч. 

Сряда  11,00 – 
12,00 ч.  14,00 – 

15,00 ч.  09,00 – 
10,00 ч.  10,00 – 

11,00 ч.  

Четвъртък 11,00 – 
12,00 ч.    14,00 – 

15,00 ч.  09,00 – 
10,00 ч.  10,00 – 

11,00 ч. 

Петък   11,00 – 
12,00 ч. 

14,00 – 
15,00 ч.      

 

 



 

 ХИП-ХОП ТАНЦИ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 
ТЕАТЪР И 

ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ

НАРОДНИ 
ХОРА И 
ОБИЧАИ

ШАХМАТ** ПЕЕНЕ 

Допустима 
възраст 8 – 18 г. 8 – 18 г. 10 – 18 г. 8 – 18 г. 8 – 18 г. 8 – 18 г. 

Срок на 
провеждане от 19.06 до 31.08 от 19.06 до 31.08 от 19.06 до 

31.08 
от 19.06 до 

31.07 от 19.06 до 19.07 от 19.06 до 
31.08 

Място на 
провеждане

Сградата на Профсъюзите (ниско 
тяло, залата на читалище 

„Дръстър“ 2012) 
Младежки дом, стая 204 Дом на 

учителя 

Младежки 
дом, стая 

202
Младежки дом, стая 204 Дом на 

учителя 

Треньор Ели Иванова Веселка Русева Лилия 
Маркова 

Велико 
Димитров 

Виктор 
Константинов 

Валентин 
Сарафов 

Дата на 
първо 

занятие 
19.06 21.06 20.06 20.06 20.06 19.06 20.06 21.06 21.06 

19.06 от 13 
ч. 

прослушва
не 

 Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2   Група 1 Група 2  

Понеделник 15,00 – 
16,15 ч.     9,30 – 11,30 

ч.     

Вторник   16,30 -
18,00 ч. 

09,00 – 
10,30 ч.* 

10,30 – 
12,00 ч.*  16,30 -17,30 

ч.   13,00 – 
17,00 ч. 

Сряда  15,00 – 
16,15 ч.      09,00 – 

10,00 ч. 
10,00 – 
11,00 ч.  

Четвъртък 16,30 - 
17,45 ч. .  09,00 – 

10,30 ч.* 
10,30 – 

12,00 ч.*  16,30 -17,30 
ч.    

Петък  15,00 – 
16,15 ч. 

16,30 -
18,00 ч.     09,00 – 

10,00 ч. 
10,00 – 
11,00 ч.  

 
*Посочената продължителност за занятието включва и времето за почистване на работното място. 
** Целта на занятията е обучителна и те включват теория на шахматната игра и разиграване на партии.  
 
Възможни са промени в графика на занятията. Посочените часове за завършване на заниманията може да варират.  
За допълнителна информация: тел.086.816 239 – Мария Харизанова. Следете и сайта на Община Силистра www.silistra.bg.  
 

 



 

Допълнителна информация за летни клубове по интереси  

Клуб Съдържание на програмата 

Театър и приключения Модул „Театър“: 
Среща с актьори и организатори на ДТ”Сава Доброплодни”; Посещение на куклен спектакъл и участие на 
живо в постановката; Подготовка и изнасяне пред публика на театралната постановка  по народни 
приказки. 
Модул „Индиана Джоунс“: 
Изследване на археологическите потайности на региона - среща-разговори с музейни работници и с 
директора Николай Тодоров; открито студио за изработване на глинени съдове по образец от 
древността; Реставриране на  древни съдове и възстановяване на „пъзела” от артефакти; Блиц- 
екскурзии със специалисти от музея до исторически забележителности; Поход до Крепостта и 
запознаване с легендите за нея - приключенски игри на открито. 
Модул „Аз и предизвикателствата“: 
Посещение в Общински съвет – Силистра и среща с Председателя – д-р Мария Димитрова; Книгите и 
съкровищата им - посещение в РБ”П. Павлович” и запознаване със скритото за очите на читателите; 
Конкурс” Мога да опиша града си с любов”- есе  и рисунка. 

  
Приложно изкуство Група 8-9 г.: 

Работа с картон и хартия: изработване на 3D картички, поставки за снимки, украса за детско парти, 
свещник, опаковки за подаръци, кутия за бижута, органайзер. 
Работа с водни и темперни бои: рисуване върху камъчета, керемида, саксии, глинени фигури. 
Група 10-18 г.: 
Работа с обикновена и полимерна глина: изработване на декоративни висулки, украси, брошка. 
Работа с тел: изработване на дръвчета, колие, пръстен, обици. 
Декупаж: декупаж на буркан, стъклено шише, дървена закачалка. 

  
Млад скаут Виж график и програма по-долу. 
  
Народни хора и обичаи Запознаване на участниците с основни хора̀ и обичаи в българския фолклор. Разучаване на хора̀. 
  
 

 

 

 



 

ПЛАН НА КЛУБ „ МЛАД СКАУТ“ ЗА ЛЯТО 2017 ГОДИНА 

17.07.2017 – 28.07.2017 г. 

Дата и час Съдържание на занятието 

17.07.2017 г. 
9,30 – 11,30 ч. 

1. Разходка до Дунавската градина – представяне на групата, запознаване на участниците с правилата за 
поведение по време на поход. 

18.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

2. Поход до Меджиди-табия – посещение на музея и игри на терен 

19.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

3. Посещение на охраняем плаж „Дръстър“- открит плувен басейн в Дунавския парк 

20.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

4. Разходка до гроба на Иван Стайков и палене на огън 

21.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

5. Военизирана игра и ориентиране по пътни знаци – екопътека Силистра 

24.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

6. Посещение на охраняем плаж „Дръстър“- открит плувен басейн в Дунавския парк 

25.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

7. Поход до Чатал чешма – скаутски комфорт, опъване на палатки и пикник 

26.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

8. Разходка до самолета и дигата на р.Дунав. Посещение на метеорологичната станция, работа с компас и 
занимателни игри 

27.07.2017 г. 
9,30 – 13,30 ч. 

9.Поход  до „Кантона“ и оказване на долекарска помощ   

28.07.2017 г. 
9,30 – 11,30 ч. 

10. Разходка из Дунавската градина в търсене на „сладко дърво“. Закриване работата на скаутската група 

 

Сборен пункт: паметника на 31 полк.  

Ръководителят на групата си запазва правото да прави промени в плана за работа, според метеорологичните условия. 

                                                    Ръководител на групата Добринка Иванова 

 


