ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място
общ. Велики
Преслав,
гр. Велики
Преслав
общ. Велики
Преслав,
гр. Велики
Преслав
общ. Велики
Преслав,
гр. Велики
Преслав
общ. Велики
Преслав,
гр. Велики
Преслав
общ. Велики
Преслав,
гр. Велики
Преслав
общ.Велики
Преслав,
с. Драгоево

общ. Велики
Преслав,
с. Драгоево

Възрастова
група
(години
от – до)
от 11 до 13 г.

на 11 г.

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

Спортни дейности

ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0878459039

Група за обучителни
затруднения по БЕЛ

ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0878459039

Вид дейност

ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0878459039

Период на провеждане

Място на
провеждане
(училище и
др.)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Савчо Савов

от 01.07. до
31.07. 2020 г.

сряда

от 9:00 до
10:00 ч.

Миряна
Димитрова

от 24.08. до
04.09.2020 г.

вторник и четвъртък

от 9:00 до
10:00 ч.

училище

Миряна
Димитрова

от 24.08. до
04.09.2020 г.

вторник и четвъртък

от 10:00 до
11:00 ч.

училище

училище

на 12 г.

Група за обучителни
затруднения по БЕЛ

на 11 г.

Група за обучителни
затруднения по
математика

ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0878459039

Снежка Петрова

от 24.08. до
04.09.2020 г.

понеделник и сряда

от 9:00 до
10:00 ч.

училище

на 12 г.

Група за обучителни
затруднения по
математика

ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0878459039

Снежка Петрова

от 24.08. до
04.09.2020 г.

понеделник и сряда

от 10:00 до
11:00 ч.

училище

от 11 до 14 г.

Занимания по
интереси  физически
упражнения. Игра
„Петанка”

ОУ„Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0899353974

Венелина Денева

от 08.07. до
17.07.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
11:00 ч.

училищен двор

от 11 до 14 г.

Занимания по
интереси  четене,
рисуване, пеене,
физически
упражнения. Игра
„Петанка”

ОУ„Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0899353974

Кристина Денева

от 20.07. до
29.07.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
11:00 ч.

училищен двор
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

от 11 до 14 г.

Занимания по
интереси  четене,
рисуване, пеене,
физически
упражнения
Игра „Петанка”

ОУ„Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0899353974

от 11 до 14 г.

Занимания по
интереси  четене,
рисуване, пеене,
физически
упражнения. Игра
„Петанка”

общ. Велики
Преслав,
с. Драгоево

Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Период на провеждане

Място на
провеждане
(училище и
др.)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Александра
Алексиева

от 30.07. до
10.08.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
11:00 ч.

училищен двор

ОУ„Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0899353974

Хасан Махмудов

от 11.08. до
20.08.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
11:00 ч.

училищен двор

от 11 до 14 г.

Занимания по
интереси  четене,
рисуване, пеене,
физически
упражнения

ОУ„Св. св. Кирил и
Методий“
ou_vp@abv.bg
0899353974

Айсел Али

от 21.08. до
01.09.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
11:00 ч.

училищен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси (игри на
открито)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 18.06.2020 г.

четвъртък

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси (рисунка на
асфалт)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 19.06.2020 г.

петък

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси
(малък
природолюбител)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 22.06.2020 г.

понеделник

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси (оригами)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 23.06.2020 г.

вторник

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

общ. Велики

от 9 до 10 г.

Занимания по

ОУ ,,Христо Ботев“,

Нели Никифорова

на 24.06.2020 г.

сряда

от 9:30 до

училище/учили

общ. Велики
Преслав,
с. Драгоево

общ. Велики
Преслав,
с. Драгоево

общ. Велики
Преслав,
с. Златар
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

12:00 ч.

-щен двор

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

Преслав,
с. Златар

интереси
(спортни игри)

ou_zlatar@abv.bg
0878201558

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси
(апликации с
натурални средства)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 25.06.2020 г.

четвъртък

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси
(рисунка по избор)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 26.06.2020 г.

петък

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси
(музикална
чуднотека)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 29.06.2020 г.

понеделник

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси
(драматизация)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 30.06.2020 г.

вторник

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси
(игри по избор)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 01.07.2020 г.

сряда

от 9:30 до
12:00 ч.

училище/учили
-щен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси
(решаване на ребуси
и кръстословици)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

На 02.07.2020 г.

четвъртък

от 9:30 до
12:00 ч

училище/учили
-щен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси (игри на
открито)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 18.06.2020 г.

четвъртък

от 9:30 до
12:00 ч

училище/учили
-щен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси (рисунка на
асфалт)

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нели Никифорова

на 19.06.2020 г.

петък

от 9:30 до
12:00 ч

училище/учили
-щен двор

общ. Велики

от 9 до 10 г.

Занимания по

ОУ ,,Христо Ботев“,

Нели Никифорова

на22.06.2020 г.

понеделник

от 9:30 до

училище/учили
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Преслав,
с. Златар

Вид дейност

интереси
(малък
природолюбител)

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

ou_zlatar@abv.bg
0878201558

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

12:00 ч

-щен двор

Мария Ефтимова

на 01., 02.,
03.07.2020 г.

понеделник,
вторник, сряда

от 9:30 до
12:00 ч

училище или
дистанционно
чрез Facebook
Groups –
ОУ,Златар в
групи по
класове  БЕЛ
– V, VІ, VІІ
клас; групов
чат по класове
във Facebook,
Messenger

Надежда Борисова

на 29.06. 2020 г

понеделник

от 9:30 до
10:00 ч

училище

ОУ ,,Христо Ботев“
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нелка Колева

на 20.08.2020г.

четвъртък

от 9:30 до
11:30 ч.

училищен двор

от 7 до 10 г.

Занимания по
интереси  четене на
любими приказкибеседа

ОУ ,,Христо Ботев“
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нелка Колева

на 21.08.2020 г.

петък

от 9:30 до
11:30 ч.

училище

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 7 до 10 г.

Занимание по
интереси-народна
топка

ОУ,,Христо Ботев“
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нелка Колева

на 24.08.2020 г.

понеделник

от 9:30 до
11:30 ч.

училищен двор

общ. Велики

от 7 до 10 г.

Занимание по

ОУ,,Христо Ботев“

Нелка Колева

на 25.08.2020 г.

вторник

от 9:30 до

училищен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

от 9 до 10 г.

Литературно четене –
да четем с разбиране

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 11 до 14 г.

Виртуална разходка в
музея на восъчните
фигури във Велико
Търново

ОУ ,,Христо Ботев“,
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 7 до 10 г.

Занимание по
интереси  игри с
топка.

общ. Велики
Преслав,
с. Златар
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

Преслав,
с. Златар

интереси  щафетни
игри

ou_zlatar@abv.bg
0878201558

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 7 до 10 г.

Занимание по
интереси  рисуване
по свободна тема на
асфалт

ОУ,,Христо Ботев“
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нелка Колева

на 26.08.2020 г.

сряда

от 9:30 до
11:30 ч.

училищен двор

общ. Велики
Преслав,
с. Златар

от 7 до 10 г.

Занимание по
интереси 
колективни игри 
волейбол

ОУ,,Христо Ботев“
ou_zlatar@abv.bg
0878201558

Нелка Колева

на 27.08.2020 г.

четвъртък

от 9:30 до
11:30 ч.

училищен двор

общ.
Върбица,
с. Иваново

от 7 до 10 г.

Четене на любими
приказки/Рисувам и
творя

ОУ „Васил Левски”
pepi067@mail.bg
0885301426

Диана Богданова
Джелил Джелил

от 29.06. до
02.07.2020 г.

понеделник 
четвъртък

от 11:00 до
11:40 ч.

общ.
Върбица,
с. Иваново

от 10 до 13 г.

Бъдещи
изследователи

ОУ,,Васил Левски“
pepi067@mail.bg
0885301426

Мюзеям Мустафа

от 06.07. до
09.07.2020 г.

понеделник 
четвъртък

от 12:00 до
12:40 ч.

училищен двор

общ.
Върбица,
с. Иваново

от 7 до 10г.

Група за занимания
по интереси „Мама и
татко са страхотни
учители“ –
занимателни игри

ОУ “Васил Левски“
pepi067@mail.bg
0885301426

Красимира
Никифорова

от 22.06. до
30.06.2020 г.

понеделник –
четвъртък

от 10:00 до
10:40 ч.

училищен двор

общ.
Върбица,
с. Иваново

от 10 до13 г.

Спортни игри на
открито

ОУ „Васил Левски”
pepi067@mail.bg
0885301426

Карамфилка
Миткова

от 22.06. до
26.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:00 до
10:40 ч.

спортна
площадка

Снежанка Райнова

от 18.06. до
24.06.2020 г.

четвъртък, петък,
понеделник,
вторник, сряда

от 8:00 до
10:00 ч.

училище

Магбуле
Дерменджиева

от 08.06. до
24.06.2020 г.

четвъртък, петък,
понеделник,

от 10:00
до12:00 ч.

училище

общ.
Върбица,
гр. Върбица

от 7 до 8 г.

В света на приказките

СУ „Св. Паисий
Хилендарски“
05391/21-42; 21-86
su_varbica@abv.bg

общ.
Върбица,

от 10 до 11 г.

И аз мога/рисунка
върху асфалт/

СУ „Св. Паисий
Хилендарски“

11:30 ч.
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училищен двор

ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

гр. Върбица
общ.
Върбица,
гр. Върбица
общ.
Върбица,
гр. Върбица
общ.
Върбица,
гр. Върбица
общ.
Върбица,
гр. Върбица

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

05391/21-42; 21-86
su_varbica@abv.bg

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

вторник, сряда

от 8 до 9 г.

Забавно лятно четене

СУ „Св. Паисий
Хилендарски“
05391/21-42; 21-86
su_varbica@abv.bg

от 9 до 10 г.

Забавен български
език

СУ „Св. Паисий
Хилендарски“
05391/21-42; 21-86
su_varbica@abv.bg

Златка Дурлева

от 25.06. до
01.07.2020 г.

четвъртък, петък,
понеделник,
вторник, сряда

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

Песни и танци

СУ „Св. Паисий
Хилендарски“
05391/21-42; 21-86,
su_varbica@abv.bg

Екатерина
Минкова

от 20.07. до
24.07.2020 г.

понеделник,
вторник, сряда,
четвъртък, петък.

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

Компютърна рисунка

СУ „Св. Паисий
Хилендарски“
05391/21-42; 21-86,
su_varbica@abv.bg

от 01.07. до
03.07.2020 г.

сряда, четвъртък,
петък

от 07.08. до
31.08.2020 г.

понеделник

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

Анка Ботева

от 01.08 до
31.08.2020 г.

сряда

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

вторник

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

четвъртък

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

от 12 до 14 г.
от 12 до 13 г.

Мехмед Пиронков

от 25.06. до
01.07.2020 г.

четвъртък, петък,
понеделник,
вторник, сряда

от 8:00 до
10:00 ч.

училище

Мехнур МехмедАкиф

общ.
Каолиново,
с. Климент

от 1 до 14 г.

Занимания по
математика

ОУ „Георги Ст. Раковски“
0878814213
ou_kliment@mail.bg

общ.
Каолиново,
с. Климент

от 7 до 11 г.

Изобразително
изкуство

ОУ „Георги Ст. Раковски“
0878814213
ou_kliment@mail.bg

Неджибе Мехмед

от 22.06. до
09.07.2020 г.
от 27.07.
до14.08.2020 г.

Сайме Ферад

от 01.07. до
10.07.2020 г.
от 25.08. до

общ.
Каолиново,
с. Климент

от 7 до 11 г.

Сръчни ръце

ОУ „Георги Ст. Раковски“
0878814213
ou_kliment@mail.bg

общ.
Каолиново,
с. Климент

от 12 до14 г.

Спортни дейности

ОУ „Георги Ст. Раковски“
0878814213
ou_kliment@mail.bg

Мадлена Милева
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от 09:00 до
11:00 ч.

вкъщи/училищ
е

ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

31.08.2020 г.
общ.
Каолиново,
с. Климент

от 7 до 11 г.

Занимания по
български език и
литература

ОУ „Георги Ст. Раковски“
0878814213
ou_kliment@mail.bg

Бейхан Хюсню

от 16.08. до
28.06.2020 г.

сряда

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

общ.
Каолиново,
с. Климент

от 7 до 14 г.

Роден край

ОУ „Георги Ст. Раковски“
0878814213
ou_kliment@mail.bg

Рефаат Хасан

от 01.07. до
28.07.2020 г.

петък

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

общ.
Каолиново,
с. Лятно

от 7 до 12 г.

Спортни дейности

ОУ „Никола Й. Вапцаров“,
0888746197
OU_Lytno@abv.bg

Росен Неделчев

от 09.06.
до 11.06.2020 г.

вторник,сряда,
четвъртък

от 10:00
до 12:00 ч.

училище

общ.
Каолиново,
с. Лятно

от 7 до 12 г.

Млад
природолюбител

ОУ „Никола Й. Вапцаров“
0888746197
OU_Lytno@abv.bg

Нурджихан
Хюсни

от 23.06.
до 25.06.2020 г.

вторник,сряда,
четвъртък

от 10:00 ч.
до12:00 ч.

училище

общ.
Каолиново,
с. Тодор
Икономово

от 8 до 10 г.

Млад
природолюбител

ОбУ „Панайот Волов“
05367-2362
ou_ikonomovo@abv.bg

Ресмия
Хасанова

от22.06. до
03.07.2020 г.

сряда

от 10:.00 до
12:00 ч.

от 8 до 10 г.

Сръчни ръце

ОбУ „Панайот Волов“
05367-2362
ou_ikonomovo@abv.bg

Румянка
Минкова

от 29.06. до
03.07.2020 г.

всеки ден

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

от 11 до 13 г.

Арт-ателие

ОбУ „Панайот Волов“
05367-2362
ou_ikonomovo@abv.bg

Румянка
Минкова

от 06.07. до
10.07.2020 г.

всеки ден

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

общ.
Каолиново,
с. Тодор
Икономово
общ.
Каолиново,
с. Тодор
Икономово
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училище

ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място
общ.
Каолиново,
с. Тодор
Икономово
общ.
Каолиново,
с. Тодор
Икономово
общ.
Каолиново,
с. Тодор
Икономово
общ.
Каспичан,
гр. Плиска
общ.
Каспичан,
гр. Плиска
общ.
Каспичан,
гр. Плиска
общ.
Каспичан,
гр. Плиска

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

Период на провеждане
дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

от 10:00 до
12:00 ч.

от 11 до 16 г.

Вокална група

ОбУ „Панайот Волов“
05367-2362
ou_ikonomovo@abv.bg

Елена
Здравкова

от 22.06. до
26.06.2020 г.

всеки ден

от 13 до 6 г.

В света на
компютрите

ОбУ „Панайот Волов“
05367-2362
ou_ikonomovo@abv.bg

Шенай
Мусова

от 01.07. до
10.07.2020 г.

всеки ден

от 13 до 16 г.

Спортни занимателни
игри

ОбУ „Панайот Волов“
05367-2362
ou_ikonomovo@abv.bg

Нехат
Емин

от 13.07 до
24.07.2020 г.

всеки ден

Занимателни игри

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

Росица Златева

от 15.06.2020 г.

понеделник

Еко пътека

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

Росица Златева

от 18.06.2020 г.

четвъртък

Занимателни игри

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

Ана Йорданова

от 22.06.2020 г.

понеделник

Четене с разбиране

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

Ана Йорданова

от 25.06.2020 г.

четвъртък

от 9 до10 г.

от 9 до10 г.

от 10 до 11 г.

от 10 до 11 г.
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от 10:00 до
12:00 ч.

от 10:00 до
12:00 ч.

от 9:00 ч.

от 9:00 ч.

от 9:00 ч.

от 9:00 ч.

Място на
провеждане
(училище и
др.)

училище

компютърен
кабинет

спортна
площадка

училище

борова горичка

училище

училище

ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място
общ.
Каспичан,
гр. Плиска
общ.
Каспичан,
гр. Плиска
общ.
Каспичан,
гр. Плиска

Възрастова
група
(години
от – до)
от 10 до 11 г.

от 11 до 13 г.

сборна група

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

Подвижна
библиотека

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

Период на провеждане
дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

Ана Йорданова

от 29.06. до
30.06.2020 г.

понеделник,
вторник

от 9:00 ч.

училище

Разходка до стадиона

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

Бехидже Идризова

на 06.07.2020 г.

понеделник

от 9:00ч

стадион

Пътуваща библиотека

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

Шермин Хасан;
Бюлянт Сюлейман

от 10.07. до
13.07.2020 г.

петък,
понеделник

9:00ч

училище

Шермин Хасан;
Бюлянт Сюлейман

от 20.07. до
24.07.2020 г.

понеделник,
петък

от 9:00 ч.

училище

Вид дейност

общ.
Каспичан,
гр. Плиска

сборна група

Занимателни игри

ОбУ „Св. Паисий
Хилендарски“
0878509636
mariana19721972@abv.bg

общ. Никола
Козлево,
с. Крива река

от 8 до 10 г.

Спортни игри

НУ „Борис Първи”
nukrreka@abv.bg
053223/230

Иксания Рушуд
Исмаил

от 16.06. до
23.06.2020 г.

понеделник, сряда

от 9:00 до
10:30 ч.

училище

общ. Никола
Козлево,
с. Крива река

от 8 до 10 г.

Спортни игри

НУ „Борис Първи”
nukrreka@abv.bg
053223/230

Гюлхан Хашим
Раим

от 15.06. до
02.07.2020 г.

вторник,
четвъртък

от 10:00 до
11:30 ч.

училище

общ. Никола
Козлево,
с. Крива река

от 8 до 10 г.

Спортни игри

НУ „Борис Първи”
nukrreka@abv.bg
053223/230

Зелиха Ридван
Реджеб

от 19.06. до
20.07.2020 г.

сряда, петък

от 10:30 до
12:00 ч.

училище

общ.Никола
Козлево,
с. Вълнари

от 12 до14 г.

Клуб народни хора и
танци

Народно читалище
„Пробуда – 1929г.”
Probuda1929@mail.bg
05328/8919

Айше Сали

от 06.08. до
28.08.2020 г.

четвъртък

от14:00 до
16:00 ч.

читалище

общ.Никола
Козлево,

от 8 до 10 г.

Спортни игри

ОУ „Христо Ботев”
ouv@abv.bg

Валентина
Георгиева

от 19.06. до
20.07.2020 г.

понеделник

от 10:00 до
11:30 ч.

училище
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

с. Вълнари

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

05328/2152
Защитени растения в
родния край –
изследователски
походи в близки
местности

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49,
klimentohridski1978@abv.b
g

Димитър Василев

от 01.07. до
03.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
12:00 ч.

място за
тръгване –
дворът на ОУ
„Св. Климент
Охридски“

Едноседмичен курс за
мажоретки

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49
klimentohridski1978@abv.b
g

Небия Джелил

от 06.07. до
10.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
10:.00 ч.

дворът на ОУ
„Св. Климент
Охридски“

Занимателни игри на
открито

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49
klimentohridski1978@abv.b
g

от 9:00 до
12:00 ч.

открита
спортна
площадка на
ОУ „Св.
Климент
Охридски“

от 7 до13 г.

Подвижни игри

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49
klimentohridski1978@abv.b
g

Нехире Али

от 20.07. до
24.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
12:00 ч.

общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили

от 7 до13 г.

Арт-студио на
открито –
Да нарисуваме лятото

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49
klimentohridski1978@abv.b
g

Атче Хасан

от 27.07. до
31.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
12:00 ч.

дворът на ОУ
„Св. Климент
Охридски“

общ. Никола
Козлево,

от 7 до13 г.

Едноседмичен курс за
майсторско

ОУ „Св. Климент
Охридски“

Ерджан Хасан

от 03.08. до
07.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
12:00 ч.

дворът на ОУ
„Св. Климент

общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили
общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили
общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили

общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили

от 7 до 13 г.

от 7 до 13 г.

от 7 до13 г.

Димитричка
Славкова

– 10 –

от 13.07. до
17.07.2020 г.

понеделник – петък

открита
спортна
площадка на
ОУ „Св.
Климент
Охридски“

ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

с. Пет
могили

управление на
велосипед

общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили

Музикално студио на
открито –
Да научим народни
песни от родния край

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49,
klimentohridski1978@abv.b
g

Щафетни игри и
спорт на открито

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49
klimentohridski1978@abv.b
g

Христо Костов

от 24.08. до
28.08.2020 г.

общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили

от 7 до13 г.

от 7 до13 г.

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

053 20 21 49
klimentohridski1978@abv.b
g

Място на
провеждане
(училище и
др.)
Охридски“

Севджихан
Мехмед

Диана Димитрова

от 10.08. до
14.08.2020 г.

от 17.08. до
21.08.2020 г.

от 9:00 до
12:00 ч.

дворът на ОУ
„Св. Климент
Охридски“

от 9:00 до
12:00 ч.

открита
спортна
площадка на
ОУ „Св.
Климент
Охридски“,

понеделник – петък

от 9:00 до
12:00 ч.

открита
спортна
площадка на
ОУ „Св.
Климент
Охридски“

понеделник – петък

понеделник – петък

общ. Никола
Козлево,
с. Пет
могили

от 7 до13 г.

Тренировки по тенис
на маса на открито

ОУ „Св. Климент
Охридски“
053 20 21 49
klimentohridski1978@abv.b
g

общ. Никола
Козлево,
с. Църквица

от 8 до 14 г.

Спортни игри

ОУ „Христо Ботев“
outsarkvitsa@abv.bg
0886141501

Теодора Иванова

от 01.07. до
31.07.2020 г.

понеделник – петък

от 10:00 до
11:00 ч.

училище

общ. Никола
Козлево,
с. Църквица

от 8 до 14 г.

Тенис

ОУ „Христо Ботев“
outsarkvitsa@abv.bg
0886141501

Господин
Господинов

от 03.08. до
31.08.2020 г.

сряда

от 10:00
до11:00 ч.

училище

общ. Никола
Козлево
с. Църквица

от 8 до 14 г.

Рисунка на асфалт

ОУ „Христо Ботев“
outsarkvitsa@abv.bg
0886141501

Красимира Тонева

от 20.07. до
07.08.2020 г.

вторник – четвъртък

от 10:00 до
11:00 ч.

училище

общ. Никола
Козлево

от 8 до 14 г.

Волейбол

ОУ „Христо Ботев“
outsarkvitsa@abv.bg

Емел Ахмед

от 01.07. до
31.07.2020 г.

петък

от 10:00 до
11:00 ч

училище
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

с. Църквица

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

0886141501

общ. Никола
Козлево
с. Църквица

от 8 до 14 г.

Футбол

ОУ „Христо Ботев“
outsarkvitsa@abv.bg
0886141501

Светослав Димов

от 03.08. до
31.08.2020 г.

понеделник  сряда

от 10:00 до
11:00 ч

училище

общ. Никола
Козлево
с. Църквица

от 8 до 14 г.

Компютърни игри

ОУ „Христо Ботев“
outsarkvitsa@abv.bg
0886141501

Диана Василева

от 10.08. до
21.08.2020 г.

вторник 
четвъртък

от 10:00 до
11:00 ч

училище

общ. Никола
Козлево,
с. Никола
Козлево

от 7 до 12 г.

Да творим с хартия

СУ „Цанко Б.Церковски”
0879605830
sounkozlevo@abv.bg

Галя Колева

от 15.06. до
26.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:30 до
11:30 ч.

училище

общ. Никола
Козлево,
с. Никола
Козлево

от 7 до 12 г.

Funny English

СУ „Цанко Б.Церковски”
0879605830
sounkozlevo@abv.bg

Светла
Костадинова

от 29.06. до
10.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:30 до
11:30 ч.

училище

общ. Никола
Козлево,
с. Никола
Козлево

от 7 до 12 г.

С четка и боички

СУ „Цанко Б.Церковски”
0879605830
sounkozlevo@abv.bg

Марияна
Пантелеева

от 13.07. до
24.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:30 до
11:30 ч.

училище/

общ. Никола
Козлево,
с. Никола
Козлево

от 7 до 12 г.

Игри с топка.
Туристически
маршрути

СУ „Цанко Б.Церковски”
0879605830
sounkozlevo@abv.bg

Валентин Ангелов

от 27.07. до
07.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:30 до
11:30 ч.

училище

общ. Никола
Козлево,
с. Никола
Козлево

от 7 до 12 г.

Приказки без край

СУ „Цанко Б. Церковски”
0879605830
sounkozlevo@abv.bg

Славка
Бозаджиева

от 10.08. до
21.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:30 до
11:30 ч.

училище

общ. Нови
пазар
с. Памукчии

от 7 до 11 г.
от 12 до 15 г.

Занимания по
интереси, спортни
занимания и
занимателни игри

ОУ „Христо Ботев“
0884129799
ou_pamukchi@abv.bg

дежурен учител

от 15.06. до
15.07.2020 г.

понеделник 
петък

от 10:00
до
12:00 ч.

училищен двор
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

общ. Нови
пазар, гр.
Нови пазар

от 9 до15 г.

общ. Нови
пазар, гр.
Нови пазар

от 9 до 15 г

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

Лятна работилница
„Рециклирай
безопасно“

НЧ „Христо Ботев – 1872“
0878830058
npazar_chitalishte@abv.bg

Наталия
Неделчева

Ателие „Приложни
изкуства“

НЧ „Христо Ботев – 1872“
0878830058
npazar_chitalishte@abv.bg

Вид дейност

Период на провеждане
дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

от 06.07. до
31.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
12:00 ч.

06.07.-31.07

понеделник – петък

Силвия Йорданова

от 9:00 до
12:00 ч.

Място на
провеждане
(училище и
др.)
читалище

читалище

общ.
Смядово,
с. Риш

от 8 до 12 г.

Обичам да смятам

ОУ „Васил Априлов“
0885992938
ourish@dbv.bg

Маринка Гроздева

от 09.06. до
30.06.2020 г.

вторник

от 9:00 до
10:00 ч.

училище

общ.
Смядово,
с. Риш

от 8 до 12 г.

Литературни игри

ОУ „Васил Априлов“
0885992938
ourish@dbv.bg

Гюлюзар Иса

от 15.06. до
30.06.2020 г.

сряда

от 9:00 до
10:00 ч.

училище

общ.
Смядово,
с. Риш

от 12 до 13 г.

Забавна математика

ОУ „Васил Априлов“
0885992938
ourish@dbv.bg

Павлета Койчева

от 15.06. до
30.06.2020 г.

вторник

от 9:00 до
10:00 ч.

училище

общ.
Смядово,
с. Риш

от 11 до 14 г.

Спортни игри

ОУ „Васил Априлов“
0885992938
ourish@dbv.bg

Илияна
Димитрова

от 01.07. до
20.07.2020 г.

петък

от 9:00 до
10:00 ч.

училище

Клуб „Тенис”

СУ „Св. св. Кирил и
Методий”
05351/20-90
sou_smiadovo@abv.bg

Михал Жечев

от 01.07. до
15.07.2020 г.

вторник,
четвъртък

от 10:00
до 11:30 ч.

спортна
площадка на
училището

Живко Желязков

от 01.07. до
15.07.2020 г.

понеделник,
сряда

от 10:00
до 11:30 ч.

спортна
площадка на
училището

общ.
Смядово,
гр. Смядово

от 14 до 18 г.

общ.
Смядово,
гр. Смядово

от 12 до 16 г.

Клуб „Волейбол”

СУ „Св. св. Кирил и
Методий”
05351/20-90
sou_smiadovo@abv.bg

общ.
Хитрино,
с. Хитрино

от 7 до 8 г.

Занимателни игри на
открито

СУ „Д-р Петър Берон“
05341 22-38,
sou.hitrino@abv.bg

Фeрихан Февзи

от 05.06. до
15.06.2020 г.

всеки ден

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

общ.

от 12 до 13 г.

Занимания по

СУ „Д-р Петър Берон“

Калина Стефанова

от 01.07. до

сряда, петък

от 9:00 до

училище
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Хитрино,
с. Хитрино

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

интереси 
„Дигитално изкуство“

05341 22-38,
sou.hitrino@abv.bg

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

10.07.2020 г.

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

11:00 ч.

общ.
Хитрино,
с. Хитрино

от 7 до 8 г.

Игри на открито

СУ „Д-р Петър Берон“
05341 22-38,
sou.hitrino@abv.bg

Николай Николов

от 05.06. до
15.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:00 до
12:00 ч.

училище

общ.
Хитрино,
с. Хитрино

от 11 до 13 г.

Занимания по човекът
и природата

СУ „Д-р Петър Берон“
05341 22-38,
sou.hitrino@abv.bg

Хайрия Кадир

от 03.08. до
07.08.2020 г.

понеделник – петък

от 11:00 до
12:00 ч.

училище

Хандбал

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

Цветелина Стоева

от 01.07 до
31.08.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
10:00 ч. и
от 10:15 до
11:15 ч.

СК „Плиска“

Хандбал

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

Антон Андонов

от 01.07.до
31.08.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
10:00 ч. и
от 10:00 до
11:00 ч.

Лека атлетика

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

Господинка
Жекова

от 01.07. до
31.08.2020 г.

всеки ден

от 16:00 до
17:30 ч. и
от 17:30 ч. до
19:00 ч.

Баскетбол

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

Иванка Крумова

от 01.07. до
31.08.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
10:00 ч. и от
10:00 до 11:00
ч.

Стойко Стойков

от 01.07. до
31.08.2020 г.

всеки ден

от 9:00 до
10:00 ч.
и от 16:00 до
17:00 ч.

СК „Плиска“,
помощно
игрище
„Панайот
Волов“

Филип Крумов

от 01.07. до
31.08.2020 г.

понеделник,
сряда, петък

от 18:00 до
19:00 ч.

СК „Плиска“,
ученически

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 10 до 14 г.

от 10 до 14 г.

от 12 до 18 г.

от 9 до 12 г.

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 10 до 14 г.

Футбол

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

общ. Шумен,

от 11 до 13 г.

Футбол

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668

– 14 –

СК „Плиска“

градски
стадион
„Панайот
Волов“
СЗ „Младост“

ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

гр. Шумен

ussh_69@abv.bg

общ. Шумен,
гр. Шумен

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 11 до 13 г.

от 8 до 17 г.

от 8 до 17 г.

от 7 до 17 г.

Футбол

Карате

Карате

Карате

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg
ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“
0888203668
ussh_69@abv.bg

Период на провеждане
Ръководител
(име)

Филип Крумов

дата
(от – до)

от 01.07. до
31.08.2020 г.

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

и от 19:00 до
20:00 ч.

стадион

вторник,
четвъртък

от 9:00 до
10:00 ч. и
от 10:00 до
11:00 ч.

футболно
игрище, с.
Царев брод

Явор Александров

от 03.08. до
14.08.2020 г.

понеделник,
сряда,
петък

от 9:30.до
10:30 ч.,
от 10:45 до
11:45 ч.,
от 12:00 ч. до
13:00 ч..

Явор Александров

от 03.08. до
14.08.2020 г.

вторник,
четвъртък

от 9:30 до
10:30 ч.
и от 10:45 до
11:45 ч.

СК „Плиска“

Даниел Димитров

от 01.07. до
31.07.2020 г.

всеки ден

от17:00 до
18:00 ч.

зала за карате

Станислав Иванов

от 15.06. до
31.08.2020 г.

понеделник – петък

от 8:00 до
17:00 ч.

зала
„Младост“,
СК „Плиска“

СК „Плиска“

от 10 до 18 г.

Баскетбол

Баскетболен клуб
„Шумен”
shumenbasket@abv.bg
0883326477

общ. Шумен,
гр. Шумен,
кв. „Макак“

от 7 до 13 г.

Рисуване,
моделиране,
гравиране и
апликиране

НЧ „Просвета-1926“
054/994-387
prosveta_makak@abv.bg

Самуил Илиев

от 03.06. до
31.08.2020 г.

всяка сряда

от 15:00 до
17:00 ч.

в малката зала
на читалището
или на
площада пред
читалището

общ. Шумен,
с. Панайот

от 4 до 11 г.

Рисуване на асфалт,
на хартия; апликация

НЧ „Земеделец-1930“
zemedelec1903@alle.bg

Нели Хубанова,
Светлана

от 15.06. до
30.08.2020 г.

вторник

от 9:30 до
11:30 ч.

библиотека,
двор

общ. Шумен,
гр. Шумен
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Волов

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

05314/2235 – кмет

Александрова

Период на провеждане
дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

общ. Шумен,
с. Панайот
Волов

от 4 до 11 г.

Детска читалня

НЧ „Земеделец-1930“
zemedelec1903@alle.bg
05314/2235 – кмет

Нели Хубанова

от 15.06. до
30.08.2020 г.

четвъртък

от 9:30 до
11:30 ч.

библиотека,
двор

общ. Шумен,
с. Панайот
Волов

от 9 до 14 г.

Тенис на маса и други
спортни занимания

НЧ „Земеделец-1930“
zemedelec1903@alle.bg
05314/2235 – кмет

Илиян Стойчев,
Светлана
Александрова

от 15.06. до
30.08.2020 г.

сряда, петък

от 9:30 до
12:00 ч.

читалище, двор

Рисунка на асфалт

НЧ „ Христо Ботев -1926”
nch_hristobotev1926@abv.b
g
0885143146

Кристина
Гавраилова

от 15.06. до
30.06.2020 г.

вторник

от 10:00 до
11:30 ч.

пред
читалището

Кристина
Гавраилова

от 15.07. до
30.07.2020 г.

четвъртък

от 10:00 до
11:30 ч.

в градината
пред
читалището

общ. Шумен,
с. Струйно

от 2 до 6 г.

общ. Шумен,
с. Струйно

от 2 до 6 г.

Занимателни игри

НЧ „ Христо Ботев -1926”
nch_hristobotev1926@abv.b
g
0885143146

общ. Шумен,
с. Велино

от 6 до 14 г.

Най-хубава рисунка

НЧ „Земеделец-1900“
тел.0894378148
zemedelec–1900 @abv.bg

Красимира
Василева

от 01.07. до
31.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
11:00 ч.

читалище

общ. Шумен,
с. Велино

от 6 до 14 г.

Най-хубав разказ

НЧ „Земеделец-1900“
тел.0894378148
zemedelec–1900 @abv.bg

Красимира
Василева

от 01.07. до
28.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
11:00 ч.

читалище

общ. Шумен,
с. Велино

от 6 до 14 г.

Най- хубаво
стихотворение

НЧ „Земеделец-1900“
тел.0894378148
zemedelec–1900 @abv.bg

Красимира
Василева

от 01.07. до
28.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
11:00 ч.

читалище

общ. Шумен,
с. Друмево

от 11 до 14 г.

Занимания по
интереси
Клуб „Машина на
времето”

ОбУ „Христо Ботев“
0876623399
drumevo-obu@abv.bg

Маргарита
Костадинова

от 01.07. до
17.07.2020 г.

вторник,
сряда

от 13:00
до15:30 ч.

училище

общ. Шумен,
с. Друмево

от 15 до 16 г.

Занимания по
интереси

ОбУ „Христо Ботев“
0876623399

Светлана
Велинова

от 01.07. до
17.07.2020 г.

вторник,
петък

от 13:00 до
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училище

ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Група „Общуване без
граници”

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

drumevo-obu@abv.bg

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

15:30 ч.

от 8 до 9 г.

Занимания по
интереси
Група „Приказен
свят”

ОбУ „Христо Ботев“
0876623399
drumevo-obu@abv.bg

Небие Мехмедова

от 18.06. до
30.06.2020 г.

понеделник,
четвъртък

от 9:00 до
11:00 ч.

училище

общ. Шумен,
с. Друмево

от 9 г. до 10 г.

Занимания по
интереси
Клуб
„Природолюбител”

ОбУ „Христо Ботев“
0876623399
drumevo-obu@abv.bg

Нергюл Мехмед

от 18.06. до
30.06.2020 г.

сряда,
петък

от 9:00 до
11:00 ч.

училище

общ. Шумен,
с. Друмево

от 08 г. до 11
г.

Занимания по
интереси
Група „Играй и учи
английски език”

ОбУ „Христо Ботев“
0876623399
drumevo-obu@abv.bg

Цветелина
Петкова

от 18.06. до
30.06.2020 г.

вторник,
четвъртък

от 9:00 до
11:00 ч.

училище

общ. Шумен,
с. Мадара

от 7 до 14 г.

Изработване на
хербарии

ОУ „Панайот Волов“
0886853073
oumadara@abv.bg

Юлия Митева,
Красимира
Веждарова

от 01.07. до
31.07.2020 г

сряда

от 10:00 до
12:00 ч.

училище,
района на
селото

общ. Шумен,
с. Друмево

общ. Шумен,
с. Градище

от 7 до 13 г.

Клуб „Весела
ваканция“

НЧ „Отец Паисий – 1931“
0896842349,
nch.otets1931@abv.bg

Юке Хюсеин

от 01.07. до
31.08.2020 г.

вторник и
четвъртък

от 17:00 до
19:00 ч.

пред
читалището,
физкултурната
площадка в
двора на ОУ
„Васил
Левски“

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 7 до 8 г.

Занимания по
интереси

НУ „Илия Р. Блъсков“
054862924,
nu_irblaskov@abv.bg

Магдалена
Спасова

от 03.06. до
22.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00
до 12:00 ч.

училище

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 7 до 8 г.

Занимания по
интереси

НУ „Илия Р. Блъсков“
054862924,
nu_irblaskov@abv.bg

Валентина
Райковска

от 03.06. до
22.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00
до 12:00 ч.

училище
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

от 8 до 9 г.

Занимания по
интереси

НУ „Илия Р. Блъсков“
054862924,
nu_irblaskov@abv.bg

от 9 до 10 г.

Занимания по
интереси

общ. Шумен,
гр. Шумен

Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Период на провеждане

Място на
провеждане
(училище и
др.)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Камелия Колева

от 03.06. до
22.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00
до 12:00 ч.

училище

НУ „Илия Р. Блъсков“
054862924,
nu_irblaskov@abv.bg

Станка Захариева

от 03.06. до
05.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00
до 12:00 ч.

училище

от 10 до 11 г.

Занимания по
интереси

НУ „Илия Р. Блъсков“
054862924,
nu_irblaskov@abv.bg

Красимира
Капралова

от 18.06. до
23.06.2020 г.

четвъртък –
вторник

от 10:00
до 13:00 ч.

училище

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 7 до 8 г.

Природни чудеса – І
клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Донка Колева

от 03.06 до
15.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:30 до
12:30 ч.

малката сграда

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 8 до 9 г.

Природни чудеса – ІІ
клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Виолета
Йорданова

от 03.06 до
15.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
11:00 ч.

Шуменското
плато

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 9 до 10 г.

Природни чудеса – ІІІ
клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Каролина
Георгиева

от 03.06 до
15.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
11:00 ч.

Шуменското
плато

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 11 до 12 г.

Математически
забавни игри – V клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Пенка Железова

от15.06 до
30.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:00 до
12:00 ч.

голямата
сграда

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 12 до 13 г.

Математически
забавни игри – VІ
клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Росен Русев

от 15.06 до
30.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:00 до
12:00 ч.

голямата
сграда

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 11 до 12 г.

Предприемачество –
V клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Петьо Петков

от 15.06 до
30.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:00 до
12:00 ч.

малката сграда

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 7 до 10 г.

ДВГ „Весели
усмивки“ – І – ІV

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688

Светлана
Божилова

от 03.06 до
15.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:30 до
12:30 ч.

голямата
сграда

общ. Шумен,
гр. Шумен
общ. Шумен,
гр. Шумен
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Вид дейност

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

клас

iiioy@mail.bg

Период на провеждане
Ръководител
(име)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Място на
провеждане
(училище и
др.)

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 11 до 13 г.

Тамбури V – VІІ
клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Иво Селев

от 15.06 до
30.06.2020 г.

понеделник – петък

от 10:30 до
12:30 ч.

голямата
сграда

общ. Шумен,
гр. Шумен

от 9 до 13 г.

ДТА „Шуменче“ –
VІІ клас

ІІІ ОУ „Димитър Благоев”
0878301688
iiioy@mail.bg

Веселина Дечева

от 03.06 до
30.06.2020 г.

понеделник – петък

от 17:00 до
19:00 ч.

малката сграда
– зала „Танци“

от 6 до 11г.

Малкият художник
Приложно изкуство
Слънце, радост,
красота
Професиите в града

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Галя Стоянова,
Соня Къндева

от 03.06. до
05.06.2020 г.

понеделник – петък

до 9:00 до
15:00 ч.

училище

от 6 до 11г.

Изобразително
изкуство Спортни
игри Приложно
изкуство Забавни
образователни задачи

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Илияна Вълчева,
Маруся Русева

от 08.06. до
12.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

от 6 до 11г.

Изобразително
изкуство Спортни
игри. Приложно
изкуство. Забавни
образователни задачи.
В училищната
библиотека

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Незиха Чуфадар,
Михаил Михалев

от 15.06. до
19.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

от 6 до 11г.

Спортни дейности
„Бързи, смели,
сръчни“;
Приложно изкуство
„Сръчни ръчички“;
Музикални дейности
Музикална палитра
Математика

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Диана Николова,
Илиян Стойчев

от 22.06. до
26.06.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

от 6 до 11г.

Приложно изкуство
Слънце, радост,
красота
Социален свят
Светът около нас
Спортни дейности
Бързи, смели, сръчни
Музикални дейности

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

от 6 до 11г.

,Приказен свят
Приложно изкуство
Музикална чуднотека
Пътят на хляба до
нашата трапеза
Образователни игри
на открито

Вид дейност

Период на провеждане

Място на
провеждане
(училище и
др.)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Николинка
Станчева,
Теодора Сотирова

от 29.06. до
03.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Валя Великова,
Юлия Димитрова

от 06.07. до
10.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

от 6 до 11г.

Приказен свят
Щафетни игри
Скок подскок
Образователни игри
на открито

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Галина Георгиева,
Жулиета
Желязкова

от 13.07. до
17.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

от 6 до 11г.

Лека атлетика.
Основни бегови
упражнения Бягай,
Зайко, бягай
Музикална
лаборатория Пей,
сърце, свири, щурче
Събери си всякакви
неща – листа,

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Ангела Борисова,
Татяна Генова

от 20.07. до
24.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

Забавни задачи
На гости в
училищната
библиотека

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

от 6 до 11г.

Ролеви игри „Моят
любим герой“
Образователни игри
на открито
Моделирай фигурки
от кал
Работа с природни
материали
Напиши си името с
клончета
Рисувай с тебешири
на асфалта

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

от 6 до 11г.

Аз мога и обичам да
творя
Забавен английски:
видеоклипове, песни,
танци
Образователни игри
на открито
Артигри с цветни
листове; апликации,
рисуване

от 6 до 11г.

Образователни
занимания-в забавния
свят на буквите и
цифрите Спортни
занимания и настолни
образователни игри
Изследване на
открито – засаждане
на цветя и грижа за

Вид дейност

Период на провеждане

Място на
провеждане
(училище и
др.)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Антония Петрова,
Веселина
Георгиева

от 27.07. до
31.07.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Галина Топалова,
Диана Костова

от 03.08. до
07.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Галина Табакова,
Йорданка
Маринова

от 10.08. до
14.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

пръчици, камъчета, и
си направи колаж

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен
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ИНФОРМАЦИЯ
за летните ваканционни дейности – 2020 г.
Област Шумен
Община,
район,
населено
място

Възрастова
група
(години
от – до)

Организатор
(училище, ЦПЛР,
община, читалище и
др.)
телефон, е-mail

Ръководител
(име)

от 6 до 11г.

На гости в
училищната
библиотека
Работа с природни
материали
Направи си гирлянд
от листа
Напиши си името с
клончета

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

от 6 до 11г.

В света на книгите
Изобразително
изкуство
Околен свят Музика
Спортни дейности
Познавам различните
професии

VI ОУ „Еньо Марковски“,
054 876 913,
ou_eniomarkovski@abv.bg

Вид дейност

Период на провеждане

Място на
провеждане
(училище и
др.)

дата
(от – до)

ден/дни
от седмицата

час
(от – до)

Незиха Чуфадар,
Татяна Генова

от 17.08. до
21.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

Антония Петрова,
Веселина
Георгиева

от 24.08. до
28.08.2020 г.

понеделник – петък

от 9:00 до
15:00 ч.

училище

тях
В света на книгите –
разглеждане и четене
на книжки в
училищната
библиотека

общ. Шумен,
гр. Шумен

общ. Шумен,
гр. Шумен

Забележка:
В информацията са включени само заниманията, които са безплатни.
В групите да не се включват повече от 10 деца.
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