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ОТНОСНО: Програма „Ваканция“ - спортни занимания със свободен достъп

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Столична община, дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в 
партньорство с ЦПЛР СШ-София и Национални спортни федерация организират 
Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и 
безплатен достъп до разнообразни занимания по 11 вида спорт, както и други занимания 
по интереси за периода от 3 юни до 12 юли, включително. Предназначена е за деца и 
ученици от 5 до 18 години.

Дейностите ще се провеждат на терените на Спортна София 2000, Спортен 
комплекс Зона Б-5 / Парк „Възраждане“/; зала „ Триадица; басейни на ЦПЛР Спортна 
школа „София“; Южен парк; ЦПЛР Център за изкуства и образование „София“ /филиал 
Надежда/ и др.

Официалпото откриване на Протрамата ще бъде на 3 юни /понеделник/ 2019 
година от 10.00 часа на Спортен комплекс „Зона Б-5“, парк „Възраждане“ с детски 
фестивал „Баба и внуче“

Повече информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да 
намерите в приложената програма, както и на официалния портал на Столична община -  
Спорт и младежки дейности/Програма Ваканция и на фейсбук страницата на дирекция

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля за Вашето съдействие и разпространяване на информацията сред деца и 
родители.

ЧРЕЗ
КМЕТ НА РАЙОН 
ДО
ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ

пист.

д-яПИСТ/

Приложение: Програма

/Л. Радоева - cm. експерт в дирекция ПИСТ/

Писмото се изготвя в 1 /един/ оригинален екземпляр за класиране в УАСО. 
Писмото се насочва чрез СЕОС. Приложението се сканира.

9018735266
090161642812
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Столична община
дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“

ЦПЛР - Център за подкрепа на личностно развитие - СПОРТНА ШКОЛА СОФИЯ 
ЦПЛР - Център за подкрепа на личностно развитие -  Център за изкуства,

култура и образование „София“
„Спортна София - 2000“ ЕАД

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 
03 юни 2019 г. /понеделник/

Спортен комплекс Зона Б-5, 
парк Възраждане -  Спортна София 2000 ЕАД

адрес ул. Българска Морава № 2

Програма „Ваканция“ се финансира от бюджет на Дирекция ПИСТ -  Столична община 

в партньорство с общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие и 

Национални Федерации.

Официалното откриване на Програмата ще бъде на 3 юни 2019 година от 10.00 часа 

на Спортен комплекс Зона Б-5, парк Възраждане.

Отправяме покана към всички малчугани и техните родители да присъстват на 

първия Фестивал „Баба и внуче“, който включва участието на спортните клубове 

„Здраве и дълголетие“ и 5 детски градини.

Програмата включва разнообразни спортни занимания по 11 вида спорт, 

предназначена е за деца от 5 до 18 години, както и други занимания по интереси за 

периода от 3 юни до 12 юли, включително.

Събитие: .ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ -  БАБА И ВНУЧЕ“

Час -  10.00 часа -  официално откриване 

Участват:
> Представители на 5 /пет/ Спортни клубове за „Здраве и активно 

дълголетие“
- СК „Здравец -  Красно село“
- СК „Изток“
- СК „Здраве и дълголетие -  Симеоново“
- СК „Здраве -  Младост“
- СК „Люлин 2015“

> Представителни отбори на 5 /пет/ Детски градини от гр. София
- ДГ № 85 „Родина“
- ДГ № 155 „Веселина“
- ДГ № 46 „ Дива вода“
- ДГ N2 109 „Зорница“
- ДГ № 33 „Сребърни звънчета“

> Представители Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“



ЦПЛР - Център за подкрепа на личностно развитие - СПОРТНА ШКОЛА СОФИЯ
СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ЛЕКА АТЛЕТИКА, ПЛУВАНЕ, 
ТУРИЗЪМ, ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ, ЩАФЕТНИ ИГРИ, ПЕТАНК, БАДМИНТОН, ТЕНИС НА МАСА:

период м. 03 юни и 12 юли 2019 година

СПОРТНИ з а н и м а н и я  ПО БАСКЕТБОЛ:
ЦПЛР -  Спортна школа София, Спортна зала Триадица, район Триадица 

Адрес: гр. София, район Триадица, ул. "Метличина поляна" № 14 -  автобус № 76; № 74; № 73; 
№ 83; тролей № 8________________________________________

ПЕРИОД
МЕСЕЦ ДЕН ЧАСОВИ

ГРАФИК
СПОРТЕН ОБЕКТ 
НАИМЕНОВАНИЕ

03 юни 2019 г. 
15 юли 2019 г.

Понеделник
Сряда
Петък

08,30-10,00 сп. зала „Триадица”

03 юни 2019 г. 

15 юли 2019 г.
Вторник,
четвъртък 13,30-15,00 сп. зала „Триадица”

с п о р т н и  з а н и м а н и я  ПО ВОЛЕЙБОЛ: м. м а й

ЦПЛР -  Спортна школа София, Спортна зала Триадица, район Триадица 
Адрес: гр. София, район Триадица, ул. "Метличина поляна" № 14_________

ПЕРИОД
МЕСЕЦ

ДЕН ЧАСОВИ
ГРАФИК

СПОРТЕН ОБЕКТ 
НАИМЕНОВАНИЕ

03 юни 2019 г. 

15 юли 2019 г.

Понеделник
Сряда
петък

12,30-14,00 сп. зала „Триадица"

03 юни 2019 г. 
15 юли 2019 г.

Вторник,
четвъртък 08,00-10,00 сп. зала „Триадица”

Координатор -  Елена Славчева
За повече информация и записване: +359 2 958 28 47; E-mail: sportnashkola@abv.bg

с п о р т н и  за н и м а н и я  ПО ПЛУВАНЕ:

Басейни на ЦПЛР Спортна школа София
- 22 СЕУ “ Г.С. Раковски”, район Триадица; бул. „Витоша“ №134

До 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ може да стигнете с трамвай № 1 и № 7 или с автобус №72. 
Спирките на тролейбуси № 1, № 2, № 5. № 7, № 8, № 9, трамвай № 6, както и метростанция 
„Национален дворец на културата“ се намират в непосредствена близост в подлеза на НДК. 

-144 СУ “Народни будители”, район Младост, ж.к. „Младост -  3”, ул. „Бъднина”

Всеки ден - от понеделник до петък - м. юни до 15 юли 2019 г.

ДЕН часови график СПОРТЕН ОБЕКТ 
НАИМЕНОВАНИЕ

Понеделник, 22. СЕУ
Вторник, 10,00 -11,00 144 СУ
Сряда, 13:00 -14:00 22 СУ
Четвъртък,
Петък 14:00-15:00 144 СУ

Тел. за контакт: Координатор - Зорница Джилиянова -  0878 99 64 73

mailto:sportnashkola@abv.bg


Спортен комплекс Зона Б-5, 
парк Възраждане -  Спортна София 2000 ЕАД

адрес ул. Българска Морава № 2

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ:

- МИНИ ВОЛЕЙБОЛ; ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ,
- ЩАФЕТНИ И ПОДВИЖНИ ИГРИ, ЛЕКА АТЛЕТИКА
- ПЕТАНК,
- ТЕНИС НА МАСА

- НАРОДНА ТОПКА

- МИНИ БАСКЕТБОЛ, БАСКЕТБОЛ И БАСКЕТБОЛ 3 НА 3
- ФУТБОЛ

- БАДМИНТОН

СПОРТЕН ОБЕКТ 
Спортен комплекс Зона Б 5 
Спортна София 2000 ЕАД 

Парк Възраждане 
Спортни терени:

ЧАСОВИ ГРАФИК

Понеделник
Игрище .Футбол“ -  мини футбол и футбол -  

понеделник и сряда

Игрища Плажен волейбол -  занимания по народна 
топка, мини волейбол, плажен волейбол, бадминтон

- Детско игрище -  занимания по лека атлетика 
/ подвижни и щафетни игри, петанк/

- Игрище Баскетбол / мини баскетбол; баскетбол три на 
три и баскетбол/
- Тенис маси
- Бадминтон

9:00-10:30 

10:30:-12:00

Главни Координатори:
> ЦПЛР -  Спортна школа София -  Елена Славчева
> Столична община, дирекция „ Превенция, интеграция, спорт и туризъм“

Координатори по вид спорт:
>  Футбол -  понеделник и сряда -  ст. експерт Росен Данев, д-я ПИСТ, Столична община
> Мини волейбол и Плажен волейбол -  Кирил Стоянов -  ЦПЛР -  Спортна школа София
> Мини баскетбол, Баскетбол 3 на 3; Баскетбол -  Радостина Георгиева
> Лека атлетика -подвижни и щафетни игри, петанк - Стефка Райчева
> Бадминтон и Тенис на маса /свободна игра/ -  Доброволци -  Младежка съдийска академия
> Народна топка /доджбол/ - Константин Миладинов /Ким Рейки / - Федерация народна топка 

България
> Стефка Райчева -  петанк и подвижни и щафетни игри -  0888 43 56 60

> Зорница Джилиянова -  плуване -  0878 99 64 73

> Кирил Стоянов -  волейбол -  0882 251 162

> Радостина Георгиева -  баскетбол -  0885 266 277

> Ким Рейки -  Народна топка /доджбол/ - 0885 948 496

> Ст. експерт Росен Данев -  02/981 03 43



ТУРИЗЪМ
в градски условия - Южен парк

04.06.2019 до 15.06.2019 - Вторник и Четвъртък

ДЕН
ЧАСОВИ ГРАФИК 

04.06.2019 до 15.06.2019 СБОРЕН ПУНКТ

Вторник
Четвъртък

9:00 до11:30 Южен парк -  Голяма сцена

ТУРИЗЪМ 

Витоша

от 18.06.2019 до 15.07.2019 - Вторник и Четвъртък
ДЕН ЧАСОВИ ГРАФИК Примерни маршрути

Вторник и 
Четвъртък

9:00 до15:30

- Княжево-м. Бялата Вода
- Княжево -  м. Дендрариум
- Драгалевци -  Драгалевски манастир
- Княжево-м. Златните мостове
- Бояна -  Боянска църква -  Боянски водопад

Координатор - Иван Делчев -  0889 47 55 67

За повече информация и записване: +359 2 958 28 47; e-mail: sportnashkola@abv.bg

ЦПЛР - Център за подкрепа на личностно развитие -  Център за изкуства

РАЙОН
ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ИМЕ И 
ТЕЛЕФОН ЗА 

КОНТАКТ

СПОРТНИ ДЕИНОСТИ: 
ДНЕВЕН ЛАГЕР; 
ЛАГЕР НА МОРЕ; 

ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ И 
АКТИВНОСТИ

МЯСТО НА 
ПРОВЕЖДАНЕ

ВРЕМЕ НА 
ПРОВЕЖДАНЕ

РАЙОН
„НАДЕЖДА”

ЦПЛР Център за 
изкуства, култура 
и образование 
„София“, филиал 
„Надежда“
Тел. 02/936 04 02 
stcrd!®abv.be

Летен градски лагер 
Включва занимания по 
интереси в следните области: 
Изобразителни изкуства -  
изящни и приложни изкуства 
Музика, Танци, Театър 
Екология и опазване на 
околната среда 
Тематични занимания, 
свързани с българска история, 
география
Гражданско образование и 
актуални теми 
Посещение на музеи и 
обществени институции 
Тематични екскурзии в София 
и извън София 
Игротека 
Спортни игри
Децата посещават плуване в 
басейна на ЦПЛР СШ София 
в 153СУ

Ж.к. Надежда II, 
ул. „Св. Никола 
Нови“ 22

03/06 -  
12/07/2019 
Понеделник до 
петък от 08 до 
13ч

mailto:sportnashkola@abv.bg


ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“

ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ но 
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2019 година

Проекти, свързани със спортни дейности и занимания по интереси в свободното време -  програма
„Ваканция”

1 97 СУ „Братя 
Миладннови”- „Заедно за 
щастливи деца през 
лятото”

Лятна спортна академия -  работилници в Лятна 
споргна академия: волейбол, бойни изкуства, плуване, 
тенис на маса и бадминтон, движи се безопасно с 
велосипед, шахмат и др.

- Демонстрации „Безопасно във водата“, 
„Безопасно на пътя“

- „Големият до мен“ -  Турнир по тенис на 
маса, бадминтон, шах и волейбол

- Представителна изява на лятна академия по 
Таекуоп-до

14.06.2019 г.
10.00 ч.
24.06.2019 г.
10.00 ч.
10.07.2019 г.
10.00 ч.

2 1 СУ „Пенчо П. 
Славейков”- „Столицата 
през погледа на децата”

Занимания през ваканцията в продължение на 10 дни - 
подготвяне на празнично издание на училищен 
електронен вестник, историческа възстановка, 
посещение на музеи. Запознаваме с 140 годишната 
история на’ София като столица на България- интересни 
факти и събития.

3 35 СЕУ „Добри 
Войников”- „Ваканция и 
спорт”

Спорт -  оползотворяване на свободното време на 
учениците през ваканцията, чрез занимания със спорт; 
беседи за олимпийските ценности и честна игра, 
изработка на табла за красивото и грозното в спорта.

4 ЦПЛР Спортна Школа 
„София” -  „Гимнастика -  
здраве и красота за нашите 
деца”

Спорт -  ученически шампионат по спортна и 
художествена гимнастика
Ученически шампионат по художествена и спортна 
гимнастика

11.05.2019 г.
11.00 ч. 

Спортна зала 
Триадица

5 20 ИОУ „Тодор Минков”-
„Спортна ваканция”

Спорт -  спортни занимания по лека атлетика, 
баскетбол, волейбол, футбол; беседи и изготвяне на 
табла „Да на спорта, не на насилието!“

Състезателни игри
05.06.2019 г. 

11, 00 ч.

6 138 СУЗИЕ „Проф. Васил 
Златарски”- „Спорт, 
здраве и игри през 
ваканционните дни”

Спортни занимания през ваканцията по фехтовка, 
йога, адаптивни игри за деца с увреждания, 
посещение на Музея на спорта.

Фехтовка - физкултурен салон
- Йога за деца -  физкултурен салон
-  Подвижни игри -  физкултурен салон

17.06.2019 г.
15.00-16,00 ч.
18.06.2019 г. 
10,30-12,00
18.06.2019 г.

14.00-15,30 ч.
7 Район „Възраждане“ 

„Млади планинарн на 
Витоша 2019“

Туристическа дейност включваща и различни 
ролеви игри и състезания на открито с участието 
на деца от две училища проведени за една седмица -
тема „маркировка в планината -  безопасно движение; 
тема - усвояване на алпийски техники -  възли и 
преминаване през различни терени; тема -  Изграждане 
на бивак -  разпъване на палатка; Изкачване на Черни 
връх

/информация 
в сайта на 
районната 

администраци 
я/



8
Район „Студентски“ 

„Ваканция на 
отличниците“-3

Занимания по спорт, изкуства, екология н култура -
в пет дни за отличниците от 8 СУ и 55 СУ. Спортни 
активности в НСА крикет, бейзбол и хокей на трева; 
посещения на басейн, тенис на корт и тенис на маса; 
планинско ориентиране; образователни игри с 
издателство „Клевьр бук“, работилница по приложни 
изкуства; образователни игри, открит урок по 
градинарство и др.

Спорт -  бейзбол, крикет и хокей на трева

Презентация на Международна организация 
„ Четири лапи“

- /районни администрация/

17-21.06.2019 г. 
от 9,00 ч. до 

16,00 ч.

9 Район „Сердика“ 
„Лятна Ваканция -1 1 “

Спортно -  туристически дейности -  реализират се две 
седмици със свободен достъп до спортни съоръжения и 
занимания за деца и ученици през лятната ваканция -  
турнир по плуване, футбол, забавни игри -  боулинг и 
билярд; посещение на исторически и културни 
забележителности / църкви, манастири, музеи и 
галерии/; опознавателна обиколка на културно 
исторически ценности в центъра на София; 
организиране на кръгла маса на тема „Толерантност“; 
рисунка на тема „аз и моето семейство в грижа за чиста 
София“

- Конкурс за рисунка и плакат на тема: ,уАз и 
моето семейство в грижа за чиста София“

/информация в сайта на района/

03.06.2019 г. 
заседателна 
зала -  р-н 
„Сердика“

10 Кметство „Долни 
Пасарел“

Район Панчарево 
„Щастливи в спорта и 

знанието“

Спортни дейности и танци -  спортни игри и срещи с 
участието на ученици от 202 ОУ. Участие в танцови 
групи и театрален състав на НЧ Просвета 1929Участие 
в традиционното пролетно почистване в населеното 
място. Организиран поход до манастир Св. Св. Петър и 
Павел

/информация в 
сайта на 
районната 
администраци 
я/

11 Район „Люлин“ 
„Прабългарите -  
тайнство, сила и 

сплотеност“

Представяне на различни умения от прабългарската 
школа -  лекция за традиции, езда с кон, анкети 
обучение в бойни умения със съдействие на 
прабългарска школа за оцеляване „Бага -  тур“.

/информация в 
сайта на 
районната 
администраци 
я/

12 Кметство “Кривина“ 
Район Панчарево 

„Спорта в с. Кривина -  
пример за съревнование 

без агресия“

Спортни дейности и спортен празник -  почистване на 
спортен комплекс, парк и зелени площи и площадки, 
подготовка на спортни дейности и спортен празник

- Изкачване на връх Половрак

- Спортни игри I  етап -  футболно игрище 

Спортни игри II етап -  футболно игрище

- Спортни игри III етап -  футболно игрище 

Финал — футболно игрище /финал, закриване/

02.06.2019 г.
09.00 ч.

24.08.2019 г.
10.00 ч

31.08.2019 г.
10.00 ч.

07.09.2019 г.

14.09.2019 г.
10.00 ч.


