
Юли – Август 2016 г. 

 

Читалище, име и телефон на 

отговорника 
Дейност Място на провеждане Време на провеждане 

Възраст на 

участниците 

НЧ „Д. Дебелянов 1960“ 

Славея Стойчева: 02/8701165 

Арт училище Салона на читалището 
Всеки работен ден  

на юли 
6-14 год. 

Арт училище Салона на читалището 
Всеки работен ден  

на август 
6-14 год. 

Лятна академия на изкуствата 

„Родопска магия“, школа по 

китара 

село Скребатно 3.08-7.08.2016 г. над 14 год. 

НЧ „П. Хилендарски 2007” 

Св. Рускова: 0889404926 

Шах, табла, федербал, тенис на 

маса, домино, игри с топка 

Салона на читалището и 

градинката около него 

Всеки работен ден  

на юли без сряда 
8-14 год. 

НЧ „Св.Г. Победоносец 1999” 

Даниела Николова: 

0882 404 535 

Летен детски лагер със 

занимания по музика, английски 

и руски езици и различни 

спортни занимания като народна 

топка, футбол, и т.н. в 

зависимост от интересите на 

децата и възможностите на 

базата. 

Вилно селище „Орлова 

скала”, Етрополски балкан 
02 – 09.07.2016 г. 9-12 год. 

НЧ „Хр. Смиренски 1945” 

и  МС „Евтерпани” 

Аня Краваева: 0886 402 898 

Конкурс за поп и джаз пеене 
Хотел „SOL NESEBAR 

PALAS” 

09. 07.2016 г. 

12.00 ч. 
От 5 до 45 год. 

Концерт НИМ София 
30.07.2016  г. 

(няма точен час ) 
От 6 до 18 год . 

Участие на фестивал 

„Черноморски перли” и 

фестивал „В новия век с песни, 

танци и обич” 

к-с „Св. Влас”, Амфитеатър 

„Диневи” и к-с „Сл. Бряг” 

сцена пред хотел „Кубан” 

08.07.2016 г. 

09. 07.2016 г.   и 

10.07.2016 г. 

19.00 ч. и 20.00 ч. 

От 5 до 73 год. 

Участие в конкурс за поп и джаз 

пеене 
Несебър –  амфитеатър 

28, 29, 30 и 31.08.2016 

г. 

11.30 ч. – 24.00 ч. 

от 10 до 40 год. 

Концерт НХА София, галерия 
01, 12 и 31.08.2016г. 

11.30 ч. 
от 6 до 18 год. 

НЧ „П. К. Яворов1920” 

Стилиян Стоименов: 

0889404434 

Репетиционни занимания на 

школата по пиано и музикално 

студио „Таланти” 

Салона на читалището 

Всеки работен ден   

на юли и август  
(при проявен интерес  

от обучаващите се) 

Деца, младежи и 

възрастни 

 


