
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

В: В какъв период от време ще се провежда лятната занималня?

О: Лятната занималня започва на 25.05. (за учениците от I клас) / 01.06. (за учениците от II, III 

и IV клас) и продължава до 01.07.

В: Възможно ли е да се посещават занятия в различни периоди или само в отделни дни и 

как това влияе на цената на услугата?

О: Да, възможни са следните периоди на посещение:

- от 25.05. до 01.07. (28 дни), цена: 280 лева

- от 01.06 до 01.07. (23 дни), цена: 230 лева

- от 25.05. до 03.06. (8 дни), цена: 100 лева

- за една седмица (5 дни), цена: 70 лева

- за един ден посещение, цена: 15 лева

В: Как става записването на децата?

О: Записването става с плащане в банковата сметка на Сдружението, като в графа 

„основание за плащане“ на вносната бележка се записват трите имена на детето и 

класа. То трябва да бъде най-късно един ден преди започване срока на посещение, за да 

може да се планира храненето.

В: Каква е банковата сметка на Сдружението?

О: Банковата сметка на Сдружението е:

Общинска банка АД

IBAN: BG13SOMB91301049673401

BIC: SOMBBGSF

В: Ползва ли се някаква отстъпка в случаите на записано второ дете от семейството?

О: Да, ползва се 50% отстъпка от таксата за второто дете. Например, при записани две деца 

(братя или сестри) за 28 дни цената би била 420 лева.



В: Възможно ли е сумата да се плати на части?

О: Да. Възможно е разсрочено плащане, като последната вноска трябва да бъде преведена 

преди края на срока за посещение. Например, при записано дете за една седмица може да 

внесете 20 лева в петък, като останалите 50 лева трябва да внесете преди следващия петък.

В: Включени ли са закуска и обяд в цената на услугата?

О: Да! Храненето на децата ще бъде в ресторант „Сиракуза“ в близост до училището.

В: Какво включва менюто на децата?

О: Примерно меню за една седмица:

1-ви ден. Закуска: филия с шунка, чаша чай. Обяд: таратор, мусака, филия хляб.

2-ри ден. Закуска: кроасан, чаша прясно мляко. Обяд: пълнозърнести спагети „Карбонара“, 

чаша сок.

3-ти ден. Закуска: кренвиршка, чаша айрян. Обяд: ризото с пиле, филия хляб, крем нишесте 

(малина).

4-ти ден. Закуска: принцеса с кайма, чаша чай. Обяд: крем супа от картофи, свинско с ориз, 

филия хляб.

5-ти ден. Закуска: парче пица, чаша чай. Обяд: пилешка супа, огретен със сирене, филия 

хляб.

В: Възможно ли е лятната занималня да бъде посещавана от деца, които не са ученици в 163

ОУ „Черноризец Храбър“?

О: Възможно е лятната занималня да бъде посещавана от деца, учащи в други училища.

В: Какво е работното време на лятната занималня?

О: Работното време на лятната занималня е от 8:00 до 18:00 часа. Разбира се, възможно е 

децата да бъдат доведени в училище и между 7:30 и 8:00 часа.

В: Как протича един ден на децата в лятната занималня?

О: Примерен график:



- децата пристигат в училище в 8:00 часа.

- 8:30 ч. – закуска в ресторант „Сиракуза“ в близост до училището.

- от 9:00 ч. до 12:15 ч. – учебна дейност (четене на препоръчителните за лятната ваканция 

книги, занимателни задачи и други), игри на открито, ако времето позволява, или в една от 

двете игротеки на училището.

- 12:30 ч. – обяд в ресторант „Сиракуза“.

- 13:00 ч. до 18:00 ч. – игри, учебна дейност, занимания по интереси (рисуване, музика, 

апликация и други).

В: Необходимо ли е детето да носи някакви помагала или материали (моливи, цветна 

хартия, ножица, лепило и други)?

О: Не. Ако има нужда от нещо по-специфично, учителят на смяна ще пише в електронния 

дневник или ще предупреждава от предходния ден.


