
ГРАФИК ЛЕТНИ ДЕЙНОСТИ 2022 г. 

 

 

Краен срок за записване на желаещите за обучение в летните дейности на ЦПЛР – гр. Горна 

Оряховица - 30.06.2022 г.  

 Максимален брой участници в група по дейности - 15 ученици, по реда на записването. 

 Записването за участие в летните дейности става на място, в сградата на ЦПЛР – гр. 

Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” №5 от родител или настойник на детето.  

За повече информация - website: http://odk.gorna.net;  

или контакти на e-mail: odk_go@abv.bg / тел. 0618/8-47-88 

 

Възрастова 

група 

(години 

от – до) 

Занимания 

по интереси 

(вид дейност) 

Ръководител 

(име) 

Период на провеждане Място на 

провеждане 

(зала,  училище, 

басейн и др.) 

дата 

(от – до) 

ден/дни 

от седмицата 

час  

(от – до) 

От 7 до 18 

години 

Изобразително 

изкуство 
Илия Банков 

01.07.2022 г. до    

12.07.2022 г. 

Понеделник 

- петък 

09.00 ч. до 

13.00 ч. 

ЦПЛР – гр. 

Горна 

Оряховица, ул. 

„Мано 

Тодоров” №5 

От 7 до 18 

години 

Обучение по 

дървени духови 

музикални 

инструменти 

(индивидуално 

обучение) 

Димитър 

Михнев 

13.07.2022 г. до 

22.07.2022 г. 

Понеделник 

- петък 

09.00 ч. до 

17.00 ч. 

 (по 

предварит

елно 

договорен 

час) 

ЦПЛР – гр. 

Горна 

Оряховица, ул. 

„Мано 

Тодоров” №5 

От 7 до 18 

години 
Народно пеене 

Гергана 

Пашова 

25.07.2022 г. до 

03.08.2022 г. 

Понеделник 

- петък 

09.00 ч. до 

13.00 ч. 

ЦПЛР – гр. 

Горна 

Оряховица, ул. 

„Мано 

Тодоров” №5 

От 7 до 18 

години 

Обучение по медни 

духови музикални 

инструменти 

(индивидуално 

обучение) 

Ивайло 

Павлов 

04.08.2022 г. до 

15.08.2022 г. 

Понеделник 

- петък 

09.00 ч. до 

13.00 ч. 

ЦПЛР – гр. 

Горна 

Оряховица, 

Ул. „Мано 

Тодоров” №5 

 

От 7 до 18 

години 
Екология 

Жанета 

Никифорова 

16.08.2022 г. до    

25.08.2022 г. 

Понеделник 

- петък 

09.00 ч. до 

13.00 ч. 

ЦПЛР – гр. 

Горна 

Оряховица, 

Ул. „Мано 

Тодоров” №5 

 

От 7 до 18 

години 

Музикални 

дейности 

Николай 

Дремов 

26.08.2022 г. до 

07.09.2022 г. 

Понеделник 

- петък 

09.00 ч. до 

13.00 ч. 

ЦПЛР – гр. 

Горна 

Оряховица, ул. 

„Мано 

Тодоров” №5 

http://odk.gorna.net/
mailto:odk_go@abv.bg

