
Весело ЛЯТО В ГРАДА 
Ботевград 2022  

 

 

Кога? Какво? Къде? 
04 юли 

10:30 ч. 

Игри на четене с 

 

Общинска читалищна 

библиотека „Иван Вазов“ 

05 юли 

10:00 ч. 

 

 – апликации от 

хартия 

Пред Туристически 

информационен център 

06 юли 

10:00 ч. 

 

Изработка на 

 

Исторически музей - 

Ботевград 

07 юли 

17:00 ч. 

 

 

Работилничка за накити 

- работа чрез техника „макраме“ с 

майстор Поли Дудина 

*група 5-8 години! 

Пл.  

„Освобождение“ 

07 юли 

18:00 ч. 

 

Работилничка за накити 

- работа чрез техника „макраме“ с 

майстор Поли Дудина 

*група над 8 години! 

Пл.  

„Освобождение“ 

08 юли 

10:00 ч. - беседа и посещение с 

експертите от ТИЦ – Ботевград 
 

Часовникова кула - 

Ботевград 

09 юли - 

10 юли - 

11 юли 

17:30 ч. 
 

 с  

аниматорска  група „МИ-НИ“ 

Градски парк - Ботевград 

12 юли 

17:30 ч. 
с клуб 

„Еделвайс“ 
 теглене с въже; 

 сглобяване на импровизирана 

носилка; 

 игри за партньорство и комуникация; 
 

Дворът на ППМГ „Акад. 

проф. д-р Асен Златаров“ 



 

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

от 27.06. до 30.06. 

Община Ботевград, приемна на отдел „ХСД“ 
 

* Сборен пункт за всяко събитие е посоченото място 10 

минути преди началния му час! 
 

** За всяко дете трябва да има попълнена от 

родител/настойник декларация, която може да 

получите на място или да свалите от www.botevgrad.bg 

– новината за събитието 
 

*** Община Ботевград си запазва правото за промени 

по програмата, поради неподходящи метеорологични 

условия и други, за което ще бъдете допълнително 

информирани! 
Телефон за контакт:   

0723/69-109 

13 юли 

17:00 ч. 

 

с Младежки 

духов оркестър Ботевград и 

Константин Гайдарски 
- запознаване с музикалните 

инструменти; 

- тайните на звукоизвличането; 

Пред Туристически 

информационен център 

14 юли 

17:00 ч. 

 

„Приключения в кухнята“ – урок 

по кулинария с експертите от 

ДЦПДУТС  
 

ДЦПДУТС 
/сградата до закрития басейн, 

етаж 2/ 

15 юли 

09:00 ч. 
Екскурзия до 

в село Боженица 

Паркинга до НЧ „Христо 

Ботев 1884“ 

16 юли - 

17 юли - 

18 юли 

16:00 ч. 

 
–  185 години от 

рождението на Васил Левски   

Исторически музей - 

Ботевград 

19 юли 

17:30 ч. 
с клуб 

„Еделвайс“ 
 игри за съобразителност; 

 тръбопроводът; 

 високата пътека; 

 откриване стъпки на животни; 

Дворът на ППМГ „Акад. 

проф. д-р Асен Златаров“ 

http://www.botevgrad.bg/

