
ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
Община Габрово за реализирането на 
образователните политики в подкрепа на 
личностното развитие на децата и учениците в 
детските градини и училища, инициира 
партньорства с организации и институции, 
родителска общност, работещи в областта на 
образованието, културата и спорта. 

ОБЩИНА ГАБРОВО - ДОБРИ ПРАКТИКИ 
 



• Организиране и провеждане на летните 
занимания  

„ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ“  ОБЩИНА ГАБРОВО  



„ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ“ В ОБЩИНА ГАБРОВО  

 
 

Година Брой деца
2014 165
2015 310
2016 490
2017 650

•  Целева група - деца от 1 до 4 клас 
•  Цел - Осмисляне свободното време на 

децата, повишаване на знанията и 
уменията, превенция на рисково 
поведение. 
 

• Финансов ресурс 
• Партньори  



ПРОГРАМА „ЗДРАВЕЙКО“ ОБЩИНА ГАБРОВО  

• Организиране и провеждане на програма 
„Здравейко“  



ПРОГРАМА „ЗДРАВЕЙКО“ ОБЩИНА ГАБРОВО 

• Целева група - деца на възраст от 
7 до 11 години 

• Цел – развиване на здравна 
култура у децата, която да стане 
основа и източник на здравословен 
начин на живот, информираност за 
здравословни навици и отговорност 
към собственото здраве. 

• Партньори  
• Финансов ресурс 



„    „ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО“ 

• Организиране и провеждане на програма 
„Приеми ме на село“ –  



„    „ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО“ 

• Целева група - деца от 9 до 29 
години, разделени в различни групи.  

• Цел – Завръщане към корените и 
традициите, ценностите в живота – 
семейството, вярата, уважението. 
Изграждане на адекватна ценностна 
система и устойчиви личностни 
качества при младежите. 

• Партньори 



      „ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО“ 

 
• Огромният интерес към „Приеми 

ме на село“ и успешното 
реализиране, превърна тази 
инициатива в ежегодна лятна 
програма.  

 Кметът на община Габрово Таня 
Христова получи престижната 
награда, с която  „Енерджи Глоуб“ 
отличи проекта за национален 
победител в конкурса за 2017 година. 
„Приеми ме на село“ се състезаваше в 
категория „Младеж“ на престижната 
еконаграда /Energy Globe Award/. 

 



ОБЩИНА ГАБРОВО – ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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