
  
 

ПРОГРАМА НА ЛЯТНА ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКAДЕМИЯ 2019 

Населено място Беседи/ срещи/ мероприятие  

през месец юли 

Беседи/ срещи/ мероприятие  

през месец август 

Беседи/ срещи/ мероприятие  

през месец септември 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Ресен 

12.07. Съвместна среща със служители 

от Участък „Полиция“ (УП) с. Ресен, 

Детска педагогическа стая (ДСП) и 

ВСК на тема „Опазване на 

обществения ред“ 

19.07. Среща със секретаря на МКБТХ 

Ваня Ананиева по темата за „Трафик 

на хора“.  

23.07. Основни правила за движение 

по пътищата. Безопасно управление 

на велосипед. 

26.07. от 11:00 ч. Провеждане на 

кампания „Пазете децата на пътя”, 

съвместно с УП-Ресен. 

26.07. Правила за поведение и 

действие при земетресение с участие 

на служители от РСПБЗН-В. Търново. 

29.07. „Опасните“ запознанства в 

социалните мрежи и виртуалното 

пространство. Безопасен интернет. С 

участие на служители от УП- Ресен и 

ДПС-В. Търново. 

02.08. Съвместна среща със 

служители от УП-Ресен, ДПС и 

ВСК на тема „Опазване на 

обществения ред“. 

06.08. и 23.08. Беседа по 

темата „Последствия от 

употребата на алкохол, 

тютюневи изделия и наркотични 

вещества“. 

16.08. Безопасен интернет. 

 „Опасните“ запознанства в 

социалните мрежи и 

виртуалното пространство. 

Участие на служители от УП-

Ресен и ДСП, В. Търново. 

12.08. и 30.08. Правила за 

движението по пътищата. 

Поведение като участници в 

пътното движение, съвместно с 

УП-Ресен 

*30.08. от 10:00 ч. Закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия в парка на с. Ресен 



  
 

                                               Други планирани занимания 
Занимателни логически игри.  

Уроци по ориентиране сред природата.  

Упражнения за сглобяване на палатков лагер.  

Добиване на вода сред природата. 
Състезателни игри на стадион в  с. Ресен.  

  
„Как да се храним здравословно“ беседа  с д-р 

Красимир Шишманов 

„Полезни за здравето ни храни“ беседа с д-р 

Красимир Шишманов 

Пленер на открито с художник Пламен Попов 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Самоводене 

12.07. Съвместна среща с УП-Ресен на 

тема „Опазване на обществения ред“ 

13.07. Щафетни игри на стадиона 

17.07. „Знаем ли как да действаме при 

бедствия, аварии и катастрофи“, с 

лектор служител от РСПБЗН. 

26.07. Провеждане на кампания 

„Пазете децата на пътя”, съвместно с 

УП-Ресен. 

 

03.08 Посещение на културно-

исторически обекти в гр. Велико 

Търново. 

16.08 „Движим ли се безопасно на 

пътя с велосипед?“, с лектор 

служител от УП- Ресен. 

17.08. Турнир по тенис на маса 

23.08. Поход сред природата 

*27.08. от 10:00 ч. на Хотнишки 
водопад - закриване на Лятна 

детска полицейска академия, 
съвместно с ЦРДМ с. Хотница и 
ЦРДМ с. Русаля 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Беляковец 

25.07. от 16:00 ч. Спортен празник и 

турнир по тенис на маса съвместно с 

ЦРДМ с. Балван, домакин с. 

Беляковец. 

26.07. от 11:00 ч. Провеждане на 

кампания „Пазете децата на пътя”, 

съвместно с РУ „Полиция“- Велико 

Търново. 

06.08. от 11:00 ч.  Отбелязване  на 

празника Преображение и 

разговор по темата 

„Забележителности около 

родното място“. 

14.08. от 11:00 ч. Среща с инсп. 

Генади Тодоров от ДСП-Велико 

Търново на тема „Безопасна 

ваканция, наркотици и агресия“ 

22.08. от 11:00 ч. Среща- разговор с 

библиотекарката на Читалището 

за отбелязване на 40-годишнина 

от смъртта на писателката на 

13.09. от 18:00 ч. Закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия с концерт 

„Довиждане ваканция, 

училище здравей“ (в 

Читалището) 

 



  
 

детска литература Калина 

Малина и 110 години от 

рождението на писателя Стоян 

Даскалов. 

  

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Присово 

16.07. от 14:30 ч. Среща със служители 

от УП- гр. Килифарево 

24.07. от 14:00 ч. Спортен ден. Турнир 

по тенис на маса. 

26.07. Провеждане на кампания 

„Пазете децата на пътя”, съвместно с 

РУ- Велико Търново. 

30.07. от 17:00 ч. Спортни игри - 

волейбол в парка  

07.08. от 15:00 ч. Провеждане на 

образователни занимания и 

състезания. 

15.08. от 8:00 ч. Празничен ритуал 

и посещение на църквата в с. 

Присово. 

06.09. Отбелязване Деня на 

съединението на Княжество 

България и Източна Румелия, с 

лектор Малина Попова 

11.09. от 11:00 ч. Закриването на 

Лятна детска полицейска 

академия (на площада в с. 
Присово)  

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Пчелище 

16.07 от 13:30 ч. Трафик на хора и 

борба с наркотиците, с гост лектор 

иснп. Г. Тодоров от ДСП- В. Търново. 

Безопасност на пътя- отговорността 

на децата и водачите на автомобили. 

Инспектор от пътна полиция 

Запознаване с оборудването на нов 

полицейски автомобил и работа с 

обучени полицейски кучета 

23.07. от 9:30 ч. посещение на Център 

за превенция и спорт, с. Балван.  

26.07. Провеждане на кампания 

„Пазете децата на пътя”, съвместно с 

РУ- Велико Търново. 

02.08. от 14:30 ч. Турнир по тенис 

на маса и федербал 

06.08. от 14:30 ч. „Кой съм аз?“ – 

беседа за значими личности от 

българската история 

09.08. от 9:00 ч. Почистване на 

парковото пространство и храма 

17.08. от 17:00 ч. Спортни игри  

*23.08. от 14:00 ч. Колоездене и 

закриване на Лятна детска 

полицейска академия (на площада) 
29.08. от 17:00 ч. Спортни игри
  

11.09. от 10:00 ч. Среща-

разговор „Празник на 

зеленчука, произведен в 

градината на баба“, съвместно 

с Клуба на пенсионера и 

инвалида  

14.09. от 14:30 ч. „Сбогом лято- 

здравей училище“ разговор 

„Как премина моето лято“  

28.09.  Изготвяне на табло за 

празника на народните 

будители и беседа по темата.  

Център за 13.07. Провеждане на спортни и 03.08.от 19:00 часа Участие на 04.09. Беседа по темата 



  
 

работа с деца и 

младежи гр. 

Дебелец 

състезателни игри 

17.07. от 16:00 ч. Разговор по темата 

„Безопасност на движението и 

правила за палене на огън“ -  с 

участието на инс. Светослав Савов и 

инсп. Генади Тодоров от ДПС-Велико 

Търново 

18.07. Ден на гражданската защита- 

беседа 

26.07. от 10:00 ч. Спортна седмица – 

конкурс (на площада) 

27.07. от 18:00 ч. Спортна седмица-

състезания на стадиона 

децата в празнична програма по 

повод празника на гр. Дебелец. 

08.08. Изработване на украшения 

от пластмасови туби. 

09.08. Отборни игри 

17.08. Беседа за знаменити 

спортни личности  

23.08. от 15:00 часа Международен 

ден на жертвите на робство – 

лекция на тема „Модерно 

робство“ с инсп. Св. Савов 

27.08. Отборни игри 
*31.08. от 09:30 часа Футболна 

среща с отбора на гр. Килифарево 

за закриване на Лятна детска 
полицейска академия, на стадиона в 

гр. Килифарево. 

„Здравословен начин на 

живот“ с лектор Св. Моминска 

от РЗИ- В. Търново 

06.09. Отборни игри  

13.09. Ден на програмиста- 

беседа по темата за безопасен 

интернет. 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Арбанаси 

17.07. Провеждане на кампания 

„Пазете децата на пътя”, съвместно с 

РУ- Велико Търново. 

18.07. Отбелязване на 182 години от 

рождението на Васил Левски. Филм за 

Апостола в НЧ „Иларион Драгостинов 

1897” четене на негови произведения. 

23.07. Информационна среща, беседа 

на тема „Трафик на хора“ със 

секретаря на МКБТХ Ваня Ананиева, 

съвместно с ЦРДМ с. Малки чифлик и 

с. Шереметя. 

06 – 08.08.  Прожекции на стари 

български детски филми. 

12 – 15.08. Безопасност на 

движението на тема „Познаваме 

ли пътните знаци?“. Дисциплина 

на пешеходеца. Дискусия на 

тема: „Къде е най-безопасно да 

карам велосипед“  

13.08.Кулинарен следобед в 

Клуба на пенсионера и инвалида. 

*24.08. Футболна среща с Център 
за работа с деца и младежи с. 

*05.09. от 10:00 ч. на стадиона в 
с. Малки чифлик закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия 

09 – 10.09. Беседа на тема 

„Какво знаем за огъня?” 

Превенция срещу пожар. 

 

Туристически походи до 

местности в близост до село 

Арбанаси 

 



  
 

24 – 26.07. Футболна среща между 

деца от селата Арбанаси и Малки 

Чифлик. Домакин с. Малки чифлик. 

Шемшево, домакин с. Арбанаси 
20 – 23.08. Среща със служител от 

РУ-Велико Търново, беседа на 

тема „Вредата от наркотиците.” 

Съвместно с ЦРДМ Малки 

Чифлик. 

27.08. Втора част от кампанията 

на Община Велико Търново и ОД 

на МВР за пътна безопасност 

„Пазете децата на пътя”.  

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Леденик 

12.07. Среща с инсп. Генади Тодоров – 

беседа с децата по актуални теми. 

22.07. „Ден на спорта”- игри на 

открито. 

26.07. Провеждане на кампания 

„Пазете децата на пътя”, съвместно 

РУ- Велико Търново. 

22.08. „Ден на спорта”-игри на 

открито. 

30.08. Кампания „Пази детето на 

пътя”. 

Открита беседа с децата с лектор 

секретаря на МКБТХ Ваня 

Ананиева 

05.09. „Ден на спорта”-игри на 

открито 

10.09. от 10:30 ч.  Закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия 

13.09. Включване в 

националната кампания „Да 

изчистим България заедно”. 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Русаля 

25.07. от 15.00 ч. 

Беседа „Историята на село Русаля“  

лектор Панайот Панайотов 

13.08. от 15.00 ч. Беседа  на тема 

„Безопасен интернет“ с лектор 

секретаря на МКБТХ Ваня 

Ананиева 
*27.08. от 10:00 ч. на Хотнишки 

водопад - закриване на Лятна 

детска полицейска академия, 

съвместно с ЦРДМ с. Хотница и 

ЦРДМ с. Самоводене 

03.09. от 14.00 ч. 

Среща със служителите на УП 

Ресен на тема безопасност на 

движението. 

 

Център за 

работа с деца и 

16.07. от 10.00ч. Посещение на Център 

за превенция и спорт, с. Балван.  

12.08. от 15.00 ч. Беседа „Как да се 

храним здравословно“ и 

*05.09. от 10:00 ч. на стадиона в 
с. Малки чифлик закриване на 



  
 

младежи с. 

Балван 

18.07. от 13.30 часа Среща с Ваня 

Ананиева – секретар на МКБТХ, по 

темата „Защита на децата жертви на 

трафик, агресия робски труд - има кой 

да ти помогне“ – беседа .  

25.07. от 16.00 ч. Среща турнир по 

тенис на маса  и спортни игри с 

децата от ЦРДМ с. Балван и  ЦРДМ с. 

Беляковец. (домакин ЦРДМ с. 

Беляковец) 

31.07. от 15.00 ч. „Агресията сред 

децата“  - лектор инсп. Генади 

Тодоров от ДПС-  В. Търново. 

опасността от ухапване от  

насекоми и змии и  даване на 

първа помощ при пострадало  

дете, с гост лектор  мед. сестра 

Ю. Михайлова. 

19.08. от 11.00 ч. Посещение на 

децата на църковния храм в 

селото  във връзка с 1073 години 

от кончината  на Св. Иван Рилски 

20.08. от 14.00 ч. Срещи с 

полицейски инспектор на с. 

Балван.   „Безопасност  на 

движението  с велосипеди  в  

населено място, опасност на 

децата  при  посещение  на 

неохраняеми  водоизточници - 

язовири и реки и опасността от 

тях“ 

31.08. от 10.00 ч. Участие на 

децата от ЦРДМ в четвъртото 

издание на Празника на 

баницата „Баницата в делник и 

празник“ 

Лятна детска полицейска 

академия 

 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Малки чифлик 

16.07. от 10.00 ч. посещение да Център 

за превенция и спорт с. Балван. 

23.07. Беседа на тема „Трафик на 

хора“ в ЦРДМ с. Арбанаси 

24.07. 26.07 Футболни срещи с деца от 

с. Арбанаси 

01.08. Пикник в парк „Света гора“ 

14.08./16.08 Футболна среща с 

децата от ЦРДМ с. Шемшево. 

17.08. Посещение на конни 

надбягвания в с. Арбанаси 

20.-23.08. Беседа по темата за 

*05.09. от 10:00 ч. на стадиона в 
с. Малки чифлик закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия 

 



  
 

26.07. Провеждане на кампания 

„Пазете децата на пътя”, съвместно 

РУ- Велико Търново. 

наркотиците с инсп. Генади 

Тодоров от ДПС- В. Търново 

Облагородяване на парково 

пространство в селото. 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Миндя 

16.07.от 09:00 ч. Конкурс за най-

красива рисунка на асфалт  

22.07. от 10:00 ч. Състезателни игри  

24.07. от 10:00 ч. Беседа на тема 

„Безопасност на движението„„ с инсп. 

Генади Тодоров от ДСП-Велико 

Търново и полицай Стефан Стефанов  

06.08.Състезателни игри 

10.08 до 20.08 Арт работилница-

изработване на сувенири и по 

повод фестивала „Миндя Рок 

Фест“ 

16.08. Арт-работилница с гост 

Борислава Русева, изработка на 

хартиени лъжици 

21.08. от 10:30 ч. Беседа на тема 

„Трафик на хора“ и „Интернет 

пространствот“, с гост Ваня 

Ананиева секретар на МКБТХ 

23 и 24.08 Work shop на фестивала 

Миндя Рок Фест  

*28.08. от 10:30 ч. Закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия в с. Церова кория. 

Съвместно със селата Къпиново 

и Церова кория.  
 

*07.09. КАРНАВАЛ „Във 

вълшебния свят на 

приказките“ (16-17ч) 
08.09 Отбелязване на 

Международен ден на 

грамотността  

13 -14.09 Спортни игри на 

открито  

22.09. Отбелязване 

Независимостта на България 

„Факти от историята на 

България“ 

29.09. Беседа за правото на 

всяко дете на образование 

според Конвенцията на 

правата на децата 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Церова кория 

 

16.07.  от 10:30 ч. Беседа за трафика 

на хора с гост лектор Ваня Ананиева 

18.07. от 14:00 ч. Отбелязване на 182 

години от рождението на Васил 

Левски. 

03.08. от 10:30 ч. Спортен ден – 

игри в залата и на открито  

07.08. от 10:00 ч. Спортен празник 

„Спортът е по-добрият начин 

децата да пораснат” – 

10.09. от 10:30 ч. Спортен ден 

– игри в залата и на открито 

21.09. от13:30 ч.  „Какво е 

независимост?” – беседа  

27.09. от 16:00 ч.  Световен ден 



  
 

20.07. 8:00 ч. Участие в храмовия 

празник на Плаковски м-р „Св. прор. 

Илия”  

23.07. от 9:30 ч. Посещение на 

Център за превенция и спорт с. 

Балван 

24.07. от 9:00 ч.  Изложба – кетъринг 

„Красотата на здравето” 

от 11:00 ч. Превантивна беседа за 

вредата от наркотиците, безопасност 

на пътя, игри и демонстрации с инсп. 

Генади Тодоров, инсп. Светослав 

Савов, мл. инсп. Стефан Стефанов 

26.07. Провеждане на кампания 

„Пазете децата на пътя”, съвместно 

РУ- Велико Търново. 
30.07. от 14:30 ч. Международен ден на 

приятелството – беседа, ателие  

състезателни отборни игри.  

10.08. от 15:30 ч.  „Назад в 

миналото” – демонстрация на 

народни занаяти  

17.08. от 11:00 ч. Работилница 

„Мога да творя” – развиване 

фината моторика на децата 

20.08. от 10:00 ч. Шахматен 

турнир „Дядо и внуче” в Клуб на 

пенсионера и инвалида 

*28.08. от 10:00 ч. Закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия заедно с  ЦРДМ с. 

Къпиново и с. Миндя на площада 

в с. Церова кория. 

на туризма – игри, беседа 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Шемшево 

18.07. от 15:00 ч. Среща с Ваня 

Ананиева от МКБТХ за провеждане на 

беседа по актуални теми. 

 22-25.07 Екскурзия до Скалните 

манастири до гр. Русе  

 

06-07.08. от 14:00 ч. – Среща с 

инсп. Генади Тодоров на тема 

„Трафик на деца“ 

14-16.08 от 10:00 ч. – Турнир по 

футбол между селата Малки 

чифлик и Шемшево. 
*24.08. Футболна среща с Център 
за работа с деца и младежи с. 
Арбанаси, домакин с. Арбанаси 
27-28.08 от 10:00 ч. Пикник и 

разходка до местност „Света 

*05.09. от 10:00 ч. на стадиона в 
с. Малки чифлик закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия 

 



  
 

гора“ в гр. Велико Търново 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Хотница 

26.07. от 13:00 ч.- Поход  с децата от 

клуба до местността „Мечата дупка” 

05.08. от 13:00 ч. Лятна 

археологическа разходка и 

беседа от доц. Чохаджиев 

16.08. от 16:00 ч. Конкурс 

„Рисунка на асфалт“ с награди 
*27.08. от 10:00 ч. на Хотнишки 

водопад - закриване на Лятна 

детска полицейска академия, 

съвместно с ЦРДМ с. Русаля и 

ЦРДМ с. Самоводене 

30.08. от 15:00 ч. Беседа за 

безопасността на движение 

водена от кварталиния полицай 

на УП- Ресен Мартин Минчев. 

15.09. от 09:00 ч. Изпращане на 

децата за първия учебен ден. 

22.09. от 17:00 ч. 

Независимостта на България и 

участие в голямото търновско 

хоро 

 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Къпиново 

19.07. Ден за почистване на   детската 

площадка  

23.07. от 10:30 ч. Конкурс за най-

красива рисунка  

27.07. Състезателни игри  

30.07. Спортни състезания по 

колоездене  

 *28.08. от 10:00 ч. Закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия заедно с  ЦРДМ с. 

Церова кория и с. Миндя, на 

площада в с. Церова кория. 

Център за 

работа с деца и 

младежи  

с. Шереметя 

23.07. Съвместно с ЦРДМ с. Арбанаси , 

с. Малки чифлик и с. Шереметя 

разговор беседа по темата за „Трафик 

на хора“ с лектор Ваня Ананиева. 

26.07. от 10:30 ч. Съвместно с ЦРДМ с. 

Арбанаси , с .Малки чифлик и с. 

Шереметя среща с представител от 

06.08. Състезание с велосипеди   

12.08. Разговор на тема “Не 

вземай нещо от непознати, не 

знаеш какво може да ти дадат” 

22.08. Ден на спорта  

 

*05.09. от 10:00 ч. на стадиона в 
с. Малки чифлик закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия 

 



  
 

ДПС  

26.07. от 13:30 ч. Провеждане на 

кампания „Пазете децата на пътя”, 

съвместно РУ- Велико Търново.  

31.08. Състезание с различни настолни 

игри 

  

Център за 

работа с деца и 

младежи  

с. Ново село 

12.07. „Запознайте се с нашето село“ 

разговор по темата за безопасност и 
набелязване на маршрути за разходка 

пеша и с колелета. 

16.07. Спортен ден 

19.07. Състезание с велосипеди 

23 - 26.07 „За какво трябва да бъдем 

подготвени в природата за скаутския 

лагер“ идеи за игри за скаутския 

лагер.  

26.07. Изработване и набавяне на 

предмети нужни за скаутски лагер и 

ориентиране по карта 

 

 

  

 

02.08 Изложение за ориентиране 

в центъра на селото. 

03 – 04.08. Скаутски лагер край 

река Негованка за деца и 

родители - съвместна работа в 

природата 

06 – 09.08. „Какво знаем за 

пътните знаци?“ разговор, 

беседа 

13 – 15.08. Седмица с викторини и 

игри, които ни помагат да 

определим как здравословното 

хранене може да поддържа 

здравословен начин на живот и 

повече енергия за игри. 

15.08. Воден празник  

19 – 23.08. Спортна седмица 

23.08. Спортно ориентиране 

 27 – 30.08. Уъркшоп за създаване 

на игри на нашето село с 

картографирани места и идеи за 

различни дейности – спорт, 

03 -06.09  Седмица посветена на 

здравословни начин на живот 

– групови спортове и рисунки. 

*11.09. от 16:00 ч Закриване на 

Лятна детска полицейска 

академия с пикник в парка, 

музика и спортни игри. 



  
 

туризъм, култура. 

Център за 

работа с деца и 

младежи с. 

Никюп 

20.07. „По стъпките на 

освободителите” посещение на 

исторически обекти свързани с 

освобождението на България  - 

исторически беседи. 

26.07. от 11:00 ч.  провеждане на 

кампания „Пазете децата на пътя”, 

съвместно с РУ- Велико Търново. 

 

27 - 28.07. посещение в Кметство 

с.Никюп – разговори  с Кмета на 

селото 

29 - 31.07. ателие „Сръчковци” – 

изработка на бижута ,накити и 

сувенири, с материали от френските 

побратими от Ондувил. 

 

01 - 10.08. „От сръчните ръце на 

баба” – практически занятия 

,изработка на плетива с 

материали, подарени  от жители 

на Ондувил. 

02 - 03. 08. от 10:00 ч. посещение 

на НИАР Никополис Ад Иструм  - 

беседа от археолога Калин 

Чакъров. Спортни игри  - 

антични  игри– пентатлон 

05 - 10. 08. Среща с инспектор от 

Детска педагогическа стая – 

беседа „Трафик и Наркотици”. 

12 - 17 .08. Велопоход 

26 - 31.08. Първи стъпки в 

археологията – практически 

занятия с археолога Калин 

Чакъров. Среща с Директора на 

РИМ. 
*30.08. от 10:30 ч. Закриване на 

Лятна детска полицейска академия 

в НИАР Никополис Ад Иструм.  

01 - 10. 09. Закриване на „Лятна 

детска полицейска академия” 

Щафетни игри състезание по 

народна топка ,бягане на 

дълги разстояния и скачане на 

въже. 

*Изготвената програма подлежи на промени и добавяне на нови мероприятия. 

На 26 юли 2019 г. в малките населени места в община Велико Търново, ще се проведе информационна кампания 

„Пазете децата на пътя”, организирана от Община Велико Търново и ОД на МВР- Велико Търново. Децата и 

младежите от Центровете за работа с деца и младежи ще раздадат листовки на участниците в пътното 

движение заедно със служители на Сектор „Пътна полиция“ – Велико Търново. 



  
 

На 03 септември 2019 г. от 10:30 часа в Център за превенция и спорт с. Балван ще се проведе Общинско 

състезание за пътна и пожарна безопасност, с участие на деца от Центровете за работа с деца и младежи, 

участници в Лятна детска полицейска академия 2019. Състезанието е официален завършек на кампанията 

„Пазете децата на пътя“ и се организира съвместно с Община Велико Търново, ОД на МВР-Велико Търново, 

РДПБЗН-Велико Търново, Съюз на пивоварите в България, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван, 

Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“. 

 

Официалното откриване на Лятна детска полицейска академия се състоя на 02 юли 2019 г. в гр. Дебелец в 

присъствието на над 300 деца и младежи от 20-те Центрове за работа с деца и младежи, функциониращи на 

територията на общината. За девета поредна година Община Велико Търново провежда „Лятна детска 

полицейска академия 2019“ в партньорство с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“-Велико Търново, Областна дирекция на МВР-Велико Търново, Съюз на пивоварите в 

България, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван, Сдружение на кметовете и кметските 

наместници „Янтра 2001“. 


