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           На вниманието на Директора на училището 
 

OФЕРТА  „ВЕСЕЛО ЛЯТО“ 
Ученическо туристическо пътуване по НП „Отново заедно“ на МОН  

с Туристическа агенция „МИНИ ТУРС“ Хасково 

 
Туристическа компания „МИНИ ТУРС “, туроператор с над 15 години опит в 
организирането на ученически отдих, представя Оферта за ученически лагер по 
национална програма „Отново заедно“ Международен детски спортен център 
"Чавдар", гр. Обзор. 
 
„МИНИ ТУРС“ ХАСКОВО , туроператорски лиценз   № PK-01-8072 
 6300 гр.Хасково ул.”Патриарх Евтимий” 3  ,тел  : 0877530909/0888808804  
 email : minitours@abv.bg  с управител Илияна Петрова и                                                                         
„Отговорност на туроператора“ сключена с наименование на застрахователната 
компания „Евроинс“, валидна до 30.11.2022г. , организира ученически лагер в: 
 

Международен детски спортен център "Чавдар", гр. Обзор 
 

 
 
 
 

 Разположение: 
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Международен детски спортен център „Чавдар“ се намира на 1,5 км от центъра 
на град Обзор и на 65 км от гр. Варна. Комплексът е на първа линия на плажа и е 
разположен в зелен парк с площ от 70 дка. Територията на комплекса е оградена 
и е под непрекъснато наблюдение и охрана(модерна охранителна система с 
видеокамери) . 
 
 

 Описание:  
 

Международен детски спортен център „Чавдар“ се състои от 4 сгради. Общият 
капацитет е до 400 души. Лагерът е ограден и охраняван денонощно. В лагера на 
разположение на гостите са ресторант с открита тераса, място за дискотека, 
кръжочни и репетиционни зали, медицински кабинет с изолатор, бюфет с 
асортимент от сладкиши, място за съхранение на багаж, сейф за ценности (един 
сейф на група – безплатно), медийно-музикално и осветително оборудване, 
безплатен Wi-Fi. 
 

o Корпус "А" е на три етажа и разполага с общо 62 помещения - 1 етаж - 
18 стаи, 2 етаж - 21 стаи, 3 етаж - 21 стаи. Стаите са с до 4 легла в 
помещение. Стаите в корпуса са без балкон. 
 

o Корпуси "B“, „C“, „D“  - всеки от корпусите е на 3 етажа с по 9 стаи на 
етаж (5  двойни и 3 четворни стаи), всяка от които с балкон. 

 
Във всички стаи има: легла, нощни шкафчета, гардероб, огледало, баня с душ и 
мивка, климатик. 
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 Инфраструктура за спорт: 

 
 спортен басейн (25м х 12м, дълбочина 1,3-1,9м); 

 футболно игрище (40м x 20м, изкуствена трева); 

 баскетболно игрище; 

 волейболно игрище, покрито с пясък; 

 оградена мултифункционална детска площадка; 

 фитнес на открито (хоризонтални барове, барове, тежести, гири, гуми); 

 билярд, тенис на маса; 

 танцова зала с огледала, паркет (9м x 18м, височина 4.20м) с климатик; 

 сцена (размери 8м х 12м, височина 3,85м). 

 

 
 

 Плаж: 
 
Комплексът разполага със собствен плаж – намира се на 120 м от корпусите. Плажът е 

оборудван с чадъри, спасителна служба и място за плажни дейности и анимация. 

 
 
 

 Медицински услуги: 
 

Наблюдение на здравето на децата. Комплексът работи с медицински център и е оборудван с 

необходимите лекарства и принадлежности за оказване първа помощ. 
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 Настаняване: 

 

 
 
Във всяка от стаите има до четири основни легла, баня с душ и WC, балкон (без балкон в корпус 
А)  и климатик. Смяната на спалното бельо е веднъж седмично, а почистването на стаите е 
ежедневно. На територията на лагера има топла и студена вода денонощно. На всеки етаж в 
лагера са поставени диспенсъри за денонощен достъп до вода.  
 
 

 Изхранване:  
 

 
 
 

Три пъти на ден - закуска, обяд и вечеря  

 08:00 - 09.30 ч. Закуска нa блок маса - предлага разнообразие от тестени закуски, 

палачинки, топли и студени колбаси, сирена, зеленчуци, хляб, кисело мляко, плодове, 
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мюсли и корнфлейкс, масло, маргарин, конфитюри, компоти, предложения за най-малките, 

десерти и др.  

Напитки: топли напитки (чай, мляко, мляко с какао), вода и различни плодови сокове от 

пост-микс апарат. 

 12:30 – 14:00 ч. - Обяд на блок маса - включва прясно приготвени готвени 

вегетариански и месни ястия, салати, зеленчуци, паста, супи, скара, гарнитури, хляб, 

десерти, различни видове сладолед и плодове. 

Напитки: вода, различни плодови сокове и безалкохолни напитки от пост-микс апарат 

 18.30 - 20.30 ч. – Вечеря на блок маса - салати, супи, предястия, зеленчуци, 

вегетариански ястия, готвени ястия, паста, пица, хляб, скара, плодове и десерти. 

Напитки: вода, различни плодови сокове и безалкохолни напитки от пост-микс апарат. 

 

 Комуникации: 
 

Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса. 
 

 
 
 Дейности: 

 

 
 
Дейностите по програма ще се ръководят от Венцислав Игнатов (председател и главен треньор 
на Централен полицейски Таекуон-До клуб) с професионален екип от арт педагози, спортни 
треньори и инструктори на сдружение „Професионален форум на образованието“, Централен 
полицейски Таекуон-До клуб и др. 
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За постигане целите на програмата на МОН „Отново заедно“ заниманията, образователните 
игри и спортните активности ще бъдат разделени на модули. Във всеки един модул децата ще 
се запознават, разучават и усвояват елементите предвидени в модулите, които са както следва: 
 

 СПОРТ 
- Разучаване на индивидуалните и колективни видове спорт 
- Запознаване с бойните изкуства 
- Мини спортни турнири 

 
 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА  
- Арт ателиета 
- STEM, научно-развлекателно шоу – „Щура лаборатория“ на сцената в лагера 

 
 МУЗИКА 
- Разучаване на песни (съобразени с възрастовите групи) 
- Липсинг 
- Караоке 
- Буфосинхронада 
- Тик ток танци и песни 

 
 ТЕАТЪР 
- Театрална постановка на Бургаския държавен куклен театър на сцената в лагера 
- Вечер на таланта 

 
 ЕКСКУРЗИЯ 
- Екскурзия в Несебър 

 
 БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР 
- Запознаване с етнографските области на България 
- Разучаване на народни танци и песни (хоротека) 
- Запознаване с българските обичаи и традиции 

 
   ПАКЕТНА ЦЕНА : 500 ЛЕВА  
 

Програма за шестдневно ученическо туристическо пътуване 

 

ДЕН  ДЕЙНОСТ 

Първи ден 
от 14:00 ч. до 15:00 ч. - Пристигане и настаняване  - запознаване с 
територията, плажа и вътрешния ред в Международния детски 
спортен център  „Чавдар“, гр. Обзор. 
15:00 ч. – Следобедна закуска 
16:00 ч. – Плаж, плажна анимация и спортни игри 
18:30 ч. – Вечеря 
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20:00 ч. – Вечерна анимация на сцената – откриване на лагерната 
смяна „Вечер на запознанството“ 
21:30 ч. – Дискотека / Вечерно кино 
22:30 ч. – Прибиране по стаите и подготовка за сън 

Втори ден 
7:30 ч. – Ставане от сън 
7:45 ч. – Сутрешна аеробика и спорт 
8:00 ч. – Закуска (по график) 
9:30 ч. – Плаж, плажна анимация, спортни игри и екскурзия в Несебър 
(по график)  
12:30 ч. – Обяд (по график) 
14:00 ч.  – Отдих / Занимания по интереси 
15:30 ч. – 17:00 ч. – Плаж, плажна анимация и спортни игри  
18:30 ч. – Вечеря (по график) 
19:30 ч. – Спортни игри 
20:30 ч. – Вечерна анимация  
21:30 ч. – Дискотека / Вечерно кино 
22:30 ч. – Прибиране по стаите и подготовка за сън 

Трети ден 
7:30 ч. – Ставане от сън 
7:45 ч. – Сутрешна аеробика и спорт 
8:00 ч. – Закуска (по график) 
9:30 ч. – Плаж, плажна анимация, спортни игри и екскурзия в Несебър 
(по график)  
12:30 ч. – Обяд (по график) 
14:00 ч.  – Отдих / Занимания по интереси 
15:30 ч. – 17:00 ч. – Плаж, плажна анимация и спортни игри  
18:30 ч. – Вечеря (по график) 
19:30 ч. – Спортни игри 
20:30 ч. – Вечерна анимация  
21:30 ч. – Дискотека / Вечерно кино 
22:30 ч. – Прибиране по стаите и подготовка за сън 

Четвърти ден 
7:30 ч. – Ставане от сън 
7:45 ч. – Сутрешна аеробика и спорт 
8:00 ч. – Закуска (по график) 
9:30 ч. – Плаж, плажна анимация, спортни игри и екскурзия в Несебър 
(по график)  
12:30 ч. – Обяд (по график) 
14:00 ч.  – Отдих / Занимания по интереси 
15:30 ч. – 17:00 ч. – Плаж, плажна анимация и спортни игри  
18:30 ч. – Вечеря (по график) 
19:30 ч. – Спортни игри 
20:30 ч. – Вечерна анимация  
21:30 ч. – Дискотека / Вечерно кино 
22:30 ч. – Прибиране по стаите и подготовка за сън 
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Пети ден 
7:30 ч. – Ставане от сън 
7:45 ч. – Сутрешна аеробика и спорт 
8:00 ч. – Закуска (по график) 
9:30 ч. – Плаж, плажна анимация, спортни игри и екскурзия в Несебър 
(по график)  
12:30 ч. – Обяд (по график) 
14:00 ч.  – Отдих / Занимания по интереси 
15:30 ч. – 17:00 ч. – Плаж, плажна анимация и спортни игри  
18:30 ч. – Вечеря (по график) 
19:30 ч. – Спортни игри 
20:30 ч. – Вечерна анимация  
21:30 ч. – Дискотека / Вечерно кино 
22:30 ч. – Прибиране по стаите и подготовка за сън 
 

Шести ден 
7:30 ч. – Ставане от сън 
8:00 ч. – Закуска (по график) 
09:00 ч. – Освобождаване на стаите 
10:00 ч. – Отпътуване със сух пакет за обяд  
 

 

* Програмата може да претърпи промяна. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЕКСУРЗИЯТА В ПРОГРАМАТА 

1. Екскурзия в Несебър – продължителност 3 часа 

 
Разходка из Несебър – Градът се намира на 36 км. североизточно от областния 

център Бургас. Старият град е разположен на малък полуостров с дължина 850 м. и ширина 350 
м., свързан със сушата чрез тесен провлак.  
Средните температури през лятото са 28-30 градуса на въздуха и 20-26 градуса на водата. 
Постоянният бриз носи прохлада през горещите летни дни. Близостта на морето предопределя 
висока относителна влажност на въздуха. 
В землището на Несебър има 5 пясъчни дюни, които са обявени за природна забележителност 
през 1976 г., а през 2001 г. влизат и в регистъра и кадастъра на природните феномени. Сред 
редките растения от пясъчната флора, които са в „Червената книга“ на България, са: пясъчна 
лилия, равенски ериантус, морски ветрогон и морски ранилист. Освен тях има още редица 
красиви и интересни видове: пясъчен мак, жълт пясъчен лен, пясъчна дзука, марздения и 
други. 

Полуостровът на Несебър – древният град Месамбрия Понтика, наречен през късното 
средновековие Месамбрия и по-късно Несебър, е населен преди хилядолетия, в края на 
бронзовата ера.  

През 72 г. пр.н.е. градът е завзет без никаква съпротива от римляните. След кратка 
окупация, през I век градът става част от Римската империя. Месемврия, както е наречен 
тогава, със своите непокътнати крепостни стени и големи обществени сгради, продължава да 
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сече собствени бронзови монети и остава важен търговски и културен център на 
Черноморското крайбрежие на римска Тракия. През 134 г.сл.н.е. за Месембрия съобщава 
Ариан в своето съчинение „Обиколката на Черно море“. 

След преместване на столицата на Римската империя в Константинопол и приемането 
на християнството за официална религия се създават благоприятни условия за възраждането 
на Черноморските градове. В Месемврия се строят нови християнски храмове – базилики, 
изграждат се крепостни стени, нова водоснабдителна система и градски терми. Всичко това се 
извършва от водещи архитекти и строители на империята, по подобие на столичните 
прототипи. Централната църква на Месемврия носи името на св. София, така както е и в 
Константинопол. 
 
Цената по програма „ Отново заедно „ от  сумата 500 лева включва: 

1. Транспорт – автобус от съответния град до хотела и обратно;  

2. Настаняване в Международен детски спортен център „Чавдар“ гр. Обзор , 5 нощувки; 

3. Хранене в ресторант „Чавдар“, 5 закуски, 5 обяда, 5 вечери; 

4. Заградена, денонощно охраняема територия на лагера, професионален спортен 

комплекс – футболно игрище, мултифункционална зала, зала за дневни занимания по 

интереси и настолни игри, огромна територия за провеждане на занимания на открито, 

професионална сцена за музикално-артистични изяви, безплатен Wi-Fi, собствен 

охраняем плаж и чадъри. 

  изхранване 3 пъти на ден (закуска, обяд, вечеря) 
  използване на всички спортни съоражения на територията на лагера 
  медицинско обслужване 
  денонощна охрана 
  безплатен Wi-Fi на територията на лагера  
  собствена плажна зона 
  спасителна служба на плажа 
  минерална вода достъпна денонощно 
  курортна такса 
 На 10 деца 1 ръководител / с командировъчни/ 

 
5. Културно–развлекателна и спортна програма по дни с участието на професионален 

аниматорски екип и спортни инструктори; 

6. Билети и входни такси при посещения на музеи и туристически атракции; 

7. Медицинско обслужване; 

8. Екскурзия в Несебър;  

9. Туристическа застраховка за целия период на лагера. 

 

График смени в международен детски спортен център 
„Чавдар“, гр. Обзор за лято 2022 
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Правилник за вътрешния ред на територията на 
международен детски спортен център „Чавдар“ 

 
1. Пазене на тишина от 23:00 до 07:00 и от 14:00 до 16:00 
 
2. Опазване на материално техническата база на лагера и всички съоръжения в комплекса. 
 
3. Спазване на утвърдената програма на лагера, часовете за хранене и екскурзии. 
 

СМЯНА ДАТА НА 

ПРИСТИГАНЕ 

ДАТА НА 

ОТПЪТУВАНЕ 

1 03.07.2022 08.07.2022 

2 08.07.2022 13.07.2022 

3 13.07.2022 18.07.2022 

4 18.07.2022 23.07.2022 

5 23.07.2022 28.07.2022 

6 28.07.2022 02.08.2022 

7 02.08.2022 07.08.2022 

8 07.08.2022 12.08.2022 

9 12.08.2022 17.08.2022 

10 17.08.2022 22.08.2022 

11 22.08.2022 27.08.2022 

12 27.08.2022 01.09.2022 

13 01.09.2022 06.09.2022 

14 06.09.2022 11.09.2022 
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4. Съблюдаване на мерките за безопасност: напускане територията на комплекса, къпане в 
морето без разрешение на ръководител. 
 
5. Спазване на правилата за пожарна безопасност (да не се развиват крушките, електрическите 
контакти и да не се докосват противопожарните датчици)  
 
6. Забранено е внасянето и консумацията на алкохолни напитки, тютюневи изделия, 
наркотични вещества, експлозиви на територията на лагера. 
 
Бъдете достойни представители на вашия град и  страна.  Уважавайте другите 
участници в програмата и местните жители. Бъдете учтиви и уважавайте правата и 
личното достойнство на всички почиващи в комплекса. 
 

 
Правила за безопасност на плажа 

 
1. Посещението на плажа е организирано в указаното време и под ръководството на 

учител. 
 

2. Влизането в морето е под наблюдението на спасител и при стриктно спазване на 
неговите указания.  

 
3. Забранено е присъствието на деца на плажа без ръководител. 

 
4. Децата нямат право да посещават плажа след 18:00 ч. 

 
5. Отделянето на деца от групата е само със зананието и съгласието на ръководителя. 

 
6. Важно е да се спазват сигналните флагове на плажа: 

 Зелено – Плуването е разрешено! 
 Жълто – Внимание! Плуването е разрешено близо до брега, без надуваеми 

артикули. 
 Червено – Плуването е забранено! 
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