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 Лятната програма с деца, организирана от Община Перник – 

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви  и 

Превантивно-информационния център започна на 22.07.2016год. с 

посещение на Гигинския манастир – една от забележителностите на 

нашия край. Взеха участие деца , настанени в Центъра от семеен тип за 

деца и младежи – кв. Изток , Кризисен център – кв. Калкас ,Център за 

обществена подкрепа – кв. Калкас ,  деца преминали през комисията и 

деца от рискови семейства. 

 С тази програмаръководството на Община Перник постави началото 

на нов подход в работата с деца с противообществени прояви. 



 

„Много бих искала тези деца да са щастливи , да усетят приятелско и 

топло отношение „ – каза Вяра Церовска – Кмет на Община Перник . 

Ресорният зам. кмет Йордан Павлов при изпращането на децата 

обясни , че целта на програмата е да утвърди нов подход към децата в 

неравностойно социално положение . 

„Надявам се да почувстват , че не са сами и да усетят любовта и 

приятелството както помежду си , така и от гледна точка на структурите на 

общинската организацияи да изкарат едно истинско лято„ сподели 

ЙорданПавлов.

 



 

Интересът на децата предизвика  

отецот Светата обител , който разказа и 

обясни възникването на Гигинския 

манастир и тайната на Светото кръщение .  

  + 

 

          

След разглеждането 

на манастира и запалените 

за здраве свещички , 

следобеда бе предназначен 

за игри и забавления – 

народна топка , футбол , 

федербал и групова терапия. 

 



 

 

На 28.07.2016тод.  

Бе направено посещение на Крепостта  Кракра . 

Адриан Скримов  - уредник на крепостта Кракра 

запозна децата с историята на крепостта и им 

разказа защо перничани трябва да се гордеят с 

войводата Кракра Пернишки.  

След разглеждането на крепостта децата хапнаха пица и се отдадоха на 

игри и забавления , най – интересното от които бе войната с водни 

балони. 



 

 Финалът на мероприятията по изпълнение на лятната програма на 

МКБППМН и ПИЦ бе опознавателната екскурзия до Рилската Света обител. 

Децата разгледаха Рилския манастир и изслушаха с интерес историческите 

факти за възникването , 

опожаряването и 

възстановяването на най 

– големия манастир на 

Балканския 

полуостров.

 

Децата похапнаха от 

манастирските мекици и си 

тръгнаха с благодарност и 

желание тази така вълнуваща 

ваканция да се повтори.  


