
                  ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

АРТ ТЕАТЪР 

Ръководител – МИЛЕНА ЧЕРВЕНКОВА 
Телефон за връзка и записвания: 0895 437 822 

Балет “ФАНТАЗИЯ” 

Ръководител – МАРТИН НЕДЯЛКОВ 
Телефон за връзка и записвания: 0887 320 236 

Спортни танци 

Ръководител – МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА 

Телефон за връзка и записвания: 0889 206 544 

БАСКЕТБОЛ – Локомотив София 

Ръководител – ДИАНА ДИЛОВА 
Телефон за връзка и записвания: 0887 447 171 

БАСКЕТБОЛ – Локомотив 93 

Ръководител – ХРИСТО ГЯУРОВ 

Телефон за връзка и записвания: 0887 710 599 

АVO – Английски език 1 6 клас 

Ръководител – ИРИНА ЧЕРВЕНКОВА 
Телефон за връзка и записвания: 0892 252 121 

ТАЕКУОНДО 

Ръководител – ДИМИТЪР ЙОСИФОВ 

Телефон за връзка и записвания: 0899 160 125 

ФУТБОЛ “АТЛЕТИКО” 

Ръководител – МАРТИН НЕДЕЛКОВ 
Телефон за връзка и записвания: 0887 320 269 

ШАХМАТ 

Ръководител – РУМЕН ГРАДИШКИ 
Телефон за връзка и записвания: 0878 685 593 

АЕРОБИКА И ГИМНАСТИКА 

Ръководител – 

Телефон за връзка и записвания: 



Литературен клуб „Свети Иван Рилски” 

Формация по творческо писане, която съществува от 2001г. и развива литературните таланти, като 

работи с издателства и присъства в публичното пространство с три самостоятелни сборника 
/стихове и проза/, както и с едно съвместно издание. 

Клуб по журналистика 

Клуб по журналистика е медийна формация, която съществува от  2008г.. Развива медиаторските 

способности на учениците, осъществява издаване на училищен вестник и комуникира с ФЖМК към 

СУ „Свети Климент Охридски”. 

Спорт 

“Никой не може да се върне в миналото и да промени своя старт.  Но всеки може да стартира сега и 
да промени своя финиш!” 

Вокална група 

Вокалната група на 54. СОУ “Св. Иван Рилски” е създадена през 2007 г. с ученици от петите и шестите 
класове с ръководител гжа Милена Томова. 

В песенния репертоар, който учениците изпълняват, са включени найразнообразни стилове и 
песни – от народни, детски, духовни, до найсъвременни стилове в световната поп  музика. 

Учениците имат свободата да инициират новости в изпълненията, да избират песни за репертоара 

на групата, както и за личния си репертоар, тъй като работата ни включва и развитие на 

индивидуалните вокални и артистично – сценични умения на всеки участник в групата, което 
доведе и до пеене в камерни състави – дуети, триа. 

Още през първите години на дейността ни постигнахме успехи на различни конкурси: На общинско 

ниво – първо място и парична награда. На национално ниво – второ място и сребърен медал – 

индивидуално и трето място и бронзов медал за Вокалната група, а също и много грамоти, дипломи 
и предметни награди.  

Ежегодно участваме в Националния фестивал за детски духовни песни и църковнославянски 
песнопения, в училищни и общински празници.  

Участия в Националния конкурс “Орфеева дарба” провеждан всяка година. 

 
Ателие "Склуптура и керамика"

За контакт и информация -  izkustvo54@abv.bg или вторник от 13:00 до 18:00 в ателието.

Ръководител – БОЯН ДИМИЕВ
Ателие "Скулптура и керамика"


