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СПРАВКА 

 

По-значими публични изяви  

в сферата на образованието и културата - 

 

 01 - 30 септември 2011 година  

 

01.09. /четвъртък/  

17.00 ч. 

пред ГУМ 

“Мисия “Лято” – ІІ издание, откриване 

/състезателни мисии – 01, 02 и 03.09.11/  

 

03.09. /събота/  

11.00 ч. 

Крепост “Кракра” 

“Мисия “Лято” – ІІ издание, закриване 

04.09. /неделя/  

17.00 ч. 

пред Двореца на 

културата 

Открита тренировка по зумба – фитнес чрез танци, с 

участието на Ники Кънчев 

06.09./вторник/  

11.30 ч. 

пред Двореца на 

културата 

Ден на Съединението – общоградско честване, ритуал за 

издигане на националния флаг и концертна програма на 

Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17.00 ч. 

Пред читалището 

с. Люлин 

Ден на селото – традиционен събор, 50 години от 

обединението на селата Църнел и Райлово в с. Люлин и 50 

години от основаването на НЧ „Хр. Ботев-1961” 

10.09./събота/  

12.00 ч. 

пред читалището 

кв. Рудничар 

Ден на кв. ”Рудничар” - празнична програма на НЧ 

“Рудничар”  

 

12.09./понеделнек/  

14.00 ч. 

Конферентна зала 

Дворец на културата 

Съвещание с директорите на училища  

15.09./четвъртък/  

09.00 ч. 

по училища 

Откриване на новата учебна година 2011/2012 

16.09./петък/  

По отделна програма Посещение на Дипломатическия корпус 

17.09./събота/  

11.00 ч. 

Площада при гарата  

гр. Батановци 

Ден на Батановци – концертна програма на НЧ ”Просвета-

1909” 
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…. ч. 

стадион “Миньор” 

Турне на “Пълна лудница” 

20.09./вторник/  

14.00 ч. 

Конферентна зала 

Дворец на културата 

Обсъждане Стратегия на Община Перник за образованието 

2011 – 2016 със СБУ и партньори в образованието 

21.09.сряда/  

17.00 ч. 

РМД Мошино 

Представяне на книгата “Перничани. Картини от 

Освободителната война 1915 – 1916 г.” от Ив. Н. 

Караиванов – фототипно издание,  посветено на Деня на 

независимостта, реализирано с подкрепата на Президента 

на Република България и главнокомандващ Българската 

армия Георги Първанов и любезното съдействие на кмета 

на община Перник Росица Янакиева 

22.09./четвъртък/  

11.00 ч. 

Паметника на  

Кракра Пернишки – пл. 

“Кракра” – Дворец на 

културата 

Ден на Независимостта  – общоградско честване, 

поднасяне на венци и цветя, шествие, ритуал за издигане 

на националния флаг и празничен концерт на АНПТ 

„Граовска младост” при ОК Дворец на културата 

23.09./петък/  

По отделна програма “Diеs Natalis – Перник 2011”- рожден ден на Федерацията 

на европейските карнавални градове 

/изяви – 23, 24 и 25.09.11/ 

24.09./събота/  

16.00 ч. 

Пред читалището 

с. Кралев дол 

“Кръстовден”  - традиционен събор на селото, празнична 

програма на на НЧ “Отец Паисий-1927 г.” 

26.09./понеделник/  

11.00 ч. 

Местността „Светената 

вода”  

кв. Бела вода 

Успение на св. ап. и ев. Йоан Богослов – традиционен 

събор, курбан  

27.09./вторник/  

19.00 ч. 

Театрален салон 

ОДК 

„Любовникът”  от Харолд Пинтер – премиера на ОбДТ „Б. 

Дановски”. Дебют на актьорите Михаил Петров и Аделина 

Петрова 
 


