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 ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

м. Юли, Август и Септември 2015 година  
 

 МЕСЕЦ ЮЛИ 

01.07. – 30.09.  

09,00 ч. – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

 

 

 

 

 

 

ИЗЛОЖБИ: 

 „Колекция въоръжение и снаряжение“ - от фонда на 

РИМ - Перник 

 „Дарове за боговете” - непоказвани експонати от 

Арбанас 

 “Храмови  иконописания от Пернишко” 

 „Железният цървул - мит и реалност”- изложба на 

един експонат 

 „Палеозагадки от Пернишко. Фосили и минерали от 

фонда на РИМ-Перник” 

10,00 ч. – 11,00 ч. 

детски градини 

/ по отделна  програма / 

 „Лятната читалня” - среща с изкуството на 

кукловоденето и тайните на кукления театър, инициатива 

на РБ “Светослав Минков”  

01.07. – 31.08.  

8,30 ч.– 12,30 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Ваканция в музея`2015“  - интерактивна програма за 

деца 

10,00 ч – 16,00 ч. 

Арт-център 

НЧ “Нови хоризонти-2009 

г.”  

Лятна школа по изобразително изкуство с участието на 

преподаватели, художници и аниматори 

 

10,00 ч. – 16,00 ч. 

библиотека 

НЧ ”Люлински изгрев-1903 

г.” с. Голямо Бучино 

“Лятна занималня в библиотеката”- програма за деца 

01.07.- 31.07.  

09,00 ч.– 16,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

„Лято 2015 – ваканция в ОДК”- програма за летен 

отдих: 

- Плуване и спортни дейности на открито 

- Интерактивни занимания по интереси 

10,00 ч. – 17,00 ч. 

НЧ ”Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

Забавна лятна занималня “Светлина” –занимания за 

деца от 3 до 10 години 

 

02.07./четвъртък/  

10,30 ч. 

пред Кметство „Изток” 

„Зелен театър” - куклен спектакъл, инициатива на 

Районен младежки дом – Мошино 

11,00 ч. 

пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 
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11,30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  и 

викторини за  деца  и   родители 

04.07. – 05.07.  

10,00 ч. – 19,00 ч. 

с. Кладница 

VІІІ-ми Регионален фолклорен фестивал “Витошки 

напеви” – КЛАДНИЦА`2015, инициатива на НЧ 

”Пробуда-1937 г.” с. Кладница и Община Перник 

07.07./вторник/  

12,00 ч.  

местност “Витановски уши” 

НЧ ”Отец Паисий-1928 г.”  

с. Витановци 

“Св.Неделя” – традиционен събор  

 

08.07./сряда/  

11,00 ч. 

пред Общински младежки 

дом 

„Шоу на колела”- забавно-състезателно шоу 

09.07./четвъртък/  

11,30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри и 

викторини за  деца  и   родители 

18,00 ч. 

Галерия „Любен Гайдаров”  

Изложба на творби от Национален конкурс “Живопис, 

графика, скулптура”, организиран от “Алианц България” 

18,00 ч. 

пред Хранкомерс 

Кметство „Изток” 

„Детско парти” и забава на открито,  инициатива на 

Районен младежки дом – Мошино 

11.07. – 12.07.  

10,00 ч.- 19,00 ч. 

открита естрада  

пред НЧ ”Просвета-1909 г.” 

кв.Църква 

ІХ-ти Републикански многожанров фестивал на 

хората с увреждания, инициатива на Община Перник, 

Съюза на инвалидите в България, кметство и 

НЧ”Просвета-1909 г.” кв.Църква 

13.07./понеделник/  

9,00 ч. – 17,30 ч. 

по отдели 

РБ “Св.Минков” 

60 г. от създаването на Регионална библиотека 

„Светослав Минков и 25 години отдел ” Изкуство” - 

изложби  

15.07./сряда/  

11,00 ч. 

пред Общински младежки 

дом 

„На хоро през лятото”- училище по танци 

14,00 ч.   

Клуб “Ален мак” 

НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

“Ти си ми нужен и днес, Апостоле” – беседа по повод 

178 г. от рождението на Васил Левски 

 

16.07./четвъртък/  

10,30 ч. 

пред Кметство „Изток” 

„Зелен театър” - куклен спектакъл, инициатива на 

Районен младежки дом – кв.Мошино 

11,30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  деца рецитират стихове 

по повод рождението на Васил Левски 

14,00 ч. Изложба на ръкоделия, инициатива на жените от 
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НЧ ”Христо Ботев-1961 г.” 

с. Люлин 

Пенсионерски клуб при читалището 

20.07./понеделник  

12,00 ч. 

местност ”Св. Илия” 

НЧ “Трудолюбие-1926 г.” 

с.Боснек 

ИЛИНДЕН /Св.Илия/ - традиционен събор-курбан 

 

22.07./сряда/  

11,00 ч. 

пред Общински младежки 

дом 

Училище по танци 

23.07./четвъртък/  

10,30 ч.  

НЧ ”Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

“Палавниците на село при баба и дядо”- игри и 

забавления за деца 

11,30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  и 

викторини за деца и  родители 

18,00 ч. 

пред Хранкомерс 

Кметство „Изток” 

„Детско парти” и забава на открито,  инициатива на 

Районен младежки дом – Мошино 

 

24.07./петък/  

17,30 ч.  

галерия „Кракра” 

„Сумие“ -  изложба на Анелия Йорданова  

 

27.07./понеделник/  

12,00 ч. 

оброчище “Лековитите 

дъбове”  

НЧ ”Трудолюбие-1926 г.”  

с. Боснек 

“Св. Пантелеймон” – традиционен  събор - курбан  

 

29.07./сряда/  

11,00 ч. 

пред Общински младежки 

дом 

„Шоу на колела”- забавно-състезателно шоу 

30.07./четвъртък/  

10,30 ч. 

пред Кметство „Изток” 

„Зелен театър” - куклен спектакъл, ,  инициатива на 

Районен младежки дом – Мошино 

11,30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  и 

викторини за  деца  и   родители 

 МЕСЕЦ АВГУСТ 

01.08.- 31.08.  

10,00 ч. – 16,00 ч. 

НЧ ”Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

Летни занимания в библиотеката – програма за деца 

01.08./събота/  

16,00 ч.  

площада 

Ден на селото – традиционен събор 
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НЧ “Трудолюбие-1926 г.” 

с.Боснек 

02.08. / неделя/  

12,00 ч. 

местност “Мечката” 

планина Голо бърдо 

Туристически празник на чешмарите, инициатива на 

ТД “Кракра Пернишки” град Перник 

18.00 ч. 

21.00 ч. 

открити сцени пред 

читалището и Районен 

младежки дом- кв. Мошино 

Традиционен илинденски събор в кв. Мошино  - 

празнична концертна програма  на РМД – Мошино и НЧ 

“Съзнание-1922 г.” 

03.08./понеделник/  

11,00 ч. 

НЧ ”Просвета-1909 г.” 

гр. Батановци 

“Здравей ваканция” –занимателни игри за деца и 

състезания по компютърни игри 

06.08./четвъртък/  

18,00 ч.  

пред Двореца на културата 

Концерт с участието на фолклорни формации от гр. 

Лесковац -Сърбия, инициатива на НЧ “Елин Пелин-1903 

г.” 

08.08. /събота/  

10,00 ч.  

компютърна зала 

НЧ ”П.К.Яворов-1926 г.”  

с. Мещица 

Прожекция на детски филм 

12.08./сряда/  

16,00 ч. – 22,00 ч. 

сцена в парка 

Международен ден на младежта – свободна зона за 

младежки изяви и таланти, ателиета по изкуства, парти 

под звездите, инициатива на Консултативен съвет за 

младежка политика 

15.08./събота/  

10.00 ч. 

местност “Манастир” 

кв.Калкас 

манастир “Св.Николай” 

с.Кладница 

храм “Св.Николай 

Чудотворец”  

с. Расник 

11.00 ч. 

местност “Светата вода” - 

с.Кралев дол 

храм “Успение 

Богородично” кв.Изток 

храм “Успение 

Богородично” 

с.Драгичево 

13,00 ч. 

Успение на Пресвета Богородица /Голяма Богородица/ 

- традиционни събори 
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местност “Оброчище” 

с. Боснек 

22.08./събота/  

18,00 ч. 

площада  

НЧ “Наука-1967 г.”  

с.Черна гора 

Ден на селото – традиционен събор 

 

23.08./неделя/  

17,00 ч.  

площада  

НЧ “Пробуда-1937 г.” 

с. Кладница 

Традиционен събор 

 

25.08./вторник/  

16,00 ч. 

НЧ ”Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

“Жените на Ярджиловци могат…” – изложба, 

посветена на 451-та годишнина на с.Ярджиловци 

27.08./четвъртък/  

19,00 ч. 

площада 

НЧ “Васил Левски-1975 г.”  

с. Зидарци 

Ден на село Зидарци – традиционен събор 

- концертна програма 

19,30 ч.  

открита естрада пред 

НЧ “Христо Ботев-1940 г.”  

с. Ярджиловци 

Ден на село Ярджиловци – традиционен събор 

 

29.08./събота/  

11,00 ч.  

сградата на ДДС “Витишко”  

НЧ “Пробуда-1937 г.” 

с. Кладница 

Традиционен събор на село Попово 

 

30.08./неделя/  

18,00 ч. 

площада  

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с.Драгичево 

Традиционен събор на селото  

 

 М. СЕПТЕМВРИ 

01.09./вторник/  

10,00 ч.  

пред Двореца на културата 

 

“С цветовете на дъгата” – пърформанс - представяне на 

резултатите от лятната школа по изкуствата, инициатива 

на НЧ “Нови хорзонти-2009 г.” 

02.09./сряда/  

11,00 ч. 

НЧ ”Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

Детски карнавал “Приказни герои” 

14,00 ч.   

Клуб “Ален мак”  

“Съединението на България” – беседа по повод 130 

години от Съединението на България 
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НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток  

04.09./петък/  

10,00 ч. 

Арт салон  

НЧ ”Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

Ден на Съединението на България – мултимедийна 

презентация 

10,00 ч.  

библиотеката  

НЧ ”Наука-1967 г.”  

с. Черна гора 

130 години от Съединението на Княжество България с 

Източна Румелия - презентация 

05.09./събота/  

20,00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

“Край на лятото” – младежка дискотека 

06.09./неделя/  

11,30 ч. 

пред Двореца на културата 

Ден на Съединението – общоградско честване, концерт 

на Духовия оркестър и солисти с диригент Трифон 

Трифонов  

15,00 ч.  

Пенсионерски клуб 

НЧ “Димитър Полянов-1927 

г.” с. Расник 

Ден на Съединението на България – дискусия 

 

17,00 ч. 

НЧ ”Христо Ботев-1961 г.” 

с.Люлин 

Ден на селото – традиционен събор  

10.09./четвъртък/   

19,00 ч. 

Театрален салон “Г. Русев” 

Танцов спектакъл на Хип - хоп формация „Da clique” 

11.09./петък/  

13,00 ч. 

НЧ ”Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

“Ваканцията свърши” – игри и забавления 

13.09./неделя/  

17,30 ч.  

галерия „Кракра” 

Изложба живопис на Ангел Атанасов   

 

15.09./вторник/  

09.00 ч. 

по училища 
Откриване на новата учебна 2015/2016 година 

10,30 ч.  

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода  

13,30 ч.  

Арт-център 

НЧ “Нови хоризонти-2009 

г.” 

16,00 ч. 

Откриване на новата учебна 2015/2016 година – 

читалищни инициативи 
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НЧ ”Св.Паисий Хилендарски 

-1927 г.” с. Кралев дол 

17.09./четвъртък/  

16,00 ч.  

площада 

НЧ “Просвета-1909 г.”  

гр. Батановци 

Ден на град Батановци – концертна програма 

 

17,30 ч.  

Галерия „Артсалон”   

Изложба от фонда на Художествена галерия 

18,00 ч. 

галерия “Марин Гогев” 

НЧ “Съзнание-1922 г.” 

кв.Мошино 

Самостоятелна изложба-графика на Роза Илиева 

 

21.09. - 27.09.  

хотел “Елит”  

гр. Перник 

Пленер “Приятели на Перник”, инициатива на НЧ 

“Нови хоризонти-2009 г.” 

22.09./вторник/  

11,30 ч. 

Паметник “Кракра 

Пернишки” 

12,00 ч. 

пред Двореца на културата 

Ден на Независимостта  -  общоградско честване 

- поднасяне на венци и цветя 

 

- Концерт на АНПТ „Граовска младост” при ОК 

Дворец на културата  

10,00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий-1928 г.”  

с. Витановци 

11,00 ч.  

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода 

Ден на Независимостта – читалищни инициативи 

23.09./сряда/  

10,00 ч.  

библиотека 

НЧ ”Наука-1967 г.”  

с. Черна гора 

Ден на Независимостта на България - презентация 

14,00 ч. 

Клуб “Ален мак” 

НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

Среща - разговор с историка Милена Карамфилова по 

повод Деня на Независимостта на България 

 

18,00 ч. 

фоайе пред голям салон 

Общински младежки дом 

Открит урок на Модерен балет „Ди денс” 

24.09./четвъртък/  

17,30 ч. 

Галерия „Любен Гайдаров”  

“Скулптура и рисунки на Емил Попов и приятели “ - 

изложба 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

„ВЛЯВО ОТ АСАНСЬОРА“ от Жерар Лозие, 

постановка Васко Чушев, сценограф Стоян Чифлички, 

Участват: Божидар Попчев, Аделина Петрова, Веселин 

Мезеклиев, Иван Чипариков, Иван Хаджиянев, Михаил 
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Петров, Татяна Петрова, Ивайло Аспарухов, Катрин 

Василева, Виктория Симеонова - премиера 

26.09./събота/  

11,00 ч.  

Градски парк 

“Ръка за ръка” – детски хепънинг – година ІV, 

инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.” 

11,00 ч.  

площада   

НЧ ”Св.Паисий Хилендарски 

-1927 г.” с.Кралев дол 

КРЪСТОВДЕН – традиционен събор 

 

13,00 ч. 

местност “Светената вода” 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода 

“Успение на св.ап. и ев.Йоан Богослов - традиционен 

събор - курбан  

 

29.09./вторник/  

18,00 ч. 

фоайе пред голям салон 

Общински младежки дом 

Открит урок на  Танцова школа  „Ситара денс” 

30.09./сряда/  

17,30 ч. 

Минна дирекция 

НЧ “Миньор-2005 г.” 

Проект “Ръкотворие” – година VІ 

 

18,00 ч. 

Галерия “Л. Гайдаров” 

Концерт на КО ”Орфей” с диригент Райчо Христов – 

откриване на творчески сезон 2015/2016 

 

Кино в Театъра от м. септември   

 

Всяка събота и неделя: 

11, 00 ч. – детска анимация 
 

 
 


