
ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

м. Октомври  2015 година  

 

01.10. – 30.10.  

09,00 ч. – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

 

 

 

Изложби: 

 „Колекция въоръжение и снаряжение“  

 „Крепост Перник – позната и непозната. 

Непоказвани находки от хълма Кракра“ 

 „Храмове и иконописания от Пернишко. Икони 

от фонда на РИМ“ 

01.10./четвъртък/  

10,00 ч. 

ЦДГ № 6 “Българче” 

Международен ден на музиката - концерт на Народния 

оркестър при ОК Дворец на културата, съвместна 

инициатива с НЧ “Искра – 1960 г.” 

14,30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Международен ден на възрастните хора - честване, 

съвместна инициатива на НЧ “Елин Пелин – 1903 г.” и 

Съюз на пенсионерите - Перник 

17,30 ч. 

Галерия “Кракра” 

Изложба от Пленер “Калища” 

02.10./петък/  

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

„Пуканки“ - автор Бен Елтън, постановка Асен 

Блатечки, участват: Асен Блатечки, Милена Маркова, 

Стефан Иванов, Невена Бозукова, Александър 

Александров, Яна Маринова, Снежана Макавеева 

03.10. – 09.10.  

База Рударци Арт студио “Рударци`2015” – международен пленер по 

живопис 

05.10./понеделник/  

16,00 ч.  

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

Световен ден за защита на животните - беседа 

 

07.10./сряда/  

18,30 ч. 

Общински младежки дом 

Открит урок на Хип-хоп група “Switch” 

08.10./четвъртък/  

11,00 ч.  

НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Пътуване в света на книгите”- читателска екскурзия с 

участието на ученици от началния курс на VІІІ ОУ 

“Кракра Пернишки”  

17,30 ч. 

Малък салон 

„Пукнатина в небето” – представяне на книгата на Рая 

Стоянова 



Дворец на куртурата 

09.10./петък/  

17,30 ч. 

Галерия “Кракра” 

Арт студио “Рударци`2015” - изложба 

10.10./събота/  

11,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“Кино в Театъра” – детски филми, анимация 

11.10./неделя/  

11,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“Кино в Театъра” – детски филми, анимация 

12.10./понеделник/  

17,30 ч. 

Минна дирекция 

“Другото ниво” – малки пернишки фоторазкази от 

Аделина Иванова, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.” 

12.10./понеделник/  

13,30 ч.  

ХІІІ ОУ “Св. св. Кирил и 

Методий” 

Клуб “Аз съм българче”: “Традиционните български 

празници през месец октомври” - лектория, инициатива 

на НЧ “Аврора-2013 г.” 

13.10./вторник/  

16,00 ч.     

Малък салон  

Дворец на културата 

“60 години РБ ”Светослав Минков” - представяне на 

библиографски указател, съставител Аделина Стефанова 

17,30 ч. 

Клуб на дейците на 

културата  

„ Не съм живял на колене”- представяне на  книгата на 

Тодор Шалев с участието на хор “Добри Христов”, 

съвместна инициатива с НЧ “Миньор – 2005 г.” 

14.10./сряда/  

10,00 ч.  

местност ”Св.Петка”  

с. Расник 

12,00 ч. 

местност ”Манастира” 

кв. Калкас 

местност “Св. Петка”  

с. Черна гора 

Църквата 

с. Чуйпетлово 

Петковден – традиционни събори, читалищни 

инициативи 

 

12,00 ч. 

Галерия «Марин Гогев» 

 

“Перник – моят роден град” - мултимедийна 

презентация и викторина за ученици, инициатива на НЧ 

«Съзнание – 1922 г.» 

13,00 ч. 

кв. Изток - Център 
„Стъпки в миналото по долината на река Струма”- 

пътуваща лектория с ученици от основните училища в 



 Кметство "Изток", съвместна изява на РМД – Мошино и  

Регионален исторически музей 

17,30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

 

„Да прелистим Перник през времето...” - представяне 

на сборника „Старият Перник 1891-1944” от Нонка 

Кръстева  и Светозар Захариев, съвместна инициатива с 

Клуба на дейците на културата 

18,00 ч. 

Общински младежки дом 

Открит урок на Модерен балет „Диденс” 

15.10./четвъртък/  

14,00 – 20,00 ч. 

Градски парк 

“Преходите на Перник” – ланд арт проект, природно 

изкуство в градска среда, инициатива на НЧ “Миньор – 

2005 г.” в партньорство с Клуба на дейците на културата 

17,00 ч. 

Малък салон  

Дворец на културата 

Национален конкурс за поезия  „Константин Павлов” 
- официално награждаване на призьорите 

17,30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

 

“Моят град – Перник” – изложба на пернишки 

художници, посветена на Деня на град Перник, 

инициатива на НЧ “Съзнание- 1922 г.” 

18,00 ч.  

VIPgallery 

“Приятели на Перник” – благотворителна изложба по 

повод Деня на град Перник, инициатива на НЧ “Нови 

хоризонти -2009 г.” 

18,30 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров” 

 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей”, гостуват 

музиканти от Италия - диригент Енрико Волпе,  

солист Гаетано Фалцарано – кларинет 

16.10./петък/  

14,00ч. 

Спортна площадка   

кв. Изток 

Футболен турнир за купата на кмета на Кметство 

"Изток", посветен на Деня на град Перник, инициатива 

на РМД - Мошино 

17,30 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

„Три свещи: Белези от Балканските войни“-  
документален филм, режисьор Диана Захариева, 

сценаристи Диана Захариева и Господин Неделчев – 

Дидо, композитор Борис Карадимчев 

17.10./събота/  

11,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“Кино в Театъра” – детски филми, анимация 

18.10./неделя/  

11,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“Кино в Театъра” – детски филми, анимация 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Театър „Искри и сезони“ - гостува Искра Радева 



Русев” 

19.10./понеделник Ден на град Перник – празнична програма 

08.00 ч. 

Храм „Св. Ив. Рилски” 

Света литургия в чест и памет на Св. Иван Рилски 

 

09:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

“Старият Перник” – фото изложба 

10:00 ч. 

Пл. “Св. Иван Рилски” 

„Покровителят на Перник – св. Иван Рилски” – 

мобилна изложба 

10.30 ч. 

Ларгото 

Откриване на обновената ЦГЧ – проект “Зелена и 

достъпна градска среда” 

10.50 ч. 

пл. “Кракра” 

Празнично дефиле 

11.00 ч. 

пл. “Кракра” 

Официално откриване на празника 

 Ритуал за издигане на националния флаг 

 Празнично слово на кмета на община Перник 

 Връчване на наградите „Перник” 2015 за принос 

в областта на здравеопазването, социалната 

дейност, образованието, културата, медиите и 

бизнеса 

 “Честит празник” – концерт на АНПТ “Граовска 

младост” и на творческа формация от гр. 

Лесковац, Сърбия 

12.00 – 13.00 ч. 

Естрада в Градския парк 

Програма за деца 

 

12.30 ч. 

Галерия “Л. Гайдаров” 

Представителна изложба от фонда на ХГ 

16.00 ч 

Подземен минен музей 

 „Слънцестояния над черната река” – мултимедиен 

поетичен спектакъл на Калоян Праматаров 

17.00 ч. 

Пред Общинския 

младежки дом 

“Училище по танци” – младежка програма 

19.00 ч. 

Пл. “Кракра” 

„Гъмзата Брас Шоу” – празничен концерт на Йордан 

Йончев – Гъмзата и неговия бенд 

Фойерверки 

09:00 – 21:00 ч. 

ул. “Физкултурна” 

“На празник, като на празник” – търговска част и 

атракциони 

10.00 – 18.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Средновековна крепост  

Художествени галерии 

Ден на отворените врати 

20.10./вторник/  



15,00 ч.  

Регионален исторически 

музей 

Среща на пернишките родове – изложба на родословия, 

инициатива на НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

22.10./четвъртък/  

17,30 ч. 

Общински младежки дом 

„Мама, татко  и аз +” - забавно-състезателно шоу 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

„Вляво от асансьора“ - автор: Жерар Лозие, постановка 

Васко Чушев, сценография Стоян Чифлички – Танани, 

участват: Божидар Попчев, Татяна Петрова, Катрин 

Василева, Михаил Петров, Иван Хаджиянев, Иван 

Чипариков, Ивайло Аспарухов, Аделина Петрова, 

Веселин Мезеклиев, Виктория Кирилова 

26.10./понеделник/  

14,00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

Димитровден - честване 

27.10./вторник/  

17,00 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

60 години Регионална библиотека “Светослав 

Минков” - честване 

29.10./четвъртък/  

18,00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на 

Народния оркестър с ръководител Венцислав Андонов и 

студенти от СУ “Кл. Охридски”, проект по програма 

„Дебюти” на Национален фонд “Култура” 

18,00 ч. 

Vipgallery 

Музикално-поетичен спектакъл, инициатива на НЧ 

“Нови хоризонти-2009 г.” 

30.10./петък/  

10,00 ч.  

НЧ ”Просвета-1909 г.” 

гр. Батановци 

Ден на народните будители - мултимедийна презентация  

 

10.00 ч.  

НЧ “7-ми септември 1961 г.” 

“Народните будители” - фотоизложба 

 

 


