
 1 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

м. февруари  2015 година  

 

01.02 – 28.02.  

09.00 – 17.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

- “Въоръжение и снаряжение от фонда на 

РИМ” 

- „Местността Св. Спас – сакрално място 

в Перник” 

01.02/неделя/  

17.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

Трифоновден /Трифон Зарезан/ - дегустация на 

вина и ракии, местно производство 

02.02./понеделник/  

10.00 ч.  

НЧ ”Пробуда-1937 г.” 

с. Кладница 

Световен ден на влажните зони - открит урок с 

презентация  

12.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

Световен ден на влажните зони, съвместна изява 

на НЧ ”Съзнание-1922 г.” и РИОСВ - Перник 

13.30 ч. 

НЧ ”Нови хоризонти-

2009 г.” 

“Петльовден” – Ден на мъжката рожба, 

хепънинг 

03.02./вторник/  

11.15 ч. 

ХІ ОУ ”Елин Пелин” 

 

“Как да бъдем добри участници в пътното 

движение”- интерактивно обучение за безопасно 

движение по пътищата, инициатива на НЧ 

”Искра-1960 г.”  

04.02./сряда/  

14.00 ч.  

НЧ “7-ми септември-

1961 г.” 

Световен ден на борба с рака - беседа 

17.00 ч. 

залата в кметството 

с. Драгичево 

“Вредата от употребата на алкохол.Алкохолно 

отравяне при децата и усложнения” – лектория 

на д-р Тодорова, инициатива на НЧ “Пробуда-

1922 г.” с. Драгичево 

05.02. - 28.02.  

10,00 - 17,00 ч. 

Общински младежки 

дом 

„Сурва и градът” – фото изложба 

05.02./четвъртък/  

17.30 ч. Художници – водолеи, традиционна изложба  
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Галерия “Кракра“ 

18.00 ч. 

Общински младежки 

дом 

Открит урок на Школа по танци „Ситара денс”  

06.02./петък/  

13.30 ч.  

VІ СОУ “Св. св. Кирил 

и Методий” 

 

“Опознай Европа” – виртуално пътуване в 

страните от Югозападна Европа – мултимедийна 

презентация, инициатива на НЧ “Нови 

хоризонти-2009 г.”  

17.30 ч. 

Галерия “Л. Гайдаров” 

"Фантазия импромптю"-  клавирен концерт и 

изложба на Деян Григоров  /13 г./ 

08.02./неделя/  

10.00 ч. 

храм ”Св. Теодор 

Стратилат” с. Боснек 

“Св. Теодор Стратилат” – храмов празник, с 

участието на НЧ ”Трудолюбие-1926 г.” с.Боснек 

 

10.02- 28.02.  

По график в училищата „ Апостолът“  - уроци по родолюбие 
/презентации на филмите "Левски в моето 

сърце" и "Тъй рече Апостолът"/, инициатива на 

Регионален исторически музей 

10.02./вторник/  

10.00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий-1928 

г.” 

с. Витановци 

14.00 ч. 

НЧ ”Данчо Иванов-1927 

г.” кв. Калкас 

“Св. Харалампий” – Ден на пчеларя,  честване 

17.00 ч. 

НЧ ”Елин Пелин-1903 

г.” 

Клуб “Надежда” представя: “Именяци-

веселяци”  

17.30 ч. 

Клуб “Встреча”- Перник 

“Музика” – вечер с поезията на Борис 

Пастернак, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.” 

19.00 ч.  

Театрален салон 

„Георги Русев” 

 

„Красавиците“ - автор Ана Топалджикова, 

режисьор Надежда Сейкова, участват: Диана 

Любенова, Валерия Кардашевска, Красимир 

Куцупаров 

11.02./сряда/  

13.00 ч. 

ПТГ ”Мария Кюри” 

Превенция на СПИН - прожекция на филм и 

презентация, инициатива на НЧ”Искра-1960 г.”  

18.30 ч. 

Обединен детски 

комплекс 

“Щръклица” – пиеса от Панчо Панчев, 

постановка на ДЮТ “Мускетарите”, премиера 

12.02./четвъртък/  

11.30 ч. 

НЧ ”Елин Пелин-1903 

“Театър на маса” – с участието на ученици от 

VІІІ ОУ “Кракра Пернишки” 
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г.” 

14.00 ч. 

РМД - Мошино 

„За теб с любов” – забавно караоке и творческо 

ателие, съвместна инициатива с училища от 

кметство „Изток”  

17.00 ч.   

Арт салон  

 ХІІІ ОУ ”Св. св. Кирил 

и Методий” 

Св.Валентин – Ден на влюбените,  работилница 

за изработване на “валентинки”, инициатива на 

НЧ ”Аврора-2013 г.” 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Трифон е...” – музикално-поетична вечер 

посветена на 14 февруари, с участието на 

Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

и Камерен смесен хор „Иван Топалов” с 

диригент Антоанета Георгиева 

13.02./петък/  

14.00 ч. 

НЧ ”Просвета-1909 г.” 

гр. Батановци 

“Трифон Зарезан и Свети Валентин”  – соаре 

14.00 ч.  
 НЧ “7-ми септември-1961 

г.” 

”С аромат на чаша вино”- честване на Трифон 

Зарезан 

17.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

Кв. Изток 

“Любовта и виното”- традиционна изложба, 

инициатива на НЧ ”Съзнание-1922 г.”  

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„С песен в сърцето” – гостуват деца -

изпълнители на народна музика, съвместна 

инициатива с Кабелна телевизия „Кракра” 

18.30 ч. 

Общински младежки 

дом 

Открит урок с хип-хоп група „Switch” 

14.02./събота/  

18.00 ч.  

Vip gallery 

НЧ ”Нови хоризонти-

2009 г.”  

“Да нарисуваш птица” – благотворителна 

изложба на дебютанти и поетичен литературен 

салон 

 

13.00 ч. 

НЧ ”Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

14.00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий-1928 

г.”  

с. Витановци 

18,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

Трифон Зарезан и Св. Валентин - честване 

15.02./неделя/  

11.00 ч. 

Музикално фоайе 

Матине – концерт на КО „Орфей” и солисти, 

диригент  Райчо  Христов 
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Дворец на културата 

15.02.-01.03.  

10,00 – 16,00 ч. 

НЧ ”П. К. Яворов-1926 

г.”с. Мещица 

VІІ-ти Национален конкурс за мартеница 

“Пижо и Пенда”, съвместна инициатива със 

Сдружение “Дай, бабо, огънче” - Перник 

16.02./понеделник/  

По график в детските 

градини и училищата 

„Илюзии в куфар” – пътуваща творческа 

работилница на Общинския младежки дом и 

илюзиониста Икар 

17.02./вторник/  

10.00 ч. 

Център за деца с 

увреждания  

Дарителска акция - инициатива на НЧ “Нови 

хоризонти-2009 г.”  

13.00 ч. 

Обединен детски 

комплекс 

“Щръклица” – от Панчо Панчев, постановка на 

ДЮТ “Мускетарите” 

15.00 ч. 

ХІІІ ОУ ”Св. св. Кирил 

и Методий” 

“Традиционни предпролетни български 

празници” - лектория, инициатива на НЧ 

“Аврора-2013 г.”  

17.30 ч. 

Общински младежки 

дом 

Открит урок с Детски фолклорен ансамбъл 

„Чудно оро” 

18.02./сряда/  

10.00 -12.00 ч. 

НЧ ”Просвета-1909 г.” 

кв. Църква 

Васил Левски - фото изложба  

11.00 ч.   

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

“Апостол на свободата”- литературна беседа 

14.00 ч.  

Регионален исторически 

музей  

“Васил Левски – живот и дейност”- викторина 

– състезание, съвместна инициатива с НЧ ”Елин 

Пелин-1903 г.”  

14.00 ч. 

Клуб “Ален мак”  

Кв. Изток 

“Пътят към безсмъртието” – среща-разговор с 

историка Славка Александрова, инициатива на 

НЧ “Искра-1960 г.”  

16.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

142 години от обесването на Васил Левски 

- дискусия  

17.30 ч. 

Галерия “Арт салон“  

Динко Ненов -  самостоятелна изложба 

керамика и живопис 

17.30 ч.  

Общински младежки 

дом 

„Мама, татко  и аз +”  забавно-състезателно 

шоу 

 

19.02. – 28.02.  

10,00 – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

"Иван Соколов - съратникът на Левски" - 

изложба  
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музей  

19.02./четвъртък/  

11.30 ч. 

Паметника на В. Левски 

„В памет на Апостола” – общоградско 

поклонение с поднасяне на венци и цветя 

10.00 ч.  

НЧ ”Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

Васил Левски - мултимедийна презентация  

10.00 ч. 

салона на пощата 

с. Драгичево 

Изложба на мартеници, инициатива на НЧ 

“Пробуда-1922 г.” с. Драгичево 

10.30 ч. 

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

Сирни Заговезни – представяне на обичая 

 

13.00 ч. 

Галерия ”Марин Гогев” 

Кв. Изток 

“Васил Левски - Апостолът на свободата”- 

мултимедийна презентация, инициатива на НЧ 

”Съзнание-1922 г.”  

14.00 ч. – 

 НЧ “7-ми септември –

1961 г.” 

Васил Левски - беседа 

17.30 ч. 

Галерия “Л. Гайдаров” 

Обща изложба на Дружеството на художниците 

в гр. Шабац - Сърбия 

19.00ч.  

Театрален салон 

„Георги Русев” 

„Зорба Гъркът“ – балет по музика на Микис 

Теодоракис, хореография, режисура и либрето - 

Лорка Масине, гостува Софийска опера  и балет 

19.00 ч. 

Общински младежки 

дом 

„Далавера за леваци” от М. Куни, постановка  

В. Чушев - представление на Младежко 

театрално студио „Чушките”  

20.02. / петък/  

17.30 ч.  

тържествена зала 

Минна дирекция 
 

“Големият Шаляпин” – музикална вечер с 

Владимир Маринов – солист на Софийската 

опера и балет, инициатива на НЧ “Миньор-2005 

г.” 

21.02./събота/  

10.00 ч.  

Централен градски парк  

“Направи снежен човек” –  пърформанс, 

инициатива на НЧ ”Нови хоризонти-2009”  

22.02./неделя/  

18.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

НЧ ”Христо Ботев-1961 

г.”с. Люлин 

НЧ “Отец Паисий-1928 

г.” с. Витановци 

19,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

Сирни Заговезни  - пресъздаване на обичая 
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23.02./понеделник  

13.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 
“Работилница за мартеници – бързи и 

сръчни”, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”  

23.02 - 24.02.  

10.00 ч. – 14.00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий-1928 

г.”с. Витановци 

Изложба на мартеници  

24.02./вторник/  

10.00 ч. 

Безнес комплекс 

“Елена”  - Перник 

Дамско предприемачество – семинар, 

инициатива на НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

13.15 ч. 

ХІ ОУ ”Елин Пелин”  

 

«Зимните празници» - среща разговор с 

етнолога Цветанка Манова, инициатива на НЧ 

“Искра-1960 г.”  

14.00 ч.  

 Х ОУ  “Алеко 

Константинов” 

«Традиционни предпролетни български 

празници» - лекция, инициатива на НЧ 

“Аврора-2013 г.”  

17.30 ч. 

Общински младежки 

дом 

Студио за илюзионно изкуство „Икар” – 

открит урок 

24.-25.02.  

10.00 ч.  

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

Работилницата на Баба Марта 

25.02./сряда/  

13,00 ч. 

ОУ “Св. Иван Рилски” 
„ Познаваме ли родния край. Любородие 

Пернишко”– цикъл открити уроци на Симеон 

Мильов за историята, красотите и фолклорните 

традиции на пернишкия край, инициатива на РБ 

“Св. Минков”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Автограф за Перник 

19.00 ч. 

Общински младежки 

дом 

„Таланти в аванс”: Big Room House  & 

Progressive House - участват Калоян Rider, 

Ростислав Archer, хип-хоп формация „Switch” 

26.02./четвъртък/  

11.00 ч.  

 НЧ “Елин Пелин-1903 

г.” 

“На гости в библиоктеката” – среща на 

ученици от ІХ ОУ “Темелко Ненков”  

13.00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

Кв. Изток 

“България през вековете”- викторина, 

посветена на Националния празник на 

Република България, инициатива на НЧ 

”Съзнание-1922 г.”  

14.00 ч. 

РМД - Мошино 
„Европа за младите хора -  

предизвикателства и възможности”- среща 
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 семинар в партньорство с ГПЧЕ „Симеон Радев” 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт 

на Народния оркестър с  ръководител Венцислав 

Андонов 

19.00 ч.  

Театрален салон 

„Георги Русев” 

 

„Не всеки крадец е мошеник“ – пиеса от  

Дарио Фо, режисьор Андрей Калудов, 

сценография Стоян Чифлички – Танани, 

участват: Ернестина Шинова, Александра 

Сърчаджиева, Албена Павлова, Кирил Бояджиев, 

Явор Борисов, Божидар Попчев и Веселин Цанев 

27.02./петък/  

10.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

“Баба Марта дойде при нас”- етнографска 

изложба 

10.00 ч. 

Общински младежки 

дом 

 

Изложба на мартеници от VІІ-ия Национален 

конкурс на мартениците, съвместна инициатива 

на НЧ ”П. К. Яворов-1926 г.” с. Мещица и 

Сдружение”Дай, бабо, огънче”  

10.00 ч. 

Детска градина  

с. Мещица 

Баба Марта - инициатива на НЧ “П.К. Яворов-

1926 г.”  

 

10.00 ч.  

 НЧ “Св. Паисий 

Хилендарски-1927г.” 

 С. Кралев дол 

Изработване на мартеници и изложба 

10.00 ч.  

 ЦДГ 

с. Ярджиловци 

Среща с Баба Марта, инициатива на НЧ “Христо 

Ботев-1940 г.”  

13.30 ч. 

НЧ ”Нови хоризонти-

2009 г.” 

“Да творим заедно” – отворено ателие за 

професионални творци, деца, родители и 

учители 

14,00 ч. 

Обединен детски 

комплекс 

“Баба Марта бързала – мартенички вързала”- 

изложба-конкурс на мартеници и мартенски 

сувенири 

16.30 ч.  

ХІІІ ОУ ”Св. св. Кирил 

и Методий” 

 

Обмяна на опит – среща на участниците от 

всички школи при читалището, посветено на 

Деня на самодейността, инициатива на НЧ 

“Аврора-2013 г.”  

17.00 ч. 

Конферентна зала 

Дворец на културата 

Среща за награждаване на маскарадните 

групи, отличени на ХХІV МФМИ „Сурва“ – 

Перник 2015 

17.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

Изложба “Коне” - инициатива на НЧ 

”Съзнание-1922 г.”  

28.02. / събота/  

11.00 ч. 

Общински младежки 
Куклен театър 
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дом 

10.00 ч. 

местност ”Пърлева 

поята” 

с. Богданов дол 

местност ”Табана” 

с. Голямо Бучино 

10.30 ч.  

местност”Мало блато” 

кв. Бела вода  

местност ”Игрището” 

с. Люлин 

местност ”Старо село” 

с. Драгичево 

11.00 ч.  

местност ”Божи рид” 

с. Дивотино 

Тодоровден – конни състезания 

 

 

 

 
 


