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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

м. април  2015 година  

 

01.04. - 30.04.  

09,00 ч. – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

ИЗЛОЖБИ: 

 „Колекция въоръжение и снаряжение“  

 „Средновековна крепост Перник – позната и 

непозната. Непоказвани находки от хълма 

“Кракра“ 

01.04.-10.04.  

училищата в  

кв.Изток и кв.Мошино 

 

Конкурс за детска рисунка, карикатура и компютърна 

графика на тема: ”Случки от училищния живот” по 

повод Международния ден на хумора, инициатива на 

НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток 

10,00 ч. – 12,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

“Ваканция в музея “ -  Празниците – традиция и 

приемственост. 

01.04. /сряда/  

11,00 ч.  

НЧ “Просвета-1909 г.”  

гр. Батановци 

12,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

13,00 ч. 

НЧ “Наука-1967 г.с.Черна 

гора 

14,00 ч. 

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино 

НЧ “Съзнание – 1922 г.” - 

Мошино 

16,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

НЧ “Димитър Полянов-

1927 г.” с. Расник  

Международен ден на хумора и шегата – читалищни 

инициативи 

11,00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий-1928г.” 

с. Витановци 

Представяне на книгата “Винкел с пуканки” от Славчо 

Чанев 

13,30 ч. 

пред Двореца на културата 

 “Палавници” - пърформанс на открито, инициатива на 

НЧ”Нови хоризонти-2009 г.”  

14,00 ч. 

Клуб “Ален мак” 

“Ой Лазаре, Лазаре” – тържество за Лазаровден и 

Цветница, инициатива на НЧ”Искра-1960 г.”кв.Изток 
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кв.Изток 

19,00 ч. 

сладкарница 

Общински младежки дом 

House Party- DJ: Калоян Rider, Ростислав Archer 

02.04./четвъртък/  

10,00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода  

12,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

Международен ден на детската книга  - читалищни 

инициативи 

10,00 ч.  

ЦДГ № 15 

с. Мещица 

“Житената питка” – куклена постановка, инициатива 

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

13,00 ч.  

НЧ ”Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

“Театър на маса” с участието на самодейци при 

читалището, съвместна инициатива на НЧ ”Елин 

Пелин-1903 г.” гр. Перник и НЧ ”Светлина-1919 г.” с. 

Студена 

18,00 ч. 

Vipgallery 

НЧ ”Нови хоризонти-2009 

г.” гр. Перник 

“Аз съм Пътят, Възкресението и Живота” – 

благотворителна изложба, посветена на Възкресение 

Христово 

 

19,00 ч.  

Театрален салон „Георги 

Русев “ 

 

„ОКО ПОД НАЕМ“ 

Автор: Питър Шафър 

Постановка: Борислав Чакринов 

Участват: Асен Блатечки, Стефан Иванов, Ива Папазова 

03.04./петък/  

14,00 ч.  

Дневен център за възрастни 

хора - с. Мещица 

Пролетни празници – Цветница, Лазаровден, 

Великден - кулинарна изложба, инициатива на НЧ 

“П.К. Яворов-1926 г.” с. Мещица 

04.04./събота/  

 08,00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1961 г.” 

с. Люлин 

09,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода 

10,00 ч. 

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино 

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

«Лазаровден» – традиционен празник 
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НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

10,00  ч.– 14,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Пролетна Семейна неделя в музея. Музейно ателие 

„Червен, червен  Великден…“ 

 

11,00 ч.  

пред НЧ”Просвета-1909 г.” 

кв.Църква 

“ЦВЕТНИЦА” – празничен концерт 

 

 

16,00 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров” 

Концерт на НМУ “Л. Пипков”  -  клас по цигулка на 

Юлия Ангелова 

05.04. /неделя/  

09,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

11,00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

14,00 ч.  

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

15,00 ч. 

НЧ ”Димитър Полянов-

1927 г.” с. Расник 

“Връбница – Цветница” – пресъздаване на обичая 

10,00 ч. 

хижа “Славей”  

 

Акция за почистване на горите по повод Седмицата на 

гората, инициатива на НЧ ”Нови хоризонти-2009 г.”  

гр. Перник 

11,00 ч. 

пред Общински младежки 

дом 

„Цветница на мегдана”- фолклорен празник 

07.04./вторник/  

10,00 ч. 

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”  

с. Мещица 

НЧ “Васил Левски-1968 г.” 

с. Рударци 

15,30 ч.  

НЧ ”Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

Международен ден на здравето – читалищни 

инициативи 

17,30 ч. 

ресторант „Двореца”  

Дворец на културата 

„Автограф за Перник” – гост Иван Звездев, с 

участието на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

8.04./сряда/  

16,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

 „Духовната благодат на иконата“ - изложба 

 

18,30 ч. Открит урок с Модерен балет „Ди Денс” 
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второ фоайе 

Общински младежки дом 

8.04. -  9.04.  

9,00 ч. – 17,00 ч. 

Фестивален център 

“Великден“ – видео витрина 

 

9.04./четвъртък/  

10,30 ч.   

отдел „Краезнание”    

РБ “Св. Минков”                 

„Великденски народни обичаи в Пернишко ” - 

изложба                                                                   

10,00 ч. 

НЧ ”Просвета-1909 г.” 

гр. Батановци 

НЧ  “Св.Паисий 

Хилендарски-1927г.” 

с. Кралев дол 

НЧ “Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

11,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода 

НЧ ”Пробуда-1937 г.” 

с. Кладница 

НЧ “Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

11,30 ч. 

НЧ “Съзнание – 1922 г.” - 

Мошино 

16,00 ч. 

НЧ “Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК – ритуално боядисване на 

великденски яйца – читалищни инициативи 

 

10,30 ч. „Илюзии в куфар” – пътуваща творческа работилница. 

ОбМД и илюзионистът Икар гостуват на ЦДГ„Изворче” 

13,30 ч.  

Арт-център 

НЧ “Нови хоризонти – 2009 

г.” гр. Перник 

Великденска изложба 

 

17,30 ч. 

галерия „Кракра”  
Традиционна Великденска изложба  

 

17,30 ч. 

галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

Обща Великденска изложба 

10.04./петък/  

19,00 ч.  

църква “Успение 

Богородично” 

с. Драгичево 

Разпети петък - църковни песнопения, инициатива на 

НЧ “Пробуда-1922 г.” с. Драгичево 
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11.04./събота/   

10,00 ч.  

ЦДГ № 15 

с. Мещица 

“Баба, мама и аз” – да нашарим яйцата заедно, 

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

10,00 ч.  

НЧ ”Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

“135 години Български пощи “- изложба 

12,00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

Боядисване на  великденски яйца 

12.04./неделя/  

14,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

НЧ ”Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

16,00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1937 г.” 

с. Кладница 

ВЕЛИКДЕН - ЧЕСТВАНЕ 

13.04./понеделник/  

10,00 ч. 

НЧ ”Васил Левски-1968 г.” 

с. Рударци 

14,00 ч. 

НЧ ”Данчо Иванов-1927 г.” 

кв.Калкас 

15,00 ч. 

НЧ ”Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

17,00 ч. 

НЧ ”Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино 

18,00 ч.  

НЧ ”Христо Ботев-1961 г.” 

с. Люлин 

ВЕЛИКДЕН - ЧЕСТВАНЕ 

16,00 ч.  

пред Двореца на културата 

“Христос Воскресе” - празничен Великденски концерт 

с участието на Младежки фолклорен ансамбъл “Стоян 

Новакович” – гр. Блаце, Сърбия, инициатива на НЧ 

“Елин Пелин-1903 г.”  

17,00 ч. 

Център за отдих на открито  

кв.Изток 

„Хубав ден –Великден” – празничен концерт за 

жителите на кметство „Изток” 

14.04./вторник/  

13,05 ч.  ”Промените в моето тяло” – презентация, инициатива 
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ХІ-то ОУ “Елин Пелин”  на НЧ ”Искра-1960 г.” кв.Изток 

14-15.04.  

10,00 ч. – 17,00 ч.  

Районен младежки дом - 

Мошино 

XVI Панорама на средните училища в област 

Перник 

 

15.04./сряда/  

13,00 ч. 

Клуб на жената 

с. Черна гора 

Беседа за пролетните празници, инициатива на НЧ 

“Наука-1967 г.” с. Черна гора 

13,30 ч.  

Х-то ОУ “Алеко 

Константинов”  

Награждаване на победителите в конкурса ”Смешки от 

училищния живот”, инициатива на НЧ ”Аврора-2013 

г.” кв.Изток 

14,00 ч.  

Клуб “Ален мак” 

кв.Изток  

Великденски празник, инициатива на НЧ ”Искра- 1960  

г.” кв.Изток 

17,30 ч. 

сладкарница 

Общински младежки дом 

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

18,30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Великденски концерт на КО”Орфей”, Камерен смесен 

хор „Иван Топалов”, гостуват проф. Венцислав Николов 

и ансамбъл „Силуети” 

16.04./четвъртък/  

13,30 ч.  

ХІ-то ОУ ”Елин Пелин” 

 

Награждаване на победителите в конкурса ”Смешки от 

училищния живот”, инициатива на НЧ ”Аврора-2013 

г.” кв.Изток 

16,00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Кръгла маса „70 години от Великата Победа“ – по 

повод 70-годишнината от края на Втората световна 

война /1939-1945 г./, съвместна инициатива на  Клуб 

„Приятели на Русия и народите на ОНД“, Руски клуб 

„Встреча“, Регионален исторически музей – Перник. 

Гост – проф.Захари Захариев -  Председател на 

Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД 

и на фондация „Славяни“ 

17,30 ч. 

галерия „Артсалон”  

 „Нови територии – кросдисциплинарни практики” - 

изложба на дизайн студио „MOONBOOM”  

19,00 ч.  

Театрален салон „Георги 

Русев “ 

„ПОКЕР“ от Емил Бонев 

Режисьор: Емил Марков  

Участват: Ненчо Илчев и Албена Павлова 

16.04.-17.04  

10,00 ч. - 17.00 ч. 

І-во фоайе 

Общински младежки дом 

Панорама на средните училища в област Перник 

 

17.04./петък/  

9,00 ч. – 17,00 ч. 

Фестивален център 
Международния  ден за опазване на паметниците на 

културата  - видео витрина 

13,30 ч.  Награждаване на победителите в конкурса ”Смешки 
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15,30 ч.  

ХІІІ-то ОУ “Св.св.Кирил и 

Методий” 

от училищния живот” 

Международен ден на здравето – весела щафета, 

инициатива на НЧ”Аврора-2013 г.” кв.Изток 

18.04./събота/  

10,00 ч. 

градски парк 

Изложба на кучета, инициатива на НЧ ”Нови 

хоризонти-2009 г.”  

10,30 ч.  

читалищен клуб 

НЧ ”Елин Пелин-1903 г.” 

Здравна беседа с лекари от ВМА гр. София 

11,00 ч. 

изложбена зала  

Областна администрация  

“ Уникални средновековни и възрожденски църкви 

от Пернишко” – изложба, инициатива на  Регионален 

исторически музей - Перник 

16,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

18 Април – Световен ден на недвижимото културно 

наследство 

„История на храма или храмът на историята“ - 

изложба 

10,00 ч. 

градски парк 

Изложба на кучета, инициатива на НЧ ”Нови 

хоризонти-2009 г.”  

10,30 ч.  

читалищен клуб 

НЧ ”Елин Пелин-1903 г.” 

Здравна беседа с лекари от ВМА град София 

18,00 ч.  

площада  

кв.Бела вода  

“ТОМИНА НЕДЕЛЯ” – традиционен събор, 

инициатива на НЧ ”Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

19,00 ч. 

Голям салон 

Общински младежки дом 

„Далавера за леваци” от М. Куни, постановка - В. 

Чушев, представление на Младежко театрално студио 

„Чушките” при ОбМД 

19.04./неделя/  

10,00 ч. 

площада  

кв.Бела вода  

“ТОМИНА НЕДЕЛЯ” – традиционен събор, 

инициатива на НЧ ”Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

20.04./понеделник/  

11,15 ч. 

Голям салон 

Общински младежки дом 

Образователен концерт с участието на художествени 

състави на ОбМД за ОУ „Св. Иван Рилски” 

21.04./вторник/  

18,00 ч. 

галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

„Рециклиране на чувства “- Вечер със стиховете на 

Павлина Соколова 

 

18,30 ч.  

Театрален салон  

Обединен детски комплекс 

„Сватба” и „Юбилей” – от А. П. Чехов - постановка на 

ДЮТ „Мускетарите”, премиера 

22.04./сряда/  

9,00 ч. – 17,00 ч. 

Фестивален център 

„Нашият дом – Земята“ – видео витрина по повод 

Световния ден на Земята 
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10,00 ч. – 15,00 ч. 

Парковото пространство 

пред Кметство „Изток 

„Земя като една човешка длан”  - празнични прояви, 

посветени на Световния ден на земята. 

10,00 ч. 

НЧ ”П.К.Яворов-1926 г.” 

с. Мещица 

НЧ “Отец Паисий-1927 г.” 

с. Расник 

11,00 ч. 

НЧ “Искра-1960 г.” 

кв.Изток 

НЧ “Съзнание – 1922 г.”- 

Мошино 

Световен ден на Земята – читалищни инициативи 

10,00 ч. 

14,00 ч. 

театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Конкурс ”Талантите на Перник” – категория „Танци”     

13,30 ч.  

Х-то ОУ “Алеко 

Константинов” 

Клуб ”Аз съм българче” – запознаване с обичаите и 

традициите през м.април , инициатива на НЧ”Аврора-

2013 г.” кв.Изток 

17,30 ч. 

Арт-център “Нови 

хоризонти” 

Театрален салон представя “Идвам с огън”, 

инициатива на НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

19.00 ч. 

сладкарница 

Общински младежки дом 

„Таланти в аванс” 

19,00 ч.  

Театрален салон „Георги 

Русев “ 

 

„BELLA DONNA“ от Щефан Фьогел 

Превод – Владко Мурдаров 

Режисьорски екип – OFFENSICHT Щефан ФЛЕМИНГ / 

Борислав ПЕТРАНОВ 

Сценография – Петър МИТЕВ 

Участват: Нона Йотова, Роберт Янакиев, Кирил 

Ефремов, Милена Аврамова, Михаил Сървански, 

Красимир Куцупаров 

Гостува Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 

23.04 - 26.04  

Малък салон 

галерия „Л. Гайдаров” 

Входно фоайе  

Дворец на културата 

/по отделна програма/ 

X Международен конкурс за млади изпълнители на 

класически  музикални инструменти – Перник`2015 

и Международен конкурс за детска рисунка 

23.04. – 27.04.  

9,00 ч. – 16,00 ч. 

Библиотеката  

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” 

с. Мещица 

Седмица на детската книга – дарителска акция за 

обновяване на фонда на Къщичката за книги 
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23.04./четвъртък/  

12,30 ч. 

НЧ “Просвета-1909 г.”  

гр. Батановци 

13,00 ч. 

НЧ ”Елин Пелин-1903 г.” 

17,00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

Световен ден на книгата и авторското право – 

читалищни инициативи 

 

11,00 ч.  

пред НЧ ”Пробуда-1935 г.”  

 кв.Бела вода 

Световен ден на земята  

“Цветен празник” – засаждане на цветя 

 

10,00 ч. 

14,00 ч. 

театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Конкурс „Талантите на Перник”- категория 

„Художествено слово и актьорско майсторство ”        

14,30 ч.    

голяма читалня 

РБ “Св. Минков” 

„Чудото на четенето”- цикъл „Деца четат на деца!” и 

„Чети с мен!” – гостуват  децата от с.Дивотино 

 

17,30 ч. 

галерия „Л.Гайдаров”  

Изложба  от пленер „Акварел” - гостува къща – музей 

„Дечко Узунов” 

18,30 ч.  

Обединен детски комплекс 

„Опознай Европа и ЕС” – състезание на школата по 

английски език - втори кръг 

24.04./петък/  

10,00 ч. 

14,00 ч. 

театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Конкурс”Талантите на Перник” - категория „Музика”     

25.04./събота/  

11,00 ч. 

голям салон 

Общински младежки дом 

Куклен театър 

12,00 ч.  

местност “Мъртвака”  

НЧ “Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

Традиционен събор 

 

18,00ч.  

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Концерт на ДЮФА „Граовче” 

26.04./неделя/  

9,00 ч. 

Районен младежки дом - 

Мошино 

“Изгряващи звезди” – състезание по спортни танци, 

инициатива на “Ситара денс”, с подкрепата на община 

Перник 

27.04./понеделник/  

12,30 ч.  Клуб ”Заедно за децата”- Превенция за детското 
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читалищен клуб 

НЧ ”Елин Пелин-1903 г.” 

здраве – гост д-р Валентин Павлов – ЕО”ДЕНТ”  

гр. Перник 

13,30 ч.    

малък салон  

Дворец на културата 

“ЛЮБОРОДИЕ ПЕРНИШКО!” - цикъл открити 

уроци на Симеон Мильов за ученици  от ОУ ”Св.Иван 

Рилски” /3-ти ч./ 

28.04./вторник/  

10,00 ч. 

галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

Традиционен шах-турнир 

 

12,30 ч. 

Компютърна зала   

ОУ ”Св.Иван Рилски”                    

“ЛЮБОРОДИЕ ПЕРНИШКО!” - цикъл открити 

уроци на Симеон Мильов за ученици  от ОУ ”Св.Иван 

Рилски” /3-ти ч./ 

15,30 ч.  

ХІІІ-то ОУ“Св.св.Кирил и 

Методий” 

Клуб ”Аз съм българче” – запознаване с обичаите и 

традициите през м.април, инициатива на НЧ”Аврора-

2013 г.” кв.Изток 

18,30 ч.  

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

„Сватба” и „Юбилей” – от А. П. Чехов - постановка на 

ДЮТ „Мускетарите”  

29.04./сряда/  

11,00 ч. 

малък салон 

Дворец на културата 

Училищен празник на ПТГ “ М. Кюри” 

19,00 ч.  

Театрален салон „Георги 

Русев “ 

Monocrossing – мултимедиен танцов пърформанс, ко-

продукци на Танцова компания  Derida Dance – София 

и Central Europe Dance Theater – Будапеща, с подкрепата 

на Министерството на културата на Република 

България; идея и хореография Живко Желязков, 

визуална среда Полина Стоянова, музика Иван Шопов, 

костюми Снежана Папазова, танц: Филип Миланов и 

Петя Мукова, продукционен мениджър: Атанас Маев 

(България) и Дора Трифонов (Унгария) 

30.04. /четвъртък/  

12,00 ч.  

Централно фоайе 

Общински младежки дом 

Награждаване на участниците в Литературния конкурс 

“Какво ще оставим след нас?”, организиран по повод 

Международния ден на поезията, инициатива на  

Общински младежки съвет 

13,00 ч. 

Театрален салон “Г. Русев” 

50 г. 7 ОУ “Г. С. Раковски” – училищен празник 

17,30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на 

Народния оркестър при ОК Дворец на културата с  

ръководител Венцислав Андонов 

 

 

 

 


