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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

м. декември  2015 година  

 

01.12. – 30.12.  

09,00 ч. – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

 

 

 

Изложби: 

 “Пришълец от Палеогена” – изложба на фосили 

и минерали  

 “Иконописания от Пернишко” 

 „Въоръжение и снаряжение” 

 „Археологическа изложба – непоказвани 

артефакти от Средновековна крепост Перник” 

01.12. /вторник/  

13,00 ч. 

ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и 

Методий”  

НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

НЧ “Нови хоризонти-2009 

г.” 

Световен ден на борба срещу СПИН – читалищни 

инициативи 

 

02.12./сряда/  

12,30 ч. 

НЧ “Искра-1960 г.” 

кв. Изток 

 “Птичета-чуруличета”- среща  разговор с детската 

поетеса Цветанка Бъчева 

03.12./четвъртък/  

12,00 ч.  

НЧ “Съзнание-1922 г.” 

кв. Мошино 

Българските светци и празници през м. декември 

- обучителна програма 

15,00 ч.  

Изложбена зала 

Обединен детски комплекс 

„Път към себе си и към света” -  изложба живопис на 

Божидара Симеонова, съвместна изява с Дневен център за 

хора с увреждания 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“Диви ягоди” – концерт на Национален фолклорен 

ансамбъл “Филип Кутев” 

04.12./петък/  

14,00 ч. 

ПГТС “Арх.Йордан 

Миланов” 

Благотворителен концерт, съвместна инициатива с НЧ 

“Пробуда-1922 г.” с. Драгичево 

18,00 ч. 

Голям салон 

Общински младежки дом 

„10 години Модерен балет „Диденс” – юбилеен концерт 

05.11. /събота/  

11,00 ч. 

Театрален салон «Георги 

Русев» 

«Кино в театъра»: „Тад Джоунс и изгубеният град“ – 

детска анимация, 2D  
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14,00 ч.  

15,00 ч.  

Дневен център за възрастни 

хора 

с. Мещица 

Ден на доброволчеството “Подари книга на приятел” 

“Никулдун” – изложба на рибни ястия, инициатива на 

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”  

15,00 ч. 

площада 

с. Богданов дол 

“Запалване светлините на Коледната елха”, 

инициатива на НЧ “Пробуда-1928 г.”  

06.12. /неделя/  

10,30 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Коледно матине – концерт на КО ”Орфей”с  диригент 

Райчо Христов  и  Камерен смесен хор „Иван Топалов”  с  

диригент Антоанета Георгиева, корепетитор Румяна 

Христова 

11,30 ч. 

Театрален салон «Георги 

Русев» 

«Кино в театъра»: „Легендата за Титаник“- детска 

анимация, 2D  

10,00 ч. 

манастир “Св.Николай” 

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

12,00 ч.  

Клуб на пенсионера 

НЧ “Димитър Полянов-1927 

г.” с.Расник 

14,00 ч.  

Клуб на пенсионера 

НЧ “Пробуда-1928 г.” 

с.Богданов дол 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с.Витановци 

“Никулден” – читалищни инициативи 

07.12./понеделник/  

13,00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

“Сурвачката - традиции и новости”- изработване на 

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

14,00 ч.  

НЧ ”7-ми септември-1961 г.” 

кв.Димова махала 

”Живот от хартия” – изложба 

15,00 ч. 

Х ОУ “Алеко Константинов” 

 

Клуб: “Аз съм българче”: Традиционни български 

празници през м. декември, инициатива на НЧ “Аврора-

2013 г.”  

17,30 ч. 

пл. „Кракра” 

„Запалване светлините на Коледната елха” – 

общоградска изява с участието на АНПТ ”Граовска 

младост” 

08.12./вторник/  

11,00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

Конкурс за най-красива сурвачка и базар, инициатива на 

НЧ “Съзнане-1922 г.”  

11,30 ч.  Клуб “Родинознание”:  “Какъв ще стана и защо?” - 



 3 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

 

среща  разговор с ученици от ІV и V клас на ІХ ОУ ”Т. 

Ненков” 

15,00 ч. 

НЧ “Васил Левски-1975 г” 

с.Зидарци 

Изложба на обредни рибни ястия по повод “Никулден” 

17,00 ч. 

Кооперативен пазар 

Кв. Изток 

"Да бъде светлина " - тържествено запалване светлините 

на елхата, инициатива на кметството и РМД - Мошино 

09.12./сряда/  

18,00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

“Какво научихме” – концерт на Клуба по танци при 

НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

10.12./четвъртък/  

12,00 ч.  

НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Театър на маса” – с ученици от ІІІ и ІV клас на  VІІ ОУ 

“Г.С. Раковски” 

13,30 ч. 

Арт-център  

НЧ “Нови хоризонти -2009 

г.” 

“Рождество Христово” - благотворителна изложба на  

Детска школа по изобразително  изкуство 

 

18,00 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Коледен концерт на хор “Добри Христов”, инициатива 

на НЧ “ Миньор – 2005 г.” 

12.12./събота/  

10,30 ч.-13,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Семейна събота:  „Зимни празници и обичаи”   

 

11,00 ч.  

Театрален салон «Георги 

Русев» 

«Кино в театъра»:  „Коледа в страната на чудесата“ - 

детска анимация, 2D  

18,00 ч. 

Театрален салон «Георги 

Русев» 

«Кино в театъра»: „Урок“ - български игрален филм, 

премиера 

13.12./неделя/  

11,00 ч. 

Театрален салон «Георги 

Русев» 

«Кино в театъра»: „Коледа в страната на чудесата“ - 

детска анимация, 2D  

14.12. /понеделник/  

15,00 ч.  

ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и 

Методий” 

Клуб “Аз съм българче”: Традиционни български 

празници през м. декември, инициатива на НЧ “Аврора-

2013 г.”  

17,30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

 Коледен концерт на възпитаници на  Обединена школа 

по изкуствата  

18,30 ч. 

площада  

с.Мещица 

“Запалване на светлините на Коледната елха” – 

фолклорна програма, инициатива на НЧ “П.К. Яворов-

1926 г.”  

15.12./вторник/  
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12,00 ч. 

Общински младежки дом 

“Традиционни ястия, реквизит и напитки от 

Никулден до Сирни Заговезни” - областна кулинарна 

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

кв.Мошино с подкрепата на Община Перник  

15,00 ч.  

Дом за настаняване на деца 

от семеен тип 

Коледен концерт, инициатива на НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв.Църква 

17,00 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров” 

Дворец на културата 

"Магията на Коледа" - концерт  на школата по пиано и 

ДВГ "Хвърчило" и изложба на Школата по керамика при 

РМД Мошино 

17,30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Коледен звън” – концерт на хор „Родна песен” при ОДК  

с диригент Димитър Костанцалиев и Духовия оркестър 

при ОКДворец на културата  с диригент Трифон 

Трифонов 

18,00 ч. 

Минна дирекция 

Коледен концерт на ДВА “Агапе” и децата от ЦДГ №2 

“Родолюбче”, инициатива на НЧ “Миньор – 2005 г.” 

19,00 ч. 

Театрален салон «Георги 

Русев» 

„Юбилей“ - моноспектакъл на Мариус Куркински 

 

15.12. – 18.12.  

10,00 ч.  

ЦДГ № 2  

кв.Бела вода 

Работилница за сурвачки, инициатива на НЧ “Пробуда-

1935 г.” 

 

16.12./сряда/  

15,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

„Снежна зима” - Коледна изложба на школите по 

изобразително изкуство  

15,30 ч. 

галерия “Любен Гайдаров” 

ІV изложба на студенти от Нов Български университет 

 17,30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на 

Народния оркестър с ръководител Венцислав Андонов, 

солисти  Ивайло Пламенов Димитров и Хасан Байрамов 

Чобанов – студенти от СУ ”Св.Климент Охридски”, 

проект по програма „Дебюти” на НФК 

19,00 ч. 

Театрален салон «Георги 

Русев» 

„Коледна магия“ - детски спектакъл 

17.12./четвъртък/  

10,00 ч. 

пощата  

с.Драгичево 

Изложба на сурвачки, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 

г.” – с. Драгичево 

11,00 ч.  

Камерна зала 

Обединен детски комплекс 

„Мечо Пух”- куклена постановка на ДЮТ 

„Мускетарите”, премиера 

18,00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

Изложба от пленер “Съзнание”, инициатива на НЧ 

“Съзнание-1922 г.” – кв. Мошино 

18,00 ч.  Коледен концерт 
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НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв.Църква  

18,30 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

Благотворителен Коледен концерт, инициатива на ПМГ 

“Христо Смирненски” 

18.12./петък/  

11,00 ч.  

Обединен детски комплекс 

„Мечо Пух”- куклена постановка на ДЮТ „Мускетарите” 

 

17,00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на школата по пиано към  Обединена 

школа по изкуствата  с преподавател Сл. Вражалска 

17,30 ч. 

галерия “Кракра” 

галерия  “Артсалон” 

Традиционна Коледна изложба 

18,30 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

„Спортист на годината”- церемония по награждаване на 

десетте най-добри спортисти на Перник, инициатива на 

Община Перник и Общински младежки дом 

19,00 ч. 

Общински младежки дом 

Коледен концерт на Танцова школа „Ситара денс” 

19.12./събота/  

11,00 ч.- 13,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Семейна събота: „Работилница за сурвачки”  

 

 

14,00 ч.  

Клуб на пенсионера 

с. Богданов дол 

Представяне на обичая “Бъдни вечер”, инициатива на 

НЧ “Пробуда-1928 г.” – с. Богданов дол 

 

16,00 ч.  

Галерия „Л. Гайдаров” 

Дворец на културата 

Коледен концерт на възпитаници на школата по пиано 

с преподавател В. Милотинова  при  Обединена школа по 

изкуствата при ОК  Дворец  на културата 

18,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

Коледен концерт на танцова формация “Майсторите на 

танца” 

18,00 ч. 

НЧ “Просвета-1909 г.” 

гр.Батановци 

Коледно-новогодишен бал 

20.12./неделя/  

17,00 ч.  

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

Коледна вечер с кулинарна изложба 

18,00 ч. 

Салон на НЧ «Чичо Стоян- 

1927 г.» 

с.Дивотино 

Коледен концерт на поколенията, организират 

Кметство – с. Дивотино и Инициативен комитет 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

„Горката Франция“ - спектакъл 
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21.12./понеделник/  

14,00 ч. 

НЧ ”7-ми септември-1961 г.” 

кв.Димова махала 

“Честита и щастлива 2016 година”- новогодишно 

тържество 

16,00 ч.  

Арт-салон  

ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и 

Методий” 

Коледен концерт, инициатива на НЧ “Аврора-2013 г.” 

кв.Изток 

17,30 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

Благотворителен коледен концерт, инициатива на Х 

ОУ “Алеко Константинов” 

19,00 ч. 

Общински младежки дом 

Коледен концерт на Хип-хоп група „Суич” 

22.12./вторник/  

11,00 ч.  

ХІІІ-то ОУ “Св.св. Кирил и 

Методий” 

“Коледни приказки за коледни вълшебства”, 

инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

 

15,00 ч.  

Дом за деца с увреждания 

кв.Драгановец 

Коледен концерт, инициатива на НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв.Църква 

17,00 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

Клуб “Надежда” - честване на традиционния празник 

“Бъдни вечер” 

17,00 ч. 

Минна дирекция 

Коледна изложба – дайджест на Арт академията, 

инициатива на НЧ «Миньор – 2005 г.» 

17,30 ч.  

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

„Коледна приказка ” -  музикално-танцов спектакъл на 

съставите на ОДК - Балетно студио „Вая”; хор „Родна 

песен”; ДЮФА „Граовче” , Школата по спортни танци и 

ДЮТ „Мускетарите” 

18,00 ч 

Голям салон 

Общински младежки дом 

„Заедно на Коледа”- коледен концерт на художествените 

състави в Общински младежки дом 

18,00 ч. 

Vipgallery  

НЧ “Нови хоризонти -2009 

г.” 

Благотворителна изложба-живопис, посветена на 

Рождество Христово 

 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

„Методът Грьонхоулм“ с Асен Блатечки, Николай 

Урумов, Христо Бонин и Светлана Бонин 

 

23.12./сряда/  

10,00 ч.  

ЦДГ № 2  

кв.Бела вода 

“Дядо Коледа дойде при нас” - коледно тържество, 

инициатива на НЧ “Пробуда-1935 г.” 

 

12,00 ч. 

 

17,00 ч.  

НЧ “Светлина – 1919 г.” 

Коледно тържество с децата от детска занималня 

“Светлина” 

Коледно тържество с участниците в Пенсионерския клуб 
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с.Студена 

14,00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с.Витановци 

 “Бъдни вечер и Коледа “ – честване  

15,30ч.  

Кооперативен пазар  

Кв. "Изток"  

"Коледен благослов" - новогодишна изява за жителите 

на кметство "Изток", инициатива на Районен младежки 

дом - Мошино 

17,00 ч. 

Районен младежки дом - 

Мошино 

Открит урок на школата по класически балет 

26.12./събота/  

10,30 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1961 г.” 

с.Люлин 

14.00 ч.  

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” 

с.Дивотино 

14,00 ч.  

НЧ “Люлински изгрев-1903 

г.” с. Голямо Бучино 

Коледно-новогодишни тържества – читалищни 

инициативи 

27.12./неделя/  

14,00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1961 г.” 

с.Люлин 

17,00 ч.  

НЧ “Димитър Полянов-1928 

г.” с.Расник 

18,00 ч. 

НЧ “Солидарност – 1930 г.”  

с.Лесковец 

Коледно-новогодишни тържества – читалищни 

инициативи 

28.12./понеделник/  

11,00 ч.  

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

Детско Коледно тържество 

16,00 ч. 

НЧ “Васил Левски-1975 г.” 

с.Зидарци 

Новогодишно тържество 

17,30 ч. 

Районен младежки дом - 

Мошино 

Коледен карнавал на школата по художествена 

гимнастика "Едая" 

18,00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

Бал на художниците, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 

г.” 

18,00 ч.  

кметство 

с. Расник 

Новогодишно тържество - кулинарна изложба, 

инициатива на НЧ “Димитър Полянов-1928 г.” 

29.12./вторник/  
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12,00 ч. 

НЧ “Искра-1960 г.”кв.Изток 

15,00 ч.  

Клуб на пенсионера 

НЧ “Данчо Иванов- 1927 г.” 

кв.Калкас 

17,00 ч.  

НЧ “Св.св.Кирил и Методий-

1933 г.” с.Вискяр 

17,30 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода 

18,00 ч.  

НЧ “Пробуда-1937 г.” 

с. Кладница 

Новогодишни тържества – читалищни инициативи 

31.12./четвъртък/  

22,30 ч. 

пл. „Кракра” 

„Честита Новата 2016 година, перничани” –  

новогодишен концерт 

00.30 ч. 

Център за отдих на открито 

Кв. Изток 

"Да е мирна и честита" - празнична новогодишна 

програма за жителите на кметство "Изток" 

 

 

 
 


