
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

М. МАРТ 2016 г. 

 

 
 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго, 

Национален празник на Р. България 
 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Общоградско честване  

 

Програма 
11,00 ч. – Празнично шествие 

                  от пл. „Св. Иван Рилски”  до  Двореца на културата 

11,10 ч. –  Ритуал за издигане на Националното знаме 

Слово на Кмета на община Перник и на Областния 

управител на област с административен център Перник 

11,20 ч. -  Празничен концерт на АНПТ”Граовска младост”  

                 при ОК Дворец на културата 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

        

       8 март 

17,30 ч. – галерия  „Марин Гогев“, НЧ“Съзнание-1922г.“ 

 „Върху ръката, която дава розата ,винаги остава аромат!“ - изложба 

на жени-художнички 

 

                 17 март 

17,30 ч. – галерия „Кракра” 

Изложба – фотография  на Клаудия  Керстин 

 

22 март 

17,30 ч.  – Галерия “Артсалон” 

 „ Пролет” -  обща изложба   

 

31 март 

17,30 ч. – галерия „Марин Гогев”, НЧ “Съзнание-1922г.“ 

„Пролет” – изложба 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

 



1- 31 март  

9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

 „Пришълец от палеогена ”- фосили и минерали от фонда на РИМ-

Перник - изложба 

 

9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Да се знае, да се помни…” (Съратници на  Васил Левски от Пернишко) – 

изложба 

 

3-31 март 

10,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Забравени гравюри от френски автори…“(Руско-турската 

освободителна война 1877-1878) - изложба 

 

1 март 

09,00 -11,00 ч. - ОДЗ „Българче“ кв.Изток 

Мобилно мартенско ателие 

Организатор: Регионален исторически музей 

 

 

07,45 – 08,45 ч. – XI ОУ „Елин Пелин“, кв. Мошино 

11,30 – 12,30 ч. – Х ОУ „А.Константинов“ , кв. Мошино 

12,50 – 13,50 ч. – XIII ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ , кв. Мошино 

12,40 – 13,40 ч. – РИМ-Перник / СОУ „Д-р П.Берон“ 

Урок по родолюбие 

Организатор: Регионален исторически музей 

 

2 март 

10,00 – 10,40 ч. – IX ОУ „Т.Ненков“ 

10,50 – 11,30 ч. - IX ОУ „Т.Ненков“ 

12,00 – 13,30 ч. – РИМ-Перник/ СОУ „Д-р П.Берон“ 

13,30 – 14,00 ч.- НЧ „Искра - 1960“, кв.Изток 

Урок по родолюбие 

Организатор: Регионален исторически музей 

 

12 март 

10,30 ч. - Регионален исторически музей 

Семейна събота в музея -  „Празнуване на Прошка/ Сирни заговезни/”  

 

ІV. БИБЛИОТЕКИ     

 

1 март 



10,30 ч.   –Регионална библиотека „Светослав Минков”, Детски отдел и 

отдел ”Краезнание”       

 „Баба Марта се задава -  мартенички подарява!”- запознаване 

с историята на мартеницата и игри с мартеници. Гостуват деца от ОДЗ № 2 

„Родолюбче”  

 

2 март 

 10,30 ч.   – Регионална библиотека „Светослав Минков”, по отдели 

  „….И днес йощ Балкана…..” - изложби, посветени на 138-годишнината  

  от Освобождението на България  

 

25- 27  март  

10,30 ч. – 17,00 ч. - Регионална библиотека „Светослав Минков” 

Изложба по повод Международния ден на театъра 

 

V. ТЕАТЪР  

 

                  1 март  

10,00 ч. -  ОДЗ  „Мечо Пух” 

„Мечо Пух” - постановка на ДЮТ „Мускетарите”  

 

       15 март 

18,30 ч. - Обединен детски комплекс, театрален салон   

 „Слуга на двама господари” от Карло Голдони - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите”  

 

19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

„Стреляйте по артиста“ 

Режисьор: Николай Ламбрев - Михайловски 

Сценография и костюми: Марина Райчинова 

Участват: Калин Врачански, Антоанета Добрева - Нети, Александър 

Дойнов, Георги Къркеланов, Владислав Виолинов, Стойко Пеев, Радосвета 

Василева, Йордан Ръсин, Йордан Алексиев, Яна Бобева 

Гостува Театър на Българската армия  - София  

 

                  22 март 

19,00ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

„Любовна песен“ 

Автор: Жерар Лозие 

Постановка:  Андрю Волкофф 

С участието на:  Силвия Лулчев, Николай Луканов 

Светослав Добрев, Елена Бърдарски,  Александър Хаджиангелов 

 Гостува Младежки театър – София 



 

      26 март   

11,00 ч.- Общински младежки дом, голям салон 

Куклен театър 

 

18,30 ч. - Обединен детски комплекс, театрален салон   

„Слуга на двама господари” от Карло Голдони - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите”  

 

27 март 

Международен ден на театъра 

 

                 28 март 

19,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

„Рейс”  

Автор: Станислав Стратиев 

Сценична версия и постановка: Проф. Здравко Митков 

Сценография: Петър Митев 

Музикална среда: Мартин Каров 

Участват: Тончо Токмакчиев, Мартина Вачкова, Александра Сърчаджиева, 

Михаил Сървански, Красимир Куцупаров, Светломир Радев, Петър 

Лъджев 

Гостува Сатиричен театър - София  

                  

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

 

1 март  

10,00 ч. -  Обединен детски комплекс, Камерна зала 

„Баба Марта бързала ,  мартенички вързала”- с участието на деца от 

ЦДГ 2 

 

18,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

"Цветна дъга" - пролетен концерт на творческите формации при Районен 

младежки дом- Мошино  

 

2 март 

17,00 ч. - Обединен детски комплекс, Камерна зала 

Концерт на хористи и солисти на ДЮФА „Граовче”,  посветен на 3-ти 

март 

 

7 март 

19,00 ч.- Общински младежки дом, голям салон 



Осмомартенски празничен  концерт на ДЮФА”Чудно оро” и формация 

„Кракра” 

8 март 

Международен ден на жената 

 

12,30 ч. -  Обединен детски комплекс, Камерна зала 

„Цветя за мама” - концерт 

 

17,30 ч. –Дворец на културата, малък салон 

„Днес е твоят ден, мамо...” – поздрав от възпитаници на ЦДГ 

”Родолюбче”, Обединената школа по изкуства при ОК Дворец на 

културата и музикантите от Камерен оркестър „Орфей” с диригент Райчо 

Христов  

 

13 март 

11,00 ч. –Дворец на културата, малък салон 

Матине - концерт на Камерен оркестър „Орфей”, солист Таньо Кондарев 

– виолончело, диригент Райчо Христов 
 

 

22 март 

18,00 ч.  - Обединен детски комплекс, театрален салон   

 „Пролетни цветя ” – концерт на художествените състави при ОДК  

 

23 март 

17,30 ч. - Дворец на културата, малък салон 

 „С дъх на пролет” - Музикално-поетична вечер с участието на поетеси от 

Перник 
 

24 март 

18,00 ч.- Общински младежки дом, голям салон 

„Деца помагат на деца” – благотворителен концерт, инициатива на 

Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан 

Миланов" и Кариерен център 

 

29 март 

13,00 ч. – ХІ-то ОУ ”Елин Пелин”  

Образователен концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов - съвместна инициатива на ОК Дворец на културата и НЧ 

”Искра – 1960” 
 

31 март 

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 и солисти 

– студенти, проект по програма „Дебюти” на НФК 
 

 

VІІ. ЧЕСТВАНИЯ И ГОДИШНИНИ 

 

2 март  

11,30 ч.  – Обединен детски комплекс,  Камерна зала 

„Да знаем и да помним” - Презентация за 3-ти март 

 

VІІІ. ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

1март  

10,30 ч -  пред Общински младежки дом 

„Мартуване”- съвместна инициатива на Общински младежки дом и 

сдружение „Дай, бабо, огънче” 

 

10 март  

17,30 ч. - Общински младежки дом 

„Фашинг” – пролетен концерт на ГПЧЕ „С. Радев 

 

31 март 

17,30 ч.- Общински младежки дом  

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

 

ІХ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

  1 март  

07,45 ч. – ХІ ОУ “Елин Пелин”  

12,50 ч. – ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и Методий”  

“Споделена памет” – среща разговор с историка Милена Карамфилова и 

прожекция  на филма “Шипка” на Национално дружество “Традиция” 

Организатор: НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток  и Регионален исторически 

музей 

 

09,00 ч. – ОДЗ “Валентина Терешкова” гр.Батановци 

“Баба Марта дойде при нас” – изложба на мартенички 

Организатор : НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци 

 

10,00 ч. – НЧ ”Елин Пелин-1903 г.” 

“Баба Марта бързала-мартеничка вързала” – детски празник с 

участието на деца от ЦДГ № 8 “Изворче”  

 



10,00 ч. – НЧ “7-ми септември-1961 г.” кв.Димова махала 

“Посрещане на Баба Марта” – изложба на мартеници 

 

10,00 ч. – ЦДГ № 12 “Радост” кв.Църква 

“Баба Марта в детската градина” – честване 

Организатор:  НЧ “Просвета-1909 г.” кв.Църква 

 

10,00 ч. - НЧ “Светлина-1919 г.” с.Студена 

Изложба на ръчно изработени мартеници 

 

10, 00 ч. – НЧ “Пробуда-1937 г.” с.Кладница 

“Баба Марта” - изложба на рисунки, картички и мартеници 

 

10,30 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

“Баба Марта дойде при нас” - тържество 

 

11,30 ч. – Х ОУ “Алеко Константинов”  

“Споделена памет” – среща разговор с историка Милена Карамфилова и 

прожекция на филма “Тъй рече Апостолът”  

Организатор: НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток  и Регионален исторически 

музей 

 

1 март -  Ден на любителското художествено творчество 

 

14,00 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

    – НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци 

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

    - НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци  

18,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” кв.Църква 

18,00 ч. – НЧ “Пробуда-1937 г.” с.Кладница 

“Ден на самодееца” – честване 

 

             2 март  

12,30 ч. – галерия „Марин Гогев“, НЧ “Съзнание-1922г.“  

„В навечерието на 3-ти март”- мултимедийна презентация и викторина  

 

14,00 ч. – Клуб на пенсионера “Ален мак” кв.Изток 

“Споделена памет” - среща разговор с историка Милена Карамфилова 

Организатор: НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток  и Регионален исторически 

музей 

 

17,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци 

Честване Деня на любителското творчество 



 

  3 март  

12, 00 ч. - Паметни плочи на загиналите 

Поднасяне на венци и цветя 

Организатор: НЧ “Светлина-1919 г.” с.Студена 

 

            4 март  

12,00 ч. – пред Общински младежки дом  

“Масленица”- “Сирни Заговезни” – обреден празник 

Организатор: НЧ “Аврора-2013 г.” и Руски клуб “Встреча”  

 

 6 март  

12,00 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

“Празникът на мама” –  честване Деня на жената 

 

           7 март  

14,00 ч. – НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци 

Честване на Деня на жената  

 

14,30 ч. – ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и Методий”  

Традиционни български празници през м.март – беседа 

Организатор: НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток 

 

16,00 ч. – комплекс “Струма” 

Концерт на Фолклорен ансамбъл от гр.Лесковац - Сърбия 

Организатор: НЧ “Елин Пелин-1903 г.” и Общински съюз на пенсионерите 

-2004  

  

17,30 ч. - Минна дирекци, НЧ “Миньор-2005” 

“Детайли от пейзажа” – фотоизложба на Александър Найданов  

 

8 март  

Международен ден на жената  

 

11,00 ч.  - НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

14, 00 ч. – НЧ “7-ми септември- 1961 г.” кв.Димова махала 

14,00 ч. – НЧ “П.К Яворов-1926 г.” с.Мещица 

14,00 ч. - НЧ “Христо Ботев-1961 г.” с.Люлин 

14,00 ч. - НЧ “Пробуда-1928 г.” с.Богданов дол 

14,00 ч. - НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци 

15,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци 

15,00 ч. - НЧ “Солидарност-1930 г.” с.Лесковец 

16,00 ч. - НЧ “Васил Левски-1975 г.” с. Зидарци 



18,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” кв.Църква 

18,00 ч. – НЧ “Васил Левски-1968 г.” с.Рударци 

18,00 ч. - НЧ “Пробуда-1937 г.” с.Кладница 

18,00 ч. – НЧ “Димитър Полянов-1927 г.” с.Расник 

20,00 ч. – НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево 

“Ден на жената” – честване  

 

 

15,00 ч. – Х ОУ “Алеко Константинов”  

Традиционни български празници през м.март – беседа 

Организатор: НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток   

 

 9 март  

14,00 ч. – НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток, Клуб на пенсионера “Ален мак”  

“Бъди благословена” – тържество по повод 8-ми март 

 

10 март  
10,30 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

Пресъздаване на обичая “Прочка” 

 

14,00 ч. – НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с. Ярджиловци 

Пресъздаване на обичая “Прочка” 

 

 13 март  
14,00 ч. – НЧ “Пробуда-1928 г.” с. Богданов дол 

Сирни Заговезни – пресъздаване на обичая “Поклади” 

 

16,00 ч. – НЧ “Наука-1968 г.” с.Черна гора 

Сирни Заговезни – пресъздаване на обичая “Прочка” 

 

17,00 ч. – НЧ “Васил Левски-1968 г.” с.Рударци 

Сирни Заговезни – амкане на халва и яйца 

 

18,00 ч. – НЧ “Пробуда-1937 г.” с.Кладница 

Сирни Заговезни – прескачане на огън 

 

18,00 ч. – НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци 

Сирни Заговезни – пресъздаване на обичая “Прочка” и “Оратници” 

 

18,30 ч. – НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево 

Сирни Заговезни – прескачане на огън, наричания и ламкане на яйце 

 

19,00 ч. – НЧ “Христо Ботев-1961 г.” с.Люлин 



Сирни Заговезни – пресъздаване на обичая “Прошка” 

 

16 март  
18,00 ч. – Руски клуб „Встреча”, НЧ “Миньор-2005” 

“Звездопад…” – вечер, посветена на Световния ден на поезията 

 

17 март 

17,30 ч. -  галерия „Марин Гогев“, НЧ “Съзнание-1922 г.“ 

Вечер на поезията –гостува поетесата Катя Кремзер по повод Световния 

ден на поезията / 21 март/ 

 

   18 март 

11,30 ч.- галерия  „Марин Гогев“, НЧ “Съзнание-1922 г.“ 

„Аранжиране на цветя ” –обучение за деца и възрастни 

 

 19 март  

  “Тодоровден” /”Тодорица”/ - конни надбягвания 

10, 00 ч. – Землище на с.Богданов дол 

10,30 ч. –местност  “Моло блато” -  кв.Бела вода 

10,30 ч. –местност “Старо село” - с.Драгичево,с участието на 

представители от  с. Люлин, с. Дивотино и с. Големо Бучино 

 

 22 март  

12,00 ч. - местност “Манастира” 

Посрещане на пролетта – концертна програма 

Организатор: НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” кв.Калкас 

 

17,00 ч. – НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Пролет пукна…пак” – театрална постановка 

 

18,00 ч. – VIP Gallery , НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” 

“Цветни градини на въображението” – изложба живопис 

 

18,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” кв.Църква 

“Празник на пролетта” – концерт 

 

23 март  
 17,30 ч. – Минна дирекция, НЧ “Съзнание-1922 г.“ 

“100 години кино. 10 руски шедьовъра на 21 век” - Прожекция на 

филма “Уикенд”   

 

25 март  

10,00 ч. – ЦДГ с.Ярджиловци 



“Благовец” -  пресъздаване на обичая 

Организатор: НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с. Ярджиловци 

 

10,00 ч. – 14,00 ч. – Арт-център,  НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” 

“Фейс Арт” - творческо ателие 

 

17,30 ч. – Минна дирекция 

Изложба рисунки на децата от Арт академията на НЧ “Миньор-2005” 

 

 30 март  

10,00 ч. – НЧ “Васил Левски-1968 г.” с. Рударци 

Изложба приложно изкуство 

 

 

 

 

 
 


