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КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

М.  МАЙ   2018 г. 
 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

6 май 

ГЕРГЬОВДЕН 

ДЕН НА ХРАБРОСТТА  И  БЪЛГАРСКАТА  АРМИЯ   

 

11,30 ч.  –  пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент Трифон 

Трифонов 
 

8 май 

14,00 ч. – Дворец на културата, Второ фоайе 

Среща на Кмета на Община Перник с абитуриенти от випуск 2018 г. 
Организатор: Община Перник и ОК Дворец на културата 

 

9 май 

ДЕН НА ЕВРОПА 

ДЕН НА ПОБЕДАТА 

 

11,30 ч.  –  пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент Трифон 

Трифонов 

 

18,00 ч. – Регионална библиотека „Св. Минков”, голяма читалня 

       Общински младежки дом, камерна зала 

       Галерия „Марин Гогев” кв. Изток 

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА– четене на литературни произведения на 

съвременни автори от Балканите и Европа 

Организатор: Чешки център – гр.София и Община Перник 

 

 

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

Благотворителен концерт на хип- хоп  формация „Dance Squad”  

 

11 май 

17,00 ч. – кв. „Тева” гр. Перник 

Празник на кв. „Тева”   

Концертна програма с участието на ФА „Граово“ 

   

12 май 

10, 00 ч. – пред читалището – с. Мещица 

X Национален детски фолклорен конкурс “Дай, бабо, огънче” 
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Организатор: НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” с.Мещица и Сдружение “Дай, бабо, 

огънче”  

 

17 май 

Ден на българския спорт  / по отделна програма/ 

 

19 май  

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ  

Програма 

11,00 ч.– 15,00 ч. – „Пернишка крепост“ 

Изложби, програма и занимания на открито 

 

18,00 ч.-23,00 ч.  – Галерия “ Любен Гайдаров ” 

Европейска нощ на музеите в галерия „Любен Гайдаров”– мултимедийно  

представяне на фонда на галерията, посветено на 60- годишнината на  

Художествена галерия - Перник 

Организатор:  Художествена галерия 

 

19,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Един експонат – една изложба: История разказана върху метал“ 

19,15 ч. - Регионален исторически музей 

„КРИСТАЛ“(на) изложба“ 

20,00 ч.– 01,00 ч. - Регионален исторически музей и Подземен минен музей 

Отворени врати  

 

22 май 

10,00 ч. – пред храм „Св. Иван Рилски” 

Молебен и курбан за здраве 

Организатор: Община Перник 

 

24 май 

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА 

СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ - общоградско честване 

 

Програма 

11,00 ч.  – пл. “Кракра” 

- Ритуал за издигане на националния флаг 

- Слово на Кмета на Община Перник  

- „Парад на книгата“ - празнично дефиле 

- „Талантите на Перник” – концертна програма с участието на 

художествените състави на  ЦПЛР - ОДК 
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ІІ. ГАЛЕРИИ  

 

10 май 

16,30 ч. – галерия „Марин Гогев“ кв. Изток  

Изложба   на ученици  от XI ОУ „Елин Пелин“ 

Организатор: XI ОУ „Елин Пелин“ 

 

15 май                  
16,00 ч.- Общински младежки дом 

„Керамика и стъкло” - изложба   на ученици  от  Обединено училище 

“Темелко Ненков”  

Организатор:  Обединено училище  “Темелко Ненков” и Общински младежки 
дом  

 

17 май 
17,00 ч.  – Галерия “Кракра” 

Авторска изложба на Валентин Савчев /гост/ -  рисунка и пластика   

 

18 май 

 17,00 ч.  – Галерия “Любен Гайдаров” 

 Изложба  скулптура и архитектура , посветена  на Николай Хайтов 

 

22 май 

17,00 ч.  – Галерия “ Артсалон ” 

Традиционна изложба на  учителите художници  

 

   23 май  

17,00 ч.– 18,00 ч. - голямо фоайе на ЦПЛР-ОДК 

Изложба на школите по изобразително изкуство– вернисаж  

Организатор:  ЦПЛР-ОДК 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

 

ИЗЛОЖБИ 

1 – 31 май 

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

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“ 

 „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали 

 „Погребални практики в нашите земи от праисторията до 

средновековието“ - съвместна изложба на Национален антропологичен 

музей към ИЕМПАМ – БАН и РИМ – Перник 
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21 - 27 май 

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

„За нашето А, Б, В…“ - изложба 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ 

08 – 11 май  (по отделна програма) 

„Храмовете в Пернишко“ 

21-23 май  ( по отделна програма ) 

„За нашите старинни книги“ 

 

ІV. ТЕАТЪР  

                    

10 май 

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

„ШЕМЕТ“ по Жан Жак Брикер и Морис Ласег 

Постановка: Цвятко Стоилов 

Участват: Петър Стойчев, Ленко Гурков, Георги Трайков, Катя Йочева, Златина 

Никофорова 

Гостува Драматичен театър -Ловеч 

 

 11 май 

18,30 ч. – театрален салон -ЦПЛР-ОДК  

„Не падай духом”  по Станислав Стратиев , постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

 13 май 

11,00 ч. – 21,00 . – Театрален салон  „Георги Русев“ 

Филмов маратон – прожекция на детски филм и игрални  филми 

Организатор: ОДТ „ Б. Дановски“ 

 

         14 май 

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

„ЧОВЕКОЯДКАТА“ от Иван Радоев 

Режисьор: Бина Харалампиева 

Участват: Христо Мутафчиев, Филип Аврамов, Петър Калчев, Емил Котев 

Евгени Будинов, Христо Пъдев, Ирини Жамбонас, Василена Атанасова, 

Албена Михова, Светлана Янчева, Илка Зафирова 

Гостува театър „Зад канала“ -  София 

                  

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

„СЕКС, НАРКОТИЦИ, РОКЕНДРОЛ“ 

Автор: Ерик Богосян 

Сценография: Марина Райчинова 

Участват: Проф. Д-Р Ивайло Христов, Дони - Добрин Векилов, Коцето–Калки 

Гостува театър „Българска армия“ - София 
 

30 май 

18,30 ч. – театрален салон -ЦПЛР-ОДК  

„Не падай духом”  по Станислав Стратиев , постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

        3 май 

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

„Изкуство” 

„Да бъдем по-човечни“ – витрина по повод 80 г. от рождението на художника 

Симеон Александров 

 

9 май 

13,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел „Краезнание” 

„С любов към родния край“ – обучение на  деца от втори клас от  СУРИЧЕ 

„Д-р Петър Берон” за ползване на краеведски материали, свързани с 

архитектурата на града ни. 

 

10 май 

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

„На библиотеката с любов“– изложба от подбрани книги с автографи от 

фонда на библиотеката по повод 155 г. от първото честване на празника на 

Светите братя Кирил и Методий.  

 

11 май 

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

„Изкуство” 

„50 г. от рождението на Борис Сергинов - живописец, поет, музикант“– 

витрина 

 

17,30 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня 

„Тетрадката” – рубрика на РБ „Св. Минков” за литературни изяви на млади 

автори. Гостуват поетите Симеон Аспарухов и Ива Спиридонова 

 

14 май 

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

„Краезнание” 

„60 г. от рождението на Даниела Йотова - поетеса, журналистка“ - витрина  
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18 май 

15,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня 

„Четенето – важно и вълнуващо“ -  Мултимедийна презентация пред ученици 

от трети клас от VII ОУ „Г. С. Раковски” 

 

21 май 

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

„Колекция от редки и ценни книги, притежание на библиотеката“– изложба 

по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост  

 

22 май 

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

„Краезнание” 

„85 г. от рождението на Кръстинка Апостолова - председател на Дом на 

туриста, общественичка“ – витрина  

 

23 май 

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

„Краезнание” 

„85 г. от рождението на Светозар Захариев - учител, литературен редактор, 

поет, краевед“ – витрина  

      

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

 

3  май 

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

Юбилеен концерт на Ансамбъл „Зора“ и Танцов клуб „Пламенея“ 

с ръководител Пламен Маринов 

Организатор:  Ансамбъл „Зора“ 

 

    4 май   

16,00 ч .   –Общински младежки дом, голям салон  

 Фестивал на  руската песен и танци  - изява  на клуб ”Русофили”       

 Организатор:  Клуб „Русофили“ и Общински младежки дом 

 

10 май 

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

Благотворителен концерт на балетно студио „ИДА”, съвместно с Духов 

оркестър при ОК „Дворец на културата”  

Организатор: ЦПЛР-ОДК и ОК Дворец на културата 

 

12  май 

19,30 ч. – театрален салон „Георги Русев“ 

Танцов спектакъл на хип-хоп формациите „ Da clique” 

Организатор: Общински младежки дом 
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15  май 

13,00 ч. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дивотино  

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата,  

ръководител Венцислав Андонов 

 
 

18,30 ч.  –   Музикално фоайе,  Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей”, солисти  Евгени Ноев – цигулка  и  

Ива Любомирова – флейта, диригент  Райчо Христов 
 

                  16 май 

15,30 ч. –театрален салон, Обединен детски комплекс 

Концерт-награждаване на отличените от конкурса „Талантите на Перник” 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

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

Благотворителен концерт на  с участието на Ансамбъл „Българе“  в помощ на 

Кирил Росенов Кирилов от с. Ярджиловци      

 

17 май 

16,00 ч.  -  Обединен детски комплекс 

Благотворителен концерт-спектакъл „Джуджето и седемте Снежанки”-

адаптация по Стефан Цанев 

Организатор: Обединено училище  „Темелко Ненков“ 

 

18,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Концерт на Веселин Маринов 

 

18 май 

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

Концерт на класа по джаз и поп пеене с преподавател Боряна Пенева към 

Обединената школа по изкуствата 

 

18,00 ч. – театрален салон – ЦПЛР-ОДК 

Годишен концерт на школата по спортни танци 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

20  май 

11,00 ч.  –   Театрален салон „Георги Русев“ 

Концерт на Мъжки хор от гр. Хаселт, Холандия, диригент Светла Клайн 

Атанасова, с участието на Духовия оркестър и АНПТ ”Граовска младост” при 

ОК Дворец на културата и  ,ДЮФА „Граовче” и Балет „Ида” при ЦПЛР - ОДК 

Организатор: ОК Дворец на културата и ЦПЛР- ОДК 

 

22  май 

10,00 ч. – ДГ №14 „Славейче”  

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата,  

ръководител Венцислав Андонов 
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            28 май 

18,00 ч. – Театрален салон , Обединен детски комплекс 

Мюзикъл „Вълкът срещу Козата и трите й козлета“ –по музика на 

Хайгашот Агасян 

Организатор:  V  СУ  „П.Р.Славейков“  

 

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

„На нея с обич“ – музикален спектакъл с песните на Емил Димитров 

в изпълнение на Даниел Цочев – актьор в театър „Възраждане“ и Антония 

Малинова – актриса  
 

29  май 

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

  "Латино фиеста" - Перник 2018" – с участието на деца от ДГ №8 „Изворче“, 

гост – танцьори,  поп певеца Светослав Стойчев и специален гост  - естрадната 

звезда Росица Кирилова  

 

18,30 ч.  –   Малък салон,  Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей”, солисти - ученици от Обединена 

школа по изкуства към ОК Дворец на културата,  диригент  Райчо Христов 

 

31  май 

18,00 ч. - Малък салон,  Дворец на културата 

”Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър 

при ОК Дворец на културата,  ръководител Венцислав Андонов 

 

VІІ.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

12 май  

  14,00 ч.- 19,00 ч.- пл. „Кракра“ 

„Фестивал на слънцето“ – образователни игри за деца / 8 -14 г./ и цялото 

семейство.  

 „Прахоляшка – приказка за принцесата и черното кралство“ - театрална 

постановка 

Организатор: НПО „Грийн Пийс“ със съдействието на Община Перник  

 

18 май 

14,00 ч. – Обединен детски комплекс 

Конкурс за рисунка „Моята любима здравословна храна“ – изложба с 

награждаване на победителите от конкурса 

Организатор: Обединен детски комплекс и РЗИ – Перник 

 

30 май 

11,00 ч. – театрален салон , Обединен детски комплекс 

Национална програма „Детско полицейско управление“ –финализиране и 

официално закриване на програмата 
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Организатор: Областна дирекция на МВР – Перник и Обединен детски 

комплекс  

 

17,30 ч. – Обединен детски комплекс 

„Открит урок” – с участието на  деца от подготвителна група към балетно 

студио „ИДА” на ЦПЛР-ОДК с ръководител Йоана Валериева - Сойка 

Организатор: ЦПЛР – ОДК 

 

VIII. ЧЕСТВАНИЯ , ГОДИШНИНИ И ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ 

 

            11 май 

10,00 ч. – двора на училището 

Патронен  празник на ХI  ОУ „Елин Пелин“. 

„Розите на България“  - участие в инициативата на Министерство на 

културата за най-дълго българско хоро. 

Организатор: ХI ОУ „Елин Пелин“ 

 

17,00 ч. – двора на училището, с. Дивотино 

Патронен празник на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с . Дивотино 

 „Розите на България“  - концерт по повод инициативата на Министерство на 

културата за най-дълго българско хоро 

Организатор: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“и НЧ „Чичо Стоян -1927 г.“с. 

Дивотино 

 

17,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Патронен  празник на VI  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
Организатор: VI  СУ “Св.Св. Кирил и Методий“ 

 

14  май 

17,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата  

Представяне на книгата „Емигрантски неволи”,  автор  Гергана Егова-

Динева 

Организатор: ОК Дворец на културата 

 

                 18 май 

10,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

„35 години  СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон““ - честване 

 

24 май 

10,00 ч. – двора на училището, с. Драгичево 

Патронен празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгичево 
 

10,00 ч. – двора на училището, гр. Батановци 

Празничен концерт по повод 24 май-  Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост 

Организатор: ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци 
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IX. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 
 

1 май  

 

9,00 ч. – Параклис „Св. Еремий“ - с. Рударци 

Св. Еремий - курбан  

Организатор:НЧ „Васил Левски – 1968 г.“с. Рударци 

 

10,00 ч. – НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”, с.  Кралев дол 

Празник на читалището  

Организатор: НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”, с. Кралев дол 

 

5 май 

10,00 ч. - НЧ „Чичо Стоян - 1927 г.”, с. Дивотино 

Запознаване на младото поколение с обичая „ Премуз“ 

Организатор: НЧ „Чичо Стоян - 1927 г.”,с. Дивотино 

 

6 май 

9,00 ч. – църква „Св. Георги с. Вискяр  

„Гергьовден“ -  курбан за здраве, музикална програма 

Организатор: Кметство с. Вискяр 

 

10,00 ч. - НЧ „Пробуда - 1928 г.” 

„Гергьовден” – Ден на селото, традиционен събор, представяне на  обичай 

„Премуз” 

Организатор: Кметство и НЧ „Пробуда - 1928 г.” с. Богданов дол 

 

10,00 ч.- Храм „Свети Георги”, кв.Бела вода 

Гергьовден –храмов празник, курбан 

Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.” и Кметство, кв. Бела вода 

 

8 май 

13,30 ч. –  ТПГ „Мария Кюри” 

Прожекция на филм и презентация за превенция на сексуално предавани инфекции 

и ранна нежелана бременност 

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” кв. „Изток” 

 

9 май 

10,00 ч. - Дневен център за възрастни хора- с. Мещица 

Презентация по случай Деня на Европа  

Организатор: НЧ „П. К. Яворов - 1926 г.”, с. Мещица 

 

11,00 ч. - манастир „Летни Свети Никола”, с. Люлин 

Летни “Св. Никола” – курбан 

Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.” и Кметство с. Люлин 

 
12,00 ч. - НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”   
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Летни  ”Св. Никола” – традиционен събор-курбан 
Организатор: НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”, с. Кралев дол  

 

13,00 ч. – местност Осломе, с. Ярджиловци 

Летни  ”Св. Никола” – курбан 

Организатор: НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“ с. Ярджиловци  

 

11 май   

11,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ 

Ден  на библиотекаря - изложба  
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“, с. Черна гора    

 

11,00 ч.- читалището 

„Библиотекар за един ден“  - по повод Деня на библиотекаря  

Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. „Бела вода” 

 

12,30 ч. – читалището 

„Екскурзия в библиотеката” -  запознаване на децата от 1-ви клас с правилата 

за ползване на библиотеката 

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

 

12 май  

11,00 ч.- клуб „Миньор“ 

„Великое русское слово“ – Втори детски конкурс за рецитатори под 

патронажа на Федерация „Съюз на съотечествениците“ 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

13  май 

9,00 ч.- читалището  

Силов трибой „Батановска сила” - състезание по случай „Спасовден“ 

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

15 май 

13,30 ч. – XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

        Прожекция на филм и презентация за злоупотребата с алкохол и демонстрация с    

„алкохолни очила”. 

Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.” кв. „Изток” 

 

16,00 ч. - клуб „Миньор”                   

Проект „Кино Европа“ – безплатна прожекция на игрален филм  

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник 

 

16 май   

14,00 ч. - НЧ „Искра - 1960 г.”, кв. „Изток” 

Проект „Кино Европа“ -  НЧ „Миньор - 2005 г.“ гостува на НЧ „Искра - 1960 

г.“ с  френския игрален филм „Семеен обир“, продукция 2017 г. 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник 
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17 май  

10,00 ч. - местност „Св. Спас” 

Спасовден /курбан/ 

Организатор: Кметство, Църковно настоятелство и НЧ „Просвета - 1909 

г.”кв.Църква 

 

10,00 ч. - местност„Манастир”, с. Големо Бучино 

Спасовден /литургия и курбан/ 

Организатор: Църковно настоятелство 

 

11,00 ч - Местност „Дъбо“ – с. Кладница 

„Спасовден“ -  курбан 

Организатор: НЧ “Пробуда - 1937 г.” с. Кладница 

 

12,00 ч. - местност „Манастир”, с. Лесковец 

Спасовден /курбан/ 

Организатор: НЧ „Солидарност - 1930 г.”, с. Лесковец 

 

16,00 ч.- площада,  гр. Батановци   

„Спасовден“ - традиционен събор 

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

 

17,30 ч. - Минна дирекция 

Пролетен концерт на хор „Добри Христов“ 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник 

 

21 май  

15,00 ч. - клуб „Миньор” 

Информационна кампания „Здраве“ – гостува специалист - кардиолог 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник 

  
18,00 ч. – Второ фоайе , Дворец на културата 

Пролетен концерт на ДВА „АГАПЕ“ 

Организатор: НЧ „Миньор- 2005 г.”, гр.Перник 

 

22 май   

11,00 ч.  - манастира „Св. Троица”, с. Дивотино 

Молебен по повод годишнината от земетресението на 22 май 2012 г. 

Организатор: Кметство, село Дивотино 

 

12,30 ч.- площада кв. Бела вода 

Курбан за здраве  - по повод годишнина от голямото земетресение 

Организатор: Кметство и  НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. „Бела вода“ 

 

24 май  

10,00 ч. –  читалището  
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Викторина по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост 

Организатор: НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.” с. Кралев дол 

 

17,00 ч. – на площада, с. Дивотино 

Традиционен събор, празнична програма 

Организатор: Кметство и НЧ „Чичо Стоян - 1927 г.”, с. Дивотино 

 

26 май 

19,00 ч. -  площада, с. Лесковец 

Ден на селото  - празнична програма 

Организатор: Кметство, с. Лесковец 

 

27 май   

11,00 ч. - манастира „Св. Троица”, с. Дивотино 

Молебен и курбан за здраве 

Организатор: Кметство, с. Дивотино 

 

17,00 ч. -  стадиона - с. Рударци 

Ден на селото, празнична програма 

Организатор: Кметство и НЧ „Васил Левски - 1968 г.”, с. Рударци       

 

18.00 ч. -  площада, с. Големо Бучино 

Ден на селото  - традиционен събор 

Организатор: Кметство и НЧ „Люлински изгрев - 1903 г.”, с. Големо Бучино    

 

 

            29 май 

13,30 ч. – XI - то ОУ „Елин Пелин” 

Прожекция на филм и презентация за вредата от тютюнопушенето – по повод 31 

май – Световен ден без тютюнев дим  

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” кв. Изток 
 

 


