
ПЕРНИК – 80 ГОДИНИ ГРАД

ПРЕДХОЖДАЩИ ИЗЯВИ

01.06. /понеделник/
10.00 – 18.00 ч.
Мемориал на миньорския 
труд

Празничен базар на цветя 1-3 юни

11.00 ч.
Пред Двореца на културата

„Приказни вълшебства” – детски празник, посветен на 
Международния ден на детето

12.30 ч.
Голям салон
Общински младежки дом

„Артисти и животни” – постановка на ОбДТ „Боян 
Дановски”, автор и режисьор Симона Попова, сценограф 
Стоян Чифлички, участват Богомила Стоянова, Иван 
Бурджев, Васил Пенов, Галина Миланова

13.00 ч.
Централна градска част

„ НЕ на агресията” – младежко шествие

14.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

„Единодействие на държавните институции и структурите 
на гражданското общество за възпитание на подрастващите 
и преодоляване на детската престъпност” – кръгла маса, 
инициатива на Община Перник и на Центъра за изследване 
на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион - София

01 – 20 юни Първи симпозиум по скулптура Перник `2009
02.06. /вторник/
11.30 ч.
Паметника 
на Христо Ботев

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България - 
поклонение

16.30 ч. 
Арт салон
Дворец на културата

Изложба на възпитаници на Обединената школа по 
изкуствата

04.06. /четвъртък/
11.00 – 16.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

„Предучилищното възпитание в Перник и региона – вчера, 
днес и утре” – кръгла маса

 16.30 ч.
Регионална библиотека 
„Св. Минков”

„80 години град Перник” - съвместна изложба с 
Регионалния исторически музей - Перник

05.06. /петък/
10.00 – 13.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

„Предучилищното възпитание в Перник и региона – вчера, 
днес и утре” – кръгла маса



10.06. /сряда/
14.00 ч.
Галерия „При Кмета”

Награждаване на победителите в конкурса на Общинския 
младежки дом „Перник - моят дом, моята радост, моята 
болка”

11.06. /четвъртък/
18.00 ч.
ОДК

Изложба „90 години Общински драматичен театър „Боян 
Дановски” – сценография, костюми, реквизит”

19.00 ч.
Театрален салон
ОДК

„Между два стола” от Рей Куни – премиера на ОбДТ „Боян 
Дановски”, режисьор Ангелин Балсамаджиев, сценограф 
Стоян Чифлички, участват Иван Балсамаджиев – гост, 
Божидар Попчев, Цветомира Стефанова, Мартина 
Ангарева, Васил Пенов, Васил Чушев, Николай Илчев

13  .06. /събота/  
10.00 ч.
Местността Манастирска 
заграня
с. Кладница

III-ти регионален фолклорен събор „Витошко’2009” на 
селата около Витоша и по поречието на река Струма

15.06. /понеделник/
17.30 ч
Музикално фоайе
Дворец на културата 

Концерт на КО „Орфей” със специалното участие на Васил 
Петров

16.06. /вторник/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата

Предпразничен концерт на възпитаници на Обединената 
школа по изкуствата

17.06. /сряда/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата

Празничен „Автограф за Перник” - гостуват бивши 
кметове на град Перник

18.06. /четвъртък/
16.00 ч.
Общински младежки дом

„На чаша чай” – среща с връстници на Перник, съвместна 
инициатива със „Съюз на пенсионерите 2004”

18.00 ч.
ОДК

Концерт на ансамбъл „Граовче” и представяне на сборник 
с народни песни от Граово

19.06. /петък/
18.00 ч.
Първо фоайе
Дворец на културата

„Вая” – празничен концерт на балетното студио към 
Обединения детски комплекс

20.06. /събота/
09.00 ч.
Пред НЧ „Просвета”
кв. Църква

III-ти републикански фестивал на хората с увреждания - с 
международно участие, съвместна инициатива със Съюза 
на инвалидите в България



21.06. /неделя/
09.00 ч.
Пред НЧ „Просвета”
кв. Църква

III-ти републикански фестивал на хората с увреждания - с 
международно участие, съвместна инициатива със Съюза 
на инвалидите в България

22.06. /понеделник/
17.00 ч.
Общински младежки дом

„Перник отвисоко” – фотоизложба

17.30 ч.
Арт салон
Дворец на културата

„Храм на любовта” –  представяне на архитектурен проект 
на Богомил Живков

24.06. /сряда/
17.30 ч.
Пред Двореца на културата

Концерт на Вокална група „Ванила” при ОШИ

25.06. /четвъртък/
10.00 ч.
ОДК

Изложба сувенири, свързани с обичаите и занаятите в 
Пернишко

11.00 ч.
Пред Двореца на културата

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 
Трифонов

17.30 ч.
ХГ „Л. Гайдаров”

Пейзажи от Перник от 1928 до 1990 година – изложба от 
фонда на галерията

Галерия „Кракра” Изложба „Градът и хората /съвременни автори”

ПРОГРАМА

26.06.09 - петък

10.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

Тържествена сесия на Общинския съвет

18.45 ч.
пл. „Св. Иван Рилски” – 
пл. „Кракра” 

Празнично шествие
Поднасяне цветя на паметника на Кракра Пернишки
Ритуал за издигане знамената на Р България, на  EС и на 
град Перник

19.00 ч.
пл. „Кракра”

Спектакъл на представителния гвардейски духов 
оркестър

20.00 ч.
пред Двореца на културата

„Аз обичам Перник” – тържествен концерт по повод 80-
годишнината от обявяването на Перник за град -  със 
специалното участие на Йорданка Христова, Гуна Иванова, 
сестри Аджови, групите „Остава” и „Уикеда”, на актьора 
Филип Трифонов, с много фолклорни изпълнения и 
фойерверки

27.06.09 - събота



09.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически 
музей
Подземен минен музей
Художествена галерия
Регионална библиотека

„Отворени врати” – инициатива за свободен достъп до 
експозициите

10.00 ч.
Алеята край река Струма 
пред Двореца на културата

Спектакъл на детския театър „Жар”

10.00 – 18.00 ч.
Мемориал на миньорския 
труд

Арт-базар

10.30 ч.
В двора на училището
Кв. Тева

Продукция на детско-юношеското театрално студио 
„Мускетарите” към Обединения детски комплекс

11.00 ч.
Пл. „Кракра”

„Градски случки” – хепънинг с участието на Маг Жиров, 
куклено шоу, певци и танцьори

11.00 ч.
Пред читалището
Кв. Калкас

Читалищно веселие

11.00 – 18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата

Киномаратон – прожекция на български филми, свързани с 
Перник

12.00 ч.
Подземен минен музей

„На гости на Баба Мина” – мултимедийна презентация

17.00 ч.
Пред читалището
Кв. Бела вода

Рок концерт

17.00 – 21.00 ч.
Пл. „Св. Ив. Рилски”

Бънджи скокове

18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата

Моно-спектакъл на актьора Филип Трифонов

18.00 ч.
Открита сцена „На канала”
Кв. Изток

Изпълнения на съставите на Районния младежки дом - 
Мошино

18.00 – 22.00 ч.
Пл. „Кракра”

„Поглед от високо” – шоу с летателен балон

20.00 ч.
Пред Двореца на културата

„Наследници” – художествен спектакъл на съставите на 
Общинския младежки дом

21.00 ч. „Перник рок” – изпълнения на пернишки рок-състави



Пред Двореца на културата

28.06.09 – неделя

10.00 – 19.00 ч.
Крепост „Кракра”

Граовски фолклорен събор „Кракра”

14.00 ч.
Площада
Кв. Църква

Концерт на съставите на НЧ „Просвета”


