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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2017 г.
№ по
ред

ДЕЙНОСТ

СРОК
МЯСТО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

М. ЯНУАРИ
1.

Богоявление-Богоявленски водосвет

06.01.2017 г
13 ч., ж к. „Дружба-1“, езерото

район „Искър“ и Дом на културата
„Искър“

2.

Зимни фолклорни традиции. Пресъздаване на „Бабин
ден“ в с.Бусманци.

23.01.2017 г.
с.Бусманци

Район „Искър” , НЧ „Елин Пелин1926“,с.Бусманци

М. ФЕВРУАРИ
1.

2.

Беседа за живота и делото на Васил Левски. Конкурс
за есе посветено на Левски.

19.02.2017 г., 14.00 ч.

Международен ден за борба с наркоманията и
наркобизнеса.

27.02.2017 г.

НЧ „Елин Пелин1926“,с.Бусманци,
Район „Искър“,
Награди от кмета на район
„Искър“
Район „Искър”и представители на
8 РУ

3.

„Подари радост”- работилница за мартенички в
15- 28.02.2017 г.
детски градини и училища от района.Мартеничките са
предназначени за деца, лишени от родителска грижа
М. МАРТ

По инициатива на район „Искър“ с
участието на деца от училищата и
детските градини в района

1.

Конкурс за изработване на най-хубава
мартеничка.Изложба на мартеници.Отбелязване Ден
на самодееца.

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

01.03.2017 г.

2

Концерт посветен на 3 март, Националния празник на
Р. България

01.03.2017 г., 18.00 ч..
Концертна залата на ОКИ
„Искър“

Район „Искър“ и Дом на културата
„Искър“

Концерт по повод 3 март, Националния празник на Р.
България и честването на 139 години от
Освобождението.

03.03.2017 г., 19.00 ч..
с. Бусманци

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

Церемония по връчване на почетен знак за изявена
личност на район „Искър“, /Надежда Захариева/

15.03. 18.00 часа
Камерна зала-Дом на културата
„Искър“

Район „Искър“ и Дом на културата
„Искър“

Световен ден на водата –конкурс за рисунка,стих,есе

22 март

Сдружение „Дружба-София“
съвместно с район „Искър”

Седмица, посветена на Международния ден на
детската литература

27 март – 2 април

район „Искър“

7.

Международен ден на птиците (1 април) – поставяне
на къщички за птици на различни места в района

30 март

Сдружение „Дружба-София „
съвместно с район „Искър”

8.

Шахматен турнир

1.

Концерт, посветен на Деня на хумора и шегата

2.

3.

4.

5.
6.

март
М. АПРИЛ
01.04.2017 г.

район „Искър“
НМЧ „ Георги Минчев-2001“, Дом
на културата „Искър“

3

2.

Седмица, посветена на Международния ден на
детската литература

02.04.2017 г.

район „Искър“

3.

Празници по Великден.
Организиране на лазарски групи.
Конкурс за най-красиво Великденско яйце.

03.04. - 13.04.2017г.,с.Бусманци

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

4.

Възпроизвеждане на народния обичай „Лазаруване“
при езерото в жк. „Дружба“ 1

08.04.2017 г. - езерото в
ж.к.“Дружба“ 1

НМЧ „ Георги Минчев-2001“

5.

Провеждане на семинар – демонстрация, за деца и
09.04.2017 г.
ученици за ръчно изработване на картички с подръчни читалище „Г.Минчев“
материали

НМЧ „ Георги Минчев-2001“
съвместно с район „Искър”

6.

12 април- ден на космонавтиката -интернет анкета с
конкурс. Участие на Български космонавт.

12 .04.2017 г.

Район „Искър” и Дом на културата
„Искър“

7.

Ден на милосърдието

15.04.2017г.

Район „Искър”

8.

„Вие сте нашето бъдеще”-Среща на кмета на район
„Искър” Ивайло Цеков с ученици от випуск 2017 г.

17.04.2017 г.

Район „Искър”

9.

Детски фестивал, съвместно с район „Слатина“,
„Подуяне“, „Младост“ и други - „Да подкрепим
толерантността с музика и танци“.

24 април 2017 г., 18 ч.
Дом на културата „Искър”

район „Искър“съвместно с район
„Слатина“

4

М. МАЙ
1.

3.

Спортен празник на училищата в район „Искър”

май

Район „Искър”

Концерт по повод Деня на славянската писменост и
култура, с участието на ученици от 65 ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий“ ,певческа група „Пъстра
свиленица“,Фолклорен ансамбъл „Огнените“,с.
Бусманци

24.05.2017 г., 19.00 ч.

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

3.

Концерт посветен на Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост 24 май

22 май

Район „Искър” и Дом на културата
„Искър”

4.

Седмица за опазване на околната среда

От 29 май до 5 юни

Район „Искър”, съвместно със
сдружение „Дружба“

М. ЮНИ
1.

1-ви юни – Ден на детето

1 юни 2017 г., 17.30 ч.
Открита сцена, жк. „Дружба“ 1

район „Искър“и Дом на културата
„Искър“

Между-районен футболен турнир

юни

Местните комисии

Честване на детския празник - 1 юни

1 юни, 2017 г., Софийски
зоопарк

НМЧ „ Георги Минчев-2001“

2.
3.

5

4.

Международен ден на детето.Организиране на конкурс
за детска рисунка. Празник на таланта.

1 юни
с.Бусманци

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

5.
100 години от рождението на Неделчо Бончевбългарски летец-изтребител

21 юни 2017 г.

район „Искър“

М. ЮЛИ
1.

101 години Списаревски

16.07.2017 г.
Паметника на Списаревски

район „Искър“

2.

140 години от рождението на патрона на читалище
„Елин Пелин – 1926“,с.Бусманци

20.07.2017 г.

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

3.

Еко-ваканция – творчески занимания на открито с
екологична насоченост за деца от района

Организация за оползотворяване
на отпадъци от опаковки
Булекопак съвместно с район
„Искър“ и Дом на културата
„Искър“

юли 2017 г.,

М. АВГУСТ
1.

Организиране на трети летни игри на открито

август

НМЧ „ Георги Минчев-2001“

6

2.

Еко ваканция - творчески занимания на открито с
екологична насоченост за деца от района

август

Организация за оползотворяване на
отпадъци от опаковки Булекопак
съвместно с район „Искър“ и Дом
на културата „Искър“

3.

Участия в национални и международни фестивали на
самодейни състави от читалището

август

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

М. СЕПТЕМВРИ
1.

Организиране на изложба и беседа по повод Деня на
съединението на Княжество България и Източна
Румелия

06.09.2017 г.

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

2.

Тържествен концерт, посветен на Деня на София

17 септември 2017 г., 17.00ч.
жк. „Дружба“ 1,открита сцена

Район „Искър“ съвместно с Дом на
културата „Искър“, Н.Ч. „Елин
Пелин-1926“,с.Бусманци и НМЧ
„Георги Минчев-2001“

3.

Конкурс за есе и литературно произведение по повод
Независимостта на България

18.09.-20.09.2017 г.

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

1.

2.

М. ОКТОМВРИ
Международен ден на възрастните хора – среща-концерт
01.10.2017 г., „ОКИ“
Есенни фолклорни традиции.Организиране на
демонстрации на традиционни обредни практики,ястия и

октомври

район „Искър“ и Дом на културата
„Искър“
НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

7

др.

3.

Футболен турнир между училищата в район „Искър” за
„Купата на Кмета”

октомври

4.

Отбелязване на Деня на Христофор Колумб

1.

Концерт, посветен на 1 ноември – Деня на народните
будители

2.

Отбелязване на Деня на народните
будители/беседа,конкурс /-„Да изследваме миналото на
Бусманци“, проучвания за видни жители на село
Бусманци,оставили следа в неговия културен и обществен
живот

12.10.2017 г.
М.НОЕМВРИ
01.11.2017 г., 18.00 ч.
в залата на Дом на културата
„Искър“

Район „Искър”
Район „Искър“
Район „Искър“ и Дом на културата
„Искър“

01.11.2017 г.,
НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци
Читалището в с.Бусманци

М. ДЕКЕМВРИ
3 декември – Международен ден на инвалидите.
Концерт за Дружествата на инвалидите в район
„Искър“

Клуб на инвалидите в район
„Искър“

Район „Искър”

2.

Зимни фолклорни традиции.Коледарски групи.Коледен
концерт в с.Бусманци

20.12.2017 г.
с.Бусманци

НЧ „Елин Пелин-1926“,с.Бусманци

3.

Коледен концерт

21.12.2017 г., 17:30 ч. в Дом на

Район „Искър“ и Дом на културата

1.

8

културата „Искър“

„Искър“

4.

Коледен концерт на читалището „Коледна приказка“

ДК „Средец“

НМЧ „ Георги Минчев2001“и АРТ И ФОЛКЛОРЕН
ЦЕНТЪР „НЕСТИЯ“

5.

Коледна постановка „Бъдни вечер“ в Дом за деца
лишени от родителски грижи

декември

НМЧ „ Георги Минчев-2001“

Изготвил :
И.Спасова - гл. експерт „Образование и култура“

