
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР РАЙОН „ИСКЪР“ 2021 г.   

 

№ ДЕЙНОСТ 
СРОК 

МЯСТО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

М. ЯНУАРИ 

1. Богоявление  - Богоявленски водосвет 
06.01.2021 г., 13 ч., 

ж к. „Дружба-1“, езерото 

Район „Искър“ и 

Дом на културата „Искър“ 

2. 
Йордановден -запознаване с традицията и хвърляне на кръста на 

езерото в жк. „Дружба-1“  
януари 2021 г. 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

3. Участие в празника „Сурва“ гр. Перник януари 2021 г. 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

4. Отбелязване на “Бабинден“ 21.01.2021 г.   
Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

М. ФЕВРУАРИ 

1. 

„Ти ни трябваш и днес, Апостоле“- отбелязване на 148 години от обесването 

на Васил Левски – литературно четене на стихове и поеми посветени на 

Левски 

 

19.02.2021 г. 

с. Бусманци 

 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

 

М. МАРТ 

1. 

Изработване на мартенички и изложба по случай Баба Марта.  

 
01.2021 г. 

с. Бусманци 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 



2. 

Концерт, посветен на 3 март, Националния празник на България 

 

 

 

01.03.2020 г., 18.00 ч.. 

Концертна зала на ОКИ  

„Искър“ 

 

Район „Искър“ 

Дом на културата „Искър“ 

 

 

 

3. 

 

Тържествен концерт по повод Националния празник на България.  

 

03.2021 г. 

с. Бусманци 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

4. 
Участие в XIII Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево 
изворче” с международно участие 

Март 2021г. 

гр. Ст.Загора 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

5. Участие в Национален конкурс „Орфеева дарба” . март 2021 

гр. София 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

6. Участие в програма „Зелена София” на Столична община. Март – Април 2021г./при 

обявяването и/ 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

7. Шахматен турнир Дом на културата „Искър“ 
Район „Искър“ и 

Дом на културата „Искър“ 

8. 
Участие в детски национален фолклорен конкурс „Напеви от 

Северозапада”. 
гр. Монтана 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

9. „Пролетта дойде и в моето сърце“- конкурс за съчинение 22.03. – 24.03. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

М. АПРИЛ 

1. Седмица, посветена на Международния ден на детската литература от 26 март до 2 април 
Район „Искър“ и Дом на 

културата „Искър“ 

2. Концерт „Китна пролет“ 
Дом на културата „Искър” 

 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

4. 
„Вие сте нашето бъдеще” – Среща на кмета на район „Искър” 

г-н Ивайло Цеков с ученици от випуск 2020 г. 
04.2021 г. Район „Искър” 

5. 

Участие на фолклорна и театрална трупа „Искърчета” с народния 
обичай „Лазаруване” и китка народни песни в НЕСТИЯ АРТ Фестивал 
„Китна пролет” 

парка Владимир Заимов 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 



6. Участие във фолклорен фестивал конкурс“Шопски нанизи “ гр. Костинброд 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

7. 

Детски фестивал, съвместно с район „Слатина“, „Подуяне“, 

„Младост“ и други – „Да подкрепим толерантността с музика и 

танци“. 

Дом на културата „Искър” 

Район „Искър“съвместно с  

районите участници и 

Дом на културата „Искър” 

 

8. 
Вечер посветена на Валери Петров по повод 101 години от 

рождението му 
22.04.2021г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

9. 
Участие във фолклорен фестивал конкурс“Шопски нанизи “. – гр. 
Драгоман 

април 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

10. „Хоро край езерото“ 
парк „Дружба“, 

жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“  

 

11. 
Участие в „Празници по Герговден” – гр. Велинград 

април 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

12 

Организиране на лазарски групи 

24.04.2021г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

13. 

Възпрозвеждане на народния обичай „Лазаруване” край езерото в жк. 

„Дружба-1“ парк „Дружба“ 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

 

М. МАЙ 

1. Спортен празник на училищата в  район „Искър” 05.2021 г. Район „Искър” 

2. 
Провеждане на семинар - демонстрация за деца и ученици за ръчно 

изработване на предмети от рециклирани материали 

читалището 

05.2021 г. 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

3. Изложба за най-красиво великденско яйце 
04.05.2021г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 



4. Участие във фестивал „Златен грозд“  в гр. Любимец 05.2021 г. 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

5. Изявена личност на район „Искър“ 
Дом на културата „Искър“ 

05.2021 г. 

Район „Искър“ 

 

6. Участие в МФФ „Врачанска пролет” 05.2021 г. 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

7. Концерт по повод Деня на българската просвета,  писменост и култура  
24.05. 2021 г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, с. 

Бусманци 

8. „Хоро край езерото“ 

парк „Дружба“, жк. 

“Дружба-1“ 

05.2021 г. 

Район „Искър“  

 

9. Участие в Детско-юношески конкурс за певци и инструменталисти. Май – Юли 2020 г. 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

 

М. ЮНИ 

1. 1 юни – Ден на детето 
1 юни 2021г., 

жк.„Дружба“ 

Район „Искър“ и 

Дом на културата „Искър“ 

2. 
Концерт на Вокална формация „Лавдана“ по случай празника на 

детето 
1 юни 2021г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

3. Междурайонен футболен турнир юни 

Местните комисии  -  

МКБППМН 

 

4. Участие във Фолклорен конкурс „Шопска песен” 

с. Локорско 

 

 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

5. По случай Деня на Ботев – литературно четене – среща с поезията на поета  юни 

с. Бусманци 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, с. 

Бусманци 



6. Участие в Театрален фестивал 
Двореца на децата 

 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

7. 
104 години от рождението на Неделчо Бончев- български летец-

изтребител 
21.06. 2021 г. Район „Искър“ 

8. 

 
Участие във Фолклорен конкурс „Шопски наниз” гр. Костинброд 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

 

9. 

Участие в Национален ученически театрален фестивал „Климент 

Михайлов”. 
          гр. София 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

10. „Хоро край езерото“ 
парк „Дружба“, 

жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“  

” 

11. 
104 години от рождението на поручик Неделчо Бончев, летец-

изтребител. Поднасяне на цветя на паметната плоча. 
21.06.2021г. Район „Искър“ 

12. 
Организиране и провеждане на литературен конкурс на тема 

„Българският фолклор и традиции“ 
06.2021 г. 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

13. 
Участие в Национален детски фолклорен фестивал с международно 
участие – „Морски звуци” – гр. Каварна 

06.2021 г. 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

М. ЮЛИ 

1. 
 

105 години от рождението на кап. Димитър Списаревски 
16.07.2021 г. Район „Искър“ 

2. 

„Научи и разбери“ – Детска лятна школа, която се провежда целия месец 

 
с. Бусманци 

Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

3. 

Участие в Фестивал на детското театрално изкуство “Сцена край 

морето”- гр.Приморско 

 

06.2021 г. 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 



4. 
Ековаканция –  творчески занимания на открито с екологична 

насоченост за деца от района 
06.2021 г. 

Организация за 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

Булекопак съвместно с 

район „Искър“ и Дом на 

културата „Искър“ 

5. Участие в конкурс „Фолклорни пътеки” – гр.Габрово 07.2021 г. 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

6. „ Хоро край езерото“ 
парк „Дружба“, 

жк.“Дружба-1“ 

Район „Искър“  

 

7. Участие във 3 фолклорен фестивал „Фолклорна Магия” – гр. Банско гр. Банско 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

8. Организиране на летни игри на открито юли-август 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

М. АВГУСТ 

1 

Участия на съставите ни в национални и международни форуми, фестивали 

и конкурси  

 

август 

Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

2. 
Ековаканция - 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. Участие във Фолклорен конкурс “ Струма пее “ с. Невестино с. Невестино 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 



4. „Хоро край езерото“ 
парк „Дружба“, 

жк.“Дружба-1“ 

Район „Искър“  

 

М. СЕПТЕМВРИ 

1. По случай Деня на Съединението и Деня на Независимостта  03.09. – 06.09. 2021 г.  

с. Бусманци 

Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

2. Тържествен концерт, посветен на Деня на София 
17 септември 2021 г., 

жк. „Дружба-1“ 

Район „Искър“ съвместно с 

Дом на културата „Искър“, 

НЧ. „Елин Пелин-1926“, с. 

Бусманци и НМЧ „Георги 

Минчев-2001“ 

3. 

Организиране на конкурс за есе  по повод  навършването на 113 години от  

обявяване на Независимостта на България – беседа  

 

08.09.2021 г 

с. Бусманци 

Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

4. „Хоро край езерото“ 
парк „Дружба“, 

жк.“Дружба-1“  

Район „Искър“  

 

5. 
Ден на отворените врати в библиотеката на читалището по случай 

първия учебен ден 
15.09.2021г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

6. 
По случай годишнината от рождението на Николай Хайтов среща с 

литературовед и любители на неговото творчество 
30.09.2021г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

М. ОКТОМВРИ 

1. 

Отбелязване на Световния ден на музиката, поезията и възрастните хора 

 
01.10.2021 г. 

с. Бусманци 

Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 



2. 
Участие в международен фолклорен фестивал: „Малашево пее и 

танцува”. 

Октомври 2020 г. 

с. Микрево 

Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

3. 
Футболен и волейболен турнир между училищата в район „Искър” за 

„Купата на кмета” 
 Район „Искър” 

4. „Хоро край езерото“ 
парк „Дружба“, 

жк.“Дружба-1“ 

Район „Искър“ 

 

5. 
Литературно четене, посветено на творчеството на Йордан Радичков по 

случай неговото рождение 
28.10.2021г. 

Район „Искър”, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

 

М.НОЕМВРИ 

1. 1 ноември – Ден на народните будители 
Дом на културата 

„Искър“ 

Район „Искър“ и 

Дом на културата  „Искър“ 

2. 

Организиране поетична вечер и концерт посветен на Деня на народните 

будители. 

 

ДК „Средец” 
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

3. Изложба по случай Деня на народните будители 03.11.2021 г.   
Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

 

4. 

 

 

Участие в  международен фолклорен  конкурс “Пиленце пее“  
Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001 

М. ДЕКЕМВРИ 

1. 

Концерт за Дружеството на инвалидите в район „Искър” 
 
 

Клуб на инвалидите в 

район „Искър“ 

Район „Искър“, 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

2. 

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

декември 
Район „Искър“, 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 



3. 
Коледен концерт на читалището в с. Елешница. 

 
декември 

Район „Искър“, 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

4. 79 години от гибелта на кап. Димитър Списаревски 20.12.2021г. Район „Искър“ 

5. 

Коледен концерт на самодейните състави към НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

 

с. Бусманци 

 

Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

6. Коледен концерт на читалището “Коледна приказка” 

 

Дом на културата „Искър“ 

 

Район „Искър“ и Дом на 

културата  „Искър“ 

 

Изготвил:                                                                                                                                 КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“ 

И. Спасова - гл. експерт „Образование и култура“                                                              ИВАЙЛО ЦЕКОВ 

 


