
 

 Трети март 
  Национален празник на България 

 
 

 

 

 

 
  

 

                 Горда Стара планина, 
                 до ней Дунава синей, 
                 слънце Тракия огрява, 
                 над Пирина пламеней. 

                 Мила Родино, 
                 ти си земен рай, 
                 твойта  хубост,  
                 твойта прелест, 
                 ах, те нямат край. 

                 Паднаха борци безчет 
                 за народа наш любим, 
                 майко, дай ни мъжка сила 
                 пътя им да продължим. 

               /Химн на Република България/ 

 

 
 

 

Кюстендилска 
 пролет 2013г. 

 
 

Програма 
 
 
 
 
 

16 март 

 

18.30 часа  - Площад „Велбъжд” 

Избор на Девойка „Кюстендилска пролет” 
 

21 март 

 

11.00 часа  - площад „Велбъжд” 

 Молебен за здравето на кюстендилци 

 Ритуал по предаване символите на града 

 Празнична програма 

 

12.00 часа – Сцeна „Хисарлъка” 

Традиционно посрещане на пролетта  

Общоградски празник 

 

 
 

Отдел „Култура и духовно развитие” 
гр.Кюстендил тел: 078 / 55 00 35; 55 00 37 

e-mail:cultura_кn@abv.bg 
www.kultura-kn.info 

www.kino.theatrekyustendil.com 
 

 

 

 

Културен календар 

март 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kultura-kn.info/
http://www.kino.theatrekyustendil.com/


 

 
 

03.03.2013г. - Честване Националния празник 

на България 

 

9.30 часа - Площад „Велбъжд” 

Автопоход до паметниците в с.Коняво и 

с.Соволяно 

Организира – СОСЗР, Дружество за приятелство с 

Русия и ОНД 

 

 

 

 

11.00 часа - Площад „Велбъжд” 

 Поднасяне венци и цветя на  паметника „Булаир” 
 

 Концерт на ВГ „Неразделни” и   

хор „Братство”  

Организира – Община Кюстендил 
 

 

07.03.2013г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

17.30 часа 

Изложба „Жени-художнички” 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 

 

 

 
 

 

 

 

07.03.2013г. – Офицерски клуб – 17.30 часа 

Любен Милтенов - спасителят на 

 кюстендилските евреи  

Организира – НЧ „Зора”, Кюстендил 
 

 

 

 

 

 

 

08.03.2013г. – Честване  70-годишнината от 

спасяването на българските евреи 

 

 11.00 часа -  Паметника  на Димитър Пешев 

Поднасяне венци и цветя на паметника 

Организира – Община Кюстендил 

 

 11.30 часа - Къща-музей „Димитър Пешев” 

Откриване на обновената експозиция на къща-

музей „Димитър Пешев”  

Организира – Регионален исторически музей 

Кюстендил 

 

 

 

 12.00 часа – ХГ “Вл.Димитров – Майстора” 

Фото изложбата  “Истории от Израел“ в 

Организира – Община Кюстендил, 

ХГ “Вл.Димитров – Майстора” 

 

 14.30 часа – НЧ „Братство 1869” 

Дискусия на тема: 

„70 г. от спасяването на българските евреи” 
 

Организира - НЧ „Братство 1869”, 

 Академични приятели на Израел 

 

11.03.2013г. – Офицерски клуб – 17.30 часа 

Празник на българската артилерия и  

ракетни войски 

Организира – НЧ „Зора”, Кюстендил 
 

 

 

 

 

 

13.03.2013г. – Офицерски клуб – 17.30 часа 

100 г. от превземането на Одринската крепост 

Организира – НЧ „Зора”, Кюстендил 

 

14.03. 2013г. - Общински драматичен театър 

19.00 часа 

„Лебедово хоро” - танцов спектакъл 

Гостуват: Балет на Държавна опера - Пловдив и 

Щатен танцов състав при АМТИИ – Пловдив 
 
 
 

 
 

15.03.2013г. -  НЧ „Братство 1869” - 14.00 часа 

„Сензационни археологически открития” 

Беседа на проф. Николай Овчаров 

Организира –НЧ „Братство 1869”,  

Българско географско дружество 
 

 

15.03.2013г. – Възрожденско училище  

12. 30 часа 

Обявяване на резултатите от  

Шестия национален конкурс 

и откриване на изложбата „Пролет върху листа”  

Организира – Община Кюстендил 

 

 

 

15.03. 2013г. - Общински драматичен театър 

17.30 часа 

Изложба „Комикси”  

Организира – Община Кюстендил 

Общински драматичен театър 

 

19.03.2013г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа 

Концерт „Шедьоври на класическата музика” на 

ученици от ДМШ при читалището 

Организира –НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

20.03.2013г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

17.30 часа 

„Кюстендилска пролет” – изложба на 

кюстендилските художници  

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 

 

 

 

21.03.2013г. - НЧ „Братство 1869” - 11.00 часа 
Откриване на традиционна орнитоложка изложба 

на птици и гълъби 

Организира –НЧ „Братство 1869” 
 
 
 
 

26.03.2013г.  -  НЧ „Братство 1869” - 14.00 часа 

Младежко обучение „2013 - Европейска година на 

гражданите” 

Организира –НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

 

27, 28, 29.03.2013г. -  Общински драматичен 

театър 

Отбелязване Международния  ден на театъра  

 Гостува НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 

 

29.03.2013г. – Възрожденско училище  

17.30 часа 

Представяне театралната пиеса  „Здравна пътека” 

на Мартин Захариев 

Организира – НЧ „Зора”, Кюстендил 

 


