
 
 

Празник на плодородието 
4 - 5 октомври 2013 

гр. Кюстендил 
 
 
 
 

04.10.2013г. 
17.30 часа  -  ПЛОЩАД “ВЕЛБЪЖД” 

 Откриване Празника на плодородието 

 Представяне на ябълкови сортове от    

    Институт  по  земеделие - Кюстендил 

 Празнична програма 

 Изложение на художествено аранжирани маси 

 Изложение на занаятчии и земеделци 
 

05.10.2013г. 
11.00 часа  - ПЛОЩАД “ВЕЛБЪЖД” 

 Празнична  програма 

 Забавни игри с плодове и зеленчуци 

 Арт-ателиета 

 Обявяване на резултатите от конкурсите за: 

       най-едра ябълка, най- красиво аранжиран  

       щанд,  най-атрактивен плод и зеленчук 
 

 
 

Организира - Община Кюстендил  
и Институт по земеделие, Кюстендил 

за информация тел. 078 55 00 35, 078 55 00 37, 
cultura_kn@abv.bg, www.kultura-kn.info 

 

 
 

19 ОКТОМВРИ 
Преп. Йоан Рилски  чудотворец  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

О пречестний Иване, изпълнен с благодатта на 
Светия Дух,  

обиталище на Бога Отца и на Спасителя,  
който стоиш пред Царя на всичко и се наслаждаваш в 

светлината на единосъщната Троица,  
като херувим пееш заедно с ангелите трисветата 

песен и имаш голямо дързновение -  
моли се на всемилостивия Господ да спаси твоите 

сродници, еднородния твой български народ, и да му 
покори всички врагове! 

 

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 

 

 

Културен календар 
октомври 2013г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

01.10.2013г. – Площад „Велбъжд”, Арката - 17.30 ч. 
/При лошо време в НЧ „Братство 1869”/ 

Празничен концерт по случай  
Международния ден на пенсионера 

Организират – Община Кюстендил,  Общински съвет на 
съюза на пенсионерите, Кюстендил, НЧ „Братство 1869” 

 
01.10.2013г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 ч. 

Концерт по случай Международния ден на музиката 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
03.10.2013г. – НЧ „Отец Паисий 1928” с. Багренци 

19.00 ч. 
„Моето плодородно село” 

Изложение на плодове и зеленчуци от производители 
Организира – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Багренци 
 

07.10.2013г. – Площадката пред Общински 
драматичен театър - 18.00 ч. 

„Кюстендил се движи“  
Откриване Седмицата на движението  

Организират – Сдружение „Младежки парламент”, 
Община Кюстендил 

 
08.10.2013г. – НЧ „Братство 1869” - 17.30 ч. 

 Представяне книгите на Анжела Димчева  
 „Крехка суета”  и „И критиката е любов” 

Организира – Регионална библиотека  
 „Ем. Попдимитров” 

 
09.10.2013г. –  Общински драматичен театър-19.00 ч. 

 „Здравей , обичам те” – романтична комедия  
Организира - Общински драматичен театър, Кюстендил 

10.10.2013 г. - НЧ „Братство 1869” - 14.00 ч. 
Новите пътувания на проф. Петър Берон 

Организират - НЧ „Братство 1869”, 
Българско географско дружество, Кюстендил 

 
10.10.2013 г. – Възрожденско училище – 17.00 ч. 
Кръгла маса на тема: „Героизмът на българската армия в 

Междусъюзническата война и участието 
 на 13 Пехотен рилски полк” 
Организират – СОСЗР,СВВБ,  

НЧ „Ген. Владимир Заимов 2013” 
 

 
 
 
 
 

12-13.10.2013г. - НЧ „Братство 1869” 

 

Трети национален танцов фестивал  
„Танцова феерия под Хисарлъка” 

 
 

12.10.2013г. 
 13.00 ч. – Откриване на фестивала 

 18.00 ч. – Награждаване  
 

13.10.2013г. 
 11.00 ч. – Конкурсна програма 

 16.00 ч. – Награждаване 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
14-18.10.2013г.  – Общински драматичен театър 

„Малкият Мук” - детска пиеса 
Организира - Общински драматичен театър, Кюстендил 

16.10.2013г. – Отдел „Изкуство” на Регионална 
библиотека – 18.00 ч. 

 „Синът на лудата” -  представяне новата книга на 
Владимир Каперски   

Организира – Регионална библиотека  
 „Ем. Попдимитров” 

 
17.10.2013г. - Военен клуб – 18.00 ч. 

„Верни на клетвата докрай”- представяне на фототипно 
издание на юбилеен албум  

Организират – Военно историческа комисия,  
НЧ „Зора-Кюстендил” 

 
18.10.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 ч. 

Представление на театър „Авансцена” 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
19.10.2013г. – Храм-паметник „Св. Мина” - 11.00 ч. 

„Пътят на иконата” 
Православно рисуване заедно с Арт-ателие „Духовна 

пътека за млади зографи” 
Организира – Община Кюстендил 

 
 

19.10.2013г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”-17.00 ч. 
Фестивал на българската и еврейска духовна  

музика „Хаверим” – 2013, посветен на 70-та годишнина 
от спасяването на българските евреи през  

Втората световна война 
 Организират – Фондация „Юлангело”, 

 Община Кюстендил  
 

 

 
 

23.10.2013г. – Възрожденско училище  - 17.30 ч. 
„Златни ниви и бойни полета” - ново издание на 
„забранената” стихосбирка на Ем. Попдимитров 

Организира – Регионална библиотека  
 „Ем. Попдимитров” 

 
23.10.2013г. - Общински драматичен театър - 19.00ч. 

 „Гераците” 
Постановка  на ДТ  „Н. Й. Вапцаров”, Благоевград 

Организира - Общински драматичен театър, Кюстендил 

24.10.2013г. – Възрожденско училище - 17.30 ч. 
Вечер на Св. Киприян Митрополит Киевски 

 и Московски 
Организират – Дружество за приятелство с народите на  

Русия и ОНД, Архиерейско наместничество 
 

25.10.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 14.00 ч. 
„Вълшебството на билките и  лечебните растения”, 
беседа на д-р Петър Димков и Цветанка Бурнарска 

Организират - НЧ „Братство 1869”, 
Българско географско дружество, Кюстендил 

 
29.10.2013г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”-18.30 ч. 

„Принцесата цигулка” 
Концерт на Санджар Сапаев – цигулка и  

Мария Елена Средева - пиано 
Организира – МС „Марин Големинов” 

 

30.10.2013г. - Общински драматичен театър-19.00 ч. 
„Престъпления на сърцето”, постановка  на 

ОДТ „ Боян Дановски”,Перник 
Организира - Общински драматичен театър, Кюстендил 

 
31.10.2013г. – НЧ „Братство 1869” – 18.00 ч. 

Концерт за Съюза на слепите 
Организира - НЧ „Братство 1869”, 

Съюз на слепите, Кюстендил 


