
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА за 2014 г.  
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И,  
СЪОРГАНИЗАТОРИ 

20 януари 

(понеделник) 

Гр. Перущица 

Река 

Перущинска 

Обичая „Къпанки” 

Поднасяне на подаръци от Кмета на 

община Перущица на младоженците от  

2013 г. 

Община Перущица 

21 януари 

(вторник) 

Зала - 

читалище 
Ден на родилната помощ-„Бабин 

ден” 

Ритуал „бабуване”; подаръци за 

акушерките; кулинарен конкурс 

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 

14 февруари 

(петък) 

Централен 

площад 
Ден на лозаря и винаря-„Трифон 

Зарезан” 

Тържествено зарязване; празнична 

програма, конкурс за най-добро 

домашно вино 2013 г. с парични 

награди за І-во място категория „бяло” 

и І-во място „червено” вино. 

Изложба „155 г. от основаването на 

Винарско дружество-Перущица”. 

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 

Исторически музей 

19 февруари 

(сряда) 

Зала - 

читалище 

141 г. от гибелта на Васил Левски 

Паметна вечер 

НЧ „Просвета-1862” и 

ПГЛВ „Хр. Ботев” 

3 март 

(понеделник) 

Централен 

площад 

 

136 г. от Освобождението на 

България 

Издигане на националния флаг, 

панихида, художествена програма 

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 

 8 март  

(събота) 

М. Манастира Събор на манастира „Св. Тодор” на 

Тодоровден 

Озвучаване 

Община Перущица  

 

8 април 

(вторник) 

Гр. Перущица Международен празник на ромите 

Празнична програма в кв. Запад 

Община Перущица  

Младежки дом 

 

М. април Зала - 

читалище 

95 г. от рождението на Николай 

Хайтов 

Творческа вечер 

Община Перущица 

НЧ „Просвета-1862” 

21 април 

(понеделник) 

Червената 

църква 
Събор и курбан на третия ден на 

Великден 

ТД „Върховръх” - 

Перущица 

9 май  

(петък) 

Гр. Перущица 

Централен 

площад 

138 г. от избухване на Априлското 

въстание в Перущица 

Тържествена заря-проверка 

Театрална възстановка. 

Изложба „60 год. от създаването  на 

картината „Защитата на Перущица” от  

Добри Добрев 

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 

 

10 май –  

11 май 

 

Гр. Перущица 

Централен 

площад/салон

читалище 

Празник на Община Перущица 

VІ Детски арт фестивал 

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 

М. май  Гр. Пловдив Участие на деца от детските градини 

в проект „Играем и спортуваме” на 

Регионален инспекторат по 

образованието-Пловдив 

Осигуряване на транспорт, екипи и 

храна за отбора 

 

Община Перущица  

ОДЗ „Радост” и  

ОДЗ „Тракийче” 

23 май 

(петък) 

Централен 

площад 

Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост  

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 



 

 

 

 

 

Шествие с фенерчета; празнична 

програма; връчване на грамоти на 

дейци на образованието и културата в 

Перущица 

Коктейл за творците на община 

Перущица.  

24 май 

(събота) 

Централен 

площад 
Празничен концерт на Духов 

оркестър при Младежки дом, 

посветен на Деня на българската 

просвета и култура и на славянската 

писменост  

 

Младежки дом 

1 юни  

(неделя) 

Зала - 

читалище 
Международен ден на детето 

Театрална постановка за децата на 

Перущица 

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 

2 юни 

(понеделник) 

Гр. Перущица 

В двора на 

ПГЛВ „Хр. 

Ботев” 

Ден на Ботев и загиналите за 

свободата на България 

НЧ „Просвета-1862” 

ПГЛВ „Христо Ботев” 

2 август 

(събота) 

Вилна зона 

„Върховръх” 
Областен събор „Върховръх” ТД „Върховръх” – 

Перущица 

6 септември 

(събота) 

Гр. Перущица 

Зала – 

читалище или 

в 

Историческа 

църква 

119 г. от Съединението на България 

- Панихида; художествена програма 

 

Община Перущица  

НЧ „Просвета-1862” 

15 септември 

(понеделник) 

ОУ „Петър 

Бонев” 
Начало на новата учебна 2014/2015 

година  

Подарък за всеки първокласник от 

Кмета на община Перущица 

 

Община Перущица 

ОУ „Петър Бонев” 

1 октомври 

(сряда) 

Библиотека - 

читалище 

Световен ден на възрастните хора. 

Международен ден на музиката и 

българската поезия. 

Музикално-поетична вечер 

 

НЧ „Просвета-1862” 

5 октомври 

(неделя) 

Землище на с. 

Скобелево 

102 г. от Балканската война Поход до 

паметника на загиналите  в местността 

Комаров камък 

ТД „Върховръх”-Перущица 

1 ноември 

(събота) 

Салона на 

читалището 

Ден на Народните будители 

Шествие и поднасяне на венец на 

Дановото училище, тържествен 

концерт. 

 

 

НЧ „Просвета-1862” 

 

М. ноември Гр. Перущица 180 г. от рождението на Драган 

Манчов  

 Кръгла маса „Образователни системи-

минало, настояще и бъдеще”  

 

Исторически музей-

Перущица 

3 декември 

(вторник) 

Гр. Перущица Международен ден на хората с 

увреждания 

 

СХУ „Надежда”-Перущица 

М. декември Централен 

площад/зала 

читалище 

Коледен концерт НЧ „Просвета-1862” 

 

 


