
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР РАЙОН „ИСКЪР“ 2018 г.   

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК 
МЯСТО ИЗПЪЛНИТЕЛ 

М. ЯНУАРИ 

1. Богоявление  - Богоявленски водосвет 06.01.2018 г., 13 ч., 
ж к. „Дружба-1“, езерото 

Район „Искър“ и 
Дом на културата „Искър“ 

2. Зимни фолклорни традиции. Пресъздаване на обичая Бабин ден – 
празник на най-младите и на най-възрастните членове на общността. 

23.01.2018 г. 
с. Бусманци 

 

Район „Искър”, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

М. ФЕВРУАРИ 

1. 

Беседа за живота и делото на Васил Левски. Конкурс за есе посветено 
на Левски. 
Провеждане на втори национален конкурс за есе, разказ или 
стихотворение, посветени на Васил Левски и неговото дело. Отчитане 
на резултати от конкурса и награждаване на победителите. 
Литературно четене на наградените и на отличени участници.   

19.02.2018 г. 
с. Бусманци 

 

Район „Искър”, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

М. МАРТ 

1. 
Конкурс за изработване на най-красива мартеничка; организиране на 
работилничка за изработване на мартенички с благотворителна цел;  
изложба на мартенички. Отбелязване на Деня на самодееца.  

01.03.2018 г. 
с. Бусманци 

Район „Искър”, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, . 

Бусманци 

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

01.03.2018 г., 18.00 ч.. 
Концертна зала на ОКИ 

„Искър“ 
 

Район „Искър“ 
Дом на културата „Искър“ 

3. 
Концерт по повод националния празник и честването на 140 години 
от Освобождението  на България.  

03.03.2017 г., 19.00 ч.. 
с. Бусманци 

Район „Искър”, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

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



М. АПРИЛ 

1. Концерт, посветен на Деня на хумора и шегата 01.04.2018 г. 
 

НМЧ „Г. Минчев-2001“, 
Дом на културата „Искър“ 

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

3. 

Великденски фолклорни празници. Организиране на лазарски групи. 
Организиране на детска работилничка за боядисване на великденски 
яйца. Конкурс за най-красиво великденско яйце. Конкурс „Голямото 
софийско надборване с великденски яйца”. 

01.04. – 10.04.2018 г. 
с. Бусманци 

Район „Искър”, НЧ „Елин 
Пелин-1926“, с.Бусманци 

4. „Вие сте нашето бъдеще” - Среща на кмета на район „Искър”,  
г-н Ивайло Цеков, с ученици от випуск 2018 г. 13.04.2018 г. Район „Искър” 

5. 
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” 
 

6. „ Хоро край езерото“ Парк „Езерото“, 
жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“ и 
Дом на културата „Искър” 

М. МАЙ 

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

2. 

Концерт по повод Деня на славянската писменост и култура, както и 
на патронния празник на 65-то ОУ,  с участието на ученици от 65.ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бусманци, ФТС „Огнените” и 
певческата група „Пъстра свиленица”. Концертът ще бъде посветен  
на навършването на 140 години от построяването на първото училище  
в село Бусманци и началото на организираното учебно дело в селото. 

24.05.2018 г. 
Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 
с. Бусманци 



3. Възпроизвеждане на народния обичай „Лазаруване“ при езерото в жк. 
„Дружба“ 1 Езерото в жк.“Дружба“ 1 Район „Искър” и 

НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

4. Седмица за опазване на околната среда От 29 май до 2 юни Район „Искър”, съвместно 
със сдружение „Дружба“ 

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

6. „ Хоро край езерото“ Парк „Езерото“, 
жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“ и  
Дом на културата „Искър” 

М. ЮНИ 

1. 1-ви юни – Ден на детето 1 юни 2018г., 
жк.„Дружба“ 

Район „Искър“ и 
Дом на културата „Искър“ 

2. Междурайонен футболен турнир Юни 

Местните комисии  -  
МКБППМН 

 

3. 
Международен ден на детето. Организиране на конкурс за детска 
рисунка. Празник на таланта и детски карнавал. 

1 юни 
с. Бусманци 

Район „Искър”, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, с. 

Бусманци 

4. 101 години от рождението на Неделчо Бончев- български летец-
изтребител 21.06. 2018 г. Район „Искър“ 

5. „ Хоро край езерото“ Парк „Езерото“, 
жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“ и 
Дом на културата „Искър” 

М. ЮЛИ 

1. 102 години Списаревски 16.07.2018 г. Район „Искър“ 

2. 

Отбелязване на годишнината от рождението на патрона на  
читалището – Елин Пелин (1877-1949) – организиране на втори 
литературен конкурс за разказ на тема из бита и живота на 
българското село. Публично отчитане на резултатите и награждаване 
на участниците, спечелили призови места. Литературно четене на 
наградените и на отличени участници. 

с. Бусманци 
Район „Искър“, 

НЧ „Елин Пелин-1926“, 
с. Бусманци 



3. 
Организиране на заниманията на Детска работилничка при НЧ „Елин 
Пелин – 1926” за периода юли – август два пъти седмично. 

Юли – август 
с. Бусманци 

Район „Искър“, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

4. 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“ 

5. „ Хоро край езерото“ Парк „Езерото“, 
жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“ и 
Дом на културата „Искър 

М. АВГУСТ 

1 Организиране на трети летни игри на открито Август Район „Искър“, 
НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

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 

Район „Искър“, НЧ 
„Елин Пелин-

1926“,с.Бусманци 

М. СЕПТЕМВРИ 

1. 

Организиране на изложба (библиотечни материали) и изнасяне на 
беседа или организиране на дискусия от  клуб „Краезнание” по повод 
отбелязването на Деня на Съединението на Източна Румелия и 
Княжество България (06.09. 2018г.) и Деня на провъзгласяването на 
Независимостта на България. 

03.09. – 07.09. 2018 г. 
с. Бусманци 

Район „Искър“, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 



2. Тържествен концерт, посветен на Деня на София 17 септември 2018 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 110 години 
от провъзгласяването на независимостта на България (22.09.2017г.). 

20.08-16.09.2018 г 
с. Бусманци 

Район „Искър“, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

4. „ Хоро край езерото“ Парк „Езерото“, 
жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“ и 
Дом на културата „Искър 

М. ОКТОМВРИ 

1. 
Отбелязване на Международния ден на поезията с литературно четене на 
автори от Бусманци. 

02.10.2018 г. 
с. Бусманци 

Район „Искър“, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

2. Есенни фолклорни традиции. Организиране на демонстрации на 
традиционни обредни практики,ястия и др. с. Бусманци 

Район „Искър“, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

3. Футболен и волейболен турнир между училищата в район „Искър” за 
„Купата на кмета”  Район „Искър” 

4. „ Хоро край езерото“ Парк „Езерото“, 
жк.“Дружба“ 1 

Район „Искър“ и 
Дом на културата „Искър 

М.НОЕМВРИ 

1. 1 ноември – Ден на народните будители Дом на културата 
„Искър“ 

Район „Искър“ и 
Дом на културата  „Искър“ 

2. 

Отбелязване на Деня на народните будители със Седмица на четенето, в 
рамките на която ще се проведат следните събития: Среща-разговор с 
поет или писател, организирана от читалището и литературния клуб, 
награждаване на най-активните  читатели на библиотеката през изтеклата 
година, ученическо състезание по правопис и изразително четене. 
Годишна сбирка на клуб „Краезнание” към читалището. 

29.10- 02.11.2018 г.  с. 
Бусманци 

Район „Искър“, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 



М. ДЕКЕМВРИ 

1. 3 декември – Международен ден на инвалидите. 
Концерт за  Дружествата на инвалидите в район „Искър“ 

Клуб на инвалидите в 
район „Искър“ 

Район „Искър“, 
НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

2. 

Занимания на Детска работилничка, посветени на коледните традиции 
на село Бусманци, изработване на коледни „кукли” и  картички с 
благотворителна цел. Инициатива „Елха за всички”, по време на която 
децата от работилничката ще украсят елхови клончета със саморъчно 
направени от хартия и др. играчки. Организиране на коледарски 
групи. Организиране на коледен концерт с участието на самодейните 
колективи към НЧ „Елин Пелин – 1926”. 

с. Бусманци 
 

Район „Искър“, 
НЧ „Елин Пелин-1926“, 

с. Бусманци 

3. Коледа в район „Искър“ Дом на културата „Искър“ 
 

Район „Искър“ и Дом на 
културата  „Искър“ 

4. Концерт за Дружеството на инвалидите в район „Искър“ Клуб на инвалидите в 
район „Искър“ 

Район „Искър“, 
НМЧ „ Г. Минчев-2001“ 

 
Изготвил:                                                                                                         Кмет на район „Искър“ 
И.Спасова - гл. експерт „Образование и култура“                                      Ивайло Цеков 

 


