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42-ри ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА „МЕЗДРА-

МАЙ’2015” 

 

  

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А МА 
3-6 май (неделя-сряда) 

ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „FREE FEST: МАГИЯТА НА МЕЗДРА”  

6 май (сряда) 

09.00 ч. - Празнична литургия по случай Гергьовден/ Храм „Св. Георги”  

19.00 ч. - Ретроспективна фотоизложба „65 години Мездра град”/ Ритуална зала на 

Община Мездра  

20.00 ч. - Заключителен концерт на фестивала „Free fest: Магията на Мездра” и 

официално откриване на 42-те Празници на културата „Мездра-май”. С участието 
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на Илия Луков и на Представителен танцов ансамбъл при НЧ „Просвета 1925”/ 

пл. „България”  

8-9 май (петък и събота) 

18.00 ч. - Пето издание на „Mezdra rock fest”/ пл. „България”  

9 май (събота) 

10.00 ч. - Честване на 70-годишнината от победата над фашизма и Деня на Европа. 

Полагане на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните/ пл. 

„България”  

10.00 ч. - Втори републикански шампионат по снукър за жени/ Комплекс „Роял”  

11 май (понеделник)  

10.00 ч. - Патронен празник на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”/ Дом на железничаря  

12 май(вторник) 

17.00 ч. - Отриване на ХІ художествена изложба „Жените в изкуството” и Конкурс-

рецитал на тема „Жената - майка и любима”/ Читалище „Просвета”  

19.00 ч. – Концерт на рок група „Сигнал” / Дом на железничаря 

 

14 май (четвъртък)  

09.30 ч. – Общинска библиотечна конференция / Заседателна зала на Община Мездра 

14.00 ч. - Турнир по лека атлетика за деца „Най-добрите” (I-IV клас) / СОУ „Иван 

Вазов”  

17.30 ч. - Представяне на книгата на Георги Апостолов „Съседът на звездите”/ 

Ресторант „Родина”  

15 май (петък)  

10.00 ч. - Смесена лекоатлетическа щафета за детските градини / Алея на кестените 

14.00 ч. - Турнир по футбол на малки врати за детските градини/ стадион 

„Локомотив”  
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16 май (събота) 

11.00 ч. - Фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето - Мездра 

2015”/ Архитектурен комплекс „Калето”  

10.00 ч. - Градско първенство по художествена гимнастика за деца от детските 

градини/ ОУ „Христо Ботев”  

14.00 ч. - Градско първенство по художествена гимнастика за деца, девойки мл. и 

ст. възраст/ ОУ „Христо Ботев”  

17 май (неделя) 

10.00 ч. - X Национален фолклорен събор „Де е българското “/ Комплекс „Дядо 

Йоцо гледа” - с. Очин дол  

19 май (вторник) 

10.00 ч. - Турнир по шахмат за ученици/ Шах клуб - сградата на бившoто АПК 

19.00 ч. - Постановка на Драматичен театър - Монтана: комедията „Червени рози” 

от Алдо де Бенедети/ Дом на железничаря  

20 май (сряда)  

18.30-20.30 ч. - Закриване на XV открит турнир по футбол на малки врати/ СОУ 

„Иван Вазов”  

22 май (петък)  

14.00 ч. - Пети майски краеведски четения/ Заседателна зала на Община Мездра  

17.30 ч. - Годишен концерт на Детския комплекс/ Дом на железничаря  

24 май (неделя) 

10.00 ч. - Детско утро. Връчване на награди на ученици с постижения/ пл. 

„България”  

13.00 ч. - Среща на общинското ръководство с дейци на просветата и културата/ 

Ресторант „Родина” 

 

 


