
 

 
 

ШОПСКИ ПРАЗНИК 2013 
24-30  ЮНИ 

ПРОГРАМА 
24.06.2013 г. (понеделник) „Св Дух” 

 

11.00 ч. Селищен празник в м. “Църквето” 
Изпълнение на Гери Драганова и приятели 

 
 
 

25.06.2013 г. (вторник) 
 

16.00 ч. /стадиона/ 
Спортен празник-акробати, бойни 
изкуства, лека атлетика, скачане на 
батут, „Теа Денс“,  
Мажоретен състав „Светла“ 
Футболна среща: ДФО „Левски“- Елин 
Пелин- ДФО „ЦСКА“- София, за купата 
„Шопски празник 2013“ 
16.00 ч. /зала библиотека/ Отборна 
шахматна среща Елин Пелин - Ихтиман 
Шахматен блиц турнир 
 
 

26.06.2013 г. (сряда) 
 

18.00 ч. /зала библиотека/ 
Изложба на местни художници  
Номиниране и награждаване на 
участниците в Конкурса за рисунка на тема 
„Аз рисувам героите на писателя Елин 
Пелин“ 
 
27.06.2013 г. (четвъртък) 
 

18.00 ч. /в централното фоайе на 
читалище гр. Елин Пелин/ 
 Откриване на етнографска изложба: 
Занаятите в Елинпелинска община 
19:00 ч. /в салона на читалище гр. Елин 
Пелин/ 
Театър „Искри и сезони“ представя пиесата 
„Лудории в съботната вечер“ от Марсел 
Митоа 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

28.06.2013 г. (петък) 
 

19.00 ч. /градския площад/ 
Приветствие от Кмета на Община Елин Пелин 
и връчване на награди за принос 
в развитието и обогатяването на културния 
и спортния живот в общината. 
Празничен концерт с участието на: 
Духов оркестър „Стефан Стефанов“ 
Мажоретен състав „Светла“ 
Шопски ансамбъл, гр. Елин Пелин 
Танцова формация „Етноритъм“ 
Народната певица Славка Калчева 
„5-те сезона“ и Стефан Диомов 
 
29.06.2013 г. (събота) 
 

17.00 ч. /градския площад/ 
Концерт на местни състави от читалищата 
в Община Елин Пелин 
19.00 ч. /градския площад/ 
Празничен концерт с участието на : 
Актьорът Звезделин Минков 
Балет Веда Джуниър 
Румен Малинов и Чинари 
Тони Димитрова  
 
30.06.2013 г. (неделя) 
 

9.30 ч. /стадиона/ 
Парад на домашни любимци 
Водещи: бате Васко и 
анимационният герой Мики Маус 
17.00 ч. /градския площад/ 
Концерт на местни детски състави 
от Община Елин Пелин 
19.00 ч. /градския площад/ 
Празничен концерт с участието на: 
Виевска фолк група 
Балет Магаданс 
Духова формация ZAKS 
Георги Христов 
 
22.00 ч. /градския площад/ 
ЗАРЯ 

 
 Що е европско - Оно е от шопско! 

24 -28.06.2013 г. 9.00 – 17.00 ч.  
/Медицински център „Скин Системс“, с. Доганово/ 
 
Специализирана хирургическа болница, с. Доганово, 
обявява ден на отворените врати. 
Безплатни прегледи от ортопеди, хирурзи и дерматолози. 


