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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

за месец АВГУСТ 2012 
 
 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

 

Продължава Летен фестивал 
„Сцена на вековете“, подкрепен 
от ОББ 

  

Велико Търново 
 

27 юли – 05 
август 

 

Традиционното ежегодно събитие в старата столица среща 
своите гости с образци на оперното и балетно изкуство, сред 
които „Риголето“, „Турандот” и „Дон Кихот”. 

 
Откриване на екопътеката "По 
поречието на река Девинска" - 
бенефициент от дарителската 
кампания "Избери, за да 
помогнеш" на 
Райфайзенбанк.   
 

 
 
 
В района на Девин  

 
 
  
3 август   

 
 
Екопътеката предлага нови, възможности за туристите в 
региона.   

Празник на Балкана и 
минералната вода във Вършец, с 
подкрепата на  ОББ 

 

Вършец 6 – 12 август  

 

Вършец ще зарадва гостите си с богата програма, включваща 
театрални постановки, концерти, изложби. 

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.izberi.rbb.bg/
http://www.izberi.rbb.bg/
http://www.izberi.rbb.bg/
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

 

Аурубис България, в 
партньорство с Националната 
художествена академия (НХА), за 
първа година организира „Лятна 
арт академия за ученици” в 
Пирдоп и Златица. 

В информационните 
центрове на 
компанията 

7 - 29 август  

 

Деца от първи до осми клас ще имат възможност да усвоят 
различни техники в областта на рисуването, моделирането и 
други изобразителни техники, под ръководството на студенти 
от 3-ти и 4-ти курс на НХА. След края на обучението се 
предвижда организиране на изложба на творбите в двора на 
академията в София. Победителите ще получат оригинални 
сертификати от ректора на НХА и награди от Аурубис България.  

 

 

ОББ и Градът под тепетата ще 
бъдат домакини на Световното 
първенство по гребане за юноши 
и девойки на гребния канал, като 
откриването ще се състои на 
реновирания Античен театър. 

  

 
 
Пловдив 

  
 

  

14 -19 август  
 

 
 
 
Част от социалната ангажираност на ОББ в подкрепа на спорта 
и младите таланти. 

 
 
Започва Фестивал на изкуствата 
„Аполония“, който ОББ подкрепя 
от самото му основаване преди 
20 години. 

 

  

 

 

 

Созопол 

  

 

 

30 август - 08 
септември 

 
В театралните спектакли на фестивала ще се включат едни от 
най-големите български театри. ОББ отново ще очаква 
почитателите на класическите и джаз концерти по време на 
Аполония, където ще се изявят световноизвестни състави и 
солисти. Аполония ще предложи и изложби с творби на 
талантливи художници, литературни вечери с представяне на 
произведения на млади автори и на утвърдени писатели и 
поети, както и филмови вечери. 
 

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Елизабет 
Костова” приема предложения 
за носител на наградата 
"Кръстан Дянков". 

ТУК  ще откриете 
номинационен 
формуляр.  

до 17 септември  

 
Наградата „Кръстан Дянков“ се връчва за превод от английски 
на български език на съвременен роман с висока литературна 
стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а 
преводът на български език между 1 януари 2011 г. и 17 
септември 2012 г. Голямата награда „Кръстан Дянков” е в 
размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам, фондацията предоставя 
и една поощрителна нарада в размер на 1 500 лева. 
 

 

http://ekf.bg/bg/index.php
http://ekf.bg/bg/index.php
http://ekf.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=62

