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Приложение 

  

   

КМЕТ  A  В 

О Р Г А Н И 3 А  И О Н Е Н  

ЗА  НА 24 МАЙ 2016 г. 
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

Тържеството започва на площад   пред ГХП „Св. св. 

Кирил и Методий". Присъстват официални лица и  представителни 

групи от образователни и културни  представителни  

на училищата от район  със знамена, венци и цветя. 

 9.00 ч. Връчване на Почетен знак на град Пловдив и Почетна 

значка на  Пловдив в Актовата зала на гимназията; 

   -  ч. Празнична литургия в храм  св. Кирил и 

 отслужена от Негово Високопреосвещенство 

Пловдивски митрополит Николай в присъствието на Областния 

управител на Област с административен център град Пловдив, 

Председателя на Общински съвет - Пловдив, Кмета на Община 

Пловдив, други официални лица и гости; 

  ч. Вратите на храма се отварят и към площада се отправят 

официалните лица и  свещеници; 

  ч. Откриване на тържеството с химна на Република 

България. Под звуците на  лета" се посрещат 

училищната икона  ликовете на св.  Кирил и  

 знамето на Европейския съюз, училищните 

знамена; 

 10.25 ч. Водещите ученици от ГХП  св. Кирил и Методий" 

откриват тържеството; 

 10.30 ч. Празнично слово на Кмета на Община Пловдив  

  

 10.40 ч. Празнично слово на Началника на РИО - Пловдив г-жа 

 Киркова; 

 10.50 ч. Слово на Негово Високопреосвещенство Пловдивски 

митропол      

  ч.  ученици от ГХП  св. Кирил и  

обявяват полагането на венци и цветя пред паметника на 

    

   Начало ма шествието към площад   



  ШЕСТВИЕ 

1. УЧАСТНИЦИ 
 Официални лица и гости; 

 Представителни лица и групи от образователни и културни 

институции; 

 Представителна група на ГХП „Св. св. Кирил и  

 Представителна група на СОУ  св. Кирил и  

 Представителни групи на училищата от град Пловдив и  

детски комплекс - Пловдив; 

 Мажоретен състав при СОУ „Св. св. Кирил и  

 Знаменна група от ГХП  св. Кирил и  носеща 

иконата на св. св. Кирил и Методий; 

 Духов оркестър „Пловдив"; 

 Мажоретен състав и Представителен гвардейски блок при  

„Мая". 

2. СБОРНИ ПУНКТОВЕ 
Участниците заемат местата си до 10.30 часа в следния ред: 

ПУНКТ А 
площад   

 Духов оркестър „Пловдив"; 

 Мажоретен състав при СОУ „Св. св. Кирил и Методий"; 

 Знаменна група от ГХП  св. Кирил и Методий", носеща 

иконата на св. св. Кирил и Методий; 

 Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай 

със свещеници; 

 Официални лица и гости; 

 Представителни лица и групи от образователни и културни 

 

 Представителна група на ГХП „Св. св. Кирил и Методий"; 

 Представителни групи на училищата от район „Централен" и 

Общински детски комплекс - Пловдив. 

ПУНКТ Б 

   

(от бул.  септември" до бул. „Марица") 
 Представителни групи на училищата от район „Източен"; 

  групи на училищата от район  

 в 
Пешеходен мост 
(южен  

  групи на  от район  



 г 
площад  

(откъм ул. „Хан  
 Представителни групи на училищата от район  

  групи на училищата от район  

3. МАРШРУТ 
 От сборен пункт А - пл.  май" пред ГХП „Св. св. Кирил и 

Методий", по ул. „Хан Кубрат", ул. „Райко Даскалов", подлеза на 

Аптека „Марица", ул. „Райко Даскалов", пл. „Римски стадион", ул. 

„Княз Александър I", пл. „Стефан Стамболов", пл. „Централен"; 

 От сборен пункг Б - ул. „4-ти януари" се присъединяват към 

шествието на пл.  май" представителни групи на училищата 

от районите „Източен" и „Тракия"; 

 От сборен пункт В - Пешеходен мост (южен подход) се 

присъединяват към шествието по ул.  Даскалов" преди 

подлеза на Аптека „Марица" представителни групи на училищата 

от район „Северен"; 

 От сборен пункт Г - пл. „Съединение" се присъединяват към 

шествието по ул. „Хан Кубрат" и ул. „Райко Даскалов" преди 

подлеза на Аптека „Марица" представителни групи на училищата 

от районите „Западен" и „Южен". 

4. РЕД НА ПРЕМИНАВАНЕ НА  
 От Пункт А, от Пункт Б, от Пункт В, от Пункт Г; 

 Звучи „Върви, народе възродени". Шествието тръгва към пл. 

„Стефан Стамболов". На пл. „Римски стадион" е разположен 

Фанфарен оркестър към СОУ „Св. Паисий Хилендарски". Начело 

на шествието се присъединяват Мажоретен състав и 

Представителен гвардейски блок при  „Мая"; 

 На пл.  Стамболов" свири Младежки духов оркестър при 

Общински детски комплекс - Пловдив. 

5. ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
 12.00 ч. - 13.30 ч. Празничен концерт на открита сцена пред 

Община Пловдив с участието на ученици от представителни 

състави към Общински детски комплекс - Пловдив. 

11.  И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ПРАЗНИКА 

 Церемония в Актова зала на ГХП „Св. св. Кирил и 

награждаване с Почетен знак на град Пловдив и Почетна значка на град 

Пловдив  отдел  обслужване на Общинския 



 отдел  и връзки с обществеността и  
отдел  ГХП „Св. св. Кирил и  

2. Тържествено откриване на пл.   (водещ, програма, 

озвучаване) - ГХП „Св. св. Кирил и Методий". 

3. Организация на шествието: 

 осигуряване на участници, сборни пунктове, ред на преминаване -

кметовете на райони; 
 анотации на училищата от град Пловдив, Общински детски 

комплекс  Пловдив и   - кметовете на райони: 
 водещи - отдел „Образование". 

4. Организация на празничния концерт - дирекция „Култура и 
културно наследство", Общински детски комплекс - Пловдив, 

5. Техническо осигуряване на откритата сцена (озвучаване, 

украса), изготвяне на информационни материали (афиши) - дирекция 
„Култура и културно наследство". 

6. Охрана на реда и сигурността на участниците в празника - отдел 
„Обществен ред и управление при кризи". 

7. Медицинско осигуряване (реанимобил от  - Пловдив) -

отдел „Образование" и отдел „Търговски дружества, общински 
предприятия и здравеопазване". 

    
Съгласували:    \ 
Стефан Стоянов 

 „Образование, развитие, 

европейски политики и международно  

Из  

Красимир Христов 

Главен експерт в отдел „Образование" 

Силви Бакърджиев 

Главен експерт в отдел  


