
         П Р О Г Р А М А 
                Дни на Европа в Разград 
                      9 – 12 май 2018 

   

9 май 2018 (сряда) 
  

10:00-15:00 ч. Конкурс за рисунка на асфалт „Децата на Лудогорието рисуват Европа”. 

Провежда се в Исперих, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил.  
  

15:00 ч. Старт на колоездачна обиколка на обекти, реновирани с европейски средства за 

деца, младежи и възрастни. 

Площад „Независимост” пред Общинския културен център. Обиколката е в партньорство с 

Велоклуб „Пегас”, Спортен клуб по колоездене „Спринт”, „Разградска велогрупа”, Клуб 

„Зелена стъпка” и Аматьорски отбор „Раздвижи се”. 
  

16:00 ч. Финал на колоездачната обиколка. Томбола с награди за участниците. 
  

17:30 ч. Концерт „Европа на младите хора”, с участието на Орлин Павлов. 

 Площад „Независимост” пред Общинския културен център.  
  

10 май 2018 (четвъртък) 
  

15:00 ч. Културно-образователна игра „Европа през погледа на децата от Разград”. 

Провежда се в партьорство с ЦПЛР – ЦУТНТ гр. Разград.  
  

16:00 ч. Състезание по баскетбол „Точна и бърза стрелба” за ученици от 5 до 12 клас от 

разградски училища и граждани. 

Площад „Независимост” пред Общинския културен център (при лошо време в зала 

„Лудогорец”). Провежда се в партньорство с УСШ „Руси Бухтев”. 
  

17:30 ч. Турнири по тенис на маса и шахмат.  

Зала на СКТМ „Лудогорец” – Битов комбинат и зала на ШК „Абритус” – ул. „Бузлуджа” №5. 

Провеждат се в партньорство с ОК за ФВФСТ, СКТМ „Лудогорец” и ШК „Абритус”. 
  

17:30 ч. Конкурс за рисунка на асфалт „Децата на Лудогорието рисуват Европа”. 

Пред ХГ „Проф. Илия Петров”. Провежда се в партньорство с Детско арт студио „Дъга”. 
  

11 май 2018 (петък) 
  

15:00 ч. Конкурс за рисунка на асфалт „Децата на Лудогорието рисуват Европа”. 

Град Кубрат, площад „Възраждане”. 
  

17:30 ч. Турнир по волейбол. Зала на ОУ „Васил Левски”. 
  

12 май 2018 (събота) 
  

8:30 – 13:00 ч. Турнири по футбол, дартс и скок от място.  

Спортна площадка и зала на ОУ „Васил Левски”.  


