
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА
КМЕТ НА СО – РАЙОН „СЛАТИНА”

Имаме удоволствието да Ви поканим 
на честването на ежегодния празник 

на района „Св. Дух”.
Очакваме Ви в парк „Гео Милев” 

на 01.06.2015 г. – понеделник, от 18.00 ч.

Заповядайте,  за да изживеем заедно 
прекрасни мипрекрасни мигове с приятелите на „Слатина”!

Очакваме ви! 10.30 часа – детско шоу на ЦДГ № 55 „Веселтина”
11.00 часа – курбан в двора на църквата 

„Света Троица” (до парк „Гео Милев”)
18.00 часа – празничен концерт на приятели на района

Румяна Попова, Теди  Кацарова и група „Щурчета”, 
танцово шоу Masters of the Dance с хореограф 

и режисьор Красимир Дими режисьор Красимир Димитров, Роберта балет, Аеробик шоу, 
аниматори, клоуни…и взривяващо „Огнено шоу”

Столична Община 
Район Слатина 

Имаме удоволствието да Ви поканим 
на честването 

на ежегодния празник на района 
„ С В Е Т И   Д У Х ”.

Очакваме Ви в парк „Гео Милев” 
на 01.06.2015 г. – понеделник, от 18.00 ч.

Заповядайте,  за да изживеем заедно 
прекрасни мигове с приятелите на „Слатина”!

10.30 часа – детско шоу на ЦДГ № 55 „ Веселина”
11.00 часа – курбан в двора на

 църквата „Света Троица” (до парк „Гео Милев”)
18.00 часа – празничен концерт 

на приятели на района

Румяна Попова, Теди  Кацарова и група „Щурчета”, 
танцово шоу Masters of the Dance с хореограф 

и режисьор Красимир Димитров, 
Роберта балет,  Аеробик шоу, аниматори,  

клоуни…и взривяващо „Огнено шоу”

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА
КМЕТ НА СО – РАЙОН „СЛАТИНА”

Имаме удоволствието да Ви поканим 
на честването на ежегодния празник 

на района „Св. Дух”.
Очакваме Ви в парк „Гео Милев” 

на 01.06.2015 г. – понеделник, от 18.00 ч.

Заповядайте,  за да изживеем заедно 
прекрасни мипрекрасни мигове с приятелите на „Слатина”!

Очакваме ви! 10.30 часа – детско шоу на ЦДГ № 55 „Веселтина”
11.00 часа – курбан в двора на църквата 

„Света Троица” (до парк „Гео Милев”)
18.00 часа – празничен концерт на приятели на района

Румяна Попова, Теди  Кацарова и група „Щурчета”, 
танцово шоу Masters of the Dance с хореограф 

и режисьор Красимир Дими режисьор Красимир Димитров, Роберта балет, Аеробик шоу, 
аниматори, клоуни…и взривяващо „Огнено шоу”

Столична Община 
Район Слатина 

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА
КМЕТ НА СО – РАЙОН “СЛАТИНА”С подкрепата на СО Дирекция „Култура”



П  О  К  А  Н  А

СО Район “Слатина”

Празник “СВЕТИ ДУХ”

1 юни (понеделник) 2015 г. 
Място: парк „Гео Милев” – СО район „Слатина”

П О К А Н А
1 юни

П Р А З Н И К 
на  СО – район “Слатина”
„ С В Е Т И   Д У Х ”


