
 

 
 

 

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 

ДЕНЯ НА ЛЕВСКИ  
6-21 ФЕВРУАРИ 2021 

 

 

Организатор на събитието: 
Гръцко-българско сдружение за култура 

с Неделно училище «Васил Левски» и Второ неделно училище «Васил Левски» (с. Герани- о. Крит) 
 

С участието на: 
Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“  

(с БНУ „Паисий Хилендарски“ и КДК „Нов живец“) 

БПХ „Св. Преп. Йоан Рилски Чудотворец” (гр. Атина) 
 

С ПОДКРЕПАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ 

1-14 ФЕВРУАРИ 
 

 Междуучилищни конкурси по художествено 
слово и изобразително изкуство за учениците от 
неделните училища в Атина на тема- „Васил 
Левски и борбата за свобода”.  
 

Забележка: И двата конкурса се провеждат онлайн и по 
предварително обявени регламенти. Адресирани са към 
възпитаниците на българските неделните училища в град Атина, 
Република Гърция. Комисиите за оценяване са формирани в 
координация с ръководствата на неделните училища.  
Резултатите ще бъдат обявени на 19 февруари 2021 г., петък, на 
електронната платформа на НУ «В. Левски»: 
https://u4ili6teto.bg/vasil_levski_athens/, и в социалните мрежи.  
Поради съществуващите ограничения и разпоредби във връзка с 
борбата срещу разпространението на Covid-19, ще бъдат съобщени 
допълнително начинът и мястото на връчване на съответните 
награди за победителите. 

 

 19 ФЕВРУАРИ  
 

 Отдаване на почит с поднасяне на венци и 
цветя от българските неделни училища в Атина 
пред паметната плоча на Васил Левски в 
Българското посолство. 
 

 Дата / Ден: 19.02.2021 г. / Петък 
 Час: 15.30 ч. 
 Място: Посолство на Р. България 
 Адрес: Атина, кв. „Пальо Психико“, ул. „Стратигу 
     Калари“ № 33А 
 

Забележка: Поднасянето на венци и цветя пред паметната плоча 
на Васил Левски в Българското посолство ще бъде съобразено със 
съществуващите ограничения и разпоредби във връзка с борбата 
срещу разпространението на Covid-19. 

6 -7 ФЕВРУАРИ 
 

 Онлайн урок от Национален музей „Васил 
Левски”- гр. Карлово за живота и делото на Васил 
Левски. 
 

Забележка: Презентацията е предназначена за възпитаници на 
българските неделни училища в Атина  по график на следната 
платформа: 
 https://u4ili6teto.bg/vasil_levski_athens/ 
* За възпитаниците на НУ „В. Левски” (Атина) и ВНУ „В. Левски” (о. 
Крит): 
 Дата / Ден: 6.02.2021 / Събота 
 Час: 11.00 ч. и  13.00 ч.  
*  За възпитаниците на БНУ „П. Хилендарски” (Атина):  
 Дата / Ден: 7.02.2021 / Неделя 
 Час: 12.00 ч. 

 21 ФЕВРУАРИ  
 

 Заупокойна панихида в памет на йеродякон 
Игнатий - Васил Левски в Българския 
православен храм „Св. Преп. Йоан Рилски 
Чудотворец” в Атина. 
 

 Дата / Ден: 21.02.2021 г. / Неделя 
 Час: 11.00 ч. 
 Място: БПХ „Св. Преп. Йоан Рилски Чудотворец” 
 Адрес: Атина, кв. Агии Анаргири (Анакаса), ул. 
  „Папафлеса” No.35 (ъгъла с ул. „Партенонос”) 

https://u4ili6teto.bg/vasil_levski_athens/
https://u4ili6teto.bg/vasil_levski_athens/

