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ЕВРОПЕЙСКА БРИГАДА „ХОСЕ МАРТИ” 

ПРОГРАМА ОТ 4 до 22 юли 2016 г. 

 

НЕДЕЛЯ – 3 юли 

Посрещане на делегациите в СИХАМ. Настаняване и информация. 

 

ПОНЕДЕЛНИК – 4 юли 

07.30 ч. Ставане и закуска. 

10.00 ч.  Поднасяне на цветя  ивенци на пемтника на Хулио Антонио Меля. Посаждане на 

дърво в горския парк „Хосе Марти”. 

10.30 ч. Официално тържество за посрещане на бригадирите. Общо събрание за 

информация. Културна програма. 

12.00 ч. Обяд. 

14.00 ч. Откриване на изложба посветена на делото и живота на Хосе Марти / Театъра на 

Синам/ 

15.00 ч. Свободно време – спорт и развлечения. Прожекция на филма „Жълтото канарче” на 

Фернандо Перес. 

19.00 ч. Вечеря. 

20.00 ч. Заседание на Координационния комитет с ръководителите на делегациите. 

21.00 ч. Художествен концерт. 

 

ВТОРНИК – 5 юли 

07.00 ч. Ставане и закуска. 

08.30 ч. Тръгване за община Артемиса. 

09.00 ч. Посещение на Комплекса – паметник на героите на Артемиса. Приветствие от името 

на Общинския народен съвет на Артемиса. 

10.00 ч. Посещение на забележителни места в провиницията по групи: 

- Посещение на общински проект; 
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- Посещение на кооператив от нов тип; 

12.00 ч. Завръщане в лагера СИХАМ. 

12.30 ч. Обяд. 

14.00 ч. Тръгване за град Хавана.Поднасяне на цветя и венци на Паметника на Хосе Марти 

на Площада на Революцията. Официална церемония. Приветствие към бригадирите от 

представител на Културното сдружение „Хосе Марти”. Разглеждане на мемориала. 

17.00-19.00 ч.      Панорамна обиколка на град Хавана с автобус. Свободно време в Историческия 

център на града. 

19.15 ч.  Вечер на солидарността на Европа, която ще се проведе в Дома на дружбата – Каса 

де ла Амистад. Вечеря и културна художествена програма. 

22.00 ч. Завръщане в центъра СИХАМ 

 

СРЯДА – 6 юли 

05.45 ч.         Ставане. Закуска. 

06.45 ч. Информация за деня. 

07.00 ч. Тръгване към местата за производствена дейност. 

11.30 ч. Завръщане в лагера. 

12.00 ч. Обяд. 

14.30 ч. Прожекция на документалния филм „Куо” на Сантяго Алварес. 

15.00 ч. Конференция: Процесът на нормализация на отношенията САЩ и Куба. Перспективи 

и предизвикателства. 

17.00 ч. Свободно време за спорт и почивка. 

19.00 ч. Вечеря. 

20.30 ч. Занимания по желание. Курс по традиционни кубински танци. Тръгване за 

предварително заявени мераприятия 

Окончателно попълване на списъци за дейностите на 10 юли 
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ЧЕТВЪРТЪК – 7 юли 

05.45 ч. Ставане. Закуска. 

06.45 ч. Информация за деня. 

07.00 ч. Тръгване към местата за производствена дейност. 

11,30 ч.          Завръщане в лагера. 

12.00 ч. Обяд. 

15.00 ч. Конференция: Кубинската икономика. Актуализация на Кубинския икономически 

модел и чуждестранните инвестиции като стратегия за укрепване на социализма. 

17.00 ч. Свободно време за спорт и почивка. 

19.00 ч. Вечеря. 

20.00 ч. Прожекция на документалния филм „ Справделивост в Лондон” на Роберто Чиле. 

Свободно време. Танци.  

Тръгване за предварително определни мероприятия. 

 

ПЕТЪК – 8 юли 

05.45 ч. Ставане. Закуска. 

06.45 ч. Информация за деня. 

07.00 ч. Тръгване към местата за производствена дейност. 

11,30 ч. Завръщане в лагера. 

12.00 ч. Обяд 

14.00 ч. Откриване на изложба на темча „Блокадата наложена на Куба”. 

15.00 ч. Конференция: Човешките права в Куба. Подривна дейност срещу суверенитет. 

18.00 ч. Второ заседание на Координационния комитет на Ръководителите на делегациите.  

19.00 ч.         Свободна  време за спорт и почивка. 

20.30 ч. Кубинска вечер. Вечеря. 

Приключванена списъците за избраните дейности за 12 юли. 
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СЪБОТА – 9 юли 

09.00 ч.    Крос на дружбата. Награждаване. Наградите връчват шампиони на кубинския спорт. 

Културно мероприятие в парка Камито заедно с жителите на общината. 

12.00 ч.        Обяд. 

14.00 ч. Свободно време за спорт и почивка. 

19.00 ч. Вечеря в лагера. 

20.30 ч. Вечер на афрокубинския фолклор. Изложба. Фолклорен спектакъл. 

Окончателно попълване на списъците с избраните мероприятия за 13 юли. 

 

НЕДЕЛЯ – 10 юли 

09.00 ч.  Свободно време за спорт и почивка. 

12.00 ч. Обяд. 

14.00 ч.      Представяне на кратък спот за спорта в Куба. Среща с изтъкнати кубински спортисти и 

спортни дейци. 

16.00 ч.       Свободно време за спрот и почивка. 

19.00 ч.       Вечеря. 

20.30 ч.       Свободни занимания. 

                  Тръгване за предварително избрани мероприятия. 

 

ПОНЕДЕЛНИК – 11 юли   

05.45 ч.       Ставане. Закуска. 

06.45 ч.       Информация за деня. 

07.00 ч.       Тръгване към местата за производствена дейност. 

11.30 ч.         Завръщане в лагера. 

12.00 ч. Обяд. 

15.00 ч. Представяне на документален филм посветен на международната мисия на 

кубинските лекари и борбата им срещу болестта Ебола в Западна Африка. 
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15.30 ч.         Разговор с кубински лекари – интернационалисти. Сътрудничество на Куба с други 

народи по света в областта на медицината. 

17.00 ч.        Кратка почивка. 

17.30 ч.         Приятелска среща с членовете на бригадирите „Хуан Риус Ривера” от Пуерто Рико и 

бригадирите от бригада „Хосе Марти” от Европа. 

18.30 ч.        Вечеря. 

21.00 ч. Участие в културно мероприятие за посрещане на бригадата „Хуан Риус Ривера” от 

Пуерто Рико. 

 

ВТОРНИК – 12 юли 

05.45 ч.       Ставане. Закуска. 

06.45 ч.       Информация за деня. 

07.00 ч.       Тръгване към местата за производствена дейност. 

11.30 ч.         Завръщане в лагера. 

12.30 ч. Обяд. 

13.30 ч.         Спорти почивка в сихам. 

19.00 ч.        Вечеря. 

20.00 ч. Вечерно културно мероприятие с художествена програма. 

Тръгване за предварително заявени мероприятия. 

 

СРЯДА – 13 юли 

05.45 ч.        Ставане. Закуска. 

06.45 ч.        Информация за деня. 

07.00 ч.         Тръгване към местата за производствена дейност. Присъствие на младежи-членове 

на УХС – Съюз на Младите Комунисти и на студентски организации ФЕУ – Федерация на 

университетските студенти. 

11.30 ч.         Завръщане в лагера. 

12.30 ч. Обяд. 
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15.00 ч. Разговор с обществено политически организации в Куба ФМС Съюз на кубинските 

жени и ФЕУ. 

17.00 ч. Свободно време за спорт и почивка. 

19.00 ч.        Вечеря. 

20.30 ч.        Културни мероприятия в СИХАМ. 

Тръгване за предварително заявени мероприятия. 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 14 юли 

08.30 ч. Тръгване за Хавана. 

09.30 ч. Посещения по групи: 

   - Група 1 – Психиатрична болница в Хавана в община Бойерос 

   - Група 2 – Запознаване с културния център „Кабилдо Кисигуаба” в центъра на 

Хавана. 

                    -Група 3 – Педагогически център „Ла кастеляна”. 

12.30 ч.     Обяд в ресторант в град Хавана. 

14.30 ч.    Посещения на Музея на Революцията. 

15.30 ч.    Посещение на Историческия център на Хавана. 

16.00 ч.    Свободно време в града. 

19.15 ч.     Завръщане в СИХАМ. 

20.00 ч.    Вечеря. 

 

ПЕТЪК – 15 юли 

05.45 ч.          Ставане. Закуска. 

06.45 ч.          Информация за деня. 

07.00 ч.          Тръгване към местата за производствена дейност. 

11.30 ч.            Завръщане в лагера.Събрание за отчитане на производствена дейност. 

12.30 ч.    Обяд 
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15.00 ч.    Среща с кубински интернационалисти-бойци. Прожекция на филма „ Каравана”. 

19.00 ч.    Вечеря. 

20.00 ч.          Събрание за информация за програмата в провинцията. 

20.30 ч.            Честване на колективен рожден ден. Тържество с участието на състав Алма Данса 

на движението „ Каймито”. 

 

ПРОГРАМА В ПРОВИНЦИЯ ВИЙЯ КЛАРА 16 -20 юли 

СЪБОТА – 16 юли 

05.45 ч.     Ставане. Закуска. 

07.00 ч.     Отпътуване за гр. Санта Клара. 

11.30 ч.       Посрещане от името на комитета на ИКАП в Мемориала Ернесто Че Гевара. 

Посещение на музея-мемориал Че Гевара и на музея Блиндирания влак. 

13.00 ч.         Обяд в сградата на ИКАП, Санта Клара 

15.00 ч.         Отпътуване за хотел Аванабанийа. Посрещане в хотела. 

19.00 ч.         Вечеря в хотела. 

Занимания по желание. 

 

НЕДЕЛЯ – 17 юли 

08.00 ч.    Закуска. 

09.00 ч.          Разходка с кораб по Езерото Анабанийа. 

12.00 ч.           Обяд в ресторант Рио Негро. 

16.00 ч.           Завръщане в хотела. 

19.00 ч.           Вечеря в хотела. 

Занимания по желание. 

 

ПОНЕДЕЛНИК – 18 юли 

05.45 ч.      Ставане. Закуска. 
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07.00 ч.           Отпътуване и посещение на Народния съвет / Община/ в Хибакоа. Информация за 

проекта за развитие на планината наречен План Туркино. Посещение на местната болница. 

Център за производство на лекарства от билки и пласирането им в аптеките. Посещение на 

университет. Посещение на Културен дом. Среща разговор с творците. 

12.00 ч.  Обяд в хотел. 

14.00 ч.  Свободно време. Занимания по желание. 

19.00 ч.  Вечеря в хотел и занимания по желание. 

 

ВТОРНИК – 19 юли 

07.00 ч.  Закуска. 

08.30 ч.  Отпътуване за Маникарагуа. 

09.00 ч.  Посещение на фабрика за пури. Посещение на поликлиника. 

   Среща с творците в Културния дом. Художествена програма. 

12.00 ч.  Завръщане в хотела. Обяд. 

14.00 ч.  Посещение и среща с театралната трупа ЕСКАМБРАЙ-емблематична културна 

институция за страната. 

16.00 ч.  Завръщане  в хотела. 

19.00 ч.  Вечеря. 

20.30 ч.  Среща със СДР – Комитет за защита на Революцията в община  Ла Кампана. 

   Попълване на списъците за предпочитани мероприятия за 23 юли. 

 

СРЯДА – 20 юли 

07.00 ч.  Ставане и закуска. 

08.00 ч.  Свободно време в територията на хотела. 

11.00 ч.  Обяд в хотела. Напускане в стаите. 

13.30 ч.  Отпътуване от хотела към СИХАМ. 

19.00 ч.  Пристигане в СИХАМ. 

20.00 ч.  Вечеря. 
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21.00 ч.  Танцова забава. Състезание на танци по двойки. 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 21 юли 

07.00 ч.  Ставане. Закуска. 

09.00 ч.  Събрание по страни за отчитане на резултатите от бригадирите. 

10.30 ч.  Официално закриване на Бригадата. Приемане на Декларацията 

12.00 ч.  Обяд. 

14.30 ч.  Заключително заседание на Координационния комитет на Ръководителите на 

делегациите. 

17.00 ч.  Свободно време в СИХАМ. 

18.00 ч.  Вечеря. 

21.00 ч.  Културно мероприятие за закриване на бригадата. 

 

СЪБОТА – 23 юли 

08.00 ч.  Ставане. Закуска. 

10.30 ч.  Отпътуване за Хавана за участниците, които остават в Куба. Отпътуване за 

летището за завръщане на участниците в страните им. 

   1.Тръгване за предварително избрани мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


