
         Приложение към  т. 1.5.5 
 

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Месец Наименование на проявата Организатори  Средства от 
общински 

бюджет в лв. 

Друго 
финансир

ане 
Януари 29.01.13 г. 

Поетична вечер „ С басните 
на Михайловски”  

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863”, 

Градска 
библиотека, Музей 
на Възраждането  

250,00 лв. - 

Февруари 140 години от гибелта на 
Васил Левски, Поклонение 
заупокойна панихида, 

поднасяне на венци и цветя 
на паметни места в града 

Община Елена, 
Общински 

комитет „Васил 
Левски” 

 

150,00 лв. 
 

- 

Постановка с участието на  
Стоянка Мутафова 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863” гр. 

Елена  

1000,00 лв.  

Март Изложба за 1 март /опаковане 
на знаково място в града – 
проект мегамартеница/ 

Община Елена и 
общините от 
регион Велико 

Търново 

500.00 лв. - 

3 март – Национален празник 
на РБългария 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863” 

200,00 лв. - 
 
 

Вечер на хумора и сатирата. 
Шествие на Веселието. 

НЧ „Напредък – 
Елена – 1863” град 

Елена 

200,00 лв. - 
 

Април 2 април – Международен ден 
на детската книга. Седмица 
на детската книга – 01.04.13 – 

07.04.13 г.  

Община Елена  
ОДК, градска 
библиотека, 

детски градини  

400,00 лв. - 
 
 
 

„Сцена на талантите” празник 
на творчеството , посветен на 
изкуствата за деца, рисунки, 

икебана , арт керамика 

Община Елена, 
ОДК 

300,00 лв. - 

22-26 април – Куклен театър-
подготвен от ученици от 
НУ”Ил.Макариополски” 
гр.Елена. Посветен на 

седмицата на детската книга 

Община Елена, 
НУ”Иларион 

Макариополски” 
гр.Елена 

100,00 лв. - 

Май  1 май – ден на труда, 
Неювски събор 

Община Елена, 
читалищата в 
общината 

500,00 лв. - 



Великденска празнична 
седмица – концерт, конкурс 
за най-красиво великденско 
яйце, Лазаруване, Цветница, 

изложби 

Община Елена, 
ОДК, НЧ 

„Напредък – Елена 
– 1863”,клуб на 
пенсионера 

500,00 лв. - 

9 май – ден на Европа , 
честване 68 г. от края на 
втората световна война – 
събрание на ветераните  

Община Елена, 
съветн на 

ветераните от 
войните, детските 

градини  

300,00 лв. - 

 Тринадесети събор на 
народните читалища с. 

Каменари 

Община Елена, 
НЧ „Иван 
Комитов” с. 
Каменари 

1000,00 лв. - 
 
 

19-31 май – изложба 
спектакъл „Еленчанката в 
годините” – традиции, 
обичаи, дрехи, плетива и 

гозби 
 

НЧ „Напредък – 
Елена – 1863” град 
Елена, община 

Елена 

200,00 лв. - 
 
 
 

21 май – празник на град 
Елена и съпътстващи прояви 

Община Елена, 
културни 
институции 

15 000,00 лв. дарения 

24 май – ден на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост – 
празнично шествие с 

поднасяне на цветя и венци, 
литературно четене 

Община Елена, 
училища, детски 
градини, ОДК, 
кметства и 
читалища  

 
 

400,00 лв. - 

Юни  1 юни – международен ден на 
детето – постановка на детско 

театрално студио 
„Животвор”, първоюнски 
празник „Участвам и 

променям” 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 

Елена – 
1863”,ОДК, 

училища, детски 
градини, културни 

институции 

- 
 

Дарения 
и 

МКБППМ
Н 
 
 
 
 

2 юни – ден на Христо Ботев 
и на загиналите за свободата 

и независимостта на 
РБългария 

 

Община Елена, 
граждани 

100,00 лв. - 
 
 

Празник „Балканът пее и 
разказва” град Дряново 

 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863” град 

Елена 

700,00 лв.  
 

- 
 
 

 Празник на  децата таланти Община Елена     500,00 лв.  
 
 



Юли  176 години от рождението на 
Васил Левски 

Община Елена 200,00 лв. - 
 

Кръгла маса „Читалищата – 
вчера, днес и утре” с 
представители на 

министерство на културата и 
Съюза на народните 

читалища 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863”, 
читалищата от 
общината, 
училища 

500,00 лв. - 

Джаз вечер с Теодосий 
Спасов 

Община Елена 1500,00 лв.  - 

Август  Събор на народните 
читалища с името „Напредък” 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863”, 
читалищата от 
общината  

500,00 лв. - 

Поклонение на еленчани на 
Къпиновския манастир – 

водосвет и курбан за здраве 

Община Елена, ТД 
„Чумерна” 

300,00 лв. - 
 
 

Гала балетен спектакъл с 
участието на звездите на 
Национален балет София 

Община Елена  2000,00 лв.  - 
 

12 август – международен ден 
на младежта – Лятно парти 

2013 . 

Община Елена, 
инициативен 
комитет 

200,00 лв. - 

25 август – Миндя Рок фест 
гостува в  Елена 

Община Елена 1500,00 лв.  

Септември  6 септември – честване на 128 
години от Съединението на 

РБългария 

Община Елена, 
кметства и 
училища 

200,00 лв. - 
 
 

13 септември – здравно – 
информационна кампания 

„Шанс за нашите деца”  

Община Елена, 
МКБППМН, 
училища 

- Средства 
от 

МКБППМ
Н 
 

16 септември – откриване на 
учебната година 

Община Елена, 
училищата 

200,00 лв. - 
 
 

22 септември – честване деня 
на независимостта на 
РБългария. Спектакъл – 
възстановка „Обявяване 

независимостта на България” 

Община Елена, 
училища, кметства 
и НЧ „Напредък – 
Елена – 1863”, 
читалищата от 
общината  

200,00 лв. - 

Октомври  1 октомври - Международен 
ден на възрастните хора 

Община Елена,  
Клуб на 

пенсионера 
„Възраждане” 

гр.Елена 

100,00 лв. - 
 
 



Арт пленер посветен на 100 
години от рождението на 

Йордан Попов 

Община Елена 200,00 лв.  

„Празник на Еленския бут” Община Елена, 
Местен съвет по 

туризъм 

6 000,00 лв. Дарения 

Празничен концерт -150 
години НЧ „Напредък – 
Елена – 1863” град Елена 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863” 

- - 

Ноември  Национално честване 
посветено на 170 години от 
основаването на първото 

класно училище в България – 
Даскалаловницата 1 ноември 
– ден на народните будители 

Община Елена, 
училищата, Музей 
на Възраждането 

„Иларион 
Макариополски” 

3000,00  лв. - 

21 ноември – ден на 
християнското семейство – 

изложби 

Община Елена, 
ОДК и др. 
организации 

200,00 лв. - 

Декември  5 декември – възпоменателно 
честване на 136 години от 

боевете при Елена и Марян в 
Руско – Турската 

освободителна война – 
литийно шествие, заупокойна 

панихида 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 
Елена – 1863”, 

музей на 
Възраждането 

„Иларион 
Макариополски” 

800,00 лв. - 

Коледни и новогодишни 
празници, запалване на 

светлините на коледната елха 
в град Елена, изложби, 

връчване на приза „Ученик 
творец на община Елена за 

2013 г.”  
Спектакъл – възстановка 

„Учредяване на НЧ 
„Напредък „ гр. Елена 

Община Елена, 
НЧ „Напредък – 

Елена – 
1863”,читалищата 
от общината , 

училищата, ОДК, 
клуб на 

пенсионера 

 4 000,00 лв. - 

Традиционни събори, 
годишнини и чествания в 

общината 
 

Община Елена, 
кметствата, 
читалища 

1000,00 лв.  

 Празник  на децата таланти Община Елена 500,00 лв.  

  ОБЩО: 46 400,00 лв.   
 


