
Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена за 2015 г. Проект!

Наименование на проявата Съорганизатор(и)

Средства от

общинския

бюджет

Друго

финансиране

ЯНУАРИ
Честване на 159 години от рождението на Стоян Михайловски. 

Литературна вечер. Връчване на почетен знак "Стоян Михайловски”
    1 200.00 лв. 

ФЕВРУАРИ

Отбелязване на 142 години от обесването на Васил Левски. Поклонение, 

заупокойна панихида, поднасяне на венци и цветя на паметни места в 

града, свързани с Васил Левски

Общобългарски комитет 

"Васил Левски", НУ "Иларион 

Макариополски" - гр. Елена

       150.00 лв. 

Отбелязване Деня на самодееца

Клубове на пенсионера, 

читалища на територията на 

община Елена

Бюджети на 

читалищата и 

клубовете на 

пенсионера

Честване на Трети март - Национален празник на Република България        300.00 лв. 

Литературна вечер "Моята първа книжка с автограф" - среща с Божана 

Апостолова
Издателство "Жанет"        200.00 лв. 

"Пътуване в света на Йордан Йовков" - гостуваща изложба на Регионален 

исторически музей - гр. Добрич

РИМ - гр. Добрич, 

ОТИЦ - гр. Елена
       100.00 лв. 

Поетична вечер, посветена на Мина Тодорова. Участие в конкурса "…и 

мисля аз, че ти си Тя..."

СОУ "Иван Н. Момчилов", 

Община Чирпан, Къща-музей 

"Пейо Яворов", Фондация 

"Яворов", МКБППМН

       600.00 лв. Бюджет на МКБППМН

Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Откриване на обновения 

Детски отдел на Градската библиотека.

Градска библиотека, 

МКБППМН
Бюджет на МКБППМН

"Сцена на талантите" - празник на изкуствата за деца
НЧ "Напредък - Елена - 1863" - 

гр. Елена, ОДК - гр. Елена
       500.00 лв. 

Гостуваща изложба на Регионален исторически музей - гр. Велико 

Търново

РИМ - гр. В. Търново,

ОТИЦ - гр. Елена
       200.00 лв. 

МАРТ

АПРИЛ

АПРИЛ
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Честване на 155 години от Великденската акция. Патронен празник на НУ 

"Иларион Макариополски" - гр. Елена

НУ "Иларион 

Макариополски", Музей на 

Възраждането

       400.00 лв. 

Великденски празнични прояви: концерти, конкурс за най-красиво 

великденско яйце, изложба на приложните изкуства, пресъздаване на 

обичая "Лазаруване"

НЧ "Напредък - Елена - 1863" - 

гр. Елена, ОДК, Клуб на 

пенсионера - гр. Елена, ОТИЦ 

- гр. Елена

       600.00 лв. 

Честване на 1 май - Международен ден на труда.  Откриване на Майските 

културни празници в гр. Елена за 2015 г. Традиционен Неювски събор с 

празничен концерт.

Читалища в общината, 

Клуб на пенсионера 

"Възраждане" - гр. Елена

       800.00 лв. 

Честване на 70 г. от края на Втората световна война и Деня на Европа. 

Тържествено събрание на ветераните от войните

Съюз на ветераните от 

войните, ЦДГ "Радост" - гр. 

Елена

       300.00 лв. 

Отбелязване на 20-годишнината на ОДК - гр. Елена. Тържествено 

събрание, представяне на филм, изложби, празничен концерт.
ОДК - гр. Елена     1 000.00 лв. Дарения

Празник на град Елена - 21 май - Ден на Светите равноапостоли 

Константин и Елена. Съпътстващи  прояви
  12 000.00 лв. Дарения

Честване на 24  май - Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. Празнично шествие, поднасяне на венци и цветя. 

Празничен концерт

Община Елена, кметства, 

училища, детски градини, 

народни читалища

    1 000.00 лв. 

Честване на 1 юни - Международен ден на детето. Детски празник. 
ОДК, читалища и училища в 

общината
       300.00 лв. 

Честване на 2 юни - Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и 

независимостта на България. Отдаване на почит към Сава Катрафилов

Потомци на рода 

Катрафилови
       400.00 лв. 

Средства на 

съорганизаторите

Конкурс "Големите таланти на малкия град" МКБППМН Бюджет на МКБППМН

Участие в ХІІ ромски фестивал "Отворено сърце" - гр. Велико Търново
МКБППМН, училища на 

територията на общината
       300.00 лв. Бюджет на МКБППМН

Участие в Празника на балканските градове Елена, Котел, Дряново, 

Трявна, Твърдица и Гурково "Балканът пее и разказва 2015 г."
Община Котел     1 000.00 лв. 

ХV традиционен събор на народните читалища от община Елена
НЧ "Надежда - Беброво - 

1870” - с. Беброво
    1 000.00 лв. 

Бюджети на 

читалищата

АПРИЛ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

ЮНИ
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Рок фестивал в гр. Елена     1 000.00 лв. Дарения 

Отбелязване на 180 години от Велчовата завера и отдаване почит на 

еленчани, взели участие в съзаклятието

Потомци на рода Кършовски 

и други еленски родове
       400.00 лв. 

Средства на 

съорганизаторите

Годишен концерт на Школа по изкуствата - гр. Елена Школа по изкуствата        200.00 лв. 
Бюджет на Школа по 

изкуствата

Втори празник на меда и пчеларството "Медена седянка по еленски"

Пчеларско дружество 

"Пчела" - гр. Елена, Съюз на 

българските пчелари

    2 000.00 лв. 

Средства на 

съорганизаторите, 

дарения

Арт пленер за алтернативни изкуства ОТИЦ - гр. Елена     1 000.00 лв. 
Средства на 

участниците, дарения

Традиционно поклонение на Къпиновския манастир с курбан за здраве и 

просперитет на еленчани
ТД "Чумерна – 1901"        200.00 лв. 

АВГУСТ Гала балетен спектакъл с участието на звезди от Национален балет София

НЧ "Напредък - Елена - 1863" - 

гр. Елена, НЧ "Наука - 1900"- 

с. Марян, д-р Диляна 

Никифорова

    2 000.00 лв. 
Средства на 

съорганизаторите

Честване на 150 години от построяването на храма "Рождество на 

Пресвета Богородица"

Великотърновска света 

митрополия, Архиерейско 

наместничество - гр. Елена, 

Църковно настоятелство

       300.00 лв. Дарения

Честване на 6 септември - 130 години от Съединението на Княжество 

България и Източна Румелия
       100.00 лв. 

Здравно-информационна кампания "Шанс за нашите деца"

МКБППМН, РУМВР - гр. 

Елена, ОДК - гр. Елена, 

училища на територията на 

общината

Бюджет на МКБППМН

Откриване на учебната година 2015 / 2016
Училища и детски градини в 

община Елена
       600.00 лв. 

Честване на 22 септември - Ден на независимостта на България        100.00 лв. 

ЮЛИ

ЮНИ

ЮНИ

СЕПТЕМВРИ
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ОКТОМВРИ
Честване Деня на възрастните хора и 40-годишнината от основаването на 

Kлубa на пенсионера "Възраждане" - гр. Елена

Клуб на пенсионера 

"Възраждане" - гр. Елена
       300.00 лв. 

Честване на 1 ноември – Ден на народните будители. Отбелязване на 75-

годишнината от смъртта на Стефан Савов Бобчев. Връчване на отличието 

"Будител на 2015 година"

Училища в община Елена, 

Музей на Възраждането
    1 000.00 лв. 

Четвърти Празник на еленския бут

Местен съвет по туризъм, 

Ротари клуб - гр. Елена, ТД 

"Чумерна - 1901" - гр. Елена

    6 000.00 лв. Дарения

Честване Деня на християнското семейство ОДК - гр. Елена        100.00 лв. 

Тържествено честване на 50 години от създаването на СОУ "Иван Н. 

Момчилов"
СОУ "Иван Н. Момчилов"        400.00 лв. 

Бюджет на СОУ "Иван 

Н. Момчилов"

Възпоменателно честване на 138 години от боевете при Елена и Марян 

(1877) през Руско-Турската освободителна война

Единен казашки съюз - 

България, НЧ "Напредък - 

Елена -1863", Музей на 

Възраждането, кметски 

наместник в с. Марян

       500.00 лв. 

Коледни и новогодишни празници. Запалване на Коледната елха. 

Коледен концерт. Новогодишна нощ.

НЧ "Напредък - Елена - 1863" - 

гр. Елена, ОДК, Клуб на 

пенсионера - гр. Елена, 

училища, детски градини

    4 000.00 лв. Дарения

Традиционни събори, годишнини и чествания в общината

Кметства, кметски 

наместници, читалища на 

територията на общината

       700.00 лв. Дарения

Постановки на местни и гостуващи театрални и оперетни формации
Читалища на територията на 

общината, театри, оперети
    4 000.00 лв. Дарения

47 250.00 лв.

ПРЕЗ ЦЯЛАТА 

ГОДИНА

ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

НОЕМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ
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