
Приложение № 8 

 

                КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

за 2019 г. 

 

 

 

м.януари 

 

05.01.2019 г.          Отбелязване на 141 г от освобождението на Чирпан 

                               / Презентация, беседа/                  

    

 

13-15.01.2019 г.    Яворови януарски дни  /141 години от рождението на 

Яворов/                                  

13.01.2019 г.          Тържествена Яворова вечер   

                                   - Слово за Яворов  -  проф.. Цветан Ракьовски 

                                   -  Поетично четене по стихове на Яворов 

                                   -  Концерт на вокален квартет „Светоглас” 

14.01.2019 г.          Откриване изложба на арменски творци и премиера на 

филма  „Изкореняване”  

15.01.2019 г.          Обявяване на резултатите от Националния литературен  

конкурс „И ти си в мене, ти Родино моя!” и  Националния  

конкурс за рисунка „Недорисуван свят” на името на  

Василия Стоилова „Франция и България в рисунки”. 

                               Театрална постановка „Снаха” Г.Караславов                                                                                                                                           

 

                                                                                                              7 000.00 лв. 

 

 19.01.2019 г.        Почитане паметта на Георги Данчов Зографина –  

                             / 111 от смъртта / 

 

 

 

    м.февруари      
 

 

 08.02.2019 г.         Традиционен фестивал  „Вино и любов” – посветен на 

Трифон  Зарезан и Свети Валентин                                                            

                            представяне на местни производители на вино. 

                            Празничен базар на картички, ръчно изработени сувенири  

и бижута.              

                                                                                                                    600.00 лв. 

                     

                  
 19.02.2019  г.       Общоградско поклонение пред паметника на Васил 

Левски.Честване паметта на Васил Левски          

         146 г. от обесването на Апостола             

                                  

 



 

м.март       

  

 01.03.2019 г.            Празничен концерт по случай Деня на самодееца                                                                                                   

500.00 лв. 

 

 

01.03.2019 г.           Базар на мартеници, картички и сувенири 

 

 

03.03.2019 г.           Национален празник на  България                          

                              Официална церемония, откриване на изложба  и 

празничен   концерт 

                                                                                                                 3 000.00 лв. 

 

25.03.2019 г.         Благовещение - Международен ден на поезията– Обявяване 

на резултатите от Националния конкурс за любовна поезия   

                             „И мисля аз, че ти си тя” 

 

                                                                                                                   100.00 лв. 

 

 

 

м.април       

       

05.04.2019 г.          Моноспектакъл на Доротея Тончева „ Цигуларката на бога”                                                      

                                                                                                                  1 200.00 лв 

  

                             

07.04.2019 г.          Отбелязване международния ден на здравето              

 

                                           

08.04.2019 г.          Международен ден на ромите        

                                   

 

16.04.2019 г.         140 години от създаването на първата българска конституция 

/ конкурс, презентация /                           

                                                       

                                                                                                                      500.00 лв. 

 

 

20-21.04.2019 г.    Регионален празник „От Лазаровден до Цветница –                

празник,посветен на   цветята, любовта и плодородието”. 

                                    Отбелязване на Цветница и  Лазаровден                                                                                                                  

                                                                                                                   

100.00 лв.                                                                                               

22.04.2019 г.          Ден на земята         

                                Киноложка изложба 

                                                                                                  

 



 

23.04.2019 г.        Отбелязване международния ден на книгата.   

 

 

28.04.2019 г.        Великден- курабийки, конкурс и базар                    800.00 лв. 

 

 

 

м.май                   Майски дни на културата   

 

               

 01.05.2019 г.        Фоклорен празник „Гласове и ритми от Тракия” – с. 

Зл.ливада   

                                                                                                                     4 000.00 лв.               
     

09.05 2019 г.         Отбелязване Деня на Европа и Ден на Победата 

                               Занимателни игри с ученици  

 

 

11.05.2019 г.         Общински преглед на художествената  самодейност                                                                                                                           

                                                                                                                   1 000.00 лв. 

                                                                                  

15-20.05.2019 г.    Национален конкурс за рисунка „Рисувам своя 

                               любим герой от творчеството на Леда Милева” 

                                за деца в предучилищна възраст                           

                                                                                                                         200.00 лв.    
  

14 - 18.05.19 г.     Седмица на детската книга- конкурс - рисунка по приказки  

           

19.05.2019 г.          Детски конкурс, пленер на тема:„Рисувам моя роден  

                                град Чирпан - града на Яворов”                                          

      
21.05.2019  г.        Честване на 142 години от рождението на Константин                  

Нунков                                                                                                                                     

             
24.05.2019 г.        Ден на славянската писменост и култура                          

                             /фотоизложба/                                                              700.00 лв.  
 

 

  .05.2019 г.            Рамазан байрам                                                          500.00 лв. 

 

 

 

27-31.05.2019 г.    Театрална постановка „Службогонци” - любителски театър   

Възраждане при НЧ „П.К.Яворов” Чирпан                                          

                                                                                                                      1 000.00 лв. 

 

 

 

 



м.юни 

 

01.06.2019 г.       Празнична програма за Деня на детето – детски забавления, 

забавни  игри, фокусник     

                                                                                                                  1 500.00лв. 

 

 

02.06 2019 г.          Ден на Ботев и на загиналите за Освобождението на  

                                България 

                               Слово за Христо Ботев и поднасяне на венци и цветя пред 

паметника на В. Левски и паметника на загиналите за 

Освобождението на България.                                         

       

 

08.06.2019. г.          Национален танцов фестивал-конкурс „Надиграване в             

Чирпан”                                                                                  

                                                                                                                   1 500.00 лв. 

 

 

07.06.2019 г.        Национален конкурс за рецитация  на Яворова поезия                             
                             „Подир сенките на облаците”                                                                              

                                                                                                                    500.00 лв. 

 

12.06.2019 г.         Втори фестивал на арменските общности в България по 

повод 120 години от написването на стихотворението 

„Арменци” 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  200.00 лв. 

                                                  

      06.2019 г.         Национален фестивал на лавандулата – с. Средно  градище 

                                                                                                                 1 500.00лв. 

 

 

 

м. юли 

 

 

  02.07.2019 г.          Поклонение пред паметта на Христо Ботев. Тържествен 

ритуал пред паметника на Ботевия четник в с.Ценово 

 

10-14.07.2019 г.    Участие в националния конкурс за Яворова поезия в  

Поморие                                                                    800.00 лв. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
18.07.2019 г.         Честване на 182 години от рождението на Васил Иванов  

Кунчев /Васил Левски /                                                      

                                                                                                                             

20.07.2019 г.         Седмица в Исторически музей Чирпан / беседи и игри/   

                                                                                                                            

200.00 лв.

                 



 

27.07.2019 г.        Честване на 173 години от рождението на Георги Данчов -           

Зографина                                                                     

 

 

 

м.септември   
        

 

06.09.2019 г.     Ден на Съединението и Ден на гр.Чирпан           7 000.00 лв.                   

                               -  Форум „Наше минало”    

                               -  Изложба на чирпански художници                     

                                                                                                                          

                                                                

13.09.2019 г.         Отбелязване на 100 години организиран туризъм в Чирпан     

 

 

14.09.2019 г.          Празник на изкуствата в ХГ „Никола Манев”        3 000.00 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                - Конкурс- рисунка в памет на Никола Манев 

                                - Музейна експозиция с картини на Манев                

                                                                                                                       

 

07.09.2019 г.          Рок фестивал  Чирпан                                               4 000.00 лв. 

 

 

  21.09.2019 г.           Световен ден на мира -  презентация, изложба и рисунка на    

асфалт 

 

 

22.09.2019 г.          Отбелязване Деня на независимостта  

                               -  Почитане на видни чирпански личности от миналото – 

Димитър   Матевски, Стоян Заимов, Иван Андонов, поп Манол 

Коларов и др. 

                              -  Литературни игри в Историческия музей с ученици от Чирпан                                                                                                                   

 

                                                                                                                          200.000 лв. 

 

 

м.октомври 

 

 

29.10.2019 г.    106 години посмъртен живот на Яворов,  65 години  къща 

музей   „Пейо К. Яворов”-Чирпан.  

                               Национално-научна конференция на тема: „Перспективите 

пред къщите музеи в България” - съвместно с 

Министерството на културата. 

                                  
 Участие във възпоменателните Яворови тържества 

                               в село Скобелево                                                          100.00 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        



 

м.ноември       

 

 

01.11.2019 г.          Ден на народните будители  - театрална постановка 

„Криворазбраната цивилизация”  - любителски театър 

Възраждане при НЧ „П.К.Яворов” Чирпан                                         

                                                                                                                      1 000.00 лв. 

                                                                                                         

11.11.2019 г.          101 години от края на Първата световна война                

                              

20.- 24.11.19 г.       Седмица на четенето 

 

21.11. 2019 г.         Ден на  Християнското семейство                            

 

 

 

 

м.декември 

 

 

03.12.2019 г.  Ден на хората с увреждания                       500.00 лв. 

 

 

03.12.2019 г.  98 г. от рождението на Димитър Данаилов      100.00 лв. 

                               Конкурс за рецитация по стихове на Д. Данаилов 

 

06.12.2019 г. Вечер посветена на 95 г. от рождението  

                             на Павел Матев      

                                               

  12.2019 г.            Литературен конкурс в памет на Галя Вазова               300.00 лв.                                                                                                                 

 

06-24.12.2019 г.     Коледни празници    

                               -  Коледна детска постановка                                            700.00 лв. 

                               -  Запалване на коледните светлини 

                               -  Общоградско коледно тържество                               1 000.00 лв.  

                          
 

 

Празници на кметства                                                                                    5 900.00 лв. 

 
 

Подготовка и изработване на рекламни                                                       5 000.00 лв.  

материали на Община Чирпан 

                                                                              

 

                                                                                   

                                                                                       2019 г.   Обща сума:  56 200 лв. 

 

                                                                                 


