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 Културен календар за 2021 година 

 

 
месец  дата дейност/ събитие/  средства            

  

               

януари    

 13.01. Яворови януарски дни  

 

1 550 лв. 

февруари    

 10.02. Къща музей “ Пейо К. Яворов” представя: 

Св. Харалампий – имен ден на Яворов.   

400 лв. 

 18.02. Пред паметника на Апостола  

тържествен ритуал - ОУ „ Васил Левски” гр. 

Чирпан  

 

200 лв. 

  Участие в ЕКСПО 

 

600 лв. 

март    

 

 

3.03. Национален празник на България – 

тържествен ритуал  

350 лв. 

  Исторически музей представя- изложба  

“ Чирпан и Освобождението на България” 

 

 

 

април    

 8.04. Празник на ромите – игри за родители и 

деца в квартал „Кирил и Методий” – запад, 

организирани от МКБППМН                                                                                                                                  

МКБППМН 

 14.04. 200 години от рождението на Раковски – 

ученическа конференция на тема „ Идеите 

на Раковски за свободна, парламентарна 

република” 

500 лв. 

 25.04. Цветница- празник в худ. галерия  „ Никола 

Манев”, организиран от ЦОП 

ЦОП 

май    

 2.05. Великден в с. Златна ливада  

 3.05. Фолклорен фестивал „ Гласове и ритми 

от Тракия” – с. Златна ливада 

3 000 лв. 

 8.05. Международна научна конференция 

“Манастирът в Златна ливада” 

 

2 000 лв.  

 

 11.05. Честване на паметта на Алеко Константинов 100 лв. 

 20.05. Общински пленер-конкурс за детска 

рисунка „Чирпан – градът на Яворов и моят 

500лв.                                                                                                                                        



роден град 

 21.05. Честване на паметта на Константин Нунков  200 лв.  

 24.05. 24 май - празнично шествие ; 

награждаване на изявени учители                                                                               

500 лв. 

юни    

 2.06. Ден на Ботев – с. Ценово 500 лв. 

  Лавандулов фестивал- с. Средно 

градище, гр. Чирпан и гр. Карлово 

3 000 лв. 

  Джулай - Ученически Рок- фест                                                                                 1000 лв. 

юли    

 

 

16.07.-

18.07. 

Мидалидаре рок в долината на виното - с. 

Могилово 

1000 лв. 

 27.07. 175 години от рождението на Георги Данчов 

–Зографина 

400 лв. 

август    

  Исторически музей и Община Чирпан 

организират - Конференция- 40 години 

разкопки и проучвания на Карасура 

 

1 000 лв. 

септември    

 3.09-

4.09.  

Рок- фест Чирпан                                                                                      3 000 лв. 

 5.09. Тържествена заря- проверка 2 000 лв. 

 6.09. Ден на Съединението и честване Деня на 

Чирпан 

3 000 лв. 

 6.09. Къща- музей Яворов представя- „О, 

Чирпане, Чирпане!“ – поетично четене на 

чирпански творци и музикална програма 

 

 6.09.- 

7.09. 

Фестивал на българското кино – прожекции 

на открито в парк „ Теньо Стоилов” 

1 000 лв.  

 7.09.-

8.09.-

9.09. 

ЦОП представя: Аниматорите са при нас: 

Игри за децата в парк “ Теньо Стоилов” 

ЦОП 

 11.09. Празници на изкуствата “ Никола 

Манев”: 

-Откриване на паметник на Никола Манев  

- Творците в галерията на художника : 

пленер в худ. галерия, камерен концерт,  

представяне на стихосбирката на Ангел 

Кроснев  

- празничен концерт –открита сцена на 

Къща музей “ Пейо К. Яворов” 

 

4 000 лв. 

октомври    

 2.10. Есенни ритми в Рупките   - фестивал на 

художествената самодейност и занаяти 

1 000лв. 

 24.10. Винониада – с. Винарово -  изложение на 

винарните от  чирпанския край, фолклорен 

фестивал 

1 000 лв. 



ноември    

 1.11. Ден на народните будители;  

„ Будител на 2021година” 

500 лв. 

  Откриване на войнишки паметник в с. 

Спасово 

200 лв. 

 25.11. 180 години Начално училище “ Св. Климент 

Охридски” 

1 000 лв. 

декември    

 3.12. 100 години от рождението на Димитър 

Данаилов 

Откриване на паметник на поета 

Къща музей “ Пейо К. Яворов “– Общински 

конкурс за рецитация на стихотворения на 

Димитър Данаилов и Павел Матев „… но 

пак ме споменете със добро“. Съвместно с 

Община Чирпан и Община Братя 

Даскалови. 

 

Откриване на изложба „100 години от 

рождението на Димитър Данаилов“- 

Исторически музей 

1 000 лв. 

03.12.  Ден на хората с увреждания „ На кафе с 

художниците и поетите на  

                              Чирпан” 

500 лв. 

 6.12. Коледни празници – запалване на коледните 

светлини, коледен базар 

1 000 лв. 

  

Културни събития и празници в селата 

550 лв. / за селата с кметства/ 300 лв. за останалите села 

 

6 000 лв. 

Подготовка и изработване на рекламни материали на Община 

Чирпан 

5 000 лв. 

Издателска дейност: издания доклади от конференции, лирика на 

изявени поети, сп. „ Наше минало”  

2 000 лв. 

 

 

 

Общо Културен календар  50 000 лв. 

 
 


