КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ЧЕСТВАНИЯ
НА НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА 2017 ГОДИНА
СРЕДСТВА
ОТ
ОБЩИНСКИ
БЮДЖЕТ

ДРУГО
ФИНАНСИРА
НЕ

МЕСЕЦ

КУЛТУРНА ПРОЯВА

СЪОРГАНИЗАТОРИ

ЯНУАРИ

Честване 161 години от рождението на Стоян
Михайловски. Литературна вечер.
Връчване на почетен знак „Стоян Михайловски“

-

1500 лв.

Честване 110 годишнината от рождението
на Емилиян Станев

Къща музей „Емилиян Станев“
Велико Търново

800 лв.

-

144 години от обесването на Васил Левски. Поклонение,
заупокойна панихида, поднасяне на венци и цветя пред
паметните места в града

Общобългарски комитет „Васил
Левски“,
НУ „Иларион Макариополски“

150 лв.

-

Отбелязване Деня на самодееца

Клубове на пенсионера,
читалищата на територията на
община Елена

-

Бюджети на
читалищата и
клубовете на
пенсионера

Честване на трети март – Национален празник на
Република България

Културните институции
в града

400 лв.

Поетична вечер, посветена на Мина Тодорова

СУ„Иван Н. Момчилов“

500 лв.

-

Втори фестивал на модерното изкуство
„Пъстър балкански свят“ Елена 2015 г.
в Европейски дни на занаятите

Културните институции
в града

2500 лв.

МКБППМН

Седмица на детската книга и изкуствата за деца с участието
на писателката Стелияна Мартинова

Градска библиотека

200 лв.

МКБППМН

Патронен празник на
Начално училище „Иларион Макариополски“

НУ „Иларион Макариополски“,
Музей на Възраждането

200 лв.

„Сцена на талантите“
Празник на изкуствата за деца

Център за подкрепа за личностно
развитие,
Община Елена

500 лв.

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

-

-

-

1

АПРИЛ

Великденски празнични прояви: концерти, конкурси за
най-красиво великденско яйце, изложба на приложни
изкуства, пресъздаване на обичая Лазаруване

Клуб на пенсионера,
ЦПЛР, читалища на територията на
община Елена

Честване 1 май – Международен ден на труда.
Традиционен Неювски сбор.
Откриване на Майските културни празници в
Традиционен Неювски сбор с празничен концерт

500 лв.

-

Читалищата в общината, Клуб на
пенсионера „Възраждане“

900 лв.

-

1 – 2 май сбор на село Майско

Кметството на село Майско

-

-

2 май – сбор на село Палици

Кметството на село Палици

-

-

5-6 май сбор на село Беброво, село Гърдевци

Кметствата по селата

-

-

7 май – сбор на село Илаков рът

Кметството на село Илаков рът

-

-

Сбор на село Каменари

Кметството на село Каменари

-

-

72 години от края на Втората световна война и Ден на
Европа

Съюз на ветераните от войните,
Детска градина „Радост“

200 лв.

Празник на град Елена - 21 май
Ден на Светите равноапостоли Константин и Елена.
Съпътстващи прояви

Културните институции в града

10 000 лв.

Дарения

Елена Рок 2017 г.

-

1500 лв.

Дарения

24 май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост. Празнично шествие, поднасяне на
цветя и венци. Тържествен концерт

Училища, детски градини, народни
читалища

1000 лв.

-

24 май – сбор на село Мийковци

Кметството на село Мийковци

-

-

Детски празник по повод 1 юни
Международен ден на детето

ЦПЛР, училища и детски градини

300 лв.

МКБППМН

Моллови дни

-

-

-

Честване на 2 юни – Ден на Христо Ботев и загиналите за
свободата и независимостта на Р България. Отбелязване
141 години от смъртта на Сава Катрафилов и Йордан

Потомци на родовете Катрафилов и
Кършовски

200 лв.

-

МАЙ

ЮНИ

-

2

Попхристов Кършовски
4-5 юни сборове в селата Дрента и Константин

Кметствата по селата

-

-

Участие на деца в ХІV ромски фестивал „Отворено сърце“
град Велико Търново

Училища от територията на
община Елена

200 лв.

МКБППМН

Празник на балканските градове Елена, Котел, Дряново,
Трявна, Твърдица и Гурково –
„Балканът пее и разказва“

Община Гурково

1000 лв.

-

Народно читалище „Христо
Смирненски - 1890“ село Чакали

1000 лв.

Бюджет на
читалищата

19 юни сборове в селата Чакали и Яковци

Кметствата по селата

-

-

Четвърти празник на меда и пчеларството
„Медена седянка по еленски“ 2017 г.

Пчеларско дружество „Пчела“

2500 лв.

Средства на
съорганизатори
те, дарения

Трети празник на шарената черга в село Блъсковци

Кметския наместник на село
Блъсковци

300 лв.

Дарения

Годишен концерт на Школата
по изкуствата град Елена

Школа по изкуствата

200 лв.

Бюджет на ШИ

Празник на Еленския Балкан. Среща на пенсионерските
клубове от север и юг

ТД „Чумерна – 1901“
Клуб на пенсионера „Възраждане“
град Елена

-

Спортнотуристически
календар

Традиционно поклонение на Къпиновски манастир с
курбан за здраве на еленчани

Туристическо дружество
„Чумерна-1901“ град Елена

-

Спортнотуристически
календар

180 години от рождението на Васил Левски

Училищата на територията на
общината

350 лв.

МКБППМН

Сборове в селата Буйновци и Търкашени

Кметствата по селата

-

-

Гала балетен спектакъл с участието на звезди от
Национален балет София

Народно читалище „Наука – 1900“
село Марян, примабалерина
Диляна Никифорова

2500 лв.

Средства на
съорганизатори
те

Сборове в селата Марян, Руховци,
Раювци, Костел и Тодювци

Кметствата по селата

-

Дарители

6 септември 2017 г. – 132 години от Съединението на
Княжество България с Източна Румелия

-

100 лв.

-

ХV събор на народните читалища от община Елена
ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

3

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

Здравно – информационна кампания
„Шанс за нашите деца“

МКБППМН, РУМВР, ЦПЛР,
училищата от община Елена

-

Бюджет на
МКБППМН

Откриване на учебната 2016/2017 г.

Училища и детски градини в
община Елена

600 лв.

-

Честване на 22 септември 2017 г.
Ден на независимостта на България

-

100 лв.

-

Честване Деня на възрастните хора

Културен клуб на пенсионера
„Възраждане“

200 лв.

-

Шести празник на еленския бут

Местен съвет по туризъм,
Културни институции в града

10000 лв.

Дарения

Честване храмовия празник в село Блъсковци

Кметството на село Блъсковци

-

-

Честване 1 ноември – Ден на народните будители.
Връчване на званието „Будител на 2017“

Училищата в община Елена, Музей
на Възраждането

1000 лв.

-

Честване Деня на християнското семейство

ЦПЛР

100 лв.

-

Възпоменателно честване на 140 – годишнината от боевете
край град Елена и село Марян в Руско – турската
освободителна война. Литийно шествие, заупокойна
панихида, слово поднасяне на венци.

Единен Казашки съюз – България,
Кметския наместник на село
Марян, Музей на Възраждането

3000 лв.

Коледни и новогодишни празници – запалване светлините
на коледната елха, концерти, детски карнавал в град Елена,
изложби

Културните институции в града

4000 лв.

Дарения

Подпомагане на театралната дейност в община Елена

-

1500 лв.

Дарения

ОБЩО:

-

50 000 лв.
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