
ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за реализираните мероприятия свързани с изпълнение на Културен календар – 2018 

година 

 

    Планирането на културната дейност на община Гълъбово се извършва в началото на всяка 

календарна година с приемането на Културен календар, утвърден на заседание на 

Общинския съвет. 

    Настоящата информация цели да представи реализираните културни прояви и инициативи 

от календара за 2018 год. Основни акценти в календара бяха национални фестивали, 

конкурси, празници, бележити дати и юбилеи, официални празници и празници от обредния 

календар. 

    През 2018 година успешно бяха реализирани следните културни прояви: 

    На 6-ти януари българската православна църква чества Богоявление /Йордановден/. 

По традиция на този ден Светият кръст се вади от водите на яз.”Розов кладенец”. Тази 

година Кристиян Георгиев Янев на 19 години от Гълъбово, възпитаник на II ОУ „Христо 

Ботев” и ПГЕЕ „спаси” кръста. На победителя беше връчена парична награда в размер на 

100,00 лв., от името на кмета на община Гълъбово Николай Тонев и икона на Богородица да 

го пази и закриля. Кристиян сподели, че скача за първи път. Общо трима смелчаци плуваха 

за Кръста тази година. Другите двама вече бяха „спасявали” Кръста през изминалите 2016 г. 

и 2017 г. 

    На 8-ми януари в малката зала на Дома на културата, тържествено бе отбелязан 80-

годишния юбилей на нашата съгражданка Жечка Минкова. Представена бе и нейната 

авторска книга „НОСТАЛГИЯ в стихове и проза”. Гости на тържеството бяха: 

Председателят на Общински съвет г-жа Светла Боянчева, зам.кметовете инж. Пламен 

Бараков и Димитър Василев, общински съветници, Директорът на Дома на културата г-жа 

Дияна Сокерова, много приятели и роднини. Госпожа Минкова получи много цветя и 

поздравления. 

     21 януари – БАБИНДЕН! В днешно време по естествен път премина в Ден на родилната 

помощ. На този ден се отдават почит и уважение към хората в бели престилки, които са 

помогнали да дойде на белия свят новият живот. По този повод Община Гълъбово, 

ДК”Енергетик” и ДГ ”Наталия“ поздравиха АГО при МБАЛ Гълъбово. Децата от ДГ пяха и 

рецитираха стихчета с много любов за всички служители  на отделението. Те подариха 

тематични картички на лекарите-гинеколози, акушерките и санитарките. По стара българска 

традиция бе извършено и „поливане” на завеждащ отделението д-р Михайлова от младата 

майка Даниела Вълчанова. От името на Кмета на общината букет красиви цветя и подарък 

поднесе г-жа Гергана Стоева. Празникът продължи с почерпка, хубава музика, цветя и 

много усмивки. 

     На 3-ти февруари по инициатива на членовете на клуб „Св.Трифон Зарезан” 

с.Априлово бе организирано тържество по случай Деня на лозаря и винаря. Традицията в 

селото се възроди за 17-ти път с любезното съдействие на AES България, Контур Глобал 

„Марица Изток 3”, Кнауф, фирма „Агрофокус” ООД с.Априлово и други фирми от региона. 

И тази година в селото се събраха жители и гости, да отбележат празника. С няколко думи 

за приветствие към присъстващите се обърна кметицата на Априлово Иванка  Аширова. За 

да бъде берекетна годината, по традиция беше извършен обичаят „Зарязване на лозата” в 

дома на председателя на клуба Николай Филипов. Гост на тържеството бе и кметът на 

Калофер, който пристигна с две млади момчета – гайдарчета. Малките майстори на гайдата 

зарадваха  всички  със своите изпълнения. 

    В началото на месец февруари подобаващо беше отбелязан празникът на виното и в 

град Гълъбово и с.Обручище. В тази връзка се състоя ритуалното „Зарязване на лозата” в 

местността „Биволана” на лозата на Петър Тилев. Тържеството продължи на площада пред 

ДК „Енергетик”, където се извърши дегустация от инж.Вълчо Вълчев от Домейн Менада 

град Стара Загора и бяха определени най-добрите вина реколта 2017 г. в категориите – 

червено, бяло и розе. Към всички присъстващи приветствие отправи инж.Пламен Бараков - 



зам.кмет на Община Гълъбово. На всички победители бяха връчени награди, осигурени от 

Община Гълъбово. 

    В с.Обручище местните празнуващи този празник се събраха пред кметството на 
селото и под музикален съпровод се отправиха към къщата на сем.Радка и Жеко Жекови, 

винопроизводители, където бе извършен обичая „Зарязване на лоза”. На тържеството 

присъстваха председателят на Общински съвет Гълъбово Светла Боянчева, зам.кметът 

Димитър Василев и общински съветници. В ритуалната зала на селото, където продължи 

празникът бе избран Царят на виното и Царят на суджука. Вълнение у присъстващите 

предизвика появата на победителя от ТВ предаването по БТВ „Фермата 3” Яни Андреев. 

Организаторите благодариха сърдечно за съдействието на Община Гълъбово, на Кметството 

в Обручище, както и на спонсорите. Тържеството завърши с кръшни български хора. 

    На 19-ти февруари на сцената на Дома на културата се състоя концерт, посветен на 

145 години от гибелта на Васил Левски. Чрез танци и стиховете, децата от СУ ”Васил 

Левски” пресъздадоха идеите и делото на Апостола и доказаха, че той присъства не само в 

спомените, но и в ежедневието ни. 

    На 1-ви март в голямата зала на Дом на културата”Енергетик” се проведе „Празник 

на художествената самодейност”. Това е денят, когато на една сцена се събират всички 

самодейци от община Гълъбово - индивидуални изпълнители на народни песни и групи за 

автентичен и обработен фолклор. Участниците бяха повече от 150. Всички получиха 

грамоти от Общината. Традиционно самодейците от Гълъбово проявиха изключителен 

интерес към събитието. 

    На трети март в центъра на града жителите на Гълъбово отбелязаха Националния 

празник на Република България. Тържеството започна с изпълнение на Георги Панев на 

стихотворението „От Батак съм, чичо” от Иван Вазов и продължи с ритуал по вдигане на 

националното знаме. Слово за светлия празник изнесе г-жа Светла Боянчева - Председател 

на Общински съвет Гълъбово. Стотиците присъстващи на площада поднесоха венци и цветя 

на паметника на освободителите и паметника на загиналите във войните. 

    Тържеството продължи с концертна програма посветена на 140 години от 

освобождението на България. 

     На най-женския празник – 8-ми март, в Гълъбово гостуваха изпълнителите Росица 

Кирилова и Панайот Панайотов. На концерта организиран от Община Гълъбово и Дома 

на културата присъстваха стотици малки и големи жители и гости на града, за да чуят едни 

от най-любимите си песни. 

     БФСТД ДИДО „ЕРА – 3000” и военен клуб Пловдив организираха „Зимна магия 

2018”, в която своя хореографски талант показаха и балетна формация „Мания” с 

ръководител Йовчо Йовчев към ДК ”Енергетик”. Те се изявиха в стиловете: Съвременни 

танци, Етно-фолклор, Улични танци. Танцьорите спечелиха едно второ и две трети места. 

     На 7-ми април от 11.00 часа в кв.“Лозенец” бе отбелязан Международния ден на ромите. 

По този повод ромските граждани в продължение на 2 часа се забавляваха с огнените ритми 

на оркестър „Армани”. 

     Популярният и обичан народен оркестър „Авлигите” от град Стара Загора с 

ръководител Стайко Златев изпълниха най-доброто от репертоара си на Голямото 

Великденско хоро, организирано от община Гълъбово на Велика събота на площада пред 

Дома на културата. В продължение на 2 часа виртуозните музиканти свириха за радост на 

своите приятели и почитатели. 

     На 18-ти април в препълнената голяма зала на ДК ”Енергетик” се състоя 

дългоочакваната премиера на Общински театър. Талантливите и обичани актьори 

представиха пиесата „То беше чучулига, Жулиета” от Ефраим Кишон, под режисурата на 

Петър Тосков. За прекрасната си игра актьорите бяха щедро възнаградени с аплодисменти 

от вярната публика. С тази постановка нашите театрали се явиха на Международни 

театрални фестивали в Тополовград, Каварна, Лом и Самоков. В Каварна нашият театрален 

колектив бе удостоен с Първа награда за най-добър спектакъл, а в Тополовград – спечели 

втора награда. 

      Във връзка с изпълнение на Културен календар 2018 г. и Международния ден на 

детската книга и изкуства за деца на 8-ми май пред ДК ”Енергетик” по инициатива на 



Миглена Миткова, Градската библиотека организира „Празник на книгата”. В него взеха 

участие ученици от началните класове на всички училища в Община Гълъбово. Бяха 

проведени 4 забавни игри със състезателен характер. На всички победители и участници 

бяха раздадени награди, осигурени от Община Гълъбово. 

      На 13 и 14 май се проведе 28-ия Национален фолклорен фестивал на името на Янко 

Петров. На отритата сцена в Младежки център се състезаваха над 1472 участници-гъдулари 

самодейци и професионалисти, танцови състави, ансамбли, танцови клубове и фолклорни 

певчески самодейни групи от различни краища на България. Симеон Атанасов спечели 

приза на името на Янко Петров сред професионалистите, който обогати златната му 

колекция. 

      На 24 май сутринта в Гълъбово тръгна празнично шествие от Дома на културата до 

Младежкия център. В него се включиха всички училища, детски градини, Народно 

читалище „Просвета”, ДТС ”Гълъбчета”. Когато всички заеха своите места, на сцената бяха 

наградени заслужилите дейци на просветата и културата за 2018 год. Председателят на 

Общински съвет Гълъбово г-жа Светла Боянчева награди с плакет „Отличителен знак на 

Гълъбово I-ва степен” за високи постижения в областта на културата и просветата, грамота 

и парична награда колектива на Дома на културата, а с II-ра степен – II ОУ „Христо Ботев” 

гр.Гълъбово и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Обручище. След награждаването на сцената 

се изявиха учениците от училищата в общината и децата от детските градини. По традиция 

празникът завърши с кръшно българско хоро. 

      За поредна година на 25 май беше организирана бална вечер за всички абитуриенти 

от гимназиите в града – ПГЕЕ и СУ ”Васил Левски”. Всички зрелостници дефилираха в 

центъра на града и след това бяха официално посрещнати в ресторанта лично от Кмета на 

Общината г-н Николай Тонев, от г-жа Светла Боянчева- председател на Общински съвет, от 

двамата зам.кметове и други официални лица. Приветствие към Випуск 2018 г. отправи 

Кметът на общината. Актьорът Красимир Радков весели младежите и гостите на бала със 

скечове и любими песни. Така в смях, музика, танци и забавни игри абитуриентите 

посрещнаха изгрева на слънцето. 

      Деветдесетгодишен юбилей отпразнува НЧ „Зора-1928 г.” с.Мусачево. Юбилеят бе 

отбелязан тържествено точно на 24 май, когато се проведе и традиционният събор в селото. 

Слово за успехите през годините изнесе председателката Николинка Господинова. Гост на 

тържеството беше зам.кметът Димитър Василев, който поздрави всички присъстващи. 

      За девета поредна година ЕЙ и ЕС България организира специално събитие, с което 

да направи празника на децата на Гълъбово още по-вълнуващ. Компанията подари на 1-ви 

юни – Международния ден на детето представление на музикалната постановка „Макс и 

Мориц”. Двамата герои със своите пакости и многобройни смешни ситуации спечелиха 

стотици детски усмивки. 

      На 1-ви юни в голямата зала на ДК ”Енергетик” тържествено бе отбелязан 

Празникът на II ОУ „Христо Ботев” и 140 години от отриването на училището. Концерт-

спектакълът дълго ще се помни от учениците, родителите, учителите и гражданите на 

Гълъбово. Това беше кулминацията на честванията. 

      И тази година за седми пореден път се проведе МФФ „ Атлиманска огърлица- 

2018”. В конкурсната програма се състезаваха 220 колектива от България, Русия, Украйна, 

Грузия и Австрия. Танцовите състави към Дома на културата „Енергетик” също взеха 

участие във фестивала и съвсем заслужено бяха наградени от жури и публика. ТС 

”Гълъбчета” бе удостоен със специалната награда „Лауреат – първа степен”, награда на 

кмета на Китен, за отлично представяне в категория танцови състави. ТШ „Шарени 

мъниста” получи наградата „Лауреат първа степен” и златен медал. 

      На 16 и 17 юни в Карнобат се състоя V-ия Балкански фестивал на изкуствата. В 

рамките на фестивала се проведе и първият национален танцов конкурс „Общи корени”. 

Танцова школа „Шарени мъниста” при ДК ”Енергетик” също взе участие. Темпераментните 

танцьори от Гълъбово оставиха без дъх зрителите със своите изпълнения. С невероятното си 

майсторско изпълнение те спечелиха публика и жури и заслужено бяха удостоени с най-

високата награда на конкурса – Приз „Тракия танцува и ликува”, грамота и парична премия 

на стойност 500 лева. 



      Празничната програма по повод 49 години от обявяването на Гълъбово за град 
стартира на 29.08. с откриването на уникална изложба във фоайето на Общината 

„Археологическите богатства на Гълъбово” на която се  показаха част от намерените съдове 

и предмети, открити при разкопките до 1995 г. и през 2018 година. 

      На следващия ден 30 август на стадион „Христо Ботев” отборът на „Общината” игра 

футболен мач с „Отбора на сърцето”. По-късно вечерта на сцената на Младежки център се 

изявиха  рапърите Спенс, Лео, Дичо, Играта, Монти и Петя Алекса. Едно незабравимо щуро 

шоу за младите хора в града. 

      Една от вечерите на 31.08. бе запазена за музикантите от фолклорен оркестър 

„Орфей” - Пловдив с главен художествен ръководител Георги Янев. В продължение на 

часове се виха кръшни български хора под звуците на оркестъра и песните на солистите 

Пепа Янева и Таня Стоева. Оркестър ”Орфей” е убедителен защитник на правото на 

младото поколение да има своя модерна фолклорна музика. 

      През първия ден на месец септември в града се състоя традиционното дамско рали, 

което бе част от програмата за празника на града. В състезанието взеха участие 26 дами от 

Гълъбово, Габрово, Перник, Хасково, Стара Загора и Пловдив. Победител стана Ивелина 

Георгиева с най-добро време от 1:42:81. За най-млад и най-атрактивен състезател журито 

определи 20 годишната Божидара Божинова от град Габрово. Състезателките бяха 

наградени от кмета г-н Николай Тонев, който даде и старта на ралито. 

      Глория и Симона Загорова пяха вечерта на 1.09. и близо 2 часа забавляваха своите 

фенове и гостите на празника по случай 49 години от обявяването на Гълъбово за град. 

Симона Загора, която за първи път посещава нашия град пожела на жителите да вярват в 

себе си и да преследват мечтите си.   

      Домът на културата ”Енергетик” отбеляза с голям концерт своя 50-ти рожден ден. 
На сцената, пресъздаваща неговата история в снимки, като на филмова лента, се 

представиха певци и танцьори, чийто творчески път е неразривно свързан с този храм на 

изкуството. Изявиха се Димитър Бонев, сестри Диневи,Емилия, Деница Янкова, Петя и 

Галин Гочеви, Веселина и Румен Русеви. Вихрено играха танцьорите от съставите 

„Гълъбчета” и „Шарени мъниста”, балетистите от „Мания”, водени от топлия глас на 

конферасието Георги Панев - самодеец-артист. 

      Международна научна конференция „Гълъбово в Югоизточна Европа и отвъд: 

културни контакти и взаимодействия през III- II хил пр.Христа” се проведе между 24 и 

27 октомври в Гълъбово. Конференцията бе посветена на 30-тата годишнина от началото на 

разкопките на селищната могила „Асара” край града. Внушително беше участието на учени 

от Балканските страни. И през трите дни археолозите от Турция, от университети в 

Истанбул, Анкара, Бурса и Измир, специалисти от Румъния и Гърция изумиха аудиторията с 

новите открития на разкопки в региона, които имат пряка връзка с откритото в селищната 

могила край Гълъбово. В дните на конференцията много интересни проучвания докладваха 

и учени от Франция, Великобритания, Германия, Румъния, Белгия, Чехия и Япония. 

      Камино…Ел Камино… Пътят на завръщането и опознаването на себе си… На 21 

ноември в малката зала на ДК ”Енергетик” се проведе среща-разговор с Тихомир Иванов. 

Младо момче извървяло този път който представи своята книга „Камино”. „Следете 

знаците! Buon Camino!” - това бе посвещението към читателите от град Гълъбово. 

      На 3.12. бе отбелязан Международният ден на хората с увреждания. Заместник-

кметът Димитър Василев поздрави всички присъстващи в голямата зала на Дома на 

културата и подари сребърна икона на председателката на организацията в Гълъбово г-жа 

Веселина Борисова от името на Кмета. Тържеството продължи с концертна програма, която 

изнесоха местни самодейни певчески състави. 

      Заместник-кметът на община Гълъбово инж.Пламен Бараков заедно с Дядо Коледа 

тържествено „запалиха” светлинките на градската коледна елха на 3 декември. В 

празничната програма участваха деца от училищата на града. С това беше даден символичен 

старт на Коледните тържества в цялата община. 

      „Четете, за да живеете!” е казал Гюстав Флобер. На 12.12. в малката зала на ДК 

„Енергетик” съгласно Културен календар 2018 г. бяха наградени най-добрите читатели за 

годината според броя на прочетените от тях книги. Тази година приза „Читател на годината” 



спечели г-жа Диана Атанасова с 133 прочетени книги. Всички отличени бяха наградени от 

Миглена Миткова библиотекар. Наградите са осигурени от община Гълъбово. 

      Празничният традиционен концерт в навечерието на Рождество Христово и Нова 

година препълни голямата зала в Дома на културата в Гълъбово  на 18 декември. Децата и 

учениците от града пяха, танцуваха, свириха, рецитираха, изпълниха атмосферата с радостта 

от очакването на вълшебните празнични дни. Послания за мир и благополучие, надежда и 

любов, здраве и късмет полетяха към небето, за да стигнат звездите и сбъднат желания. 

Защото на Коледа се случват чудеса! 

      Реализираните културни мероприятия през 2018 година допринесоха значително за 

разнообразяване ежедневието на местната общност. Затова ще продължаваме така, че 

младите и по-зрели хора от общината да бъдат удовлетворени от онова, което им даваме. 
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