
 

 

 

 

 

 

Наименование на 

културното събитие 

Дата и място Кратко описание Организатори 

 

Празник 

06.01.2019 г. 

Яз.”Розов 

кладенец” 

Отбелязване на Йордановден /Богоявление/ 

Изваждане на Светия кръст от водата 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Съвместно с църквата                                  

 

Празник 

08.01.2019 г. 

21.01.2019 г. 

Ритуални зали 

 

Ден на родилната помощ Община Гълъбово 

ДК ”Енергетик” 

Пенсионерски клубове 

 

Ден на лозаря и винаря 

09.02.2019 г. 

Площада пред 

Кметство 

с.Априлово 

„Трифоне, Трифон Зарезан”-честване празника 

на лозаря и винаря с членовете на клуб 

„Трифон Зарезан” в с.Априлово. В тържеството 

взимат участие и жителите на селото. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Клуб „Св.Трифон 

Зарезан” 

 

Ден на лозаря и винаря 

10.02.2019 г. 

Площада пред ДК 

„Енергетик” 

Чества се Денят на лозаря и винаря. Празникът 

има дългогодишна история и цели да се 

популяризира Денят на лозаря.  Конкурс за най-

добро бяло, червено и розе вина. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Клуб на лозаря и 

винаря 

 

Ден на лозаря  и винаря  

16.02.2019 г. 

Ритуална зала 

с.Обручище 

Ритуално отбелязване на Деня на лозаря и 

винаря - подрязване на лозина за берекет и др. 

Община Гълъбово 

Кметство с.Обручище 

ПК, НЧ 

Тържествено отбелязване 

на 146-годишнина от 

гибелта на Васил Левски 

19.02.2019 г. 

Голяма зала 

ДК „Енергетик” 

„Жив си Апостоле”- концертна програма с 

участието на учениците от СУ „Васил Левски”.  

Общоградско тържество. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

СУ „Васил Левски” 

 

Ден на самодееца 

01.03.2019г. 

Голяма зала 

ДК „Енергетик” 

„Със сърце за самодейността” - честване деня 

на любителското художествено творчество с 

участието на всички самодейци от Община 

Гълъбово.  

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Читалища 

Тържествено отбелязване 

на Националния празник 

на Република България и 

141години  от 

Освобождението от 

03.03.2019 г. 

Площада пред 

ДК „Енергетик” 

„ На теб, Българийо свещена, покланям песни 

си сега” - честване на Трети  Март – 

национален празник на България. Включва 

ритуал по вдигане на националния флаг, слово 

за празника, поднасяне на венци и цветя и 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Кметства 
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османско владичество. тържествено поклонение пред паметниците. 

Концертна програма. Трети Март се отбелязва 

и в селата от общината. 

 

Празник 

08.03.2019 г. 

Голяма зала 

ДК „Енергетик” 

„С обич за Вас”- отбелязване на 

международния ден на жената. Концерт с 

участието на гост-изпълнител. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

 

 

 

Юбилей 

30.03.2019 год. 

ДК „Енергетик” 

фоайе 

45 год. есперантско дружество „Гълъб на мира” 

100 години списание Български есперантист 

ДК „Енергетик” 

Есперантско дружество 

 

Седмица на книгата 

05.04.2019 г. 

библиотека 

„Библиотекар за един ден” – ден на отворените 

врати в градска библиотека 

Община Гълъбово 

ДК „Енергетик” 

Гр.библиотека 

 

Празник на ромите 

08.04.2019 г. 

Площада   

в кв.”Лозенец” 

Денят е посветен на ромските граждани от 

Община Гълъбово.  

С участие на професионален оркестър. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

 

 

Седмица на книгата 

10.04 –15.04.2019г. 

Библиотека 

По места 

„В света на детската приказка” – седмица 

посветена на книгата и изкуствата за деца. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Отдел „Образование“ 

 

Седмица на книгата 

м.04.2019 г. 

Библиотека ДК 

„Енергетик” 

Литературно четене с децата от детските 

градини в града, по случай ”Международния 

ден на книгата” 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

библиотека 

 

Великденски празници 

19.04.-29.04. 

2019 г. 

 

„Ой Лазаре, мой Лазаре” – пресъздаване на 

обичая Лазаруване - по селата.  

Голямо Великденско хоро. 

Община Гълъбово 

ДК „Енергетик” 

Читалищата 

 

Премиера 

 

18.04.2019 г. 

Голяма зала 

ДК”Енергетик” 

 „Другият  човек” от Пьотр Гладилин - 

Премиера на Общински самодеен театър 

Гълъбово. 

Община Гълъбово 

ДК „Енергетик” 

 

 

Празник на книгата 

23.04.2019 г. 

Малка зала  

ДК „Енергетик“ 

Световен ден на книгата и авторското право. 

Представяне на книга от автор от община 

Гълъбово. 

Община Гълъбово 

ДК“Енергетик“ 

Гр.библиотека 

 

Ден на Европа 

09.05.2019 г. 

Площада пред 

ДК „Енергетик” 

Отбелязване Деня на Европа. Конкурс за 

рисунка. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Отдел „Образование“ 

Национален фолклорен 

фестивал „Янко Петров” 

18-19.05.2019 г. 

Площада пред 

ДК „Енергетик” 

XXIX Национален фолклорен фестивал „Янко 

Петров”. Конкурс за гъдулари, танцови състави 

и самодейни фолклорни групи. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

 

 

 

Майски дни на културата 

07.05.-31.05.2019 г. 

 

24.05.2019 г. 

Голяма зала 

ДК „Енергетик” 

„Върви народе възродени” – ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

Церемония по връчване на наградите на 

Община  Гълъбово за „Особен принос” в 

областта на културния живот и образованието.  

Манифестация на учениците от училищата и 

децата от детските градини в град Гълъбово. 

Тържествен концерт. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Отдел „Образование“ 

Младежки център 

Майски дни на културата 

07.05.-31.05.2019 г. 

24.05.2019 г. Абитуриентски бал  Община Гълъбово  

Отдел „Образование“  

 

Майски дни на културата 

07.05.-31.05.2019 г. 

21-31.05.2019 г. 

Фоайе 

ДК „Енергетик” 

Конкурс за рисунки на тема „Моят  град 

Гълъбово - настояще и бъдеще” във връзка с 50 

години от обявяването на Гълъбово за град. 

Участват всички деца от общината /по 

желание/. Отличените рисунки ще бъдат 

наградени и изложени в изложба в дните на 

тържествата посветени на  Юбилея. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Отдел „Образование“ 

 

Юбилей 

24.05.2019 г. 

с.Обручище 

Честване на 160 години от откриването на ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий”  

Училище 

с.Обручище 

Майски дни на културата 

07.05.-31.05.2019 г. 

31.05.2019 г. 

Голяма зала  

ДК „Енергетик 

Гостуване на театър „Сълза и смях“ – София с 

постановката „Жена ми се казва Борис“ 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 
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Международен ден на 

детето 

01.06.2019 г. 

Площада пред 

ДК „Енергетик” 

Детски празник, който включва множество 

прояви – концерти, изложби, аниматори и игри.  

Организира се съвместно с AES. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Отдел „Образование“ 

 

Юбилей  

 

м.06.2019 г. 

читалище  

Честване на 95 години от основаването на НЧ 

„Отец Паисий -1924”с.Обручище. 

НЧ с.Обручище 

 

 

Лятна ваканция 

15.06-31.08.2019 г. 

ДК „Енергетик” 

 

„Ваканция в библиотеката”- забавно лято с 

игри, прожекция на детски филмчета, 

компютърни занимания, спортни игри, четене и 

оцветяване на книжки. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Тържествено честване 

празника на града.  50 

години от обявяването на 

Гълъбово за град. 

Традиционен панаир. 

26.08 - 1.09.2019 г. 

Голяма зала 

ДК „Енергетик” 

Открита сцена. 

За празника се организира програма с концерти, 

изложби, спортни прояви и др.  

Фотоизложба „Гълъбово- уловени мигове”. 

Церемония по връчване званието „Почетен 

гражданин на Гълъбово”. Дамско рали. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Младежки център 

 

 

Празник 

 22.09.2019 г. 

ДК „Енергетик” 

„Днес е ден велик за нази, братя българи 

навред”. 

Честване на 111 години от обявяването на 

Независимостта на България. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

 

 

Фестивал  

м.09.2019 г. 

Читалище 

VII-ми Фолклорен Фестивал „Обручище пее и  

танцува”. 

Община Гълъбово 

Кметство, НЧ 

„Отец Паисий” 

Юбилей м.10.2019 г. 35 години от откриването на СУ „Васил 

Левски”. 

Община Гълъбово 

СУ „В.Левски” 

Тържествено отбелязване 

на Деня на народните 

будители 

1.11.2019 г. 

ДК”Енергетик” 

 

„Чест и слава, вечна слава Вам будители  

народни”. Чества се по училища.  

Община Гълъбово  

Училища 

 

Празник 

03.12.2019 г. 

Голяма зала 

ДК „Енергетик” 

Концерт посветен на Международния ден на 

хората с увреждания. В концерта участват ГАФ 

/група за автентичен фолклор / към 

пенсионерските клубове от Общината.  

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Клуб на инвалида 

 

 

Коледни празници 

3.12.-20.12.2019 г.  

Площада пред 

общината 

Открита сцена 

 

Предколедни  празници „Камбани коледни 

звънят”- започват с коледната украса на града и 

тържествено запалване светлините на градската 

елха. Концертни изяви в цялата община и града. 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

Читалища 

 

Концерт 

18.12.2019 г. 

Голяма зала  

ДК „Енергетик” 

„Пак Коледа е, празник вечен”- общоградски  

коледен концерт 

Община Гълъбово  

ДК „Енергетик” 

 

 

Коледа 

 

декември 2019 г. 

 

Пресъздаване на обичая  Коледуване в 

населените места в Община Гълъбово. 

Община Гълъбово  

Читалищата в 

Общината 

 

Този календар остава отворен, както за някои промени на проявите, залегнали в него, така и за вмъкване на нови, 

възникнали след неговото приемане.  

 

 

 

Изготвил:  

Директор на ДК „Енергетик” 

Дияна Сокерова 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 


