
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 

2021 г. 

№ Дата МЕРОПРИЯТИЕ ДЕЙНОСТ/ПРОЯВА 
МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

1 

04.01.2021 

08.01.2021г. 

170г. от р. на Т. Каблешков 

165г. от р. на Райна Княгиня 
Витрина 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „Заря -1957”    

с. Минерални бани 

2 

 

 

 

 

06.01.2021г. 

 

Честване годишнина от 
рождението на Христо Ботев - 

при спазване на 
ограничителните мерки за 
пандемията Covid – 19, 

въведени за периода. 

Химн, Биографични 

данни, Стихотворения -

Венец 

с. Спахиево  

Паметник 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Йордановден – предания, 
обичаи 

 Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

173 г. от рождението на 
Христо Ботев 

Витрина с материали 

свързани с Христо Ботев 
Библиотека 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

3 07.01.2021г. 
Ивановден /Свети Йоан 

Кръстител/ - фейсбук 
  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 



4 

 

08.01.2021г. 

Бабинден-български обичаи и 

ритуали – фейсбук. Подаръци 

за най-възрастните жени в 
селото 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

5 13.01.2021г. „Ден на българското кино” 
Прожекция на български 

филм 
Библиотека 

НЧ “Будилник-

1903” 

с.Сусам 

6 14.01.2021г. 

391 г. от рождението и 316 г. 
от смъртта на Шарл Перо 

(12.01.1628–15.05.1703)  

 

• 121 г. от смъртта на Луис 
Карол (27.01.1832–14.01.1898) 

1.ПРОЧИТАНЕ НА 

ПРИКАЗКИ- 

“Пепеляшка”; “Червената 

шапчица”; “Спящата 

красавица” и др. 

 

2. Запознаване с откъс от 

произведение на 

английски писател, автор 

на приказки и 

стихотворения за деца : 

“Алиса в страната на 

чудесата” 

1.ЦДГ- 

,,Снежанка“- 

филиал 

 

 

 

2.След обед в 
СОУ,,Христо 

Ботев’’ 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

7 

 

 

 

 

 

21.01.2021г. 

„Бабинден“ Пресъздаване  на обичаи Минерални бани 
НЧ „ Заря -1957”    

с. Минерални бани 

„Бабинден“ 

 

Бабин ден-  Народен 

обичай и увеселение на 

жените от селото. 

Читалище 
Заседателна зала 
в кметство с. 
Караманци 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Посещение в дома на 
дългогодишната акушерка на 

селото 

с.Боян Ботево Читалище 
НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 



 Запазване на традицията 
„Бабин ден“ 

Закупуване на санци, 

кърпа, сувенир, цвете на 

бабата- акушерка и 

фелшерка на селото. 

Библиотеката 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Бабин ден- Ден на родилната 
помощ 

Възстановка на ритуала 

„Поливане на 

бабата”;празнична   

програма 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с.Сусам 

8 21.01.2021 „Бабин ден” 
Закупуване кърпа,сапун и 

цвете 
Посещение на 
мед.лице 

НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

9 
Февруари 

2021г. 
Творческа работилница Изработка на мартеници 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

10 

 

 

01.02.2021г. 

 

Ден на лозаря /Трифоновден/ - 

Обичай и предания – фейсбук, 

лекция 
  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

„Трифон Зарезан” Най-добро домашно вино 
Залата на 
читалището 

НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

11 04.02.2021г. 
„Световен ден за борба с 

рака” 

Беседа с гост местният 

фелдшер 
Библиотека 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

12 

 

 

 

 

,,Трифон зарезан’’ 

 

,,Свети Валентин ,, 

 

Денят на лозаря- как са 

подрязват асмите-лекция. 

 

Свети Валентин-

 закрилник на влюбените / 
лекция за 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



14.02.2021 г. 

 

автобиографията/ 

Изработка на  картички за 
деня на любовта 

Читалня 
Читалищно 

настоятелство 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

Ден на лозаря-„Трифон 

Зарезан”- 

Конкурс за най-добро 

домашно вино,народно 

веселие, участие на 

самодейците от мъжката 

група  в ритуала 

„Зарязване” 

Лозов масив 

Кметство с.Сусам 

и съорганизатори 

:общ.Мин бани и 

НЧ “Будилник-

1903”с.Сусам 

13 18.02.2021г. 

148г. от обесването на Васил 

Левски 

 

 

Табло Библиотеката 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

14 19.02.2021г 

148 години от обесването на 
Васил Левски 

Васил Левски в 

литературата/запознаване 
на децата с произведения 

за Апостола, 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Годишнина от обесването на 
Васил Левски – химн, рецитал 

и беседа – при спазване на 
ограничителните мерки за 
пандемията Covid – 19, 

въведени за периода. 

Химн, Биографични 

данни, Стихотворения -

Венец 

с. Спахиево  

Паметник 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928г.” 

с. Спахиево 



Годишнина от обесването на 
Васил Левски 

Витрина от 

книги,полагане на венец 

на паметната плоча 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Обесването на Васил Левски Направа на табло Библиотека 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021г. 

 

Баба Марта 

Ден на любителското 

творчество 

Връзване на мартеници 

Празник със самодейците 
Минерални бани 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Ден на мартеницата 

 

Снабдяване,изработване и 

накичване на децата от 

училище и детска градина 

с мартеници 

СУ,,Христо 

Ботев’’и 

ЦДГ,,Снежанка’’
-филиал 

с.Караманци 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Ден на самодееца 

Под мотото - Да си 

самодеец, се иска сърце и 

душа!Стари самодейци 

разказват на младите 
самодейци за своите изяви 

на сцени. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Закичване на мартеници на 
децата от детската градина и 

населението на селото 

Детска Градина с.Боян 

Ботево 
Читалище 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 



Ден на мартеницата – 

прескачане на огън, връзване 
на мартеници - при спазване 
на ограничителните мерки за 
пандемията Covid – 19, 

въведени за периода. 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Ден на самодееца  Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Баба Марта 

Закупуване на материали 

и изготвяне на мартеници 

съвместно с детската 

градина. 

Детска градина 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

16 

 

 

01.03.2021г. 

 

 

Празник- Баба Марта в Сусам; 

Ден на самодееца 

Закичване с мартеници 

-концерт на Самодейните 
колективи към 

читалището 

Центъра на 
с.Сусам 

Заведение в 
Минерални бани 

НЧ “Будилник-

1903” 

с.Сусам 

Баба Марта 

 

Закупуване на мартеници  
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

17 

 

 

 

 

 

03.03.2021г. 

Национален празник на 
България 

Поднасяне на цветя по 

повод 143г. от 

освобождението на 

България 

с. Спахиево 
НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Денят на Освобождението на 
България. 

Рецитал по случай 

празника 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Национален празник – 

изложба, подмяна знамена 
 

с. Спахиево  

Паметник 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 



 

 

Освобождението 

на България 

Витрина от книги в 

библиотеката по случай 

Освобождението на 

България  и 

мултимедийна прожекция 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Освобождението на България Изготвяне на табло Библиотека 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

18 08.03. 2021 г. 
Международен ден на жените 

– честване при отмяна 
пандемията Covid – 19. 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2021г. 

 

 

Благодаря ти, Мамо! 

Празник на детските 
групи пред родители/ 

поднасяне на цвете 
Зала 

НЧ „ Заря -1957 

с. Минерални бани 

Международен  ден на жените 
8 МАРТ- Ден на жената 

тематична вечер 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Събиране с членове от 
читалищното настоятелство 

Минерални бани 

/Читалня/ 

Читалищно 

настоятелство 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

Международен  ден на жената 
Закупуване на цвете 

сувенир 
Библиотека 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Международен ден на жената 
Развлекателна програма 

за жената-конкурс 
„Кулинарно изкушение” 

Залата в 
читалището 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 



Международен ден на жената Закупуване на цветя 
Залата 

с.Сираково 

НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

19 09.03. 2021г. 
Битката при Клокотница – 

беседа и изложбени 

материали 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

20 14.03.2021г. Сирни заговезни Вземане на прошка Минерални бани 
НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

 

 

 

14.03. 2021г. 

 

Сирни Заговезни – обичай 

„Вземане на прошка“ 
  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

--„Сирни заговезни” 

Празнично хоро от 

самодейците и обичаите 
„Хамкане” и „Въртене на 

оратник”с участие на деца 

от селото. 

Центъра на 
с.Сусам 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

21 

 

 

21.03.2021г. 

 

 

150г. от смъртта на д-р Петър  

Берон 

Кой е д-р П.Берон? Буквар  

с различни поучения 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Световен ден на поезията – 

популяризирай четенето, 

писането и публикува      нето 

на поезия по света 

Конкурс на тема: 

,,Млад поет’’. 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

22 22.03.2021г. Посрещане на първа пролет 

Изработване на 

поздравителни картички с 
деца от селото/които ще ги 

подарим/ 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



23 
23.03.2021г. -
27.03.2021г. 

30г. от смъртта на Ел. Багряна 
135г.от смъртта на 

Д.Чинтулов 

Време за поезия 
Библиотека                

НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

24 25.03. 2021г. 
Благовещение – традиции и 

обичай - фейсбук 
  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

25 30.03.2021г. 55г. от смъртта на Д. Димов Витрина с избрани творби 
Библиотека                

НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

 30.03.2021г.. 
Часът на Земята е час за 
размисъл за планетата 

Последиците от пожарите 
в Амазония  “белите 
дробове на планетата”, 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

26 31.03.2021г. 
Да почистим природата 

заедно деца 
Да почистим парка в 

с.Караманци 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

27 април 2021 г. Да засадим дръвче 
Да изчистим двора на 

кметството, читалището 
Пред кметството 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

28 01.04.2021г. Деца четат на деца Читалня Читалище 
НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

29 

 

 

 

02.04.2021г. 

200г. от рождението на 
Г.С. Раковски 

Идеолог на възраждането - 

беседа 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 



 
Ден на детската книга 

„Маратон на четенето” 

 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

30 
05.04.2021г.-
09.04.2021г 

Седмица посветена на 
детската книга 

Любими приказни герои 
Библиотека                

НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

31 

005.04.2021г. 
090909.04.2021 г. 

 

Седмица на детската книга и 

изкуствата за деца 

,,Маратон на четенето’’- 

Представяне на 

съвременни български 

автори и прочит на техни 

произведения в отделни 

класове 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

32 20.04.2021г. 

145г. от избухването на 
Априлското въстание и 

сформирането на 
хвърковатата чета на 

Бенковски 

Витрина 
Библиотека                

НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

33 20.04. 2021г. 
145 години от Априлското 

въстание  - изложба – лекция 

Химн, Биографични 

данни, Стихотворения -

Венец 

Залата на 
читалището 

фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

34 23.04. 2021г. 
Световен ден на книгата и 

авторското право 
  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

35 

 

 

24.04.2021г. 

 

Лазаров ден 
Наричане за здраве и 

благоденствие 
Минерални бани 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

126 г. от рождението на 
Елисавета Багряна, българска 

поетеса (1893 – 1991); 

„Вечната и святата“- 

Припомняне на 

произведения на поетесата 

пред поканени редовни 

читатели. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



36 

 

 

 

25.04.2021г 

Цветница 
Изложба – „Най- 

оригинално цвете“ с 
награди I, II, III място 

Библиотека 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Цветница 
Плетене на венци от 

върбови клонки 

Храм Св. Георги 

Минерални бани 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Цветница Изложба на цветя Библиотека 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

 25.04. 2021г. 

Цветница – направа на венци 

– най-красив венец мегдана -
при спазване на 

ограничителните мерки за 
пандемията Covid – 19, 

въведени за периода. 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с.Спахиево 

37 

 

 

29.04.2021г. 

 

Велики четвъртък 
Беседа и боядисване на 

яйца 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Велики четвъртък 

Боядисване на яйца с 
участието на деца от 

селото 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

38  
Да почистим България за един 

ден 

Инициатива за почистване 
на селото 

с.Сусам 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

39 

 

 

Великден 
Изложба на шарени яйца, 

курабии и козунаци. 
ЦДГ 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 



 

 

02.05.2021 

 

 

Великден – на мегдана - при 

спазване на ограничителните 
мерки за пандемията Covid – 

19, въведени за периода. 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Великден 

Великденски празник-

конкурс за най-красиво 

изписано яйце 
Библиотека 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Великден Изложба най-шарено яйце Залата 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

40 

 

 

06.05.2021г. 

 

Гергьовден 

Вадене на Мартвал с  
наричания 

 

В Габаач махала 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Гергьовден 

Участие на самодейните 
състави в с.Бодрово и 

с.Горски извор 

с.Бодрово 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

41 

 

 

 

09.05.2021 г. 

 

Ден на Европа- ден на 
европейските общности 

Лекция на тема: Какво е 
значението на 9-ти май и 

защо точно тази дата е 
избрана за ден на Европа. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Ден на Европа- ден на 
европейските общности 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Ден на победата 

Полагане на венец на 

паметната плоча на 

загиналите във втората 

световна война жители на 

селото 

Центъра на 
селото 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 



42 

 

 

11.05. 2021 г. 

Национален ден на 
библиотекаря 

Свети Свети Кирил и 

Методий 

 Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Национален ден на 
библиотекаря 

„Дари книга, дай нов шанс 
на старата библиотека –
организиране на кампания 

за събиране на книги. Стани 

библиотекар за един ден/да 
покажем задълженията на 

библиотекаря/ 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

43 12.05.2021 Рамазан Байрям 
Отбелязване на празника с 

почерпка от бонбони 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

44 13.05.2021г. 
Посещение в дома на 

възрастните и самотни хора 
с.Боян Ботево 

Читалище и 

Кметство 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

45 14.05.2021г. Рамазан Байрам Честване на празника Библиотека 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

46 16.05.2021г. 
318г.от смъртта на  Шарл 

Перо 
Закупуване на книжки 

ЦДГ- 

,,Снежанка“- 

филиал 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

47 20.05.2021г. „Китна Тракия  пее и танцува” 

Участие на самодейните 
състави в „Китна 

Тракия”гр.Хасково 

гр.Хасково 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

48 24.05.2021г. 

Ден на българската просвета и 

култура и на славянската 
писменост – беседа, подаръци 

за най-малките, публикация 

 Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 



НФС „Празник на черешата“ – 

с. Крепост – при отмяна на 
пандемията 

 с. Крепост 
НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

„Китна Тракия“  - гр. Хасково 

при отмяна на пандемията 
 гр. Хасково с. Спахиево 

 

 

 

 

 

24.05.2021г. 

 

Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост 

Изготвяне на табло Библиотека 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост 

Честване деня на 

славянската просвета и 

култура-рецитал и 

презентация 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост 

Среща с малките читатели Библиотека 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

Денят на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост 

Празник на читалището-

отбелязан според 

обстановката със стихове 
и песни 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

49 

 

 

 

 

Международен ден на детето Празник Минерални бани 
НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Първи юни  -ден на детето 

Ден на детето - Рисунка на 

асфалт /пред парка/ -

участват деца от селото 

с.Караманци 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



01.06.2021г. 

 

Закупуване на подарък за 
малките потребители в 

библиотеката 
Читалня Читалище 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

Ден на детето под надслов: Да 
танцуваме игрите на баба и 

дядо 

 Площад 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

 

 

 

01.06.2021г. 

 

Ден на детето 
Поднасяне на лакомства 

на децата 

ЦДГ- 

,,Снежанка“- 

филиал 

 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

„Международен ден на 
детето” 

Прожекция на 

анимационни филми 
Библиотеката 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

50 

02.06.2021 

 

Ден на Христо Ботев Изготвяне на табло Библиотека 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

Ден на Ботев – честване при 

спазване на ограничителните 
мерки за пандемията Covid – 

19, въведени за периода. 

Химн, Биографични 

данни, Стихотворения -

Венец 

с. Спахиево  

Паметник 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

145г. от смъртта на Христо 

Ботев 

Поднасяне на цветя на 

паметника с. Спахиево 

витрина 

с. Спахиево 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Ден на  Христо Ботев 

Патронен празник на 

училището/изплитане на 

голям венец /и поставяне в 

Училище. 

СУ,,Христо 

Ботев’’ 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



Ден на Ботев Табло и витрина Библиотека 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Ден на Ботев и загиналите за 
свободата на  България 

Витрина от книги Библиотеката 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

51 03.06.2021г. 
Селищен празник „Еленка и 

Костадинка“ 

Участие в провеждането 

на празника съвместно с 
кметството с покани за 

гостуваш състав от 

общината, почерпка 

Центъра на 
селото 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

52 19.06. 2021г. 
258 години от написването на 
История Славянобългарска 

 Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

53 

 

 

 

 

 

24.06.2021г. 

 

Еньовден 
Билките – здраве от 

природата 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Еньовден – обичай – чай с 
билки 

 Площад 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Еньов ден 

Разходка с цел събиране на 

билки с участието деца от 

селото 

 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

 

Участие на групите за 

автентичен фолклор във 

фестивала в с.Крепост 

с.Крепост 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 



Еньовден – космически, 

магически и лечителски 

празник 

 

Начало на лятна 

занималня с деца -1ви ден 

за билки край селото 

,беседа свързана с 
празника,какви билки се 
срещат в нашия край. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

54 26.06.2021г. Лято 2021  в читалището 

Начало  на летен маратон 

за най- много прочетени 

книги през лятото. 

Информиране на децата с 
правилата на състезанието 

и наградите. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

55 

Юли – 

Август 

2021г. 
Забавно лято в библиотеката 

Поредица от срещи с 
децата на минерални бани, 

заедно  четем, рисуваме, а 

защо не и  да танцуваме 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957”    

с. Минерални бани 

56 
02.07.-

06.07.2021г. 
Весела ваканция с чудния свят 

на приказките. 

Четене на български 

народни приказки,рисунка 

на герой и откъс от 

приказка с деца от първи и 

втори клас. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

57 07.07.2021г. 
Св. Неделя – водосвет на 

параклиса  и хоро на мегдана 
  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

58 09.07.2021г. 

Годишнина от рождението на 
Иван Вазов – рецитал на 
стихове и изложбени 

материали 

 

В залата в 
читалището 

фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

59 

 

 

184 год. от рождението на 
Апостола на свободата 

Витрина посветена на 

апостола,поднасяне на 

цветя и венец пред 

барелефа на апостола в 

с.Спахиево 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



18.07. 2021г. 

 

184 години от рождението на 
Васил Левски – Посещение в 

дома на възрастните и 

самотни хора  рецитал 

Химн, Биографични 

данни, Стихотворения -

Венец 

 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

60 

 

 

20.07.2021г. 

 

Курбан Байрям 
Раздаване на бонбони по 

случай празника 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Курбан Байрям 

Посещение в дома на 

възрастните и самотни 

хора 

Читалище и 

Кметство 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

 21.07.2021г. Курбан Байрам Честване на празника Кмеството 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

61 
26-30.07. 

2021г. 
Лятна занималня 

1ви ден –открита читалня 

пред библиотеката.2ри и 3 

ти ден- рисуване върху 

речни камъни и 

украсяване на рисунки на 

рокли с ежедневни обекти. 

4 ти ден – Сръчни ръце – 

изделия от подръчни 

материали. 

5ти ден –Направа на 

малък дневник с поуки , 

мъдри мисли от български 

народни приказки’’ 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

62 

 

 

„Илинден” 

Традиционен събор 

„Илинден” 

 

с.Сусам 
Кметство с.Сусам 

и общ.Мин. бани 



29.07.2021г. 
„Лято в библиотеката” 

Лятно четене и рисуване 
за деца и ученици 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

63 

 

 

 

30.07. 2021г. 

Световен ден на 

приятелството 

Работа с деца – Есе или 

разказ за 

приятелството.Награди за 

участниците. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Световен ден на 
приятелството- дейности с 

НПО. 

 Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Илинден Традиционен събор с.Сираково 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

64 

 

 

 

август 

 

„По стъпките на Богородица” 

Участие на групите за 

автентичен фолклор във 

фестивала в с.Добрич 

с.Добрич 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Световен шампионат по 

фолклор 

Участие на групите за 

автентичен фолклор във 

фестивала 

Гр.Несебър 

НЧ “Будилник-

1903” 

с.Сусам 

„Лято в библиотеката” 
Лятно четене и рисуване 

за деца и ученици 

Библиотека и 

парк 

НЧ “Будилник-

1903” 

с.Сусам 

65 02.08. 2021г. 
Годишнина от Илинденско-

Преображенското въстание 
 Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 



66 05.08. 2021г. 
ФС  „Постъпките на Св. 

Богородица“ – Добрич – при 

осъществяване 
 Добрич 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

67 
09.08.2021г. - 
13.08 .2021г. 

Лятна занималня 

1 ви 2 ри ден- Аз –
защитникът на околната 

среда Тема-замърсяването 

на горите и водите вредата 

първо за животните, а 

после и за хората. Важно е 
разделното събиране на 

отпадъци и 

рециклирането. От 

използвани капачики да  

направим своите проекти 

“ Спаси ме!“ лисица, зайче 
и рибка и апел за тяхното 

опазване 
3 ти ден –Да си направим 

кукли от  парчета плат а 

момчетата къщи от 

картонени кутии/.4 ти ден 

– Хари Потър за един ден –  

правим малки фокуси.5 ти 

ден – „ Географско 

приключение по картата 

на България. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

68 20.08.2021г. 
Годишнина от рождението на 

Ангел Каралийчев 
Колективно четене на 

приказки 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

69 25.08. 2021г. 

143 години от Шипшенска 
епопея – посещение на 

възстановката на Шипка – при 

честване 

 Шипка 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 



70 04.09.2021г. 
Край на ,,  летен маратон за 
най – много прочетени книги 

‘’. 

Отчитане на резултатите 
от ,,Летен маратон за най – 

много прочетени книги‘’. 

Награждаване на най – 

добрите. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

71 
05.09.-

06.09.2021г. 
106 години от рождението на 

Стоян Михайловски 

Колективно четене на 

басни от писателя. 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

72 

 

 

 

06.09.20201г. 

 

Ден на Съединението 

на Източна Румелия с 
Княжество България 

Конкурс на тема най –

добър тематичен проект за 

съединението. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Ден на Съединението 

Химн, Биографични 

данни, Стихотворения -

Венец 

с. Спахиево  

Паметник 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиеево 

НФФ гр.Неделино 
Участие на самодейните 
групи на фестивала 

гр.Неделино 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Съединението на България 

Витрина от книги и 

мултимедийна прожекция 

 

Библиотека 
НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

 06.09.2021 Съединението на България Изготвяне на табло Библиотека 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

73 
11-

12.09.2021г. 
„С хоро на гроздобер” 

Участие в гроздобера при 

откриването на фестивала 

Център на 
с.Сусам 

Сдружение 
„Фолклорен клуб 

Славяни”и община 

Мин.бани 

74 17.09.2021 г. 
Света София и дъщерите й 

Вяра, Надежда и Любов 
 Фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

75 
20.09.2021г-
24.09.2021г. 

100г. от смъртта на Иван 

Вазов 
Витрина 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 



76 

 

 

 

 

22.09.2021г. 

Ден на независимостта на 
България и празник на 
българското знаме. 

Лекция по случай 

празника.Работа с децата 

от селото под мотото – да 

си направим сами нашето 

знаме. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Ден на Независимостта на 
България и празник на 
българското знаме 

Химн, Биографични 

данни, Стихотворения -

Венец 

с. Спахиево  

Паметник 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Участие във фестивала в село 

Узунджово – при 

осъществяване 
 Узунджово 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Ден на Независимостта на 
България 

Витрина от книги и 

мултимедийна прожекция 
Библиотека 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Ден на независимостта на 
България 

Табло Библиотека 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

77 
27.09.2021г- 
30.09.2021г. 

135г. от рождението на Ран 

Босилек 

Патиланско царство 

Поезия за деца 

Библиотека                
НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

 септември 
Да почистим България за един 

ден 

Инициатива за почистване 
на селото 

с.Сусам 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

78 

 

 

 

 

 

 

Ден на музиката 
Откриване на нов 

творчески сезон за 

самодейните групи 

Минерални бани 
НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Ден на възрастните хора 

Взаимна работа с деца на 

тема –да зарадваме най – 

близкия възрастен до  нас 
/баба ,дядо или комшия/ с 
подарък измайсторен от 

нас. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Международен ден на 
музиката 

Изпълнение на песни на 

китара пред гости –деца от 

училище на момче от 

ДГАФ. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



01.10.2021г. 

 

Ден на възрастните хора – 

подарък за всички възрастни 

жители 

 
В залата в 
читалището 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Ден на възрастните хора 
Посещение на най- 

възрастните жители 

Да стоплим 

съзцата им със 
символичен 

подарък 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Международен ден на старите 
хора 

Среща с дълголетници читалище 

НЧ “Будилник-

1903” 

с.Сусам 

Международен ден на 
възрастните хора 

Среща с дълголетници Залата 
НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

79 02.10.2021г. 
172 години от смъртта на 

Васил Априлов 
 

В залата в 
читалището 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

80 
04.10.2021г.-
08.10.2021г. 

Национална седмица на 
четенето 

Включи се във вълшебния 

свят на приказките 
Библиотека                

НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

81 

 

05.10.2021г. 

 

Ден на учителя 

Приготвяне на букети от 

цветя набрани от нашите 
градини и подаряване на 

класните ръководители. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Среща на учители от новото и 

старото поколение 
Читалня Читалище 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

82 14.10.2021г. Петковден  
В залата в 
читалището 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

83 26.10.2021г. 
Димитровден -  Фестивал „С 

песните на Тодор Кожухаров” 

– при осъществяване 
  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

84 
29.10.2021г-
03.11.2021г. 

Седмица посветена на 
будителите наши 

Витрина 
Библиотека                

НЧ „Заря-1957” 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 



85 

 

 

 

 

01.11.2021г. 

 

Ден на народните будители 

Среща с най –възрастните 
читатели на 

селото.Награждаване на 

най-редовен читател 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Ден на народните будители -  

беседа в библиотеката при 

отмяна на пандемията, 
книжки за най-малките – 

фейсбук 

  

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Ден на народните будители 

Табло, витрина и награди 

за най-млад и най- 

възрастен читател 

Библиотеката 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Ден на народните будители 
Витрина от книги;среща с 

дарители 
библиотека 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Ден на народните будители 
Благодарствени писма на 

дарителите 
 

НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

86 

 

02.11.2021г. 

 

124 години от рождението на 
Асен Разцветников 

Припомняне на творби на 

писателя- колективно 

четене 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

124г. - Асен Разцветников Табло Библиотека 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

87 10.11.2021г. Тракия пее 
Преглед на мъжките 
фолклорни групи 

с.Радиево 

с.Радиево 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

88 

 

14.11.2021г. 

 

114 години от рождението на 
Астрид Линдгрен 

Състезание за най –добър 

четец на приказки 
Читалище 

НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Световен ден на диабета Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



89 

 

17.11.2021г. 

 

194г. Петко Р. Славейков Библиотека 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

1924години от рождението на 
Петко Рачов Славейков 

Първата голяма фигура на 

писател-художник през 
епохата на Възраждането. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

90 

 

 

 

21.11.2021г. 

 

 

Ден на християнското 

семейство 

Посещение на църквата, 

беседа и запознаване с 
Въведение Богородично 

Храм Св. Георги  

Минерални бани 

НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Ден на Християнското 

семейство 
Обичай - фейсбук 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Годишнина  от рождението на 
Йордан Йовков 

 
В залата в 
читалището 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

Годишнина  от рождението на 
Паисий Хилендарски – „Най-

важния урок от Паисий 

Хилендарски“ 

-Есе 
В залата в 
читалището 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 

 21.11.2021г. 
Ден на християнското 

семейство 

Беседа и мултимедийна 

прожекция с участие на 

деца от селото. 

Отпразнуване на  златни 

сватби(50 години от 

сватбата) 

Библиотека 

 

Зала читалище 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

91 ноември  
Участие на самодейните 
състави в с.Доситеево 

с.Доситеево 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

92 01.12.2021г. Ден за борба срещу СПИН 

Презентация по темата 

.Показана пред учениците 
от 9 клас в училище. 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 



93 

 

 

03.12.2021г. 

 

Ден на инвалида 

Подготвяне на малки 

подаръци /книги/ и 

посещение по домовете 
заедно с редовните 

читатели 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Ден на инвалида 
Посещение в дома със 
скромен подарък 

С.Сърница 
НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

Ден на инвалида 
Подпомагане с хранителни 

продукти от първа 

необходимост 

С. Боян Ботево 

НЧ „Христо Ботев-

1985” 

с. Боян Ботево 

94 

 

 

20.12.2021г. 

 

Новогодишно тържество Концерт на ДГАФ,,Дъга’’ Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 

Изпращане на старата година 
Тържестжо с децата от 

детската градина 

ЦДГ- 

,,Снежанка“- 

филиал 

 

НЧ “Борба - 1927“ 

с. Сърница 

 

21.12.2021г. 

 

 

 

24.12.2021-

25.12.2021г 

Коледа 
Посрещане на Дядо Коледа 

за деца до 10-години 
Зала на читалище 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Рождество Христово Коледуване Минерални бани 
НЧ „ Заря -1957” 

с. Минерални бани 

Бъдни вечер  
В залата в 
читалището 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с.Спахиево 

Коледа 
 

Коледуване на мъжка 

певческа група в региона 

 

НЧ “Будилник-

1903” 

с. Сусам 

Коледа – тържество – пиеса – 

при отмяна на Ковид - 19 
 

В залата в 
читалището 

НЧ „Христо Ботев 

– 1928 г.” 

с. Спахиево 



 

Подготовка за Коледа 
Украса на новогодишна 

елха 
С.Сираково 

НЧ „Сеяч 1924г.” 

с. Сираково 

95 
01.01.-

31.12.2021г. 
Отбелязване на рожденни дни 

Приготвяне на подаръци 

за рожденните дни на 

децата от ДГАФ,,Дъга’’ 

Читалище 
НЧ ,,Кирил и 

Методий -1952’’ 

с.Караманци 


