
Приложение към Решение №195/27.11.2020 г . на Общински съвет - Брацигово 

 

 

 1 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО  ПРЕЗ  2021 ГОДИНА 

Традиционни културни 

инициативи 

дата организатор 

(съорганизатор) 

финансиране кратка характеристика 

месец януари 

ЧНГ Васильовден 01.01.2021 г. Читалище „Просвета -1911” с. 

Розово 

няма                    Сурвакане 

Йордановден 06.01.2021 г. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

Читалище „Просвета -1911” с. 

Розово 

Читалище „Съгласие-1902” 

с.Козарско 

Читалище „св.св.Кирил и Методий 

- 1929” – с.Исперихово 

няма Велик богоявленски водосвет – 

хвърляне на кръста в реката за 

здраве 

Бабинден 08.01.2021 г. Читалище „23 Април 1876-1909” 

с.Равногор 

Читалище „Просвета -1911” с. 

Розово 

от спонсори Поливане с вода на най-старата 

баба от най – младата родилка 

Патронен празник- годишнина от 

рождението на Васил Петлешков 

14.01.2021 г. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

 

100 лева Поклонение с кратко тържество 

пред паметника на Васил 

Петлешков в парк „Априлци” 

Атанасовден 18.01.2021 г. Читалище „Просвета -1911”  от спонсори Църковна служба, музикална 
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с. Розово програма и курбан 

Бабинден 21.01.2021 г. Всички читалища от община 

Брацигово 

200 лева Поливане с вода на най-старата 

баба от най-младата родилка 

     

Месец февруари 

Ден на пчеларя 10.02.2021 г. Читалище „Съгласие-1902” 

с.Козарско 

няма Дискусия с пчеларите от селото 

ТРИФОН ЗАРЕЗАН 14.02.2021 г. Всички читалища в общината   200 лева Ритуално зарязване на лозята 

Обесването на Васил Левски 19.02.2021 г. Всички читалища от общината няма Възпоменателно тържество за 

Апостола на свободата 

Месец март 

Ден на самодееца и Баба Марта 01.03.2021 год. Всички читалища в общината 100 лева Музикални вечери 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

03.03.2021 год. Всички читалища в общината 100 лева Литературно музикална програма 

Международен ден на жената 08.03.2021 год. Всички читалища в общината от  спонсори Празнична програма 

Сирни заговезни 14.03.2021 год. Читалище „Св.св.Кирил и 

Методий - 1929” – с.Исперихово 

няма Ритуално прескачане на 

символични огньове 

Тодоровден 20.03.2021 год. Всички читалища в общината от  спонсори Конни надбягвания 

Световен ден на поезията 21.03.2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

 

няма Литературна вечер 

Първа пролет 22.03.2021 год. Всички читалища в общината няма Концерт 
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Месец април 

Ден на шегата 01.04.2021 год. Всички читалища в общината няма Организиране и провеждане на 

хумористична вечер 

Годишнини на известни световни 

и български писатели  

04.2021 год. Читалище „Съгласие-1902” 

с.Козарско 

Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903” 

с.Бяга 

Читалище „В.Петлешков – 1874” 

няма срещи разговори и представяния 

на книги 

Световен ден на книгата 23.04.2021 год. Всички читалища в общината няма Литературни четения 

Лазарска броеница 24.04.2021 Читалище „В.Петлешков – 1874” 600 лева Надиграване, изпълнение на 

български народни хора 

Месец май 

ВЕЛИКДЕН 02.05.2021 год. Всички читалища в общината  Изложби, срещи, концерти 

Ден на храбростта 

 

06.05.2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

Читалище „Св.св.Кирил и 

Методий” – с.Исперихово 

200 лева Концерт  

Освещаване на параклис в село 

Исперихово 

Ден на Европа 

. 

09.05.2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 200 лева Концерт  

145 години Априлско въстание 11 -12.05.2021 год. Всички читалища в общината 1000 лева Публични изяви, изложби, 

концерти 

 

Ден на българската просвета и 

култура и славянската писменост 

 

 

24.05.2021 год. 

 

Всички читалища от общината 

Читалище „Св.св.Кирил и 

Методий -1929” – с.Исперихово 

 

 

500 лева 

 

Тържествен концерт 
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Ден на ловеца 24.05.2021 Читалище „Съгласие-1902” 

с.Козарско 

от спонсори Участие в събора на село 

Козарско 

Месец юни 

Международен ден на детето 01.06.2021 год. Всички читалища в общината 500 лева Тържества и детски изяви на 

открито 

Ден на Ботев и на загиналите 

във войните 

02.06.2021 год. Всички читалища в общината няма Организирани поклонения 

„Земя родна , земя плодородна” 06.2021 год. Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903” 

с.Бяга  

500 лева Организиране и провеждане на 

местен празник на село Бяга по 

предварително изработен план 

Еньовден 24.06.2021 г. Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903” 

с.Бяга 

От спонсори Провеждане на ритуал по бране и 

селектиране на билки 

Петровден 29.06.2021 год. Читалище „23 Април 1876 г -1909” 

с.Равногор 

500 лева Участие в местния празник на 

читалищните самодейци 

Месец юли 

Събор „Розовски вриз” Третата неделя  на юли.2021 год. Читалище „Просвета -1911”  

с. Розово 

 

от спонсори Събора е посветен на родопската 

ягода 

Младежки вечери Края на юли .2021 год. Читалище „23 Април 1876 г -1909” 

с.Равногор 

от спонсори Празник за навършилите 

пълнолетие младежи от село 

Равногор 

Организиране на летни 

занимания за деца  

07-  2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903” 

няма Занимания по интереси за деца 

от града и гостуващи такива през 
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с.Бяга лятната ваканция 

Пето гайдарско надсвирване 20.07.2021 год. Читалище „23 Април 1876 г -1909” 

с.Равногор 

От спонсори Надсвирване под патронажа на 

Валя Балканска 

Месец август 

Събор -Атолука” Първа събота  08.2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

Читалище „23 Април 1876 г -1909” 

с.Равногор 

Читалище „Просвета -1911” 

 с. Розово 

500 лева Участие на групата за автентичен 

фолклор в надпяванията 

Организиране на летни 

занимания за деца  

08. 2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903” 

с.Бяга 

няма Занимания по интереси за деца 

от града и гостуващи такива през 

лятната ваканция 

Месец септември 

Съединението на България 06.09.2021 год. Всички читалища в общината няма Възпоменателни мероприятия и 

изяви 

Независимост на България 

 

22.09.2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

 

няма Поклонение 

Месец октомври 

Ден на възрастните хора 01.10.2021 год. Читалище „23 Април 1876 г -1909” 

с.Равногор 

Читалище „Просвета -1911”  

с. Розово 

от спонсори Тържество  
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Ден на поезията 01.10.2021 год. Читалище „В.Петлешков – 1874” 

 

няма Музикално- поетична вечер 

 

Чуйте Девин – фолклорни 

международни изяви 

17.10.2021 г. Читалище „23 Април 1876 г -1909” 

с.Равногор 

200 лева Участие на фолклорната група 

Празник на картофа 23.10 2021 год. Читалище „23 Април 1876 г -1909” 

с.Равногор 

200 лева Тържество и изложби 

Димитровден 26.10.2021 год. Читалище „Св.св.Кирил и 

Методий- 1929” – с.Исперихово 

от спонсори Музикална програма по повод 

събора на село Исперихово 

 

Месец ноември 

Ден на народните будители 01.11.2021 год. Всички читалища в общината няма Изложби, презентации, музикални 

програми 

Ден на християнската младеж и 

семейство 

21.11.2021 год. Всички читалища в общината 300 лева Кулинарна изложба на постни 

ястия и празнична програма 

Месец декември 

Коледни вечери 12. 2021 год. Всички читалища на общината от спонсори Коледни тържества 

 
*Гореизложената обобщена програма е изготвена въз основа на разработените насоки, задачи и цели за развитие през  2021 г. от всяко 

читалище на територията на община БРАЦИГОВО. 


