
   КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ 

НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2019г. 

 

№ ДАТА И 

МЯСТО 

СЪБИТИЕ ОРГАНИЗАТОР 

1. 01.01 

с. М.Крушево, 

с. Паничери 

Ново година – Васильов ден, 

сурвакане и ладуване – 

народен обичай 

Кметства с. М.Крушево и  с. 

Паничери , НЧ «Светлина – 

1938», НЧ «Соколов – 1919» 

2. 06.01. 

Община 

Хисаря 

Йорданов ден /Богоявление/ - 

освещаване на знамена и 

хвърляне на кръста 

Община Хисаря,  кметства с. 

Н. Железаре, с.Паничери, 

с.Старосел, с.Красново, 

с.Черничево, с.Мало 

Крушево 

3. 06.01. 

с.Паничери, 

с.Кръстевич 

171 години от рождението на 

Христо Ботев – рецитал, 

срещи разговори по повод 

рождението на Хр. Ботев 

Кметства с.Кръстевич, 

с.Паничери, НЧ «Страхил – 

1903» - с. Кръстевич, НЧ 

«Соколов – 1919» - 

с.Паничери 

4. 18.01. 

с.Н.Железаре 

Храмов празник 

«Св.Атанасий» на с.Ново 

Железаре 

Кметство с.Н.Железаре, НЧ 

«Н.Й.Вапцаров-1928» - с. 

Н.Железаре 

5. 08.01 / 21.01. 

Община 

Хисаря 

 

Ден на родилната помощ. 

Бабинден – народен празник 

с ритуали 

НЧ „Искра-1938”- Хисаря, 

читалищата в с.Старосел, 

с.Ст.Железаре, с. Красново, 

с.Беловица  

6. 30.01.  

с.М.Крушево 

Художествен рецитал по 

повод годишнина от 

рождението на Тодор 

Траянов 

Кметство с.Мало Крушево, 

НЧ „Светлина-1938” - с. 

Мало Крушево 

7. 09 / 14.02.  

гр.Хисаря,  

с.Ст.Железаре 

с.Михилци, 

с.Мътеница, 

с.Красново  

Традиционно отбелязване на 

Деня на лозаря (Трифон 

Зарезан), традиционна 

Винария с местни вина, 

ритуално зарязване на лозята, 

конкурси, НЧ „Искра- 1938” 

– Хисаря, Ст.Железаре, 

Община Хисаря, кметства 

с.Н.Железаре, с.Михилци, 

с.Ст.Железаре, с.Мътеница, 

с.Красново 



Михилци,  Мътеница , 

Красново 

8. 10.02.  

с.М.Крушево 

Муков ден - обичай НЧ „Светлина-1938” -  с. 

Мало Крушево 

9. 11.02.  

с.М.Крушево 

Чумин ден - ритуал НЧ „Светлина-1938” - с. 

Мало Крушево 

10. 19.02. 146 г. от гибелта на Васил 

Левски – участие в 

поклонението пред 

паметника на Апостола в 

гр.Карлово на 

представителни групи от 

училищата в общината 

Община Хисаря, Поделение 

«Просвета», общински 

училища, населени места 

11. 25.02.   

с. Красново 

Посещение на деца от ДГ в 

библиотеката за час посветен 

на Васил Левски 

Кметство с.Красново, НЧ 

„Отец Паисий-1936” – 

с.Красново 

12. 08 - 09.03. 

гр.Хисаря 

Джумаловден – кукерска 

седмица в кв. Момина баня с 

дефиле на кукерите, конкурс 

за рисунки на маски и 

маскарадна обредност, 

Джумалов ден – традиционен 

празник на маскарадните 

игри в кв. «Момина баня »  

Община Хисаря, НЧ 

«Н.Й.Вапцаров - 1927» - 

гр.Хисаря, Сдружение 

«Наследство Хисаря» 

13. 01.03. 

Община 

Хисаря - 

читалищата в 

населените 

места 

Баба Марта, Ден на 

самодееца – организиране на 

изложби на мартеници, 

изложба –конкурси, 

празнични програми на 

самодейните групи към 

читалищата 

Община Хисаря –

читалищата в населените 

места  

14. 03.03.  

Община 

Хисаря - 

читалищата в 

населените 

места 

Национален празник на 

Република България  и 141 

год. от Освобождение на 

България от османско 

владичество – шествие, 

музикално - поетична 

програма, поднасяне на цветя 

Община Хисаря, Поделение 

«Просвета»,  читалищата в 

населените места, 

Сдружение «Наследство 

Хисаря» 



и венци  на паметниците и 

паметните плочи в 

населените места 

15. 08.03. 

Община 

Хисаря – 

читалищата в 

населените 

места 

Международен ден на жената 

– празнични тържества, 

кулинарен конкурс - изложба  

Община Хисаря 

16. 

 

22.03. 

Община 

Хисаря - 

читалищата в 

населените 

места 

Първа пролет НЧ «Светлина – 1938» - 

М.Крушево,  НЧ „Искра-

1938”, НЧ “Н.Й.Вапцаров-

1927“ - Хисаря,  НЧ 

„Т.Пашкулов -1928”, НЧ 

„Отец Паисий-1926”, НЧ 

«Ан.Билкин-1929» -Хисаря 

17. 25.03. 

с.М.Крушево 

Благовещение – обичай – 

огньове и прескачане 

НЧ «Светлина – 1938» - с. 

М.Крушево 

18. 01.04. 

с. Старосел 

Ден на хумора  Кметства с. Старосел 

19. 07.04. 

с.М.Крушево 

Ден на здравето  Кметство с. Мало Крушево, 

НЧ «Светлина – 1938»- с. 

Мало Крушево 

20. 20.04 

гр.Хисаря 

90 години от създаването на  

НЧ «Антон Билкин - 1929» , 

143 г. “Априлска епопея“ с 

възстановка, традиционен 

събор 

Община Хисаря, НЧ 

«Ан.Билкин - 1929», 

Сдружение  «Наследство 

Хисаря» 

21. 20.04. 

гр.Хисаря, 

с.Ст.Железаре 

с.Паничери 

Лазаров ден - лазаруване НЧ «Н.Й.Вапцаров - 1927»-

Хисаря, Кметства с. Старо 

Железаре и  с. Паничери 

22. м.април 

с.Ст.Железаре 

Седмица на детската книга и 

изкуствата за деца – срещи с 

писатели и художници, 

НЧ «И.Вазов - 1904»-

Хисаря,  НЧ „Т.Пашкулов -

1928г.”- с. Ст.Железаре, НЧ 

«Соколов – 1919» - 



с.Красново изложба на илюстрации от 

книги и на детски рисунки  

с.Паничери, НЧ „Отец 

Паисий”- с.Красново 

23. м.април 

с.Ст.Железаре 

Поднасяне на венец на 

паметника на Танчо Кривчев  

Кметство с.Старо Железаре, 

НЧ «Т.Пашкулов-1928»- Ст. 

Железаре 

24. м.април 

с.Ст.Железаре 

10 години от откриването на 

„Дом на традициите“ 

Кметство с.Старо Железаре, 

НЧ «Т.Пашкулов-1928»-

Ст.Железаре 

25. 28.04. 

Община 

Хисаря 

Великден – кулинарни 

изложби, празнични 

концерти в населените места 

– материали, награди, 

озвучаване 

Община Хисаря  и 

читалищата и населени 

места  

26. 18 - 20.04. 

гр.Хисаря 

Международен фестивал на 

изкуствата «Виа Траяна», 

23.04 – ритуал за любов 

Община Хисаря, Сдружение 

«Таланти», Общество за 

фолклор 

27. 27.04. 

с.М.Крушево 

Годишнина от рождението на 

Боян Пенев – четене на 

статии и биография 

Кметство с. М.Крушево, НЧ 

«Светлина – 1938» -

М.Крушево 

28. 09.05. 

с.Ст.Железаре 

Ден на Европа, съвместно с 

клуба на ветераните от 

войните 

Кметство с.Старо Железаре, 

НЧ „Т.Пашкулов-1928” 

 

29. 03 - 05.05. 

гр.Хисаря 

Национален младежки 

конкурс за популярна песен 

«Петнадесет лалета» 

Община Хисаря,  

Сдружение «Петнадесет 

лалета» 

30. 05.05.  

с.Н. Железаре 

Традиционни събори  на 

с.Ново Железаре – 500 лв. 

Кметство с.Ново Железаре 

31. 06.05 

с.Старосел, 

с.Мътеница 

Гергьовден,  «Априлска 

епопея» в с.Старосел, Храмов 

празник “Св.Георги“ в 

с.Мътеница 

Община Хисаря, кметства 

с.Старосел  и с. Мътеница, 

читалища и кметства в  

населените места 

32. 13-14.05 Пролетно наиграване на 

танцови формации «Хисарски 

ритми»  

Община Хисаря, НЧ «Иван 

Вазов-1904»- гр. Хисаря 



33. м.май 

гр.Хисаря 

Национална библиотечна 

седмица- ден на отворените 

врати, присъждане на звание 

най-добър читател, маратон 

на четенето, литературен 

конкурс за есе за деца и 

възрастни 

Община Хисаря, НЧ «Иван 

Вазов-1904» - гр. Хисаря 

34. 24.05. 

Община 

Хисаря 

Ден на българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост  – шествие, 

празничен концерт 

Община Хисаря, Поделение 

«Просвета», училищата в 

града 

35. 24.05. 

с. 

Ст.Железаре 

Традиционен събор на с. 

Старо Железаре 

Кметство с. Старо Железаре, 

НЧ «Т.Пашкулов-1928» 

36. 27.05. 

с. Черничево 

Традиционен събор на 

с.Черничево 

Кметство с.Черничево 

37. 01.06. 

с.Старосел 

Празник на Розата – розобер, 

фолклорна програма, 

материали, озвучаване в 

с.Старосел  

Община Хисаря, кметство 

с.Старосел, НЧ «Гео Милев-

1907» -Старосел 

38. 01.06. 

с. Старосел,  

с. М.Крушево 

Традиционен събор на с. 

Старосел, Традиционен събор 

с. Мало Крушево  

Кметства с.Старосел и с. 

М.Крушево 

39. 01.06. 

Община 

Хисаря 

Ден на детето – празнична 

програма, награди, 

озвучаване, аниматори, 

изложба на рисунки 

 

Община Хисаря, Поделение 

«Просвета» 

40. 02.06. 

Община 

Хисаря 

Ден на Ботев  Община Хисаря, Кметства 

по населени места, НЧ 

«Светлина – 1938», НЧ 

„Т.Пашкулов-1928”   НЧ 

«Хр.Ботев – 1925», НЧ 

«Ан.Билкин -1929»  



41. 03.06. 

гр.Хисаря 

55 години от обявяването на 

Хисаря за град и Празник на 

град Хисаря – изложби, 

концерти, театрален фестивал 

- 10 – 16.06. , спортни 

състезания 

Община Хисаря, читалища, 

училища, детски градини, 

НПО 

42. 06.06. 

с.Старосел 

Храмов празник «Възнесение 

Господне» (Спасовден) в 

с.Старосел 

Кметство с. Старосел  

43. м.юни 

с.Паничери 

Традиционен събор на с. 

Паничери 

Кметство с.Паничери 

44. 15.06. 

с.Беловица 

Традиционен събор на 

с.Беловица 

 Кметство с.Беловица, НЧ 

«Любен Каравелов-1910» -с. 

Беловица 

45. 17.06. 

с.Беловица 

Храмов празник «Свети дух» 

на църквата «Света троица» - 

с.Беловица 

НЧ «Л.Каравелов-1910» - с. 

Беловица 

46. 22.06. 

с.Мътеница 

Традиционен събор на с. 

Мътеница  

Кметство с.Мътеница 

47. м.юни Дни на приятелството Община Хисаря 

48. 21 - 23.06. 

гр.Хисаря 

Български събор «Хайдут 

Генчо» 

Община Хисаря, Сдружение 

“Хайдути“ 

49. 24.06. 

гр.Хисаря,    

с.Ст.Железаре 

Еньовден – празник посветен 

на лятното слънцестоене, 

билките и билколечението, 

НЧ „Т.Пашкулов-1928” – 

Ст.Железаре, НЧ «Светлина – 

1938» - М.Крушево, НЧ 

Н.Й.Вапцаров-1927» - Хисаря  

Община Хисаря, кметства 

с.Старо Железаре, с. 

М.Крушево 

50. 06 - 10.06. 

гр.Хисаря 

Балкански шампионат по 

фолклор «Евро фолк – Жива 

вода 2019г.» 

Община Хисаря, НЧ «Иван 

Вазов-1904», ЕАФФ 

«Еврофолк» 

51. 29.06. 

гр.Хисаря 

 

Традиционен събор на 

кв.Миромир 

Община Хисаря, НЧ 

«Искра-1938» 



Храмов празник «Св.св.Петър 

и Павел» 

52. м.юли 

гр.Хисаря 

Лятна читалня за деца на 

открито «Забавното четене»,  

НЧ «Ив. Вазов-1904»   НЧ 

«Искра-1938», НЧ «Соколов 

– 1919» 

НЧ «Ив. Вазов-1904» - гр. 

Хисаря,   НЧ «Искра-1938» - 

гр.Хисаря 

53. 18.07. 

с.М.Крушево 

Годишнина от рождението на 

Елин  Пелин – литературно 

четене 

НЧ «Светлина – 1938»-

М.Крушево 

54. м.юли 

с. Кръстевич 

Празник на хляба- музикална 

програма, изложба и 

дегустация на обредни 

хлябове 

НЧ „Страхил – 1903“- 

с. Кръстевич 

55. м.юли 

с.Ст.Железаре 

 Обичай «Пеперуда» в Дом на 

традициите в с. Ст.Железаре 

НЧ „Т.Пашкулов-1928” – с. 

Старо Железаре 

56. 15.08. 

гр.Хисаря 

с.Михилци 

Храмов празник 

«Успение Богородично» 

Традиционни събори на 

кв.Момина баня и на 

с.Михилци 

Община Хисаря, кметство 

с.Михилци, църковно 

настоятелство, НЧ 

«Н.Й.Вапцаров-1927» -

Хисаря, НЧ «Хр.Ботев -

1925» - с. Михилици 

57. м.август 

с. Н.Железаре 

Детски спортен празник за 

отбелязване края на 

ваканцията «Н.Й.Вапцаров- 

1928» с. Ново Железаре 

Читалище «Н.Й.Вапцаров-

1928» -  с. Ново Железаре 

58. 21.08. 

с.М.Крушево 

Годишнина от рожднието на 

А.Каралийчев - час на 

приказката 

НЧ «Светлина – 1938» - с. 

Мало Крушево 

59. 06.09. / 09.09. 

с. Черничево, 

с. Кръстевич 

Ден на Съединението  - 

тематична вечер вечер в НЧ 

«Ечо Неделев-1931» 

Традиционен събор на 

с.Кръстевич 

Община Хисаря, кметство 

с.Кръстевич ,  НЧ «Ечо 

Неделев-1931» - с. 

Черничево 

60. 08.09. 

с.Красново 

Традиционен събор на 

с.Красново 

Кметство с.Красново 



61. 14.09. 

с.Михилци 

Кръстов ден – честване  Кметство с. Михилци 

62. м.септември 

с.Паничери 

Есенни дни на книгата Кметство с. Паничери 

63. 15.09. 

Община 

Хисаря 

Откриване на учебната 

година 

Община Хисаря, Поделение 

«Просвета», училища в 

общината 

64. м.септември 

с.Старосел 

Откриване на гроздобера с 

тържествен ритуал 

Кметство с.Старосел, НЧ 

«Г.Милев-1907» - с. 

Старосел 

65. 20 - 21.09. 

гр.Хисаря 

Изложение «Биотрапеза»  Община Хисаря, НЧ «Иван 

Вазов-1904» - Хисаря 

66. 22.09. 

Община 

Хисаря 

Ден на независимостта – 

литературно утро в НЧ 

„Т.Пашкулов -1928” –с. 

Старо Железаре,  НЧ 

«Ан.Билкин-1929» -Хисаря,  

поднасяне на венец 

Община Хисаря, кметства, 

НЧ „Т.Пашкулов -1928г.”- с. 

Ст.Железаре,  НЧ 

«Ан.Билкин -1929» -Хисаря 

67. м.октомври 

гр.Хисаря 

«Хайдушко сборище» – 

тематично историческо 

събитие с национален 

характер 

Сдружение «Наследство 

Хисаря» 

68. 01.10. 

Община 

Хисаря 

Ден на възрастните хора Община Хисаря 

69. 15.10. 

с.М.Крушево 

Литературно четене в памет 

на Й.Йовков 

НЧ «Светлина – 1938 г.»-

с.М.Крушево 

70. 01 - 31.10. 

гр.Хисаря 

Есенен салон на изкуствата - 

изложби, срещи с писатели 

НЧ «Иван Вазов -1904»- 

Хисаря 

71. 01.11. 

Община 

Хисаря 

Ден на народните будители  Община Хисаря, Поделение 

«Просвета»,   кметствата в 

населените места 



72. 08.11. 

с.М.Крушево 

Архангелов ден НЧ «Светлина – 1938»-

с.М.Крушево 

73. 21.11. 

с.Ст.Железаре 

с.Паничери 

Ден на християнското 

семейство 

Кметства с. Старо Железаре 

и  с.Паничери 

74. 03.12. 

с.Ст.Железаре 

Ден на хората с увреждания Кметство с. Ст. Железаре, 

НЧ «Т.Пашкулов-1928» - 

с.Ст.Железаре 

75. 05.12. 

с.Паничери 

Ден на доброволците Кметство с.Паничери, НЧ 

«Соколов-1919» - с. 

Паничери 

76. 06.12. 

с.Черничево 

Храмов празник 

«Св.Никола», НЧ “Ечо 

Неделев-1931“ – изложба с 

рибни ястия 

Кметство с.Черничево 

77. м. декември 

 

Коледни и Новогодишни 

празници – украса, празнична 

програма от читалищата в 

града, изложби, концерти в 

града и населените места, 

материали, озвучаване, 

отопление 

Община Хисаря, 

читалищата в неселените 

места 

78.  Подпомагане на деца и 

младежи от общината, 

съгласно Наредба за реда и 

начина за отпускане на 

еднократно финансово 

стимулиране на деца и 

младежи с изявени дарби и 

таланти  

Община Хисаря  

79. 30.05. 

гр.Хисаря 

«Театър без диплома» - 

подготовка и премиера  

НЧ «Ивана Вазов- 1904» - 

гр.Хисаря 

80.  Изготвянето на паметна 

плоча с имената на поп Иван 

Марков, поп Марко Иванов, 

даскал Иван Марков – 

Ингилиза и Тодор Вълков за 

Община Хисаря 



заслугите им за основаване и 

функциониране на ОУ 

„Васил Левски” - Хисаря 

81. 05.07. 

с.Н.Железаре 

Летен Атанасов ден – храмов 

празник на с.Н.Железаре 

НЧ «Н.Й.Вапцаров- 1928»  

с. НовоЖелезаре 

82. м.август 

с.Ст.Железаре 

“Старо Железаре стрийт арт 

вилидж фестивал” 

Пирянков АРТ Център 

83.  Филми от проект 

“Незабравимата България“– 4 

филма 

Искрен Красимиров - 

основател на 

“Незабравимата България“ 

84. 

 

16.03. 

с.Красново 

Тодоровден в с.Красново Кметство с.Красново 

85. м.май 

с.Красново 

Празник на розата в 

с.Красново 

Кметство с.Красново 

86. 05 - 06.04. “Античен Хисар“ – фестивал 

на изкуствата 

Балкански алианс 

 

 

 


