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КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2022 г. 

 

/Проект/ 

№ 
Дата / Място Събитие план Събитие място Искана  

сума 

Бюджет 

1. 

1.01.                                         

с. М.Крушево и  с. 

Паничери 

"Ладуване  по Сурва" – местен обичай, 

чествания по повод "Сурва", 

Кметства с. М.Крушево и  с. 

Паничери , НЧ «Светлина – 

1938», НЧ «Соколов – 1919» 

  

2. 

06.01.                 

Община Хисаря,  

кметства, 

км.наместничества 

Йорданов ден /Богоявление/ - 

освещаване на знамена и хвърляне на 

кръста,  "Водици" - народен обичай, 

с.Старосел, с.Красново 

Община Хисаря,  кметства  

и км.наместничества 
  

3. 

06.01.             

с. Кръстевич, 

с.Паничери 

с.М.Крушево 

172 години от рождението на Христо 

Ботев – литературно - биографичен 

доклад и художествен рецитал, срещи 

разговори по повод рождението на Хр. 

Ботев 

НЧ «Страхил – 1903» с. 

Кръстевич, НЧ «Соколов – 

1919» с. Паничери, НЧ 

"Светлина-1938" 

 с.М. Крушево 

  

4. 

08.01. / 21.01. 

гр.Хисаря,  

НЧ в общината 

Ден на родилната помощ. Бабинден – 

народен празник с ритуали, празнична 

вечер посветена на бабите и младите 

майки с.Мало Крушево, с.Михилци, 

с.Красново, с.Старо Железаре, 

с.Кръстевич 

Народните читалищата в 

гр.Хисаря и в общината 

 

 
 

5. 

18.01. 

с.Ново Железаре 

Храмов празник «Св.Атанасий» в 

с.Ново Железаре-курбан и водосвет 

Кметстско наместничество  

с. Н.Железаре, НЧ 

«Н.Й.Вапцаров- 1928»  с. 

Н.Железаре 

  

6. 

08.02. / 14.02.  

 с.Мало 

Крушево,с.Михилци, 

 с.Красново,с.Старо 

Железаре,НЧ 

„Антон Билкин“ 

Традиционно отбелязване на Деня на 

лозаря (Трифон Зарезан), традиционна 

Винария за местни вина с богата 

музикална програма, ритуално 

зарязване на лозята, конкурси за най-

добро вино и ракия,  с. Михилци, 

с.Мало Крушево, Красново, с.Старо 

Железаре, НЧ“Антон 

Билкин“гр.Хисаря 

Кметстско наместничество 

с. Михилци, Кметско 

наместничество  с. Мало 

Крушево,с.Красново,с.Старо 

Железаре, 

 НЧ «Антон Билкин» 

гр.Хисаря  

  

7. 

19.02. 

гр.Карлово 

с.Мало Крушево 

150 г. от гибелта на Васил Левски – 

участие в поклонението пред 

паметника на Апостола в гр.Карлово 

на представителни групи от училищата 

в общината. Патронен празник на ОУ 

«В.Левски» гр.Хисаря, литературно 

четене, посветено на В.Левски в НЧ 

„Т.Пашкулов-1928г.”с. Ст. Железаре, 

литературно –музикална програма в 

НЧ „Отец Паисий-1926” с. Красново 

Община Хисаря, Поделение 

«Просвета», общински 

училища, населени места 

.  

8. 

25.02. 

с. Красново 

Посещение на деца от ДГ в 

библиотеката за час посветен на Васил 

Левски 

НЧ „Отец Паисий-1926” – 

с.Красново   
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9. 

28.02. 

гр.Хисаря 

Джумаловден – традиционен празник 

на маскарадните игри в кв. «Момина 

баня » гр.Хисаря, с участие на 

кукурски състави от страната и 

региона, кукерска седмица в квартала 

и града с кукерите, конкурс за рисунки 

на маски и маскарадна обредност, 

гости с програма и дефилета на 

празника - НЧ “Н.Й. Вапцаров - 1927“ 

Хисаря, съвместно със Сдружение 

„Наследство Хисаря“ 

НЧ “Н.Й. Вапцаров -1927“ 

гр. Хисаря, Сдружение 

„Наследство Хисаря“ 

  

10. 

01.03 / 02.03. – 

Община Хисаря - 

читалищата в 

населените места 

Баба Марта в ДГ “Дъга“ и ДГ “ Чайка“, 

Ден на самодееца – кулинарна 

изложби и изложба – базар на ръчно 

изработени самобитни мартеници и  

етнографски предмети, конкурси, 

празнични програми на самодейните 

групи към читалищата 

Община Хисаря и 

читалищата в населените 

места 

  

11. 

03.03. –  

Община Хисаря- 

читалищата в 

населените места 

Национален празник на Република 

България  и 143 год. от Освобождение 

на България от османско владичество – 

шествие, музикално-поетична 

програма, поднасяне на цветя и венци  

на паметниците и паметните плочи в 

населените места, възстановка на 

действителни събития 

Община Хисаря и 

читалищата в населените 

места, Сдружение 

«Наследство Хисаря» 
  

12. 

12.03. 

с. Паничери 

 

Тодоровден в с.Паничери  Кметство с. Паничери,  
 

 
 

13. 

08.03.- 

Община Хисаря- 

читалищата в 

населените места 

Международен ден на жената – 

празнични тържества, рецитал, 

кулинарен конкурс- изложба 

"Сръчните ръце на домакинята", 

изложби на ръчно плетиво "Сътворено 

от златните ръце на българката" 

Община Хисаря- 

читалищата в населените 

места 
  

14. 

22.03. 

Община Хисаря- 

читалищата в 

населените места 

"Добре дошла,  пролет!"- народен 

ритуал по посрещане на 

астрономическата пролет с пикник, 

рецитал, хора, спортни игри 

Община Хисаря- 

читалищата в населените 

места 
  

15. 

м.април 

Община Хисаря, 

с.Ст.Железаре, 

с.Паничери, 

с.Красново 

Седмица на детската книга и 

изкуствата за деца – срещи с писатели 

и художници, изложба на илюстрации 

от книги и на детски рисунки с 

награди, конкурси, драматизация на 

приказки  

НЧ „Иван Вазов-1904” гр. 

Хисаря 

НЧ „Т.Пашкулов - 1928 ” 

с.Ст. Железаре, НЧ 

„Соколов-1919 ” 

с.Паничери, НЧ „Отец 

Паисий - 1926” с.Красново 

  

16. 

01.04. 

с.Старосел 

 

Ден на хумора и шегата  хумористична 

вечер със самодейците в Дом за стари 

хора и Дневен център за стари хора в с. 

Старосел 

НЧ „Гео Милев - 1907 ” с. 

Старосел,  
  

17. 

07.04. 

с. М.Крушево 

гр. Хисаря 

Денят на здравето  и здравния 

работник – здравна беседа  

НЧ „Светлина-1938г.” с. 

Мало Крушево,    
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18. 

16.04.-25 

 

Лазаровден – лазаруване с децата от 

квартала и селата 

Великден ,боядисване на яйца 

с.Михилци, с.Старосел, с.Беловица, 

Старо Железаре, с.Кръстевич 

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1927” - 

гр.Хисаря, НЧ „Т.Пашкулов 

- 1928 ” с.Ст.Железаре, НЧ 

„НЧ “Т.Пашкулов -1928“ с. 

Старо     Железаре, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров –  1928“ с. 

Н.Железаре, НЧ 

“Л.Каравелов-1910“ с. 

Беловица 

  

19. 

16.04 

гр.Хисаря 

Международен фестивал на изкуствата 

«Виа Траяна»; Пролетно надиграване 

на танцови формации „Хисарски 

ритми” –  афиши, грамоти;  

Великден – кулинарни изложби, 

музикална програма, материали, 

транспорт, озвучаване 

Община Хисаря, Сдружение 

«Таланти», Общество за 

фолклор НЧ „Иван Вазов-

1904” гр.Хисаря,  

НЧ «Искра – 1938г.» 

гр.Хисаря, 

 НЧ “Т.Пашкулов -1928“ с. 

Старо     Железаре, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров –  1928“ с. 

Н.Железаре, НЧ 

“Л.Каравелов-1910“ с. 

Беловица 

  

20. 
13.04. - 16.04. 

гр. Хисаря 

Седмица на българските филми НЧ «Искра – 1938г.»  

гр.Хисаря 
  

21. 

18.04. 

гр.Хисаря 

Ден на културно-историческото 

наследство 

Археологически музей – 

гр.Хисаря   

22. 

14.04.  

гр. Хисаря 

кв. Веригово 

 

146 години «Априлска епопея» – 

възстановка в кв.Веригово – 

материали, осветление, озвучаване, 

традиционен събор на кв.Веригово 

НЧ «Антон Билкин – 1929» 

гр.Хисаря , Сдружение 

«Наследство Хисаря» 

 

  

23. 

м. май 

гр.Хисаря 

Национална библиотечна седмица: 

- ден на отворените врати в 

библиотеката 

- литературен конкурс за есе на тема 

„Библиотеката, книгите и четенето” за 

деца и възрастни, срещи с  гостуващи 

писатели 

НЧ „Иван Вазов-1904” гр. 

Хисаря 

  

25. 

01.05. 

с.Ново Железаре 

 

Традиционен събор в с.Ново Железаре Кметско наместничество с. 

Ново Железаре, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров –  1928“ с. 

Н.Железаре 

  

26. 

06.05. 

Община Хисаря 

Гергьовден – Ден на храбростта, 

храмов празник «Св.Георги» в 

с.Мътеница – курбан и водосвет – . 

Кметско наместничество с. 

Мътеница 
  

27. 

06.05. 

с.Старосел 

144 години «Априлска епопея» – 

литературно- музикална програма в с. 

Старосел – озвучаване  

Кметство с.Старосел, НЧ « 

Г. Милев – 1907» с.Старосел   

28. 

10.05. 

с.Ст.Железаре 

Храмов празник «Герман» в с.Старо 

Железаре – курбан и водосвет 

Кметство с.Ст.Железаре, НЧ 

«Т. Пашкулов- 1928» с. 

Ст.Железаре 
  

29. 
18.05. 

гр.Хисаря 

Международен ден на музеите Археологически музей 

Хисаря 
  

30. 
21.05 

Гр. Хисаря 

150 години от рождението на генерал 

Тодор Марков 

Община Хисаря 
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31. 23.05. 

с.Черничево 

Традиционен събор на с.Черничево – . Кметско наместничество 

с.Черничево, НЧ «Ечо 

Неделев-1931» 

32. 

24.05. 

Община Хисаря 

Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост  – 

шествие, празничен концерт, 

материали , транспортни разходи 

Община Хисаря, Поделение 

«Просвета» училищата в 

града 

 

  

33. 

26.05. 

гр. Хисаря 

Театър без диплома» - подготовка и 

премиера 

 

НЧ „Иван Вазов-1904” гр. 

Хисаря   

34. 

24.05. 

с.Старо Железаре 

Традиционен събор на с.Старо 

Железаре –  курбан за здраве и 

благоденствие 

Кметство с. Старо Железаре,  

НЧ «Т.Пашкулов - 1928»   

35. 

с.Старосел  

28.05-29.05 

Трети национален събор на селата с 

имена Старо село, Старосели 

производни на тях и на  наследниците 

на староселските родове от Мъгуреле-

Румъния на тема:<Тракийския 

отпечатък връху българската култута> 

Кметство - с. Старосел,  

  

36. 
28.05-29.05 

Гр.Хисаря 

Олимпийски фестивал на музиката и 

танца гр.Хисаря ГРАН ПРИ 

Балкански алианс 
  

37. 

29.05.- 

с.Старосел 

 

Празник на Розата в с. Старосел – 

розобер, фолклорна програма, 

материали, озвучаване 

Кметство с.Старосел, НЧ 

«Гео Милев - 1907»   

38. 

30.05. 

с. Мало Крушево 

Традиционен събор в с. Мало Крушево Кметско наместничество 

с.Мало Крушево, НЧ 

«Светлина- 1938» 
  

39. 

01.06. 

Община Хисаря-

1000лв,с.Старо 

Железаре-

100лв,с.Кръстевич-

250лв 

Ден на детето – празнична програма, 

награди, озвучаване, аниматори 

Община Хисаря 

  

40. 
02.06. Спасовден Кметство - с. Старосел,  

  

41. 
04.06 

С.Старосел 

Традиционен събор с .Старосел Кметски наместничество 

с.Старосел   

42. 

02.06. - 06.06. 

гр.Хисаря 

Балкански шампионат по фолклор 

„Евро фолк – Жива вода 2022 г.” 

Община Хисаря, НЧ «Иван 

Вазов-1904», ЕАФФ 

«Еврофолк» 
  

43. 

07.06.- 12.06. 

гр. Хисаря 

 

Празник на град Хисаря – изложби, 

концерти, спортни състезания , 

театрален фестивал  

Община Хисаря, читалища, 

училища, детски градини, 

НПО   

 

44. 

02.06. 

Община Хисаря 

Ден на Ботев – поднасяне на венци и 

цветя 

Община Хисаря - 

читалищата в населените 

места 

  

45. 

03.06. 

гр.Хисаря 

км.Миромир 

«Вече съм читател» - запознаване на 1 

клас с библиотеката и четенето на 

книги 

НЧ «Искра- 1938» гр.Хисаря 

  

46. 
06.06. 

с.Беловица 

Традиционен събор на с.Беловица  Кметско наместничество 

с.Беловица, НЧ Л.Каравелов    
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47. 
06.06. 

с. Красново 

Празник на Розата в с. Красново Кметство с. Красново, НЧ 

«Отец Паисий- 1926»  
  

48. 

13-19.06 Театрални празници 2022г НЧ Иван Вазов-1904г 

гр.Хисаря   

49.. 

13.06. 

с.Беловица 

Храмов празник «Свети дух» на 

църквата «Света Троица» в с. Беловица 

– курбан и водосвет 

Кметско наместничество 

с.Беловица, НЧ 

«Л.Каравелов -1910» 
  

50. 

17-18-19.06 Национален младежки конкурс за 

популярна песен «Петнадесет лалета», 

»15 лалета супер гран при» 

Община Хисаря,  

Сдружение «Петнадесет 

лалета» 
  

51. 

Месец юни Подготовка и премиера на Детски 

театрален състав към НЧ Иван Вазов-

гр.Хисаря 

НЧ Иван Вазов-1904 г-

гр.Хисаря   

52. 

20.06. 

с.Паничери 

Традиционен събор на с. Паничери - 

курбан за здраве и благоденствие  

Кметство с.Паничери,  

НЧ «Соколов -1919»   

53. 
С.Паничери Участие в групи и фестивали НЧ Соколов-1919г-

с.Паничери 
  

54. 

24.06. 

с. М.Крушево 

с.Старосел 

с.Ст.Железаре 

Еньовден – народен празник на 

билките и народните лечители 

 

НЧ «Светлина – 1938» с. 

М.Крушево, НЧ «Г.Милев- 

1907» с.Старосел,  НЧ 

«Т.Пашкулов- 1928» 

с.Ст.Железаре 

  

55. 

27.06. 

гр.Хисаря 

км.Миромир 

с.Мътеница 

Традиционни събори в кв.Миромир, 

гр.Хисаря , с. Мътеница 

НЧ «Искра- 1938» гр.Хисаря 

Кметско наместничество с. 

Мътеница 
  

56. 

месец юли 

гр.Хисаря, 

с.Паничери, 

с.Ст.Железаре 

Лятни читални за деца на открито, 

«Лято  в библиотеката» – конкурс за 

изразително четене 

НЧ «Искра- 1938» 

гр.Хисаря, НЧ «Соколов – 

1919» с.Паничери, НЧ 

«Т.Пашкулов- 1928» с.Старо 

Железаре 

  

57. 

С.Н.Железаре Участия във 

фестивали,конкурси,събори на 

общинско,регионално и национално 

ниво 

НЧ-Н.Й.Вапцаров-1928г-

с.Ново Железаре 
  

58. 

05.07. 

с.Н.Железаре 

Летен Атанасовден в с. Ново Железаре 

– курбан и водосвет, концертна 

програма 

Кметско наместничество с. 

Н.Железаре, НЧ «Н.Й. 

Вапцаров – 1928» с.Ново 

Железаре 

  

59. 
14-15.07 »Мелодията на водата»-конкурс за 

авторска песен 

Сдружение «Петнадесет 

лалета» 
  

60. 
15.07. 

с.М. Крушево 

Първа жътва- народен ритуал НЧ «Светлина – 1938» с.М. 

Крушево 
  

61. 

18.07. 

гр.Карлово 

182 год. от рождението на Васил 

Левски – участие в честването в 

гр.Карлово, поднасяне на венци 

Община Хисаря, НЧ 

«Хр.Ботев- 1925» 

с.Михилци 

  

62. 

25.07. 

с.Кръстевич 

Празник на хляба – музикална 

програма, изложба и дегустация на 

обредни хлябове, озвучаване 

НЧ «Страхил – 1903 г.»  

 с. Кръстевич   

63. 

15.08. 

с.Михилици 

Традиционен събор на с.Михилци . Кметско наместничество 

с.Михилци, НЧ «Хр.Ботев – 

1925»  
  

64. През цялата  Участия в НЧ Н.Й.Вапцаров-1927г   
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година регионални,национални,международни 

фестивали,конкурси и демострации 

през цялата година  

65. 

15.08. 

гр.Хисаря 

 

с.Кръстевич 

Храмов празник «Успение 

Богородично»  с.Кръстевич 

традиционен събор на кв.Момина баня 

 НЧ «Н.Й. Вапцаров – 1927» 

гр.Хисаря,   кметско 

наместничество 

с.Кръстевич, , НЧ «Страхил 

-1903» 

  

66. 
29.08. 

с.Красново 

Традиционен събор на с.Красново –  Кметство с.Красново, НЧ 

«Отец Паисий – 1926 » 
  

67. 

Месец август Традиционен фолклорен фестивал-

с.Бузовград,Национален Тракийски 

фолклорен събор-Богородична стъпка-

Старазагорски минерални бани 

НЧ Христо Ботев-1925г 

  

68. 
месец август 

гр.Хисаря 

Библиотекар за един ден НЧ «Искра- 1938» гр.Хисаря 
  

69. 

05.09. 

с.Кръстевич 

Традиционен събор на с.Кръстевич Кметско наместничество 

с.Кръстевич, НЧ «Страхил -

1903» 
  

70. 
05.09. 

с.Старосел 

Откриване на гроздобера в с. Старосел 

– тържествен ритуал 

НЧ «Г.Милев- 1907» 

с.Старосел 
  

71. 

06.09. 

Община Хисаря 

Ден на Съединението на България 

 

Община Хисаря, кметства, 

км.наместничества, 

Сдружение  „Наследство 

Хисаря“ 

  

72. 

14.09. 

с.Михилци 

Кръстовден – честване Деня на кръста 

в с.Михилци 

Кметско наместничество с. 

Михилци, НЧ «Хр.Ботев -

1925» 

  

73. 
15.09 Община 

Хисаря 

Откриване на учебната година Поделение ,Просвета –

училища в общината 
  

74. 
21.09. 

с.Паничери 

Международен ден на мира - 

инициативи 

НЧ «Соколов – 1919» с. 

Паничери 
  

75. 
22.09. 

Община Хисаря 

Ден на независимостта на България Община Хисаря, кметства, 

кметски наместничества 
  

76. 

16.09. - 17.09. 

гр.Хисаря, 

кв.Момина баня 

"Хайдушко сборище"- тематично 

историческо събитие с национален 

характер 

Сдружение „Наследство 

Хисаря“   

77. 
месец септември 

с.Паничери 

Есенни дни на изкуството – срещи с 

писатели 

НЧ «Соколов – 1919» с. 

Паничери 
  

78. 

месец септември 

гр.Хисаря 

Есенен салон на изкуствата-

изложби,театрални представления 

,срещи с писатели и други 

НЧ „Иван Вазов-1904” гр. 

Хисаря   

79. 

Месец септември Национален събор за автентичен 

фолклор,От Извора 

с.Труд,общ.Марица,По терлици с 

шевица,с.Царацово,Грозде и вино-

с.Брестовица 

С.Михилци 

  

80. 

17-18.09 

гр.Хисаря 

Изложение „Биотрапеза“ – Фермерски 

пазар  със съпътстваща културна 

програма и анимации за деца през 

летните месеци - рекламни материали, 

афиши, организационни разходи   

НЧ „Иван Вазов-1904” гр. 

Хисаря 

  

81. 

22.09 гр.Хисаря Поднасяне на венци и цветя на 

Паметника на убитите вериговци във 

войната 

НЧ,Антон Билкин-1929 г, 
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82. 1.10. 

с.Ст. Железаре 

с.Паничери 

Ден на възрастните хора в с. 

Ст.Железаре и с.Паничери 

НЧ «Т.Пашкулов-1928» с. 

Старо Железаре, НЧ 

«Соколов – 1919» 

с.Паничери 

83. 

26.10. 

с.Красново 

Храмов празник «Свети Димитър» в 

с.Красново -курбан за здраве и 

благоденствие 

Кметство с.Красново, НЧ 

«Отец Пайсии -1926» 

 
  

84.     

1.10. -  

гр.Хисаря 

 Ден на възрастните-Екскурзия до 

историческа забележителност в 

България 

НЧ „Искра-1938 г” гр. 

Хисаря   

85. 
Месец октомври Участие в стара градска песен 

гр.Панагюрище 

НЧ,Страхил-

1903г.с.Кръстевич 
  

86. 
01.11 Среща на децата,младежите и 

възрасните с местен писател 

НЧ „Искра-1938 г” гр. 

Хисаря 
  

87. 

01.11. 

Община 

Хисаряс.Мало 

Крушево 

Ден на народните будители Община Хисаря, Сдружение 

«Наследство Хисаря» 
  

88. 
21.11. с.Ст.Железаре 

 

Ден на християнското семейство в 

с.Старо Железаре и в с.Паничери 

НЧ «Т.Пашкулов-1928»  с. 

Старо Железаре,  
  

89. 

През цялата година 

с.Ст.Железаре 

Участие в Балканският фолклор,Евро 

фолк –Жива вода,събора Хайдут 

Генчо,,участие в Международния 

фестивал за автентичен фолклор 

с.Дорково, в Световният шанпиона 

пофолклор 

НЧ «Т.Пашкулов-1928»  с. 

Старо Железаре, 

  

90. 

06.12. 

с. Черничево 

 

Храмов празник «Св. Никола» в с. 

Черничево –  

 

Кметско наместничество с. 

Черничево, НЧ «Е.Неделев- 

1931» с.Черничево 
  

91. 

24.12.-31.12. 

Община Хисаря 

 

Коледни и Новогодишни празници – 

украса, празнична програма от 

читалищата в града, изложби, 

концерти в града и населените места, 

материали, озвучаване, отопление 

Община Хисаря, читалища, 

кметства, кметски 

наместничества, училища, 

НПО 

  

92. 

 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 - 26 бр.  

  

93. 
 Резерв – материали, гориво, транспорт, 

озвучаване, организационни разходи 

 
  

94. 

 Изграждане на бюст-паметник на 

Васил Левски на територията на гр. 

Хисаря. 
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