
KOTEL
MUNICIPALITY

ГОДИШЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА КОТЕЛ

Приет с Решение № 199 от 29.01.2021 г. но Общински съвет – Котел.

І. Общи положения
Народните читалища са пример за устойчиви културни институции, имащи

дълбока връзка с миналото, с традициите, с образователния и културен процес. Те са
традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в
населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи.

На територията на община Котел функционират 16 читалища, които задоволяват
потребностите на хората, свързани с развитие и обогатяване на културния живот,
запазване на обичаите и традициите на българския народ, осигуряване на достъп до
информация.

Всяко читалище на територията на община Котел има свой празничен календар,
включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и традиционни
местни празници. Художествените колективи активно се включват в местните културни
прояви. Повечето от читалищата в община Котел периодично работят по одобрени
проекти към Министерството на културата за допълваща целева субсидия за ремонтни
дейности, обновяване на библиотечните фондове, компютърно оборудване и сценични
костюми.

ІІ.Основни цели:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в
Община Котел.
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината.
3. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на
науката, изкуството и културата.
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението.

ІІI.Основни задачи:
1. Обогатяването на библиотечната дейност и развитие на читалищата като
информационни и културно-просветни центрове.
2. Прилагане на иновативни подходи за повишаване на читателския интерес и за
привличане на по-широк кръг от населението за участие в културния живот.
3. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
4. Разширяване дейността за по-пълно разгръщане на творческия потенциал в сферата
на любителското творчество сред децата и младежите.
5. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, повишаване неговата
роля за развитието на социална и културна интеграция.
6. Подобряване на финансовото състояние на читалищата.
7. Опазване, поддържане и обогатяване на съществуващата материална база.

ІV. Основни дейности и приоритети
И през настоящата 2021 год. Община Котел ще подкрепя дейността на народните
читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество
и инициатива и културно-просветителски звена. Днешните реалности изискват от НЧ

ОБЩИНА
КОТЕЛ



да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни сдружения на гражданите,
особено в населените места, където се явяват като единствен културен институт.

Приоритети през 2021 година ще бъдат :

1. Да осигуряват библиотечно-информационно обслужване на населението от
съответните населени места.
2. Системно комплектуване и организация на библиотечния фонд за бързо и качествено
обслужване на читателите.
3. Да се заделят средства както и да кандидатстват по проекти за закупването на нови
книги за обновяване на библиотечния фонд.
4. Чрез съвременни методи и средства да провокират интереса на младите хора към
книгата.
5. Да се оборудват и обзаведат читалните за осигуряване на достатъчно места и
удобства за читателите.
6. Организиране и поддържане на традиционните форми на културна дейност и
осигуряване на приемствеността им към следващите поколения.
7. Да се търси професионална помощ и съдействие при провеждане на репетиции със
самодейните състави за усъвършенстването на тяхната подготовка и поддържане на
репертоарите.
8. Организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви
групи/деца, ученици и др./
9. Организиране на кътове и изложби, посветени на годишнини свързани с исторически
дати и личности.
10. Участие на читалищните състави в общински, регионални, национални и др.
културни прояви.
11. Осъществяване на нови форми за набиране на средства. Реализиране на
допълнителни приходи от: членски внос, проекти и програми, дарения, наеми,
спонсорства и реализация на художествен продукт.

Настоящата програма е насочена към населението на община Котел, като акцентът е
поставен върху дейността на читалищата

V. Дейности годишен културен календар на читалищата в община Котел :

ЯНУАРИ

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Сурвакари 01.01 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
Годишнина от рождението наАлекоКонстантинов 04-

08.01
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Богоявление – разговорподформатана диагог „Беседа“

Празнуване на Йорданов ден и хвърляне на кръста 06.01

НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

НЧ „Аврора - 2012“с.Кипилово
165 г. от рождението на Стоян Михайловски-български поет,
сатирик баснописец и политик

07.01 НЧ „Пробуда-1953“с.Стрелци

173г. от рождението наХр.Ботев- четене на произведения за Ботев 08.01 НЧ „Светлина-1952“ с.Малко
село

Възпоменателенмитинг за Възродителнияпроцес 19.01 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланов
о

Изложба на детски рисунки по повод – Световния ден на снега 19.01 НЧ „Съгласие-напредък-1870“ г
р.Котел



ФЕВРУАРИ

Честване на Бабин ден
21.01

НЧ „Пробуда-1953“с.Стрелци
НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково

НЧ„“ВасилЛевски-1973
с.Филаретово

НЧ “Извор-1882“ с.Медвен
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ „Пробуда-1928“ с.Пъдарево

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово

НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орло
во

НЧ “Просвета1919”-с.Мокрен
НЧ „Просвета1870” с. Тича

Провеждане на викторина на тема – Опознай родината ,
родинознание околен свят

30.01 НЧ „Светлина-1952“ с.Малко
село

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Трифон Зарезан –дегустация на местни домашно приготвени
вина
Ден на лозаря

01.02 НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово
НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово

Общински конкурс за поздравителна картичка по случайСвети
Валентин

12.02 НЧ „Съгласие-напредък-
1870“гр.Котел

Изработване накартички и стихове за любовта 14.02 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци

Отпразнуване наТрифон Зарезан –ден на лозаряи винаря
СветиВалентин – празник на влюбените 14.02

НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ „Васил Левски-1973“ с.Филарет
ово

НЧ “Извор-1882“ с.Медвен
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ „Пробуда-1928“ с.Пъдарево
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко

село
НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Надежда1869“ с.Градец

Трифон Зарезан и Свети Валентин – ритуал „Зрязване“
“Конкурс за най-хубаво местно вино и забавна програма

14.02 НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Отпразнуване на празника „Кукери“ – (празник на селото) 15-
16.02

НЧ „Пробуда-1928“ с.Пъдарево
Отбелязване на 148 г. от обесването наВасилЛевски 18.02 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово

Обсъждане на прочетените книги с читателскияклуб 19.02 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

Отбелязване на 148 г. от обесването наВасилЛевски
19.02

НЧ„Пробуда-1953“ с. Стрелци
НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко
село
НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Надежда1869“ с.Градец
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Честване на патроннияпразник на читалището 19.02 НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлов
о

Организиране „Работилница за мартеници“, с участието на децата
от творческо обединение „Дарования“

26.02 НЧ „Съгласие-напредък-
1870“гр.Котел

Работилница за „Мартеници“ изработване на мартеници за
хората от селото

НЧ “Просвета1919” с.Мокрен



МАРТ

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Подреждане и откриване на изложба от напрвавните мартенци
Изготвяна на поздравителен адрес по случай Деня на
любителското художествено творчество
Творческа срещаначиталищните самодейцииръководителипо
поводДеняналюбителското художествено творчество

01.03
НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел

Изложба и конкурс за най-добре изработена мартеница /
ОУ„Димитър Камбуров“

01.03 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци

Баба Марта с децата и учениците от ОУ Пъдарево и участие на
Кукерски състав в с. Калипетрово, общ.Силистра

01.03 НЧ „Пробуда-1928“ с.Пъдарево

Дена на художествената дейност „Моята дарба“-награждаване на
самодейците

01.03 НЧ„Просвета-1870“ с.Тича

Изработканамартеници
Конкурси за най-добрамартеница

01.03

НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ „Васил Левски-1973“ с.Филарето
во
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово
НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Надежда1869“ с.ГрадецСъвместен концерт-спектакъл на читалището и СОУ

„Г.Ст.Раковски“ посветен на националния празник на
страната –
3-ти март
Срещана участниците от клуб „Народнатапамет разказва“ с
изтъкнатикотленски обществениципоповодНационалнияпразник
Изложба отфолклорнимотивинакръжок „Имало едно време“

03.03
НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел

3-тимарт –Националенпразник – 143 г. от Освобождението на
България

03.03

НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково

НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ “Извор-1882“ с.Медвен

НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село

НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово

Организиране и откриване на изложба от поздравителни картички
на творческо обединение „Дарования“ по повод международния
деннажената

07.03 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел



АПРИЛ

8-мимарт -Международен ден нажената 08.03

НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково

НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ „Васил Левски-1973“ с.Филарето
во
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово
НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово

НЧ “Извор-1882“ с.Медвен
НЧ „Пробуда-1928“ с.Пъдарево

НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ “Надежда1869“ с.Градец

НЧ“Н.Й.Вапцаров-1953“ с.Боринц
и

НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово

Общински конкурс Галерия „Четирите сезона “-първи етеап
„Китна пролет“

20.03 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Организиране и откриване на изложба от поздравителни картички
на творческо обединение „Дарования“ по повод Първапролет

21.03 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Посрещане наПървапролет 21.03 НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.КипиловоИзложбана участвалите в конкурса творби 22.03 НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел

Посрещане на първа пролет – организиране на походи и
състезателниигри

22.03

НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ„Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ „Васил Левски-1973“ с.Филарето
во
НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село

НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Надежда1869“ с.ГрадецТворческа среща на котленските театрални дейци за

отбелязване Международния ден на театъра.
27.03 НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел
Лазаров ден 31.01 НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село

Ден на самодееца НЧ “Надежда1869“ с.Градец

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ

1-ви април – ден на хумора и шегата 01.04

НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ „Просвета1870” с. Тича

Седмица на детската книга и изкуствата за деца 1-10.04 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
Годишнина от рождението на Х.Кр.Андерсен 02.04 НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
Международен ден на детската книга 02.04 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
Международен ден на здравето 07.04 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци

НЧ„Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село



МАЙ

Изложба на рисунки за седмица на гората
Седмица на гората

7-10.04
07.10

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово

НЧ„Пробуда-1953“ с.СтрелциМеждународен денна ромите 08.04 НЧ „Просвета1870” с. Тича

Участие на читалищните колективи в програмата по повод 200
години от рождението на Г.Ст.Раковски

14.04 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

200 години от рождението на Г.С.Раковски 14.04 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ „Пробуда-1928“ с.Пъдарево

Отбелязване на 145 г. от Априлското въстание-Посещение на
ПАНТЕОНА в.гр.Котел

20.04 НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово

Празник на Земята 22.04 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци

Световен денна книгата 23-24.04 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село

Маркиране на екопътеки 24.04 НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово

Лазаров ден 24.04

НЧ“Н.Й.Вапцаров-1953“ с.Боринц
и

НЧ “Надежда1869“ с.Градец
НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ„Атанас Кипиловски-

1909“с.Кипилово
Пресъздаване на народните празници – Цветница и Великден с
кръжок „Имало едно време“

28.04 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Боядисване на великденскияйца ; Великден 28-29.04
НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
НЧ „Васил Левски-1973“ с.Филарето
во

НЧ “Надежда1869“ с.ГрадецОрганизиране на националния конкурс „Фолклорна огърлица“
съвместно с общинаКотел

29.04 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Участие на танцовия състав в конкурса „Златна гега“ м.Април НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ

Ден на труда 01.05
НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ „Просвета1870” с. Тича

НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
Боядисване на яйца 01.05 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
Традиционен събор с. Могилец-участие със самодейния
колектив

01.05 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
Боядисване на яйца 02.05 НЧ “Извор-1882“ с.Медвен
Годишнина от рождението на П.Пенев 02.05 НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
Великден – изложба на яйца и козунаци 03.05 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
Традиционен събор “Герлово пее и танцува“ 05.05 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово

Гергьов ден 06.05
НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково
НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ “Извор-1882“ с.Медвен

НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
Хъдерлез-музикално танцова програма 06.06 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
Честване на априлската епопея 07.05 НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково
Ден на Европа 09.05 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци

НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село



ЮНИ

Събор на селото 09.05 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
Конкурс „Аз пея и танцувам“ 10.05 НЧ „Просвета1870” с. Тича
Ден на библиотекаря 11.05 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци

НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
Изготвяне на поздравителен адрес до всички читалища от
общината по повод Денят на библиотекаря

11.05 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Рамазан Байрам 13.05 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово

Тематична изложба на рисунки и апликации „Бългрските носии
и шевици- през нашите очи“ – представени от кръжок „Имало
едно време“

19.05
НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел

Представяне на творбите на творческо обединение „Дарования“ 22.05 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Концерт на читалищните колективи в програмата по случай 24
май – Ден на славянската писменост и култура

24.05 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

24май – Ден на славянската писменост и култура 24.05

НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ„Възраждане-1954“ с.Ябланово

НЧ “Извор-1882“ с.Медвен
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ „Просвета1870” с. Тича
НЧ “Надежда1869“ с.Градец

Изработване на венци по случай деня на Българската просвета и
култура

24.05 НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.КипиловоФотоизложба посветена на Българската азбука-съвременен

поглед
24.05 НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово

Мини бал на ДГ „Слънчо“ 27.05 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово

Общински конкурс Галерия „Четири сезона“- Етап „Слънчево
лято“

30.05 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Участие на битовия хор „Заблеяло ми агънце“ в гр.Лясковец мМай НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Местен събор на селото концерт, спортни игри и други м.Май НЧ„ВасилЛевски-1973“ с.Филарето
воПразник на с.Пъдарево мМай НЧ „Пробуда-1928“с.Пъдарево

Участие в Старопланинския събор „Балкан фолк“
Празник на селото/ заедно и единно в общия ни дом мМай НЧ „Просвета-1870“с.Тича

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Участие на детските читалищни колективи в програмата за 1
юни Ден на детето
Изготвяне на поздравителен адрес по повод- Международния ден
на детето

01.06
НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел



ЮЛИ

Международен ден на детето 01.06

НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ„ВасилЛевски-1973“ с.Филаретов

о
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово

НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ „Просвета1870” с. Тича

Ден на Ботев 02.06 НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ „Просвета1870” с. Тича

Изпращане на седмокласниците 15.06 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
Годишнина от рождението наСтоянМ.Попов /ЧичоСтоян 21.06 НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
Еньовден 24.06 НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово

НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ “Надежда1869“ с.Градец

Участие във„Фестивална етносите, багритеиКотленскиякилим“
гр. Котел м.Юни

НЧ „Съгласие-напредък-
1870“гр.Котел
НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ„ВасилЛевски-1973“ с.Филаретов

о
НЧ “Извор-1882“ с.Медвен

НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ„Атанас Кипиловски-

1909“с.Кипилово

Организацияи участие в празниканацърквата „СветаТроица“
м.Юни

НЧ„Изгрев-1928“ с.Нейково
Занимания с учениците в читалището м.Юни НЧ „Пробуда-1928“С.Пъдарево
Участие в съборите в селата Ябланово,Филаретово и Малко
село

м.Юни НЧ „Просвета1870” с. Тича
Рамазан Байрам- деца пеят в домовете на мюсюлманските
семейства

м.Юни НЧ „Просвета1870” с. Тича

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Поход с кръжокапо туризъм 09.07 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
171г. от Рождението на Патриарха на българската литература -
Иван Вазов

09.07 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

183г. от рождението на Апостола Васил Левски 18.07 НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
Курбан байрам 19.07 НЧ„Възраждане-1954“ с.Ябланово
Илинден- официален празник на с.Кипилово- представяне на
фолклорното наследство в региона от клуба на акордеонистите

20.07 НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово

Разговор с децата на с.Жеравна за наркотиците и вредата от
тях

26.07 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
Световен ден на приятелството 30.07 НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село
Традиционен събор в с. Медвен, Четения за Захари Стоянов 31.07 НЧ“Извор-1882“ с.Медвен
Лято в библиотеката - Ангажиране на табла, витрини,кътове за
юбилейните годишнинии реклама за дейността на читалището

м.Юли НЧ„Пробуда-1953“с.Стрелци

Занимания с учениците в читалището м.Юли НЧ„Пробуда-1928“ с.Пъдарево
Подготовка наФолклорната и ВИГ група за участие в
традиционния съборна 31юли - 02 август

м.Юли НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово

Летни занимания м.Юли НЧ “Просвета-1919” с.Мокрен
Здравей мое лято. Заедно четем книжки м.Юли НЧ “Надежда-1869“ с.Градец



АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
151 г. Читалище „Единство-1870“
през останалата част от месеца хоротеки и занимания

15.08
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

Годишнина от рождението на К.Константинов
Летни занимания

20.08 НЧ„Просвета-1919“ с.Мокрен

Лято в библиотеката - Ангажиране на табла, витрини,кътове за
юбилейните годишнинии реклама за дейността на читалището

м.Авгус
т

НЧ„Пробуда-1953“с.Стрелци

Занимания с учениците от читалището м.Авгус
т

НЧ„Пробуда-1928“ с.Пъдарево
Рамазан Байрам м.Авгус

т
НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село

Традиционен Фестивал на турския фолклор в България
„Музиката-езикът на толерантността“
Събор на селото под наслов „И мало и голямо на събор се е
събрало“
Рамазан Байрам

м.Авгус
т

НЧ „Просвета-1870“ с.Тича

Лятна среща на поколенията м.Авгус
т

НЧ“Надежда-1869“ с.Градец

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ

136 г. от Съединението наБългария 06.09

НЧ„Пробуда-1953“с.Стрелци
НЧ“Извор-1882“ с.Медвен

НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ„Атанас Кипиловски-

1909“с.Кипилово
НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ “Просвета1919” с.МокренДен на грамотността –„Четене“ 08.09 НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село

Световен ден на първата помощ 12.09 НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село
Годишнина от рождението наАнтон Дончев 14.09 НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Откриване на учебната година 15.09

НЧ„Пробуда-1953“с.Стрелци
НЧ„Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ„ВасилЛевски-1973“ с.Филарет

ово
НЧ „Пробуда-1928“С.Пъдарево

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово

НЧ „Просвета-1870“ с.Тича
Организиране на местния традиционен събор 19.09 НЧ“Н.Й.Вапцаров-1953“ с.Боринц

и

113 г. отНезависимостта наБългария 22.09

НЧ„Пробуда-1953“с.Стрелци
НЧ„Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково
НЧ“Извор-1882“ с.Медвен

НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

162 г. от рождението на ген.Р.Димитриев 24.09 НЧ“Надежда-1869“с.Градец
Поход „По стъпките на Раковски в Котленския балкан“ по
случай 170 г. от рождението на Раковски

25.09 НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово

Европейска седмица на спорта 26.09 НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село



ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Ден на възрастните хора 01.10 НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел
НЧ“Надежда-1869“с.Градец

Световен ден на „Усмивката“
Курбан Байрам

05.10
07.10

НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село

Отбелязване на деня на пенсионера-програма изнесена в клуба на
пенсионера

10.10 НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково

Разговор за насилието, поднасяне на цветя на учители в селото по
случай техния празник

12.10
НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна

Общински конкурс „Четирите сезона“ –Етап „Златна есен“ 20.10 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Откриване на творческия сезон при читалището-любителска
художествена самодейност
Национална седмица на четенето

22-26.10 НЧ„Пробуда-1953“с.Стрелци

Изложба от участвалите в конкурса творби 23.10 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Годишнина от рождението на ДжаниРодари 23.10 НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Димитровден – празник посветен на „Българския фолклор и
българските традиционни ястия“

26.10 НЧ „Изгрев-1928“ с.Нейково

Рецитал по стихове на котленски поети за Деня на Котел 30.10 НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Откриване на творческия сезон при читалището-любителска
художествена самодейност

м.Окто
мври

НЧ„Пробуда-1953“с.Стрелци

Откриване на творческия сезон при читалището-любителска
художествена самодейност

м.Окто
мври

НЧ„ВасилЛевски-1973“ с.Филарет
ово

Изложба рисунки „Златна есен“ м.Окто
мври

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово

Коледна работилница–изработване на украса,картички и др м.Окто
мври

НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Курбан Байрам м.Окто
мври

НЧ „Просвета-1870“ с.Тича

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Младежка сцена – концерт посветена на празника на града 01.10 НЧ „Съгласие-напредък-1870“

гр.Котел
Ден на Народните будители-мултимедиина презентация с
ученици
Отворени врати в библиотеката – Библиотекар за един ден

01.11 НЧ„Пробуда-1953“
с.Стрелци



ДЕКЕМВРИ

Ден на Народните будители 01.10

НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
НЧ„ВасилЛевски-1973“ с.Филарет

ово
НЧ“Извор-1882“ с.Медвен

НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
НЧ„Атанас Кипиловски-

1909“с.Кипилово
НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлов

о
НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село
НЧ “Просвета1919” с.Мокрен
НЧ „Просвета-1870“ с.Тича
НЧ“Надежда-1869“с.Градец

Програма по случай рождението на Й.Йовков 09.11 НЧ „Единство-1870“ с.Жеравна
Ден на Християнското семейство-регистър на златните сватби-
връчване на поздравителни адреси на юбилярите и тържествена
програма

м.Ноемв
ри

НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Подготовка за Коледните и новогодишните празници м.Ноемв
ри

НЧ„Пробуда-1928“ с.Пъдарев
о

ДЕЙНОСТ ДАТА ОРГАНИЗАТОРИ
Празнуване на Никулден – отпразнуване на именни дни 06.12 НЧ „Просвета-1870“ с.Тича
Патронен празник на ОУ Н.Й.Вапцаров 07.12 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
Общински конкурс „Четири сезона“-заключителен етап
„Бяла зима“
Изложба от участвалите в конкурса творби
Вечер посветена на Руси Русев – „Котленският творец“
Коледни тържества - по специална програма

18.12

19.12

20-23.12

НЧ „Съгласие-напредък-1870“
гр.Котел

Приготвяне на Коледни лакомства по стари кипиловски рецепти 22- НЧ „Аврора - 2012“ с.Кипилово
Концертна програма с участието на Коледарската група 23.12 НЧ„Изгрев-1928“ с.Нейково

Коледно тържество 24.12 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
Организиране на коледните и новогодишните празници,
посрещане на Дядо Коледа

24.12 НЧ“Н.Й.Вапцаров-1953“ с.Боринц

Чествне на Коледа 25.12 НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
Световен ден на киното – Посещение на филм 28.12 НЧ „Светлина-1952“ с.Малко село

Новогодишна заря 30.12 НЧ „Възраждане-1954“ с.Ябланово
Празнуване на Нова година 31.12 НЧ „Васил Левски-2003“ с.Орлово
Организиране и провеждане на коледните и новогодишните
празници. Конкурс на тема „Най – хубава Новогодишна
сурвакница и картичка“

м.Деке
мври

НЧ„Пробуда-1953“ с.Стрелци

Организиране и провеждане на коледните и Новогодишните
празници

м.Деке
мври

НЧ „Васил Левски-1973“ с.Филаре
тово

Коледуване в Медвен м.Декем
ври

НЧ „Извор-1882“ с.Медвен

Подготовка за празниците
Тържество за Рождество Христово и Нова година

м.Декем
ври

НЧ„Единство-1870“ с.Жеравна

Изработване на новогодшна украса
Коледуване
Подготовка за новогодишно тържество

м.Декем
ври

НЧ„Атанас Кипиловски-
1909“с.Кипилово



Председател на Общински съвет-Котел: (п)
(Христина Чолакова)

Коледни и новогодишни празници. Конкурс за най-красива
картичка

м.Декем
ври

НЧ„Светлина-1952“ с.Малко село

Коледно- новогодишна забавна музикална програма
Годишнина от рождението на Ръдиард Киплинг

м.Декем
ври

НЧ “Просвета1919” с.Мокрен

Коледни и новогодишни тържества/ Конкурс за най-красива
сурвачка Концерт „Ой, Коледо, мой Коледо“ посрещане на
дядо Коледа

м.Декем
ври

НЧ „Просвета-1870“ с.Тича

Коледни празници м.Деке
мври

НЧ“Надежда-1869“с.Градец


