ОБЩИНА АЙТОС
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР - 2017 година
ЯНУАРИ
06.01.2017 г. –„ Йордановден – Богоявление” – хвърляне на кръста в река
„Славеева”- за здраве и берекет.
21.01.2017 г. –„Бабинден – ден на родилната помощ” –пресъздаване на
обичая в селските читалища на Общината
ФЕВРУАРИ
06.02.2017 г. -Тържества, посветени на 139 години от Освобождението на
Айтос.
Заупокойна молитва за падналите за Освобождението на
Айтос- пред Параклиса- костница- 11.00ч. на 06.02.2017г.
Поднасяне на венци на паметната плоча в бившето
Логопедично училище и Параклиса-костница.
Програма – СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
Място:Параклиса, час:11.00ч.
Организатори: Община Айтос, Военен клуб и СУ
„Христо Ботев„
10.02.2017 г.- Празнична среща на Земляческо дружество „Трите братя” –
София и Община Айтос, посветена на Освобождението на
Айтос.
Организатори: Земляческо дружество и Община Айтос
13.02.2017 г.- Концерт посветен на любовта и виното
Място: 17.30ч. в читалището
Организатор: НЧ „Васил Левски-1869”
19.02.2017 г.–Възпоменателни прояви, посветени на 144 години от
гибелта на Васил Левски.
Заупокойна молитва в памет на Апостола. Поклонение пред
паметната плоча на Васил Левски в двора на църквата „Св.
Димитър”
Програма на децата от ДГ”Пролет”
Организатори: Община Айтос, НЧ „Васил Левски – 1869” и
ДГ „Пролет”
Място: Двора на църквата „Св.Димитър”
Час:10.00часа

22 .02.2017 г.-Конкурс „Моята красива мартеница”-Изложба
Място: Читалище „Васил Левски- 1869” гр.Айтос
Организатор: Читалище „Васил Левски- 1869” гр.Айтос
28.02.2017 г.- Общински Конкурс за поезия „Моята България 2017г.”
Място: Актова зала на СУ „Н.Й.Вапцаров”; Час: 10.00
Организатор: Община Айтос, СУ „Н.Й.Вапцаров”
МАРТ
01.03.2017 г.-Ден на художествената самодейност във всички читалища в
общината.
01.03.2017 г.-Първо мартенски поздрав на децата от ДГ „Славейче”
към общинска администрация
Място: Общината; Час: 10 часа
Организатор: ДГ „Славейче”
01.03.2017 г.-Поздрав към децата от дневния център за деца с увреждания
и подаряване на мартеници, изработени от учениците от ОУ
„Атанас Манчев” гр.Айтос
01.03.2017 г.- Първо мартенски поздрав към възрастните хора от
старческия дом от децата на ДГ „Калина Малина” гр.Айтос.
01 .03.2017 г.-Концерт за Трети март на НЧ „Васил Левски-1869”
Място: Читалището, час 17.00ч.
Организатор: Читалище „Васил Левски -1869”гр. Айтос
03.03.2017 г.-Комплексна културна програма, посветена на Трети март и
честване на 139 години от Освобождението на България –
Национален празник на Република България
Ритуал за издигане на националното знаме
Празничен концерт в салона на НЧ „Васил Левски- 1869” гр.
Айтос- „Изгревът на Свободата”, с участието на
художествените състави на читалищата и училищата в град
Айтос и класиралите се в общинския рецитал „Моята
България-2017”
Място:Площад „Свобода”; Час: 11 часа – 11.30ч. празничен
концерт в читалището
Организатори: Община Айтос, Читалище „Васил Левски
1869”
22.03.2017 г.- Пролетен поздрав от децата на гр.Айтос
към общинска администрация

Място: Общината; Час: 10.00ч.
Организатор: ДГ „Радост”
АПРИЛ
02-23.04.2017 г.- «Поход на книгата»
02.04.2017г.-Международен ден на детската книга
23.04.2017г.-Световен ден на книгата
Организатор: Читалище „Васил Левски- 1869” и Училищните
библиотеки
Място: Читалището и училищата
04.2017 г.- Театрален спектакъл „Изгубената приказка”-постановка на
театрална школа”Златните ключета”
Място: НЧ „Васил Левски-1869”
Организатор: СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
04.2017 г.- Театрална постановка по образователен проект, реализиран с
Районен съд-Айтос
Място: НЧ „Васил Левски-1869”
Организатор: СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
06.04.2017 г.-Фолклорно надпяване „От Цветница до Гергьовден”
Конкурс с участието на училища и читалища
Организатори – Община Айтос и Читалище „ Васил Левски1869 ”
Място: Читалище „Васил Левски- 1869”;час-13.00ч.
08.04.2017 г. -Международен ден на ромите
Ромски фолклорен празник
Организатори – Представители на Ромската общност
13.04.2017 г.-Конкурс за Великденска картичка „Шарен Великден”
Организатор: Читалище „Васил Левски-1869”
Място: Читалището
13.04.2017 г. –„Великден е!”-поздрав от децата на
ЦДГ „Детелина”с.Тополица към общинска администрация .
Място: общината, 10.00часа
Организатори: ЦДГ „Детелина”- с.Тополица
13.04.2017 г.-Празник е – Да боядисаме яйцата!
Организатор: Читалище „Васил Левски-1869”
Място: площад „Свобода”

15.04.2017 г.–„Лазарки, лазаруват – отвори порти домакине” – Лазаруване
в селата: Караново, Пирне, Съдиево, Черноград
Организатор: Читалищата
МАЙ
05.2017 г.-90 години НЧ”Наука-1927”с.Чукарка
05.2017 г.- Концерт на четвъртите класове от СУ „Н.Й.Вапцаров”
Място: НЧ „Васил Левски-1869”
Организатор: СУ „Н.Й.Вапцаров”
05.2017 г.- Шоу на Випуска- Концерт на дванадесетите класове по случай
завършването им.
Място: Военен клуб гр.Айтос
Организатор: СУ „Н.Й.Вапцаров”
05.2017 г.- Документално-образователен спектакъл на школа за слово,
Мелодия, театър”Генгерчета”-„Екология на отношенията”
Място: НЧ „Васил Левски-1869”
Организатор: СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
05 .05.2017 г.–Празник на с. Пирне
Организатор: Кметство и НЧ „Пробуда” с.Пирне
05.05.2017 г.- Гергьовденски концерт
Място:17.00ч.в читалището
Организатор:НЧ „Васил Левски-1869”
06.05.2017г.–Гергьовден – Гергьовска люлка, народен обичай
Организатори: – Читалищата в общината
11.05.2017 г.-Ден на библиотекаря
Място: Читалищата на община Айтос
18.05.2017 г.-Среща на кмета на Община Айтос с изявени ученици в
областта на спорта, образованието и изкуствата.
Място: Община Айтос, заседателна зала
Час: 10.00 часа
19.05.2017 г.-Среща на Кмета на Общината с изявени дейци на
просветата, културата, местни творци и представители на
художествено творческата интелигенция.
Организатор: – Община Айтос

23.05.2017 г.-Концерт посветен на 24 май – посветен на българската
просвета и култура с участието на представителни групи от
училищата, детските градини и читалището в град Айтос
Място:17.00ч. в читалището
Организатори: Община Айтос, НЧ „В.Левски-1869”,СУ „Хр.
Ботев”, СУ „Н.Й.Вапцаров”, ОУ „Атанас Манчев”,
ДГ „Пролет”,ДГ „Здравец”,ДГ „Калина
Малина”,ДГ „Славейче”,ДГ „Радост” и НЧ „Васил Левски1869”
24.05.2017 г.-Ден на българската просвета и култура – празнично шествие
на училищата и детските градини от община Айтос и
културни институции.
Място: площад „Свобода”
Организатори: Община Айтос, Читалище „В. Левски -1869”,
училищата в община Айтос и детските градини.
ЮНИ
01.06.2017 г.-Ден на детето
Общоградски прояви, посветени на Деня на детето
Организатори: детските градини в община Айтос.
02.06.2017 г.-Ден на Ботев - възпоменателни прояви, посветени на
загиналите за Освобождението и независимостта на България.
Поклонение и поднасяне на венци и цветя на паметника на
Христо Ботев в градската градина
Организатори: Община Айтос, СУ „Христо Ботев” гр.
Айтос
Място: Градската градина – 10.00ч.
09, 10 и 11.06.2017 г. -ТРАДИЦИОННИ ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ
„СЛАВЕЕВИ НОЩИ -2017” - 49-то издание
Организатори :- Община Айтос, Читалище „В. Левски –
1869”
Място: парк „Славеева река”
28.06.2017 г.-Тържествено връчване на дипломите на зрелостниците в
община Айтос.
Програма ПГСС "Златна нива"
Място:Читалище „В.Левски-1869”
Организатори: Община Айтос и ПГСС "Златна нива"
ЮЛИ

18.07.2017 г.-Честване на 180 години от рождението на Васил Левски
Организатори: - Читалище „В. Левски-1869”, Общински
комитет „Васил Левски”, Военен клуб.
Място: двора на храм „Св. Димитър”
АВГУСТ
01 до 31.08.2017 г. –Лятна танцова академия
Място:НЧ”Васил Левски-1869”
Организатор:НЧ”Васил Левски-1869”
15.08.2017 г.-Празник на с. Съдиево
Организатор:– Кметство с. Съдиево, местното читалище
СЕПТЕМВРИ
06.09.2017 г.-Съединението на княжество България и Източна Румелия –
официален празник – Общоградско поклонение
Програма от СУ „Христо Ботев”
Място:10.00ч. в двора на бившето Логопедично училище пред
паметната плоча на „Съединението”
Организатори - Община Айтос, СУ „Христо Ботев”
15.09.2017 г.-Първи учебен ден – Тържества, посветени на старта на
новата учебна година.
Организатори – Общинските училища
22.09.2017 г.-Ден на независимостта на България – официален празник
Организатори - Община Айтос, НЧ „Васил Левски-1869”
ОКТОМВРИ
.10.2017г.-Концерт-спектакъл”25години из творческия и училищния свят
на Татяна Йотова”
Място: НЧ”В.Левски-1869”
Организатор:СУ”Христо Ботев”
07.10.2017 г.-Празник на с. Черноград
Организатор – Кметство Черноград, местното читалище
18.10.2017 г.-Европейски ден за борба с трафика на хора
Организатор: МКБППМН

19 -26.10.2017 г.-„ Димитровден – празник на град Айтос „–празнична
седмица, посветена на родния град
Организатори - Община Айтос, Читалище „В.Левски
1869”, училищата
10.2017 г.-Концерт посветен на Празника на Айтос –
Димитровден
Организатор: НЧ „Васил Левски-1869”
31.10.2017 г.-Концерт посветен на 1 ви Ноември-ден на Народните
будители
Място:17.00ч.в читалището
Организатор: НЧ „В.Левски-1869”
НОЕМВРИ
01.11.2017 г.- Посещение в дом за стари хора в парк „Славеева река”
гр.Айтос във връзка с Деня на народните будители- първи
ноември и изнасяне на литературна програма.
Организатор:ОУ”Атанас Манчев”гр.Айтос
01.11.2017 г.-Празнично шествие, посветено на народните будители
Програма – ОУ „Атанас Манчев”гр.Айтос
Организатори: училищата в община Айтос
Място:Двора на църквата, 10.00ч.
07.11.2017 г.-Празник на с. Тополица
Организатор – Кметство Тополица, местното читалище
08.11.2017 г.-Архангеловден
Празник на с. Караново
Организатор – Кметство Караново,местното читалище
08.11.2017 г.-Празник на с. Лясково
Организатор – Кметство Лясково
10.11.2017 г.-Международен ден на правата на човека - радиопредаване
Организатор: Община Айтос
15-21.11.2017 г.-Седмица на семейството под мотото „Заедно можем да
дадем повече, отколкото предполагаме”
Място: детските градини
Организатори: детските градини
16.11.2017 г.-Международен ден на толерантността- радиопредаване

Организатори: Община Айтос и МКБППМН
21.11.2017 г.-Ден на християнското семейство
Място: НЧ „Васил Левски -1869”
Организатори: НЧ „Васил Левски- 1869”
21.11.2017 г.-Ден на православната християнска младеж и семейство
Църковно настоятелство на храм „Св. Димитър”
ДЕКЕМВРИ
01.12.2017 г.-Световен ден на борбата със СПИН – прояви, организирани
от младежки организации и училищата
Организатор – МКБППМН
12.2017 г.- Вапцаровска клетва на първокласници.
Място: СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
Организатор: СОУ „Н.Й.Вапцаров”
12.2017 г.- Патронен празник на СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
Място: НЧ „Васил Левски-1869” гр.Айтос
Организатор: СУ „Н.Й.Вапцаров”

Комплексна културна програма –„Коледни и новогодишни
празници -2017”
08.12.2017 г.-Запалване на коледната елха – Коледен детски празник
Организатори – Община Айтос, Читалище „Васил Левски –
1869”, СУ „Христо Ботев”; СУ „Н.Й.Вапцаров”
15.12.2017 г.-Конкурс за коледна картичка
Организатор: НЧ „Васил Левски -1869”
20.12.2017 г.-Конкурс „Коледно надпяване-2017”, с участието на
представителни групи на училищата от община Айтос.
Организатори - Община Айтос, Читалище „В. Левски-1869”
Място:Читалището
21.12.2017 г.-Коледен концерт
Организатор: Читалище „Васил Левски -1869”
Място: Читалището
22.12.2017 г.-Коледарски поздрав на децата от ДГ „Здравец” – към
общинска администрация

Организатор: ДГ „Здравец”
Място:10.00ч. в община Айтос

