
ОБЩИНА  СТРАЖИЦА 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2020 
 

 
Дата 
Месец 
година 

 
Място на 

провеждане 

 
Кратко наименование и описание на 

събитието 

 
Организатори 

 
Забележка 

01.01.2020 Населените места в 
общината 

Васильовден, обичай „Сурваки” 
 
 

Народни читалища Обичай с местно значение 

06.01.2020 
 
 

гр. Стражица 
моста до 
околовръстен път 
/каменния мост 
 р. Голяма река/ 
 
с. Бряговица 
/моста р.Лефеджа/ 
 
с. Кесарево 
/р. Стара река/  
 

1. „Йордановден” 
      -    Водосвет и  ритуал по изваждане на кръста 

- Пуска се обява от общинска 
администрация, кметството за желаещи да 
участват в ритуала по изваждане на 
кръста. 

- Свещеникът извършва водосвет, след 
което хвърля кръста в реката. 

- Най-безстрашният и бързият изважда 
кръста от водата. Свещеникът го 
благославя, а кметът го награждава за 
смелостта и бързината 

 
 
2. Отбелязване годишнина от рождението на 
Христо Ботев 

Общинска 
администрация 
 
Кметства 
 
 
Народни читалища 
 
 
 
 
 
 
 
Народни читалища 
Училища 
 

Културна изява 
от Православния календар с 
национално значение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Културна изява  
с национално значение 

14.01.2020 с. Камен Василица – Ромска нова година По проект 
„Интеграция на 
уязвими групи в 
община Стражица 

Обичай с местно значение 



21.01.2020 
 

Читалищни салони, 
централна част на 
населеното място 

Бабуване – народен обичай  
- Поканват се акушерка и медицинска 

сестра. Прави се въстановка на обичая 
„Измиване на ръцете след бабуването на 
детето” 

- Приветствени слова към тези, които 
помагат на майките да родят здрави и 
силни деца. 

- Художествена програма и почерпка 
 

Народни читалища 
 
 
 
 
 

Обичай с местно значение 

14.02.2020 
 
 

гр.Стражица и 
населените места в 
общината 

Трифон Зарезан – Празник на лозаря 
- ритуално зарязване на лозята 
- водосвет 
- избиране на цар на лозята 
- дегустация на домашни вина 
- народно веселие 

Общинска 
администрация 
 
 
Народни читалища 
 
 

Празник с национално и 
местно значение 

19.02.2020 
 
 

гр.Стражица и 
населените места в 
общината 

Честване на годишнина от гибелта на Васил 
Левски 

Общинска 
администрация 
 
Народни читалища 
 

Проява с национално 
значение 

02.2020 с. Камен Народен обичай „Мъжка сватба” НЧ „Възпитател 
Камен 1896” 

Културна проява с местно 
значение 

29.02.2020 с. Сушица Народен обичай „Мъжка сватба” НЧ „Станчо Станчев 
1896” 

Културна проява с местно 
значение 

01.03.2020 
 
 

гр.Стражица и 
населените места в 
общината 

1. Ден на самодееца 
 
 
2. „Баба Марта”  
       - връзване на мартеници 
       - изложба на мартеници 
       - благотворителен базар 

Общинска 
администрация 
 
Народни читалища 
 

Празник с национално и 
местно значение 



03.03.2020 
 
 

гр.Стражица 
пред параклиса 
„Св.Георги 
Победоносец” 
пред паметника 
„Майка”, 
в населените места в 
общината пред 
паметните плочи 
 
с.Кесарево 

1. Национален празник на България 
- молебен за загиналите в Руско – турската 

война/ 1877 – 1878/ 
- тържествено слово 
- концерт 
- заря 

 
 
 
 

2.  Честване на 125 години от създаването 
на Народно читалище „Възпитател 
1895” с. Кесарево 

Общинска 
администрация 
 
 
 
 
кметства 
Народни читалища 
 
 
Кметство 
Народно читалище 

Културна проява с 
национално значение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Културна проява  местно 
значение 
 

06.03.2020 
 
 

с. Сушица 
Музейна сбирка в 
къщата музей на 
матроса 

Отбелязване на 55 години от героичната смърт 
на Старшина І степен Димитър Атанасов 
Димитров 

- слово за подвига 
-     поднасяне на венци и цветя 

Кметство с.Сушица 
НЧ”Станчо Станчев” 

Културна проява с 
национално и местно 
значение 

07.03.2020 с. Виноград 
 

Тодоровден – Конски Великден 
- Тодорденски кушии 
- Народно веселие 

Кметство 
НЧ  „Л.Н.Толстой 
1890” 

Културна проява  местно 
значение 
 

08.03.2020 
 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
празникът се 
провежда в 
читалищата и 
пенсионерските 
клубове 

Международен ден на жената Общинска 
администрация 
 
Народни читалища 
 
Пенсионерски 
клубове 
 

Културна проява  с 
международен характер и 
местно значение 

03.2020 гр. Стражица Изложба на гоблени „Цветна магия” НЧ „Развитие 1895” 
гр. Стражица 

Културна проява с местно 
значение 

21.03.2020 гр. Стражица и 
населените места в 

Международен ден на поезията 
- литературни четения 

Народните читалища 
 

Културна проява  с 
международен характер и 



общината 
библиотеките при 
народните читалища 

- представяне на местни автори местно значение 

22.03.2020 
 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 

Първа пролет Народни читалища Културна проява с местно 
значение 

01.04.2020 Народните читалища 
 

Ден на шегата Народни читалища Културна проява с местно 
значение 

2-7.04.2020 
 
 

гр.Стражица и 
населените места в 
общината 
библиотеките при 
народните читалища 

Седмица на детската книга Народни читалища Културна проява с местно 
значение 

13.04.2020 с.Бряговица IV Празник на лопуша 
 - Кулинарен конкурс 
 - Народно веселие 

НЧ 
„Самообразование 
1921” с. Бряговица 

Културна проява с местно 
значение 

18.04.2020 с. Сушица Премиера на театралния състав НЧ „Станчо Станчев 
1896” с. Сушица 

Културна проява с местно 
значение 

10.04.2020 Народните читалища 
 

Лазаровден – „Лазаруване” 
      -     деца в народни носии обхождат домовете 

- пеят и танцуват за здраве и берекет 
домакините ги даряват с яйца 

Народни читалища Културна проява с местно 
значение 

19.04.2020 гр.Стражица и 
населените места в 
общината 

Великден 
   - Великденско хоро. Кулинарна изложба  
 
   - традиционно замесване на козунаци  
 

Народни читалища Културна проява от 
Православния и народен 
календар 
 

22.04.20120 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 

Ден земята Общинска 
администрация 
Кметства 
Народни читалища 
училища 

Културна проява с 
международно значение 
 

25.04.2020 с. Ново Градище Честване на 95 години от създаването на Кметство Културна проява с местно 



Народно читалище „Зора 1925” с. Ново 
Градище 

Народно читалище значение 

01.05.2020 
 
 

гр.Стражица и 
населените места в 
общината 

Международен ден на труда 
 

Народни читалища Културна проява с 
международно значение 
 

06.05.2020 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 

1.Ден на храбростта и на българската армия 
 
 
2.Гергьовден – празник на овчаря 

- украсяване на „Гергьовски люлки”, в 
които младите се люлеят за здраве 

- концертни прояви 
 

Общинска 
администрация 
 
Народни читалища 
По проект 
„Интеграция на 
уязвими групи в 
община Стражица” 
 
 

Празник с национално 
значение 
 
Културна проява от 
Православния и народен 
календар 
 

09.05.2020 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 

Ден на Европа Общинска 
администрация 
Кметства 
Народни читалища 
училища 

Културна проява с 
международно значение 
 

11-24.05.2020 
 

гр. Стражица  
Търговската улица 
Парк  „Ангел 
Каралийчев” 
Лятно/Зимно кино 
населените места в 
общината 

Каралийчеви дни  
- конкурси за рисунка и литературно 

произведение 
- драматизации по приказки на 

А.Каралийчев 
- карнавално шествие 
- връчване на годишната награда  

„А.Каралийчев”  

Общинска 
администрация 
гр.Стражица 
Народни читалища, 
училища и детски 
градини 

Културна изява с местно и 
регионално значение 

24.05.20120 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 
 

1. Ден на славянската писменост и култура 
     - отбелязване на празника в учебните 
заведения и читалищата 
     - празнично шествие 
     - концерт 

Общинска 
администрация 
гр.Стражица 
Народни читалища, 
училища и детски 

Културна изява с 
национално  значение 
 
 
 



 
гр. Стражица 

 
2. Честване на 125 години от създаването на 
Народно читалище „Развитие 1895” гр. 
Стражица 
 
 
3. Празник на с.Балканци, с.Царски извор, 
с.Мирово 

градини 
Народно читалище 
 
 
 
 
кметства 

 
Културна изява с местно  
значение 
 
 
 
Културна изява с местно  
значение 

25.05.2020 с. Виноград Честване на 130 години от създаването на 
Народно читалище „Лев Николаевич Толстой 
1890” с. Виноград 

Народно читалище Културна изява с местно  
значение 

29.05.2020 гр. Стражица Тържествено отбелязване на 100 от 
рождението Рачко Ябанджиев 

Общинска 
администрация 
гр.Стражица 
 

Културна изява с местно  
значение 

01.06.2020 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 
 
 
 
с. Горски Сеновец 
 
 
 
с. Асеново 

1. Международен ден на детето 
 
 
 
 
 
 
      2.  „Не на различието” 
 

 
 

3. Честване на 115 години от създаването 
на Народно читалище „Просвета 1905” 
с. Асеново 

 

Общинска 
администрация 
гр.Стражица 
Народни читалища, 
училища и детски 
градини 
 
НЧ „Правда 2010”  
с.Горски Сеновец 
ДЦДМУ 
 
Народно читалище 
„Просвета 1905” с. 
Асеново 
 

Културна изява с 
международно и местно 
значение 
 
 
 
 
Културна изява с местно и 
регионално  значение 
 
 
Културна изява с местно  
значение 

02.06.2020 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на 
България 

Общинска 
администрация 
кметства 

Проява с национално 
значение  



 
24.06.2020 
 
 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 
 
 

Еньовден – празник на билките и билкарите Народни читалища, 
Пенсионерски 
клубове 
 
 

Културна изява с местно  
значение 
 
 
 

Юни 2020 
 
 

с. Сушица 
с. Камен 

Откриване на жътвата 
      - ритуално зажънване 

Народни читалища 
Местните 
кооперации 

Културна изява с местно  
значение 

Юни 2020 с. Владислав Честване на 115 г. НЧ „Виделина 1905” Народно читалище Културна изява с местно  
значение 

10-12.07.2020 
 
 

с. Камен Честване на годишнина от  Чаирската битка 
 
Празник на с. Камен 
 

Общинска 
администрация 
Кметство Камен 
НЧ”Възпитател-
Камен 1896” 
 

Културна изява с 
национално и местно  
значение 
 

17.07.2020 
 

с. Кесарево „Св.Марина” 
      -  Прави се курбан за здраве на аязмото  

Кметство Кесарево Празник от Православния 
календар 

1-5.08.2020 
 
 

с. Балканци  
с. Владислав 
с. Благоево 

Илинденски седянки 
- ритуали свързани с края на жътвата 
- народни веселби 

Кметства 
Народни читалища 

Празник от православния 
календар 
Културна изява с местно  
значение 
 

1-2.08.2020 гр. Стражица ІV Рокфест „Рокстраж” 
Стражица 2019 
 
 

Общинска 
администрация 
НЧ „Развитие 1895” 

Културна изява с местно и 
регионално значение 
 

8-9.08.2020 гр. Стражица IVФолклорен фестивал „Фолкстраж” Общинска 
администрация 
НЧ „Развитие 1895” 

Културна изява с местно и 
регионално значение 
 

15.08.2020 гр.Стражица 1.Празник на града Общинска Културна изява с местно  



 
 
с. Виноград 
 
 

 
 
2.Отбелязване годишнина от подвига на д-р 
Стефан Черкезов  
 

администрация 
 
Кметство Виноград 

значение 
 
Културна изява с 
национално значение   
 

06.09.2020 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 

Съединението на България Общинска 
администрация 
кметства 

Официален празник  
Проява с национално 
значение 

15.09.2020 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 
 

Откриване на новата учебна година Общинска 
администрация 
Училища 

Културна изява с 
национално и местно  
значение 
 

21.09.2020 с. Камен Отбелязване на годишнина от Чаирската 
битка 

Кметство с. Камен Културна изява с 
национално и местно  
значение 
 

22.09.2020 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 
 

Ден Независимостта на България Общинска 
администрация 
Кметства 
 

Официален празник 
Проява с национално 
значение 

01.10.2020 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 
 

Ден на възрастните хора Общинска 
администрация 
Кметства 
Пенсионерски 
клубове 

Културна проява с 
международно и местно 
значение 

12.10.2020 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 

Ден на българската община 
 

Общинска 
администрация 
Кметства 
 

Проява с национално и 
местно значение 

14.10.2020 С. Сушица Храмов празник на храм „Св.Параскева” Кметство 
Читалище 

Празник от православния 
календар  с местно значение 



Църковно 
настоятелство 

16.10.2020 Община Стражица 
 
 

  IX „Фестивал на житената питка” 
- Водосвет и раздаване на осветената 

житена питка 
- Изложбени площи на участниците 
- Конкурсна програма „Никой не е по-голям 

от хляба”- възстановка на народен обичай 
- Кулинарен конкурс – „Житената питка” 
- Музикална програма „С питка на мегдана” 

– Народни читалища 
- Концерт на гост-изпълнител 

Общинска 
администрация 

Културна изява с 
национално значение 
 

26.10. 2020 
 

с. Лозен 
с. Владислав 
с. Кесарево 
На площада и в 
читалищата 
 
 
с. Бряговица 
 

1. „Димитровден” – св. вмчк. Димитрий 
 
 
 
 
 
 

2. 140 години от изграждането на храм 
„Св.Димитър” 

Кметства 
Читалища 
 
 
 
 
 
Кметство, читалище, 
църковно 
настоятелство 

Празник от православния 
календар  с местно значение 
 
 
 
 
 
Културна изява с местно  
значение 

29.10.2020 с. Сушица Празник на село Сушица Кметство 
Народно читалище 

Културна проява с местно 
значение 

Октомври 
2020 

с. Ново Градище VI  Празник на баницата в с. Ново градище 
- кулинарен конкурс 
- художествена програма 

Кметство 
Народно читалище 
Пенсионерски клуб 

Културна проява с местно 
значение 

01.11.2020 гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
 
 
с. Горски Сеновец 

1.Ден на народните будители 
 
 
 
 
2. „Не на различието”- празник организиран 

Общинска 
администрация, 
кметства, читалища, 
училища 
 
НЧ „Правда 2010” 

Културна проява с 
национално значение 
 
 
 
Проява с местно и 



 от читалището и ДЦДМУ 
 

Г.Сеновец и ДЦДМУ регионално значение 

08.11.2020 с. Горски Сеновец Честване на 115 години НЧ „Правда 2010” Кметство 
Народно читалище 

Културна проява с местно 
значение 

Ноември 
2020 

с. Асеново Празник на село Асеново Кметство 
Народно читалище 
 

Културна проява с местно 
значение 

21.11.2020 Народни читалища Ден на християнското семейство Народни читалища Празник от православния 
календар 

01.12.2020 гр. Стражица пред 
сградата на 
общината 
Кметствата в 
населените места 

Откриване на Коледните и Новогодишните 
празници със запалване на светлините на 
елхата. 
Детско шоу край елхата. 

Общинска 
администрация 
Кметства 
Народни читалища 

Празник с местно значение 

06.12.2020 
 

гр. Стражица и 
населените места в 
общината 
с. Камен 
с. Асеново 

1. „Никулден”  - св.Николай Мирликийски 
Чудотворец 
 
2. Никулденска седянка 
3. IV „Никулденска трапеза” в с. Асеново 
      -     курбан 

- кулинарен конкурс 
      -     художествена програма 

Общинска 
администрация 
 
Кметства 
Народни читалища 

Празник от православния 
календар с местно значение 

20.12.2020 гр. Стражица Коледна благотворителна вечер 
- концерт 
 

Общинска 
администрация 
 

Културна изява с местно 
значение 

31.12.2020 
01.01.2021 

гр. Стражица 
Пред сградата на 
общината 

Изпращане на старата и посрещане на Новата 
2021 година 
       - Празнично слово на Кмета на общината и 
Новогодишна наздравица. 
      - Сурвакане на ръководството на общината.  
      - Народно веселие . 

Общинска 
администрация 

Празник с национално и 
местно значение 
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