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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на община 

Братя Даскалови за 2019 г. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През 2019 г. Община Братя Даскалови както самостоятелно, така и съвместно с 

читалищата, детските градини и училищата на територията на общината организира редица 

мероприятия с цел съхраняване на местни традиции, повишаване на културната 

информираност на населението, създаване на условия за преодоляване на социалната 

изолация за възрастните хора, възпитаване на приемственост у младите хора, отбелязване на 

значими дати от историческо естество и отразяване на теми от културно и екологично 

естество. Всички мероприятия се осъществиха с активното участие на младите хора, което е 

основна цел на общинското ръководство. 

Предлагам на Вашето внимание отчета за изпълнение на Културния календар на 

Община Братя Даскалови за 2019 г. 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Съгласно Културния календар на община Братя Даскалови за 2019 г., бяха осъществени 

следните мероприятия: 

 Месец Януари: 

- На 6-ти януари в с. Черна гора съвместно с кметството и читалището бе отпразнуван 

Йорданов ден. Празникът започна с литургия в църквата, след което се осъществи 

ритуала с хвърлянето на кръста в р. Омуровска. 

- На 13-ти януари в читалище „П. Минев” с. Братя Даскалови за жителите на общината бе 

прожектиран българския игрален филм „Възвишение”. Изявата бе посрещната с голям 

интерес, което ни дава основание при възможност да организираме по-често подобни 

мероприятия.  

 Месец Февруари: 

- Кметства, читалища и арендатори се обединиха за организиране празника на виното и 

любовта, който се чества по традиция във всички села. Денят започна с ритуално 
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зарязване на лозите в масивите на производителите, с пожелание за берекет, след което 

празника продължи в добро настроение, песни и хора.  

- Служителите от общинската администрация и жители на общината на 19 февруари, 

отдадоха почит пред паметника на Апостола в с. Горно Белево по повод годишнина от 

гибелта му.  

-  В края на същия месец бе организиран базар на мартеници, изработени от учениците в 

училищата на нашата община. Средствата от продажбите се предоставят на децата, 

които  участват в тази инициатива.  

 Месец Март: 

- Служители на общинската администрация съвместно с читалище „П.Минев” с. Братя 

Даскалови организираха честване на националния празник на РБ с поднасяне на цветя 

пред паметника, с тържествена музика и приветствени слова. Трети март бе отразен във 

всички села на община Братя Даскалови.  

- По повод Международния ден на детската книга в ДГ „Детелина” с. Оризово децата от 

голяма група представиха драматизациите „Червената шапчица” и „Дядо вади ряпа”. 

Бяха организирани и литературни четения на любими приказки, които децата донесоха 

от вкъщи. Включиха се и някои родители.  

 Месец Април: 

- В Деня на Земята в двора на СУ „Хр. Ботев” с. Братя Даскалови, в парка и на площада в 

с. Братя даскалови бяха засадени брезови фиданки, осигурени от Общината. Учениците 

се включиха активно в процеса на засаждането, а също така нарисуваха на асфалта 

картини, подчинени на темата за опазването на екологичното равновесие на Земята. 

- По повод Международния ден на книгата и авторското право наш гост беше Нидал 

Алгафари, който представи новоиздадената си тетралогия.   

- Читалището в с. Партизанин бе домакин на Празника на етносите. Включиха се децата 

от всички училища и представиха изключително емоционална програма с много музика, 

стихове, драматизации и танци. За представянето си, учениците бяха наградени от 

Общината с екскурзия до град Габрово.  

 Месец Май: 

- За Деня на Европа учениците от СУ „Хр. Ботев” с. Братя Даскалови редиха пъзели и 

рисуваха на асфалт. Изявата се осъществи с подкрепата на Европейски информационен 

център „Европа Директно”.     

- Тази година Денят на славянската писменост и култура се проведе на площада в  с. 

Братя Даскалови. Под звуците на тържествена музика, развявайки училищните си 

знамена, участниците дефилираха на площада. Включиха се всички училища с богата и 

разнообразна програма. Приветствено слово по случай празника поднесе господин  

Емил Филипов.  Беше извършено тържествено поднасяне на цветя на гостите на 

празника  - бивши и настоящи учители. 

 Месец Юни: 

- На 2-ри юни тържествено бе открита паметната плоча в чест на Христо Ботев и Васил 

Левски, поставена на НЧ „Пробуда” с. Сърневец.  

- Общинският Фестивал на художествената самодейност се проведе на 8-ми юни в 

читалището в с. Партизанин. За втора поредна година  участие взеха и учениците от 

всички  училища. Това е положителна тенденция, с оглед напредналата възраст на 

участниците в самодейните колективи на читалищата. Децата се представиха във 

всички направления много добре. Бяха раздадени множество грамоти. 

- На 15-ти юни бе осъществена екскурзията на участниците в Празника на етносите. 

Децата посетиха Храм-паметника на връх Шипка и Руската църква в с. Шипка, а също и 

гр. Казанлък, където разгледаха Музея на розата, Казанлъшката гробница, могилата 

„Голямата Косматка” и др. забележителности.  
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 Месец Септември: 

- По повод Съединението на Република България бе организиран туристически поход от 

с. Съединение до гр. Чирпан.  Бяха положени цветя и венци пред паметниците на 

героите.   

-  Празникът на общината бе отбелязан с богата концертна програма с участието на 

„Пилашевски оркестър”, фолклорни танцови състави, детска вокална група „До Ми 

Сол” от гр. Чирпан и специалното участие на Маргарита Хранова. Присъстваха много 

гости и жителите на общината. 

 Месец Декември: 

- На 5 декември в ДГ „Детелина” с. Оризово се състоя ден, посветен на Павел Матев. 

Участваха  ученици от следните  училища: ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит, ОУ „Хр. 

Ботев” с. Оризово и ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Черна гора. Тази година изявата 

нямаше конкурсен характер. Децата рецитираха стихове и бяха излъчени клипове на 

песни по текстове на Павел Матев. Просто ден от Павел Матев за Павел Матев.   

- Във връзка с Коледните празници за децата от детските градини общинското 

ръководство организира куклен театър, където Дядо Коледа поднесе много подаръци за 

децата от детските градини. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното:   

 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от 

ЗМСМА, Общински съвет  - Братя Даскалови 

 

РЕШИ: 

 

Приема отчета за изпълнението на Културния календар на Община Братя Даскалови за 

2019 г. 

 

 

 

Вносител: ………………… 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Съгласувал: …………………… 
 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист  

 

 

Изготвил: …………………… 
Радослава Колева 

ст. експерт „Образование, култура и вероизповедания” 
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