
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2016 ГОДИНА  

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Месец и дата Наименование на събитието Организатори 

 М.ЯНУАРИ  

1 януари Василевден - Кукерски ден в с.Мусомище Читалище „Н. Вапцаров” 

с.Мусомище 

21 януари Ден на родилната помощ. Представяне на обичая 

"Бабуване" в общинска болница "Иван Скендеров". 

Читалище „Изгрев” с.Баничан 

07525/212 

 М.ФЕВРУАРИ  

4 февруари Тържествено честване 144 години от рождението на 

Гоце Делчев. 

 

Дом на културата 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

14 февруари Отбелязване празника "Трифон Зарезан" в с.Делчево 

 

 

Общинска администрация и 

Кметство с. Делчево 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Февруари Представяне на книга  

 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

19 февруари 

 

 Отбелязване 143 години от обесването на Васил 

Левски. 

 

  

Общинска администрация и 

Общински исторически музей 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 М.МАРТ  

1 март Детска работилница за мартеници и изложба  

 

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

1 март Ден на самодейността. Концерт в Дом на културата. 

 

 

Дом на културата и  

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

3 март Тържества в чест на Националния празник на България. 

                                               

 

Дом на културата 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Март  Литературна вечер 

 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

22 март  Празничен концерт по повод първа пролет 

 

  

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

   



М.АПРИЛ 

Април  Ден на хумора и шегата 

 

 

Общинска администрация  

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Април Седмица на книгата 

 

  

  

Дом на културата и  

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Април Великденска седмица. Специална програма.  

 

 

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

26 Април Международен ден на танца с участието на школите 

при НЧ "Просвета-1865" гр.Гоце Делчев и участието на 

фолклорните групи в общината и гости от други 

общини.  

 

 

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

28-30 април Честване на 70г. от основаването  на  Неврокопски 

ансамбъл за народни песни и танци-гр.Гоце Делчев 

 

                                   

Общинска администрация и  

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 М.МАЙ  

 

         4 май 

 

 

  

Отбелязване 112 години от смъртта на Гоце Делчев. 

                                           

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

6 май Ден на храбростта. Празник на българската армия. 

Празничен обяд за ветерани от войните и военно 

пострадали. 

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

  

  III – ти Фестивал на детското и ученическо 

творчество.  

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

24 май Празник на славянската писменост и култура. 

Празничен концерт.  

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Май   Изложба на местни творци 

 

Общинска администрация и 

Дом на културата 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Май 

 

 

 

 

 Представяне на книга. 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

Читалище „Н. Вапцаров” 



6 май 

 

Храмов празник с. Мусомище 

 

Празник на с. Лъжница 

                                           

  

Празник на с. Корница 

 

с.Мусомище 

 

 

Читалище „Яне Сандански” 

с. Лъжница 

 

Читалище „Отец Паисий” 

с. Корница 

 

 М.ЮНИ  

1 юни Международен ден на детето. Конкурс рисунка на 

асфалт и награди.Съвместно с Ротари клуб Гоце 

Делчев.  Празничен детски концерт.  

 

Дом на културата и  

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

   

    ХХVI Международен фестивал на класическата 

китара Гоце Делчев 2015г.  

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Юни    Събор "Слънце луна" - Гоце Делчев-Делчево.  

 

Дом на културата и  

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 М.ЮЛИ 

Празник на с. Борово 

 

 Юли Концерт по повод завършването на учебната година на 

школите при НЧ "Просвета-1865". 

                              

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

18 юли Тържествено честване 179 години от рождението на 

Васил Левски.  

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Юли Хип-хоп фестивал. 

                    

 

Дом на културата  

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

  

Рамазан Байрям 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска администрация 

0886402322 

 



М.АВГУСТ 

 

 

 

     3 Август 

 

 

 

 

Тържествено честване 113 години от Илинденско-

Преображенското въстание в местността "Попови 

ливади".  Празнична програма. 

 

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Август 

 

 

         

Две седмици през месеца - фолклорна вечер пред 

беседката в Градски парк. 

 

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

                             М.СЕПТЕМВРИ 

 

 

Септември Рок фест по повод 131 години от Съединението на 

България. 

 

DJ Фестивал 

                                                

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

6 септември 

              

 

8 септември 

Храмов празник на  с. Баничан 

                                          

 

 

 Празник  на с. Господинци 

                                          

  

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

 

Кметство с. Господинци 

  Септември Традиционен есенен панаир, с участието на местни 

изпълнители през цялата седмица и гост-изпълнител. 

 

 

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

22 септември Тържествено честване на 108 години от 

Независимостта на България. Концертна програма. 

    

 

                

Общинска администрация 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 М.ОКТОМВРИ 

 

 

1 октомври 

 

Международен ден на възрастните хора. Празничен 

концерт. 

 

  

 

Общинска администрация 

иДом на културата 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

Октомври Празници на Община Гоце Делчев - 104 години от  

Освобождението на Неврокопския край. 

                

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

 



  Курбан Байрям 

 

  

Общинска администрация 

0886402322 

 

24 октомври Балкански фестивал с участието на състави от 

 Р Сърбия, Гърция, Македония и България. 

 

 

 

 

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

 М.НОЕМВРИ 

 

 

1 ноември Ден на народните будители. Празничен концерт. 

 

                                

  

Общинска администрация, 

Дом на културата и  

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

Ноември    Представяне на книга 

 

   Празник на с. Буково 

 

 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

Кметство с. Буково 

 

 М.ДЕКЕМВРИ  

7 декември Празнично запалване на коледната елха и концерт на 

децата от детските градини. 

 

Общинска администрация  

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

Декември 

 

 

 

6 декември 

 

 

 

29 декември 

Коледни и новогодишни празници.  

 

   

 

 

Празник на с. Мусомище 

  

 

 

 

Празник на с. Брезница 

Общинска администрация и 

НЧ „Просвета” 

0886402322 

e-mail:prosvetagd@abv.bg 

 

Читалище „Н. Вапцаров” 

с.Мусомище 

 

Читалище „Петко Рачев 

Славейков” с.Брезница 

 

 

 

 
Изготвил:Георги Мишев                                                                             
 гл.спец.”Култура” към Община Гоце Делчев                 

 

  
 


