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Приложение 1 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2023 ГОДИНА 

 

МЕСЕЦ ДАТА КУЛТУРНИ ПРОЯВИ И ИНИЦИАТИВИ ОРГАНИЗАТОР/И 

ЯНУАРИ 21 
Последно бебе за 2022 г. 

Първо бебе за 2023 г. 

ОбА - Джебел 

ФЕВРУАРИ 

14 

„Св. Трифон Зарезан” 

- Ден на лозарите и винарите 

„Св. Валентин” 

- Да кажем „Да“ в деня на влюбените-безплатен тържествен 

ритуал за младоженци 

ОбА – Джебел, ПГ „Руска Пеева“ гр. 

Джебел, НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. 

Джебел 

19 

150 години от обесването на Васил Левски 

- Поднасяне венец пред барелефа в града 

- Кът от книги, посветени на Апостола на свободата в двата 

отдела на библиотеките 

- Конкурс-рецитал със стихове за Васил Левски) 

НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. Джебел 

21 

Международен ден на майчиния език 

- Официална програма по отбелязване на деня на майчиния език 

- Конкурс за поезия и есе на майчин език 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни 

заведения, читалища 

11 -28 
Баба Марта 

- Конкурс за най-красива мартеница 

- Изложба-Базар от ръчно изработените мартеници за конкурса 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни и 

детски заведения, читалища. 

МАРТ 1 

Ден на самодееца 

- Празнична програма с участието на самодейни състави от 

общината 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни 

заведения, НЧ „Хр. Смирненски“, гр. 

Джебел 
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3 
Национален празник на Република България 

- Тържествен ритуал по издигане на националното знаме 

ОбА – Джебел 

8 

Международен ден на жената  

-Празнични мероприятия по отбелязването на деня на жебата 

-Изложба на гоблени, посветена на Международния ден на жената 

ОбА – Джебел, читалища 

22 

Посрещане на пролетта 

- Залесяване на частица от нашата родна община 

- Изложба и конкурс на ръчно изработени изделия от деца 

„Пролетта през моите очи” 

ОбА – Джебел, ДГС - Джебел, учебни и 

детски заведения, ЦОП, ЦПЛР -ОДК 

27 
Международен ден на театъра 

- Театрална постановка 

ОбА – Джебел, 

НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. Джебел 

АПРИЛ 

1 
Международен ден на хумора и шегата 

- Хумористичен спектакъл 

ОбА – Джебел, НЧ „Христо Смирненски 

1924“, гр. Джебел, ЦПЛР-ОДК 

2-9 

Международен ден на детската книга - Мероприятия свързани 

с детска книга и изкуства за деца 

- Посещения и срещи с деца от предучилищна възраст/детски 

градини/ и ученици от начален етап - запознаване с книгата и 

достъп до нея; 

- Четене на детски приказки /Маратон на четенето/ с децата и 

учениците от начален етап. 

ОбА – Джебел, 

читалища, учебни и детски заведения 

15-17 

Великден 

-Боядисване на великденски яйца 

-Празнична програма 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК 

читалища, учебни заведения  и детски 

заведения 

18 
Международен ден за опазване паметниците на културата 

- Акция за почистване на паметниците на културата в общината 

ОбА – Джебел, ДГС-Джебел,  

учебни заведения 
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 21-23  
Рамазан Байрам 

-Концерт 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, 

учебни и детски заведения,  читалища 

 22 

Международен ден на Земята 

-Почистване и маркиране на екопътеки 

-Организиране на велопоход 

-Залесяване 

ОбА-Джебел, ДГС-Джебел, учебни 

заведения 

 23 

Международен ден на книгата и авторското право 

-Конкурс за изработка на мултимедийна презентация на тема 

„Пътят на книгата“ 

 

ОбА – Джебел, 

читалища, учебни заведения, ЦПЛР-ОДК 

МАЙ 

9 
Ден на Европа-празник на единството и мира на Стария 

континент 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни 

заведения, НЧ „Христо Смирненски 1924“, 

гр. Джебел 

11 
- Ден на библиотекаря - организиране на тържествено приемане 

на читатели в библиотеките 

НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. Джебел, 

читалища. 

19 Празник на град Джебел 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни 

заведения, НЧ „Христо Смирненски 1924“, 

гр. Джебел 

17-24 Традиционни майски дни на културата 
ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни 

заведения, читалища 

24 

Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост 

- Празнично шествие на учители, ученици и просветни дейци 

- Тържествен концерт 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни 

заведения 
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- Награждаване на абитуриенти –отличници и ученици за високи 

постижения на международни и републикански конкурси и 

състезания 

- Празничен коктейл на кмета на общината 

29 Традиционен събор в с. Припек 
Кметство с. Припек, 

НЧ „Димитър Благоев 1963“, с. Припек 

ЮНИ 

1 

Международeн ден на детето 

- Карнавал, посветен на международния ден на детето 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, учебни и 

детски заведения, 

НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. Джебел 

2 
Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България 

- Патронен празник на СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел 

СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел 

26 Събор в с. Мишевско 
Кметство с. Мишевско, 

НЧ „Родопска искра 1936“, с. Мишевско 

 28-30 
Курбан байрам 

-Празнична програма 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, НЧ „Христо 

Смирненски 1924“, гр. Джебел 

ЮЛИ 

Юли Летни кино прожекции 
ОбА-Джебел, НЧ „Христо Смирненски 

1924“, гр. Джебел 

Юли Дни на Джебелчани 
ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, НЧ „Христо 

Смирненски 1924“, гр. Джебел 

АВГУСТ Август 

Летни вечери на площад „19 май“ 

-Открита сцена на талантите /участие на деца от града и 

общината/ 

-Летни кино прожекции 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, НЧ „Христо 

Смирненски 1924“, гр. Джебел 

СЕПТЕМВРИ 

6 
Ден на Съединението на България  

- Тържествен ритуал 

ОбА – Джебел, ЦПЛР-ОДК, НЧ „Христо 

Смирненски 1924“, гр. Джебел 

15 
Първият учебен ден 

- Празнични прояви, свързани с началото на учебната година 

ОбА-Джебел, учебни заведения 
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22 

Ден на независимостта на България 

- Тържествен ритуал  

- Празнична програма 

ОбА-Джебел, ЦПЛР ОДК, НЧ „Христо 

Смирненски 1924“, гр. Джебел 

ОКТОМВРИ 

1 

Международен ден на възрастните хора 

- Благотворителна кулинарна изложба „Да подсладим старините” 

- Музикална програма 

ОбА-Джебел, ПГ „Руска Пеева“, гр. Джебел 

12-23 
„Четем ли достатъчно книги?” – съвместна инициатива на 

читалищните библиотеки в община Джебел. 

ОбА-Джебел, читалища 

12 

Отбелязване на Деня на българската община 

- конкурс за изработка на мултимедийна презентация на тема  

„Моят роден край“ 

ОбА Джебел, ЦПЛР ОДК, учебни 

заведения, НЧ „Христо Смирненски 1924“, 

гр. Джебел 

м.октом

ври 
Традиционен събор в с. Душинково / „Яран Байрам“/ 

Кметство с. Душинково 

м.октом

ври 
Джебелски есенни празници 

ОбА-Джебел, ЦПЛР ОДК, НЧ „Христо 

Смирненски 1924“, гр. Джебел 

НОЕМВРИ 1 

Ден на народните будители 

- Удостояване със званието „Будител на годината“ на община 

Джебел през 2023 г. 

ОбА-Джебел, учебни заведения 

ДЕКЕМВРИ 

1 

Запалване на светлините на Коледната елха и на новогодишна 

украса на града 

- Коледно шоу за децата от общината 

ОбА-Джебел, учебни заведения 

3 
Международен ден на хората с увреждания 

- Празнична програма 

ОбА-Джебел 

16-18 

Коледни и новогодишни забавни програми 

- Конкурси, концерти, изложби и др. коледни и новогодишни 

прояви 

- Благотворителен базар. 

ОбА-Джебел, самодейни състави, читалища, 

учебни заведения 



6 
 

31 

Нова година 

-„С музика и вино да посрещнем Новата година” 

- Новогодишна томбола на площада. 

ОбА-Джебел 

През 

цялата 

година 

Традиционни културно-религиозни празници, общоселски събори 

и инициативи в общината.  

Участие на общински състави в регионални, национални и 

международни културни фестивали. 

ОбА – Джебел 

През 

цялата 

година 

Кино прожекции в залата на НЧ „Христо Смирненски 1924 г.“, гр. 

Джебел 

НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. Джебел 

 

Забележка:  

Календара е отворен за допълнения. 

Календара е приет с Решение № 359 от 22.12.2022 г. на общински съвет Джебел 

 


