Приложение № 1
на Решение № 346/28.12.2017 г.
на Общински съвет - Лясковец

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА
ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА КОНТАКТИ

януари 2018 г.
1.І.2018 г.

с.Мерданя

6.І.2018 г.

Общинско кабелно
радио
с. Джулюница

6.І.2018 г.
21.І.2018 г.

с.Мерданя,
с.Добри дял,
с.Драгижево,
с.Козаревец,
с.Джулюница

Възпроизвеждане на обичая „Сурваки” и
Васильова трапеза.
170 години от рождението на Христо Ботев
– радиопредаване.
Йордановден – водосвет и хвърляне на
кръста в реката.
Бабин ден. Възпроизвеждане на обичая.

НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя
пл. „Свобода” 14
НЧ „Напредък-1870”,
пл. „Възраждане” 2, гр.Лясковец
Кметство Джулюница

0884677249,
chitali6te_merdania@abv.bg

НЧ „Развитие 1902” и
КПИ „Надежда”, с.Мерданя;
НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри
дял;
ККП „Златна есен”, с.Джулюница;
НЧ „Земеделец-1899” и
ККП „Здравец”, с.Козаревец;
НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево

0884677249
chitali6te_merdania@abv.bg;
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
0877520445
zemedelec1899@abv.bg;
0878914008
razvitie_1894@abv.bg

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0888512373
Мариан Точев

февруари 2018 г.
13.ІІ.2018 г.

14.ІІ.2018 г.

Музей на
Конкурс за най-добро домашно вино.
градинарството,
НЧ „Напредък-1870”
площад
„Възраждане”,
лозов масив,
гр.Лясковец

Трифон Зарезан – Ден на лозаря и винаря
- празнична програма и ритуално
зарязване.

Община Лясковец,
пл. „Възраждане” 1;
НЧ „Напредък-1870”,
пл. „Възраждане” 2, гр. Лясковец
Община Лясковец,
НЧ „Напредък-1870”

тел. 0619/2- 20 -55,
obshtina@lyaskovets.net ;
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
тел. 0619/2- 20 -55,
obshtina@lyaskovets.net ;
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

НЧ „Развитие 1902”, Кметство и
КПИ „Надежда”, с.Мерданя;
НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево;
НЧ „П.Р.Славейков-1903” и
Кметство Добри дял;
НЧ „Пробуждане-1896” и ПК
„Златна есен”, с.Джулюница;
НЧ „Земеделец - 1899” и ККП
„Здравец”, с.Козаревец

0884677249,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg;
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
0877520445,
zemedelec1899@abv.bg.
0882274021,
probujdane1896@abv.bg

НЧ „Напредък-1870” Конкурс за изработване на картичка
гр. Лясковец
„Валентинка”.

НЧ „Напредък-1870”,
пл. „Възраждане” 2, гр. Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

барелеф на
В.Левски,
гр. Лясковец
с. Козаревец

Община Лясковец,
пл. „Възраждане” 1;

тел. 0619/2- 20 -55,
obshtina@lyaskovets.net.

14.ІІ.2018 г.

с. Мерданя,
с. Драгижево,
с. Добри дял,
с. Козаревец,
с. Джулюница

ІІ.2018г.
19.ІІ.2018 г.

19.ІІ.2018 г.

Трифон Зарезан. Възпроизвеждане на
обичая. Конкурс за най-добро домашно
вино в с. Козаревец, с. Драгижево,
с. Добри дял и с. Джулюница.

Отбелязване 145 години от гибелта на
В.Левски - тържествен ритуал.
Рецитал по повод гибелта на Левски.

НЧ „Земеделец - 1899”,
с. Козаревец
19-28.ІІ.2018 г. НЧ „Напредък-1870” Творческа работилничка „Червено и бяло”- НЧ „Напредък-1870”
гр. Лясковец
изработка на мартеници с деца и
пл. „Възраждане” 2, гр.Лясковец
възрастни от ПК „Мазневска чешмичка” и
Клуб „Млад етнограф”.

0877520445,
zemedelec1899@abv.bg.
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

ІІ.2018г.

НЧ „Напредък-1870” Премиера на театър „Мелпомена”.
гр. Лясковец

НЧ „Напредък-1870”
пл. „Възраждане” 2, гр.Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

24.ІІ.2018 г.

с. Козаревец,
с. Добри дял,
с. Джулюница

Кметство Козаревец,
Кметство Добри дял,
Кметство Джулюница

0878890129,
Красимира Колева;
0879313596,
Стоян Стоянов;
0888512373,
Мариян Точев

Тодоровден - традиционен празник.

март 2018 г.
1.ІІІ.2018 г.

с. Мерданя,
с. Козаревец,
с. Драгижево,
с. Добри дял,
с. Джулюница

Баба Марта. Творчески срещи на
самодейци.

3.ІІІ.2018 г.

Площад
„Възраждане”
с.Добри дял,
с.Козаревец,
с.Мерданя,
с.Джулюница

Национален празник на България –
тържествен ритуал.
Национален празник на България –
тържествен ритуал и празничен рецитал.

08.ІІІ.2018 г.

с. Мерданя

15.ІІІ.2018 г.

Общинско кабелно
радио
с. Правда,
с. Добри дял

Творческа среща по повод
Международния ден на жената.
150 години от рождението на Максим
Горки – радиопредаване.
Представления на театър „Мелпомена”
при НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.

НЧ „Развитие 1902”,
пл. „Свобода” 14, с. Мерданя
НЧ „Напредък-1870”,
пл. „Възраждане” 2, гр.Лясковец
НЧ „Напредък-1870”,
гр.Лясковец

Участие на ДВГ „Звънчета” в Национален
конкурс „Децата на България пеят,
танцуват, рисуват”, гр. Шумен.
Представяне на нова хумористична
постановка на местния театрален състав.
Тържество за Първа пролет.

НЧ „Напредък-1870”
пл. „Възраждане” 2
гр.Лясковец
НЧ „П.Р.Славейков-1903”,
с.Добри дял;
Кметство Добри дял

3.ІІІ.2018 г.

ІІІ.2018 г.
ІІІ.2018 г.

гр. Шумен

21.ІІІ.2018 г.

НЧ „П.Р.Славейков1903”, с. Добри дял

НЧ „Развитие 1902”,
КПИ „Надежда”, с.Мерданя;
НЧ „Земеделец-1899”,с.Козаревец;
ККП „Здравец”; НЧ „Развитие-1894”,
с.Драгижево;
НЧ „П.Р.Славейков-1903”,
с.Добри дял;
НЧ „Пробуждане-1896”,
с. Джулюница.
Община Лясковец
гр.Лясковец
НЧ „П.Р.Славейков-1903”,
Кметство Добри дял;
НЧ „Земеделец-1899”,
Кметство Козаревец;
НЧ„Развитие 1902”, с.Мерданя;
Кметство Джулюница

0884677249,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0877520445,
zemedelec1899@abv.bg;
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg;
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg
0882274021,
probujdane1896@abv.bg.
тел. 0619/2 20 55,
obshtina@lyaskovets.net
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
0877520445,
zemedelec1899@abv.bg ;
0884677249,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0888512373,
Мариян Точев
тел. 0619 62268,
chitali6te_merdania@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0889575165,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg
0879313596,
Стоян Стоянов;

20-23.ІІІ.2018 г. Музей на
градинарството
ІІІ.2018 г.
с.Джулюница

ІІІ.2018 г.
31.ІІІ.2018 г.

„Благовещение в Музея”- Клуб „Млад
етнограф”.
Празник на буквите в първи клас.

НЧ „Напредък-1870” „Пролетен концерт” с участието на
художествени колективи при читалището.
с. Добри дял,
Лазаровден в с. Добри дял, с. Драгижево и
с. Драгижево,
с. Мерданя.
с. Мерданя

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец

НЧ „Напредък-1870”
гр.Лясковец
НЧ „Пробуждане-1896”
ул. „Цар Освободител” 8
с. Джулюница
НЧ „Напредък-1870”
пл. „Възраждане” 2, гр. Лясковец
НЧ „П.Р.Славейков-1903”,
с.Добри дял;
НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево;
КПИ „Надежда”, с. Мерданя

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0882274021,
probujdane1896@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg

Приложение № 2
на Решение № 346/28.12.2017 г.
на Общински съвет - Лясковец

План - сметка
Относно: Обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празничните прояви, включени в Културния
календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2018 година.

януари 2018 г.
1. Йордановден - водосвет и хвърляне на кръста в реката.
Сума: 100 лева - Кметство Джулюница.
2. Бабин ден. Възпроизвеждане на обичая.
Сума: 250 лева - дофинансиране - НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево.

февруари 2018 г.
1. Конкурс за най-хубаво домашно вино. Празничен концерт и награждаване на производителите на най-добро домашно
вино. Отбелязване празника на Трифон Зарезан - концертна програма и ритуално зарязване. Възпроизвеждане на обичая в
гр.Лясковец, с.Козаревец, с.Джулюница и с.Мерданя.
Сума: 3000 лева - Община Лясковец;
Сума: 100 лева - дофинансиране - НЧ „Земеделец-1899”, с. Козаревец;
Сума: 150 лева - дофинансиране - НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница;
Сума: 100 лева - Кметство Добри дял;
Сума: 100 лева - Кметство Мерданя.
2. Конкурс за изработване на картичка „Валентинка”.
Сума: 50 лева - дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец.
3. Отбелязване 145 години от гибелта на Васил Левски - тържествен ритуал.
Сума: 200 лева - Община Лясковец.

4. Тодоровден - традиционен празник.
Сума: 300 лева - Кметство Козаревец;
Сума: 300 лева - Кметство Добри дял;
Сума: 300 лева - Кметство Джулюница.

март 2018 г.
1. Посрещане на баба Марта в село Джулюница.
Сума: 50 лева - дофинансиране - НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница.
2. Национален празник на България - тържествен ритуал.
Сума: 100 лева - Община Лясковец;
Сума: 50 лева - Кметство Козаревец;
Сума: 50 лева - Кметство Джулюница;
Сума: 50 лева - дофинансиране - НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с. Добри дял.
3. Празник на буквите.
Сума: 50 лева - дофинансиране - НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница.
4. Участие на ДВГ „Звънчета” в Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват”, гр. Шумен.
Сума: 200 лева - дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец.

Сума по календара:
от януари до март 2018 г. - 4 600 лева
Дофинансиране на читалищната дейност от януари до март 2018 г. - 900 лева

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец

Приложение № 1
на Решение № 360/25.01.2018 г.
на Общински съвет - Лясковец

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЗА ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА КОНТАКТИ

НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя;
НЧ „Развитие -1894”,
с. Драгижево
НЧ „Напредък -1870”,
гр. Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр. Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр. Лясковец
НЧ „Земеделец 1899”,
с.Козаревец, ККП „Здравец”;

088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg;
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;

април 2018 г.
02.ІV.2018 г.

с.Мерданя
с. Драгижево

„Приказна магия”в с. Мерданя и
„Приказни истории” в с. Драгижево

02.ІV.2018 г.

Библиотека при
НЧ „Напредък-1870”
Детски градини,
гр. Лясковец
Музей на
градинарството
с.Козаревец,

„Книжка-веселушка” – детски празник по повод
Международния ден на детската книга.
Минимобилната библиотека при читалището
гостува в Детските градини
Великденска работилница - Клуб „Млад етнограф”

с.Мерданя

Велики четвъртък - „Писано яйце” – боядисване на
Великденски яйца с децата от МК „Умни и сръчни” и
конкурс за декорация;

НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя;
ККПИ „Надежда”

с.Добри дял

Великден.
Състезателни игри;

НЧ „П.Р.Славейков-1903”,
с.Добри дял;

с.Джулюница

Боядисване на великденски яйца.

ККП „Златна есен”,
с. Джулюница

с. Драгижево

Конкурс „Най-шареното великденско яйце”

НЧ „Развитие-1894”,
с.Драгижево

02-05.ІV.2018 г.
07-09.ІV.2018 г.
08.ІV.2018 г.

www.lyaskovets.net

Великден - общоселска изложба;

0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
0885688915, Е.Москова;

0878914008,
razvitie_1894@abv.bg

1

10-13.ІV.2018 г.

гр. Лясковец

ІV.2018 г.

гр. В.Търново

ІV.2018 г.

гр. Бургас

20.ІV.2018 г.

НУ „Цани Гинчев”

ІV.2018 г.

с.Козаревец

ІV.2018 г.

с.Джулюница

ІV.2018 г.

с. Козаревец

ІV.2018 г.

гр.Горна Оряховица

23.ІV.2018 г.

НЧ „Напредък-1870”

ІV.2018 г.

гр.Бургас

ІV.2018 г.

гр. Лясковец

„Магията на лазарските игри”- Клуб „Млад
етнограф”
Участие на Театър „Мелпомена” в НФ на детскоюношеското театрално творчество „Малкият принц”
Участие на Театър „Мелпомена” в Младежки
нац.фестивал за театрално изкуство „Бургаски
изгреви-пролет 2018”
Национална изложба на ученическото творчество
„Заедно”

НЧ „Напредък -1870”,
гр. Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр. Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр. Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

НУ „Цани Гинчев”,
Община Лясковец

Премиера на театрална постановка сезон 2017-2018
– „Женско царство” на Ст.Л. Костов
Седмица на детската книга.

НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец
НЧ „Пробуждане -1896”,
с.Джулюница
НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
ККП „Зора”, гр. Лясковец

0878184405,
ivanpeychev89@gmail.com,
Иван Пейчев
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
0885124356,
probujdane1896@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0887404273,
Веселина Благоева

Седмица на детската книга - заемна за книги на
открито, в парка.
Участие на ДВГ „Звънчета” в ХІІІ Международен
конкурс „Нова музика”
„Маратон на четенето” - съвместно с
ЛК „Вдъхновение”
Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” в НК за
класически и съвр.танци
25 години ВГ „Чаровна възраст”, гр. Лясковец

май 2018 г.
11-13.V.2018 г.

Петропавловски
манастир

Национален събор на овцевъдите в България.

НАРСПБМ; Министерство
на земеделието и храните;
Общини Лясковец, Велико
Търново и Горна Оряховица

0884350766
nsob2012@abv.bg,
narspbm@abv.bg

V.2018 г.

Библиотеката при
НЧ „Напредък-1870”,
гр. Лясковец

„Вече сме грамотни” - посещение на първокласници
в библиотеката.

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

www.lyaskovets.net
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06.V.2018 г.

с.Джулюница

06.V.2018 г.

Централен градски
парк, гр. Лясковец
с. Козаревец

09.V.2018 г.
11.V.2018 г.

V.2018 г.

Библиотека при
НЧ „Напредък-1870”,
гр. Лясковец
гр. Елена

10-20.V.2018 г.

гр.Велико Търново

V.2018 г.

гр. Елена

V.2018 г.

с.Самоводене

V.2018 г.

гр. Каварна

20.V.2018 г.

НЧ „Развитие -1894”,
с.Драгижево
с.Обединение

V.2018 г.

www.lyaskovets.net

Кметство Джулюница

0888512373, Мариан Точев

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

Участие на ТС „Лудо младо” във Фолклорен
фестивал „Веселие в Елена”, гр. Елена.
Участие на ДТС „Дъга”, ТС „Лудо младо” при
НЧ „Напредък-1870” и ЖНХ при НЧ „Развитие 1902”,
с. Мерданя в ХХІ Старопланински събор „Балкан
фолк-2018”, „Еврофолк 2018” и световна купа по
фолклор, В.Търново.

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

Представление на Театър „Мелпомена” в
гр. Елена.
Участие на Театър „Мелпомена”в общински празник
на театралното изкуство „Звездната завеса”,
с.Самоводене.
Участие на Театър „Мелпомена”във Фестивал на
любителските театри, гр. Каварна
Регионален преглед на музикалното самодейно
изкуство „Пеем и танцуваме”
Участие на ВГ „Авлига” при НЧ „Земеделец-1899”,
ГОФ при НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево и ВГ
„Росна китка” при ККП „Мазневска чешмичка” в НФ
„Авлига пее с песните на Мита Стойчева”

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Развитие -1894”,
с.Драгижево
НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец;
НЧ „Развитие -1894”,
с. Драгижево;
ККП „Мазневска чешмичка”,
гр. Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg;
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg;
0899463207
Живка Стоименова

Гергьовден - поднасяне на венци на паметника на
загиналите войни
„Гергьовден в парка”- хоротека –
Клуб „Млад етнограф” и ТС „Лудо младо”
9 май - Ден на победата над хитлерофашизма.
„Библиотекар за един ден”
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V.2018 г.

с.Драганово

21.V.2018 г.

с.Драгижево

24.V.2018 г.

НЧ „Напредък-1870”

20-25.V.2018 г.

Община Лясковец

24.V.2018 г.
V.2018 г.

с.Джулюница
гр. Златарица

V.2018 г.

с. Обединение,
Участие на ГОФ при ВЧ „Развитие-1894”,
общ. Полски Тръмбеш с. Драгижево на Национален събор надпяване
„Авлига пее”
Музей на
Областен конкурс за детска рисунка
градинарството
„Фолклорните традиции в моя роден край”
с. Обединение,
Участие на ДГ за народно пеене „Сорина” в
общ.Полски Тръмбеш. Национален събор-надпяване „Авлига пее”,
с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш.

24-30.V.2018 г.
28.05.2018 г.

Участие на Младежка самодейна трупа при
НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял на VІІІ
Национален преглед на селските любителски театри
Празник на с.Драгижево.
Храмов празник.
Ден на славянската писменост и култура –
тържествен концерт
Изпращане на абитуриентите от
СУ „Максим Райкович”
Празник на с.Джулюница
Участие на ГОФ „Младост” при ПК „Здравец”,
с. Козаревец и КС „Авлига” при КПИ „Надежда”,
с. Мерданя в Рег. преглед на пенс. самодейност.

НЧ „П.Р.Славейков -1903”,
с.Добри дял

0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg

Кметство, с. Драгижево

0619/42220,
Цоньо Трънков
тел. 0619/22055,
факс 0619/22045,
obshtina@lyaskovets.net

Община Лясковец,
НЧ „Напредък -1870”,
СУ „М.Райкович”,
НУ „Н.Козлев”, НУ „Ц.Гинчев”
Община Лясковец ,
СУ„М.Райкович”
Кметство, с.Джулюница
ККП „Здравец”, с.Козаревец;
КПИ „Надежда”, с. Мерданя

НЧ „Развитие-1894”,
с.Драгижево
Община Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net
0619/32416, Мариян Точев
0889743778,
Дочка Габровска;
0887599309,
Цветанка Христова
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg
тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

юни 2018 г.
01.VІ.2018 г.

www.lyaskovets.net

гр.Лясковец;
с.Джулюница;
с.Драгижево;
с.Мерданя;
с. Козаревец;
с. Добри дял

Празник за децата от града и общината

Община Лясковец;
НЧ „Пробуждане-1896”;
НЧ „Развитие-1894”;
НЧ „Развитие 1902”
Кметство Мерданя;
Кметство Добри дял;
НЧ „Земеделец-1899”

тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net ;
0885124356,
probujdane1896@abv.bg;
0878914008
razvitie_1894@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg;
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg
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VІ.-VІІІ.2018 г.
02.VІ.2018 г.

VІ.2018 г.

гр.Лясковец, Централен Лятна читалня „Мини мобилна библиотека”.

градски парк
гр.Лясковец,
с.Добри дял;
с. Мерданя

VІ.2018 г.

Библиотека при
НЧ „Напредък -1870”
НЧ „Напредък -1870”

03.VІ.2018 г.

с.Мерданя

VІ.2018 г.

Златни пясъци

VІ.2018 г.

гр. Дряново

16.VІ.2018 г.

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България
– тържествен ритуал.

Мултимедийни прожекции на детски филми.
Годишен концерт продукция на музикалната школа
и художествените колективи.
„Хайдушка песен” - VІІІ фестивал на песенното
изкуство

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
Община Лясковец,
НЧ „П.Р.Славейков -1903”,
с.Добри дял

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Развитие -1902”,
с.Мерданя,
Кметство Мерданя
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
ККП „Здравец”, с.Козаревец

с. Драгижево

Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм”
в МФ „Свят, изкуство и море”
Участие на ГОФ, с. Козаревец в Национален събор
на пенсионерите „От дума на дума, от песен на
песен”
Почитане паметта на загиналите във войните.

VІ.2018 г

гр.Горна Оряховица

Участие на ТС „Лудо младо” в ХІV МФФ „Раховче”

VІ.2018 г

гр.Златарица

VІ.2018 г.

гр. Нова Загора

VІ.2018 г.

гр.Хисаря

Участие на ПГ „Еделвайс”, с. Добри дял и
КС„Авлига” при КПИ „Надежда”, с.Мерданя в
Общински преглед на песенното изкуство,
гр. Златарица
Участие в Национален преглед на любителския
театър, гр. Нова Загора на Театрална трупа,
с.Козаревец
Участие в Театрални празници, гр.Хисаря на
Театрална трупа, с.Козаревец

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „П.Р.Славейков -1903”,
с.Добри дял;
КПИ „Надежда”, с.Мерданя

www.lyaskovets.net

Кметство Драгижево

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0619/62222,
Красимира Владова
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0889743778,
Дочка Габровска
0619/42220,
Цоньо Трънков
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
0887599309,
Цветанка Христова

НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец

0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg

НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец

0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
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НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Напредък -1870”
гр.Лясковец
НЧ „Развитие 1902”,
КПИ „Надежда”, с. Мерданя
ККП „Еделвайс”,с. Добри
дял;
ККП „Вяра”, с. Драгижево;
ККП „Мазневска чешмичка”,
гр. Лясковец

0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0887599309,
Цветанка Христова;
0882505047
Живка Иванова;
0895735345
Йорданка Балашева;
0899463207
Живка Стоименова
тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net;
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

VІ.2018 г.

с. Козаревец

Лятно кино – прожекция на открито.

VІ.2018 г.

гр. Стара Загора

VІ.2018 г.

гр.Павликени

Участие на ГСГП „Бели ружи” в Преглед на старата
градска песен
Участие на ДГНП „Сорина” на фестивал „Павликени”

VІ.2018 г.

с.Арбанаси

21-26.VІ.2018 г.

Китен, Приморско

15, 16.VІ.2018 г.

площад
„Възраждане”

ХІ Национална детско-юношеска среща „Празник на
балета - Лясковец 2018”

Община Лясковец,
НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

25-29.VІ.2018 г.

гр. Лясковец

Празнична седмица по повод 29 юни:

Община Лясковец

Музей на
градинарството

Издаване и представяне на Сборник „Любовна
лирика” на лясковски поети.

НЧ „Напредък -1870”
ЛК „Вдъхновение”

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

Централен градски
парк

Изложба на снимки на открито

НЧ „Напредък -1870”,
Фотоклуб „Лясковец”

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

Централен градски
парк

„Чудна седянка станала”

НЧ „Напредък -1870”,
Клуб „Млад етнограф”

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

www.lyaskovets.net

Участие на ДГНП„Сорина” в НФФ „Насред мегдана в
Арбанаси”
Участие на ЖНХ при НЧ „Развитие 1902” ,
ГНП „Пъстра китка” при ККП „Еделвайс”, с. Добри
дял, ГОФ при ККП „Вяра”, с. Драгижево и ВГ „Росна
китка” при ККП „Мазневска чешмичка”, гр.Лясковец
и КС„Авлига” при КПИ „Надежда”, с.Мерданя в
ХІІІ МФФ „Евро фолк-Черно море 2018”
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29.VІ.2018 г.

площад
„Възраждане”

Връчване годишна награда за ученически
постижения. Тържествен ритуал и празнична
програма с гост-изпълнители.

Община Лясковец

тел. 0619/2 20 55,
obshtina@lyaskovets.net

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
НЧ „Пробуждане -1896”,
с.Джулюница
НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0885124356,
probujdane1896@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg

НЧ „Развитие -1894”,
с.Драгижево

0878914008;
razvitie_1894@abv.bg

юли 2018 г.
VІІ.2018 г.

Библиотека при
НЧ „Напредък-1870”
НЧ „Пробуждане1896”, с. Джулюница;
НЧ „Земеделец-1899”,
с.Козаревец

„Кино в библиотеката”- мултимедийни прожекции
на детски филми.
Лятна детска занималня към НЧ, с.Джулюница;

Занимания по интереси с деца към НЧ , с.Драгижево

18.VІІ.2018 г.

НЧ „Развитие-1894”,
с.Драгижево
с. Козаревец

21.VІІ.2018 г.

с.Добри дял

VІІ.2018 г.

с.Джулюница

VІІ.2018 г.

с. Градище,
общ. Левски

VІІ.2018 г.

с.Церова кория

VІІ.2018 г.

www.lyaskovets.net

„Направено от две ръце” – детска творческа
работилница към НЧ, с.Козаревец;

0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg;
0889743778,
Дочка Габровска
НЧ
„П.Р.Славейков
-1903”,
0885550471,
І Регионален празник „От любов към българското”
с.Добри дял
slaveikov_1903@abv.bg
ККП „Златна есен”,
0885688915,
Жътварски ритуал „Рязане на брада”
с.Джулюница
Е.Москова
0877520445,
НЧ „Земеделец -1899”,
Участие на ГНП „Авлига” при НЧ „Земеделец-1899”,
dani_andreeva75@abv.bg;
с.
Козаревец;
с. Козаревец, ЖНХ при НЧ „Развитие 1902”,
088467749,
НЧ „Развитие 1902”,
с. Мерданя и ГОФ при ККП „Вяра”, с. Драгижево в
chitali6te_merdania@abv.bg
с.
Мерданя;
Събор „Тарлъка пее и танцува”
ККП Еделвайс”,с. Добри дял; 0882505047
Живка Иванова;
ККП „Вяра”, с. Драгижево
0895735345
Йорданка Балашева.
0878914008
Участие на ДСГ при НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево НЧ „Развитие -1894”,
razvitie_1894@abv.bg;
с.Драгижево;
и КС „Авлига” при КПИ „Надежда”, с. Мерданя във
0887599309,
КПИ „Надежда”,
ФФ „Шарено пиле петровско”
Цветанка Христова
с.Мерданя

181 години от рождението на Васил Левски –
рецитал

НЧ „Земеделец -1899”,
ККП „Здравец”,
с.Козаревец
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29-30.VІІ.2018г.

гр.Априлци

Участие на ГНП „Пъстра китка” при ККП „Еделвайс”,
с. Добри дял, ВГ „Чаровна възраст” при ККП „Зора”,
гр. Лясковец и КС „Авлига” при КПИ „Надежда”,
с.Мерданя във ФФ „Искри от миналото”, гр.Априлци

ККП „Еделвайс”,
с. Добри дял,
ККП „Зора”, гр. Лясковец,
КПИ „Надежда”, с.Мерданя

0882505047,
Живка Иванова;
0887404273,
Веселина Благоева;
0887599309,
Цв. Христова
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg;
0887404273,
В.Благоева;
0899463207
Живка Стоименова
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
Христо Крачков

август 2018 г.
03-06.VІІІ.2018г.

с.Царевец,
общ. Свищов

Участие на ВГ „Чаровна възраст” при ККП „Зора”,
ПГ „Росна китка” при ККП „Мазневска чешмичка”,
ГНП „Авлига”, с. Козаревец на VІІІ ФФ „Фолклорен
извор”, с. Царевец

НЧ „Земеделец -1899”,
ККП „Здравец”, с.Козаревец;
ККП „Зора” и
ККП „Мазневска чешмичка”,
гр. Лясковец

VІІ.2018 г.
2.VІІІ.2018 г.

Библиотека при
НЧ „Напредък-1870”
с. Дончевци

VІІІ.2018 г.

с.Белица

26.VІІІ.2018 г.

с. Джулюница

VІІІ.2018 г.

Община Лясковец

„Кино в библиотеката”- мултимедийни прожекции
на детски филми.
По стъпките на Капитан дядо Никола – поднасяне
венец на Дончевци
Участие на ЖНХ при НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя
на Национален събор „На Белица на хорото”
Кулинарен фестивал „Пъстра трапеза”
на гости в село Джулюница
VІІ Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на
зеленчуците и гурбетчийското градинарство-2018”:

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
Клуб туристи – ветерани
„Моско Москов”
НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя
НЧ „Пробуждане -1896”,
с.Джулюница
Община Лясковец,
читалищата и ПК

06.VІІІ.2018 г.

гр.Твърдица

Участие на ПГ „Ален божур” при НЧ „Пробуждане 1896” в Регионален събор „Хайдушка поляна”

15.VІІІ.2018 г.

с.Добри дял

Празник на с. Добри дял

НЧ „Пробуждане -1896”,
ККП „Златна есен”,
с.Джулюница
Кметство, с.Добри дял

VІІІ.2018 г.

с.Черни вит

23.VІІІ02.ІХ.2018 г.

гр. Несебър

Участие на ПГ „Ален божур” при ККП „Златна есен”,
с.Джулюница във Фолклорен фестивал
„От Тимок до Вита”
Участие на ГСГП „Бели ружи” на VІІІ Световен
шампионат по фолклор

www.lyaskovets.net

088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0885124356,
probujdane1896@abv.bg
тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net
0878108675
probujdane1896@abv.bg

ККП „Златна есен”,
с.Джулюница

0879313596,
Стоян Стоянов
0885688915,
Е.Москова

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
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VІІІ.2018 г.

Стара Загора

27.VІІІ.2018 г.

Общинско кабелно
радио
гр.Троян

VІІІ.2018 г.

Участие на ЖНХ при НЧ „Развитие 1902” в НТФС
„Богородична стъпка”
123 години Български туристически съюз – радиобеседа.
Участие на ВГ „Росна китка” при ККП „Мазневска
чешмичка”, ГОФ при ККП „Вяра”, с. Драгижево и
КС „Авлига” при КПИ „Надежда”, с. Мерданя на
Национален пенсионерски събор-надпяване –
Беклемето”

НЧ „Развитие 1902”,
с. Мерданя
КТВ „Моско Москов”,
гр. Лясковец
ККП „Мазневска чешмичка”,
ККП „Вяра”, с. Драгижево;
КПИ „Надежда”, с. Мерданя

088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg
Христо Крачков
0619/24189,
Живка Стоименова;
0895735345
Йорданка Балашева;
0887599309,
Цветанка Христова

септември 2018 г.
Общинско кабелно
радио
гр.Лясковец,
с.Джулюница

190 години от рождението на Лев Толстой радиопредаване
Тържествен ритуал по повод 133 години от
Съединението на България

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец
Община Лясковец,
Кметство Джулюница

ІХ.2018 г.

гр. Златарица

Участие на НЧ, с.Драгижево, НЧ, с.Мерданя,
ККП „Здравец”, с. Козаревец в „Празник на
градинарската чорба”, гр.Златарица

НЧ „Развитие -1894”,
с.Драгижево;
НЧ „П.Р.Славейков -1903”,
НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя,
ККП „Здравец”, с.Козаревец

08.ІХ.2018 г.

с.Козаревец

Кметство Козаревец

ІХ.2018 г.

с. Пряпорец,
общ. Стара Загора

22.ІХ.2018 г.

гр. Лясковец,
с.Джулюница

„Ден на кокошата чорба” - общински кулинарен
празник
Участие на КС „Авлига” при КПИ „Надежда”,
с. Мерданя в Национален фестивал на бълг.
фолклор и традиционни ястия
Обявяване Независимостта на България тържествен ритуал

09.ІХ.2018 г.
06.ІХ.2018 г.

www.lyaskovets.net

КПИ „Надежда”, с. Мерданя

Община Лясковец,
Кметство Джулюница

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net
0888512373,
Мариан Точев
0878914008,
razvitie_1894@abv.bg;
0885550471,
slaveikov_1903@abv.bg;
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0889743778,
Дочка Габровска
0619/52220
Красимира Колева
0887599309,
Цветанка Христова
тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net;
0888512373, Мариан Точев
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ІХ.2018 г.

гр. Лясковец

„Гроздобер по лясковски” – Клуб „Млад етнограф”

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

ІХ.2018 г.

с. Сливовица

Участие на ГНП „Авлига” при НЧ „Земеделец-1899”,
с. Козаревец в „С песните на Борис Машалов”

НЧ „Земеделец -1899”,
с. Козаревец

0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg;
0889743778,
Дочка Габровска;
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg

октомври 2018 г.
01.Х.2018 г.

с. Добри дял,
с. Мерданя,
с.Козаревец

Отбелязване деня на възрастните хора, на музиката
и поезията.

НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя;
НЧ „Земеделец -1899”,
с. Козаревец;
НЧ „П.Р.Славейков -1903”,
с.Добри дял
ККП „Здравец”, с.Козаревец;

01.Х.2018 г.
14.Х.2018 г.

Музей на
градинарството
с.Добри дял

Музикално-поетична вечер по повод
Международния на музиката и поезията
Четвърти празник на картофа.

Х.2018 г.

гр.Варна

Участие на ССГП „Бели ружи” в НФ „Листопад на
спомените”

НЧ „Напредък -1870”
ЛК „Вдъхновение”
НЧ „П.Р.Славейков -1903”,
ККП „Златна есен”, с.Добри
дял, Кметство Добри дял
НЧ „Напредък -1870”
ЛК „Вдъхновение”

Х.2018 г.

гр. Лясковец

Седмица на четенето. Посещение на
минимобилната библиотека в училищата.

НЧ „Напредък -1870”

0878914020,
napredak_1870@abv.bg

Х.2018 г.

гр.Гурково

КПИ „Надежда”, с. Мерданя

0887599309
Цветанка Христова

Х.2018 г.

гр. Самоков

07-08.Х.2018 г.

с.Водица

Участие на КС „Авлига” при КПИ „Надежда”,
с. Мерданя в ХVІІІ Фестивал „С песните на Билчин
юнак през вековете”
Участие на Театрална трупа, с.Козаревец в
НФ „Театър без граници”
Участие на ЖНХ, с.Мерданя и КС „Авлига” при
КПИ „Надежда” в VІ Фолклорен фестивал
„С хоро и песен във Водица всяка есен”

НЧ „Земеделец -1899”,
с. Козаревец
НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя;
КПИ „Надежда”

0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0887599309
Цветанка Христова

www.lyaskovets.net
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15.Х.2018 г.

с.Козаревец

Празник на с.Козаревец

Кметство, с Козаревец

Х.2018 г.

с.Правда

Участие на ПГ „Пъстра китка”, с. Добри дял в
Песенен празник за Димитровден в с.Правда

НЧ „П.Р.Славейков -1903”,
с. Добри дял

26.Х.2018 г.

с.Мерданя

Празник на с.Мерданя.
Храмов празник на църквата „Св. Димитър”.

Кметство, с.Мерданя

0619/52220
Кметство Козаревец
0884992524,
slaveikov_1903@abv.bg
0619/62222,
Красимира Владова

ноември 2018 г.
01.ХІ.2018 г.

ХІ.2018 г.
ХІ.2018 г.

0878108675
probujdane1896@abv.bg;

с.Джулюница

Ден на народните будители - честване на патронния НЧ „Пробуждане -1896”,
с.Джулюница
празник на ОУ „П.Р.Славейков”

с.Драгижево

Ден на народните будители в с.Драгижево викторина.

НЧ „Развитие -1894”,
с.Драгижево

0878914008
razvitie_1894@abv.bg ;

с.Мерданя

„Будител-живот, дело, мисия” - творческа среща.
Концерт на КС „Авлига”

НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя;
КПИ „Надежда”;

с. Добри дял

Празнични прояви

Кметство Добри дял

088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0887599309,
Цветанка Христова;
Стоян Стоянов

Общинско кабелно
радио
гр.Варна

90 години от рождението на Стефан Поптонев –
радиопредаване.
Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” в
НК „Празник на модерния балет”, гр. Варна.

НЧ „Напредък -1870”
НЧ „Напредък -1870”

0878914020,
napredak_1870@abv.bg
0878914020,
napredak_1870@abv.bg

декември 2018 г.
03.ХІІ.2018 г.

с. Драгижево

Почитане паметта на д-р Пею Бешев

Кметство Драгижево

18-25.ХІІ.
2018 г.

НЧ „Напредък-1870”

„Коледа в библиотеката” – мултимедийни
прожекции на коледни филми за деца. Коледна
постановка на Клуб „Млад етнограф” - „Коледата на
нашите деди”. Самостоятелен коледен концерт на
ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм”. Коледен концерт на
художествените колективи при читалището.

НЧ „Напредък -1870”,
гр.Лясковец

www.lyaskovets.net

0619/42220,
Цоньо Трънков
0878914020,
napredak_1870@abv.bg
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ХІІ.2018 г.

с.Джулюница

Коледно - новогодишен празник

НЧ „Пробуждане -1896”

ХІІ.2018 г.

с.Добри дял

Коледно - новогодишно тържество с участието на
всички самодейни състави.

НЧ „П.Р.Славейков-1903”,
с.Добри дял;
Кметство Добри дял

12-25.ХІІ.2018 г.

с.Мерданя

НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя,
Кметство Мерданя

24.ХІІ.2018 г.

с.Драгижево

Свети Спиридон - ден на майстора – детски конкурс
за сурвакница. Изработване на картички и коледна
украса с природни материали.
Коледно - новогодишна програма
„Коледна магия”

24.ХІІ.2018 г.

с.Козаревец

Коледуване. Детски коледен празник

ПК „Здравец”,
с. Козаревец

Никулден - изложба на традиционни ястия.
V Благотворителна акция „Топла храна и добра
дума” за социално слаби хора по Коледа.
Коледно - новогодишни празнични прояви

ХІІ.2018 г.

Община Лясковец

0885124356,
probujdane1896@abv.bg
0885550471,
slaveikov_1903@abv.bg;
0619/53220,
Стоян Стоянов
088467749,
chitali6te_merdania@abv.bg;
0619/62222,
Красимира Владова

НЧ „Развитие-1894”,
с.Драгижево
НЧ „Земеделец -1899”,
с.Козаревец;

0878914008
razvitie_1894@abv.bg
0877520445,
dani_andreeva75@abv.bg

ККП „Здравец”

0889743778,
Дочка Габровска

Община Лясковец

тел. 0619/22055,
obshtina@lyaskovets.net

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец

www.lyaskovets.net
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Приложение № 2
на Решение № 360/25.01.2018 г.
на Общински съвет - Лясковец

План - сметка
Относно: Обезпечаване с необходимите средства за провеждането на проявите, включени в Културния календар на
Община Лясковец и Програма за развитието на читалищата за периода от месец април до края на месец декември 2018
година.
април 2018 г.
1. Великденска работилница – Клуб „Млад етнограф” при НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
Сума: 50 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
2. Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” при НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец в Нац. конкурс, гр.Бургас.
Сума: 600 лв. - дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец.
3. Участие на Театър „Мелпомена” при НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец в МНФ „Бургаски изгреви-пролет 2018”.
Сума: 450 лв. - дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец.
4. Участие на ДВГ „Звънчета” при НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец в ХІІІ МК „Нова музика”, гр.Горна Оряховица.
Сума: 100 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
5. Национална изложба на детското ученическо творчество „Заедно”.
Сума: 200 лв. – НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец.
6. Седмица на детската книга.
Сума: 100 лв. – дофинансиране - НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница.
7. 25 години ПГ „Чаровна възраст” при ККП „Зора”, гр. Лясковец.
Сума: 200 лв. – ККП „Зора”, гр. Лясковец.
www.lyaskovets.net
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май 2018 г.
1. Национален събор на овцевъдите в България.
Сума: 1000 лв. – Община Лясковец.
2. Поднасяне венци на паметника на загиналите воини на 6 май в Джулюница.
Сума: 50 лв. – Кметство Джулюница.
3. Участие на ДТС „Дъга”, ТС „Лудо младо”, ДГНП „Сорина” при НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец и ЖНХ при НЧ „Развитие 1902”,
с.Мерданя в ХХІІ Старопланински събор „Балканфолк 2018”.
Сума: 250 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец (ДТС „Дъга”, ТС „Лудо младо”);
Сума: 80 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец (ДГНП „Сорина”);
Сума: 150 лв. – дофинансиране – НЧ „Развитие 1902”, с. Мерданя.
4. Участие на ТС „Лудо младо” при НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец във ФФ „Веселие в Елена”.
Сума: 200 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
5. Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”.
Сума: 1000 лв. – дофинансиране – НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево.
6. Празник на село Драгижево.
Сума: 400 лв. – Кметство Драгижево.
7. Празник на село Джулюница.
Сума: 400 лв. - Кметство Джулюница.
8. Ден на славянската писменост и култура - тържествен концерт.
Сума: 400 лв. – Община Лясковец;
Сума: 200 лв. – дофинансиране - НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница.
9. Изпращане на абитуриентите от СУ „Максим Райкович”.
Сума: 500 лв. – Община Лясковец.
www.lyaskovets.net
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10. Областен конкурс за детска рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”.
Сума: 400 лв. – Община Лясковец.
11. Участие на ГНП „Авлига” при НЧ „Земеделец-1899”, с. Козаревец и ГОФ при НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево в Нац. събор надпяване „Авлига пее”, с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш.
Сума: 200 лв. – дофинансиране - НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец;
Сума: 150 лв. – дофинансиране - НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево.
юни 2018 г.
1. 1 юни - празник за децата от ЦДГ в града и общината.
Сума: 1400 лв. – Община Лясковец;
Сума: 50 лв. – Кметство Добри дял;
Сума: 100 лв. – Кметство Мерданя;
Сума: 150 лв. – дофинансиране - НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница.
2. Тържествен ритуал по повод 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Сума: 50 лв. – Община Лясковец;
Сума: 150 лв. – дофинансиране - НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял.
3. Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” в МФ „Свят, изкуство и море”, Златни пясъци.
Сума: 650 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
4. Участие на ДГНП „Сорина” при НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец и ТС „Добридялски мераклии” при НЧ „П.Р.Славейков-1903”,
с. Добри дял на ФФ „Павликени”.
Сума: 50 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец;
Сума: 300 лв. – дофинансиране - НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял.
5. Участие на ПГ „Пъстра китка” при НЧ „П.Р.Славейков-1903” във Фестивал на старата градска песен, гр. Сопот.
Сума: 300 лв. – дофинансиране - НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял.

www.lyaskovets.net
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6. VІІІ общински фестивал „Хайдушка песен” в село Мерданя.
Сума: 500 лв. – дофинансиране – за НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя;
Сума: 500 лв. - Кметство Мерданя.
7. Почитане паметта на загиналите във войните.
Сума: 100 лв. – Кметство Драгижево.
8. Участие на театрална трупа, с.Козаревец в Национални прегледи на любителския театър, гр. Нова Загора.
Сума: 300 лв. – дофинансиране - НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец.
9. Участие на театрална трупа, с.Козаревец в театрални празници, гр.Хисаря.
Сума: 300 лв. – дофинансиране - НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец.
10. Изложба снимки на открито на Фотоклуб „Лясковец”.
Сума: 100 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
11. Участие на ЖНХ при НЧ „Развитие-1902”, с Мерданя, ГНП „Пъстра китка” при ККП „Еделвайс”, с.Добри дял и ГОФ при ККП
„Вяра”, с.Драгижево в Еврофолк – Черно море 2018.
Сума: 700 лв. – дофинансиране – НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя;
Сума: 200 лв. - ККП „Еделвайс”, с.Добри дял;
Сума: 200 лв. - ККП „Вяра”, с.Драгижево.
12. ХІ Национална детско-юношеска балетна среща „Празник на балета-Лясковец 2018”.
Сума: 3000 лв. - Община Лясковец.
13. Прояви по повод Празника на град Лясковец.
Сума: 8 000 лв. – Община Лясковец.

www.lyaskovets.net
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юли 2018 г.
1. Лятна детска занималня в НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница и
„Направено от две ръце” – детска творческа работилница към НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец.
Сума: 100 лв. – дофинансиране – НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница;
Сума: 100 лв. – дофинансиране - НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец.
2. І Регионален празник „От любов към българското”.
Сума: 600 лв. – дофинансиране – НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял.
3. Участие на ВГ „Чаровна възраст” при ККП „Зора” в НФ „Искри от миналото”, гр.Априлци.
Сума: 200 лв. – ККП „Зора”, гр.Лясковец.
4. Участие на ГНП „Авлига” при НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец в Събор на българското фолклорно богатство „Тарлъка пее и
танцува”, с.Градище, общ. Левски.
Сума: 200 лв. – дофинансиране - НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец.
август 2018 г.
1. Празник на село Добри дял.
Сума: 400 лв. – Кметство с.Добри дял.
2. Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село Джулюница.
Сума: 500 лв. - дофинансиране – НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница.
3. VІІ Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.
Сума: 1500 лв. – Община Лясковец.
4. Участие на ЖНХ при НЧ „Развитие 1902”, с. Мерданя на НТФС „Богородична стъпка”, гр. Стара Загора.
Сума: 250 лв. – дофинансиране – НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя.
5. Участие на ПГ „Ален божур” при НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница в Общотвърдишки събор.
Сума: 150 лв. - дофинансиране – НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница.
www.lyaskovets.net
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6. Участие на ГОФ „Младост” при КП „Здравец”, с. Козаревец, на Фолклорен събор „Фолклорен извор”, с.Царевец, общ. Свищов.
Сума: 200 лв. – ПК „Здравец”, с.Козаревец.
7. Участие на ПГ „Ален божур” при ККП „Златна есен” на Фестивала „От Тимок до Вита”, с. Черни Вит.
Сума: 200 лв. – ККП „Златна есен”, с.Джулюница.
8. Участие на ГСГП „Бели ружи” при НЧ „Напредък-1870” в VІІІ Световен шампионат по фолклор, гр. Несебър.
Сума: 500 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
9. Участие на КС „Авлига” при КПИ „Надежда”, с.Мерданя и ВГ „Росна китка” при ККП „Мазневска чешмичка” в Национален
фестивал на пенсионерските клубове „Беклемето”.
Сума: 200 лв. – КПИ „Надежда”, с. Мерданя;
Сума: 200 лв. – ККП „Мазневска чешмичка”, гр.Лясковец.

септември 2018 г.
1. „Гроздобер по лясковски”- Клуб „Млад етнограф” при НЧ „Напредък-1870”.
Сума: 100 лв. – дофинансиране- НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
2. Ден на кокошата чорба – общински кулинарен празник в село Козаревец.
Сума: 500 лв. – Кметство Козаревец.
3. Тържествени ритуали по повод 6 септември, Ден на Съединението на България и 22 септември, Ден на Независимостта на
България.
Сума: 100 лв. – Община Лясковец;
Сума: 100 лв. – Кметство Джулюница.
октомври 2018 г.
1. Международен ден на поезията и музиката. Музикално-поетична вечер на ЛК „Вдъхновение” при НЧ „Напредък-1870”.
Сума: 50 лв. – дофинансиране - НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
www.lyaskovets.net
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2. Четвърти празник на картофа в с. Добри дял.
Сума: 100 лв. – дофинансиране – НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял.
Сума: 50 лв. – Кметство Добри дял.
3. Празник на с.Козаревец.
Сума: 400 лв. – Кметство Козаревец.
4. Празник на с.Мерданя.
Сума: 400 лв. – Кметство Мерданя.
5. Участие на Театрална трупа при НЧ „Земеделец-1899”, с. Козаревец в НФ „Театър без граници”, гр. Самоков.
Сума: 200 лв. – дофинансиране – НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец.
ноември 2018 г.
1. Ден на народните будители
Сума: 100 лв. –дофинансиране – НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница;
Сума: 50 лв. – Кметство Добри дял.
2. Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” в НК „Празник на модерния балет”, гр. Варна.
Сума: 230 лв. – дофинансиране – НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
декември 2018 г.
1. Почитане паметта на д-р Пею Бешев.
Сума: 60 лв. - Кметство Драгижево.
2. Коледни мероприятия в НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец:
„Коледа в библиотеката”
Сума: 40 лв. - дофинансиране – НЧ „Напредък-1870”, гр.Лясковец.
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3. Коледно-новогодишни празници в селата от общината:
Сума: 250 лв. – дофинансиране - НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница;
Сума: 200 лв. – дофинансиране – НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево;
Сума: 200 лв. – дофинансиране – НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец;
Сума: 250 лв. – Кметство Добри дял;
Сума: 100 лв. – Кметство Мерданя.
4. Коледни мероприятия в Община Лясковец:
Сума: 300 лв. – Община Лясковец.

Сума по календара: от април до декември 2018 г. 22 360 лв.
Дофинансиране на читалищната дейност: от април до декември 2018 г. - 10 900 лв.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец
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