
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 
4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 

 

 

 

 

 

ДАТА 

 

МЯСТО 

 

КУЛТУРНА   

ПРОЯВА 

 

 

ОРГАНИЗАТОР/

И 

 

ЗА КОНТАКТИ 

   

ЯНУАРИ 

 

  

 

01 .01.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

кв.Чепино – пл. 

,,Македония, 

 

 

,,Нова година, добре си дошла и много 

години здрави и мирни за теб 

Велинград”- новогодишни хора  

 

 

ОНЧ “Св. св. Кирил и 

Методий“  

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

 

04. 01 .2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия 

 

 

Първи етаж Художествена галерия - 

Изложба на Сдружението на 

велинградските художници.  

Втори етаж Художествена галерия - 

Изложба от фонда на галерията -

Портрети 

 

 

Художествена галерия 

Велинград 

 

bramanu@abv.bg 

 

 

04.01.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

06. 01. 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

кв.Лъджене  

 

 

,,Безсмъртието на българския дух”-174 г. 

от рождението на Христо Ботев 

 

Народни читалища и 

Община Велинград 

ОУ,,Христо Ботев’ 

НГГС,,Христо Ботев” 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

botewschool@abv.bg 

pggs_vel@abv.bg 

 

 

06. 01. 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

кв.Чепино 

кв. Каменица  

кв. Лъджене  

 

 

 

Богоявление - Йорданов ден- ритуал по 

хвърляне на Богоявленският кръст 

 

 

Община Велинград и  

Енорийски свещеници 

 

 

 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

08 01 2022г. 

 

гр.Велинград 

кв. Каменица 

Чешма Паметник  

в парк 

,,Освободител „ - 

Сярна баня 

 

,,Посрещане на руските войски в 

Каменица” 

 

 

Община Велинград 

Народни читалища 

Исторически музей 

Велинград, ОУ „Хр. 

Ботев” 

 

 
obshtina@velingrad.bg 

im_vel@abv.bg 
 

 

15.01.2022 г. 
 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Велинград 

 

 

.Конкурс за рисунка "Апостолът на 

свободата", посветен на делото на 

В.Левски и изложба на детските творби 

 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

15-20.01.2022г 

 

гр.Велинград 

ДЦДМУ 

 

 

 

„На гости при приятели“-концерт в 

центъра за децата , лишени от  

родителска грижа 

 

 

ЦПЛР-ОДК, ДЦДМУ 

  

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

Януари 2022 г. 
 

 

гр.Велинград 

м. Старина 

 

 
,, Празник на снега”  

 

 

Община Велинград, 

Вестник ,,Темпо” 

ЦПЛР-ОДК Велинград, 

Училища 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingradbg 

tempovelingrad@abv.bg          

mailto:im_vel@abv.bg
mailto:botewschool@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg


 

Януари  2022 г. 

 

с.Драгиново 

Библиотека 

Музей към 

Читалището 

 

 

Отбелязване на 100 години от 

рождението на Блага Димитрова 

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”-

Библиотека  

СУ”Методий Драгинов”  

 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

Януари, 2022 г. 

 

НЧ”В.Левски-

1904”,Зала№2 

 

 

Литературна страноприемница”.Среща с 

писател /поет/ 

 

 

НЧ»В.Левски-1904»   , 

библиотека 

 

 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

 

Януари  2022 г 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

140 г. от рождението на Алън Милн – 

английски писател, автор на книгите за 

Мечо Пух /1882 – 1956/. Виртуална 

изложба на изданията, които има в 

библиотеката и кратка биография на 

автора, публикувани на страницата на 

читалището. 

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

 

 

 

 

 

01.02.2022 г.   

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия 

 

 

Първи етаж Художествена галерия- 

Изложба на Сдружението на 

велинградските художници. 

Втори етаж Художествена галерия  

 - Изложба от фонда на галерията -

,,Градския пеизаж” 

 

 

Художествена галерия 

Велинград 

 

bramanu@abv.bg 

 

 

01.01.2022 г.   

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

14.02.2022  г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

Любов и вино – дегустация на вина и 

други инициативи, посветени на Трифон 

Зарезан и Деня на влюбените 

 

 

ПГИТ,,Алеко 

Константинов” 

 

pgit_vd@abv.bg 

 

14.02.2022г. 

 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Велинград 

 

 

Вечер на театъра и музиката-театрална 

постановка 

 

 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

18-19.02.2022 г. 

 

 

СУ „Васил Левски“ 

Велинград, фоайе – 

ет.1, спортни 

площадки 

 

 

„Ден на Патрона“, отбелязване на 

годишнина от обесването на Васил 

Левски – Патрон на училището. 

 

 

СУ „Васил Левски“ 

 

souvl22@abv.bg 

emollov@abv.bg 

souvl@souvl-velingrad.com 

 

18.02.2022г. 

 

с.Грашево 

ДГ „Кокиче“ 

 

„За теб, Апостоле, поклон!“ – 

тържествено отбелязване на 149  – та 

годишнина от гибелта на В.Левски. 

 

 

ДГ „Кокиче“ – с.Грашево 

 

cdg_kokice@abv.bg 

 

19.02.2022 г. 

 

гр.Велинград 

кв.Каменица 

Паметник на 

Васил Левски 

/градинка до 

НЧ,,Васил Левски-

1904”/ 

 

НЧ,,Васил Левски-

1904” 

 

 

,,149 години безсмъртие ”  

Възпоменателно поклонение и  

тържествен ритуал по поднасяне на 

цветя и венци 

 

 

 

 

Възпоменателен концерт в памет на 

Апостола на Свободата 

 

 

Община Велинград , 

СУ,,Васил Левски и 

Народно читалище 

,,В.Левски-1904” 

 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

emollov@abv.bg 

 

 

27-28.02.2022г 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Велинград 

Регионален конкурс-изложба  

„Мартичка“ 

 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград и 

Община Велинград 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad 

.bg 

     

mailto:аrt_centerdr@dbv.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:souvl22@abv.bg
mailto:onch_v.levski_velingrad@abv.bg
mailto:onch_v.levski_velingrad@abv.bg


Февруари  2022 г. с.Драгиново 

Читалищна 

библиотека 

 

 

Отбелязвяне 75г. от рождението на 

поетесата Миряна Башева и Денят на 

влюбените 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”-

Библиотека  

Детска градина 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

Февруари 

2022г. 

 

гр.Велинград  

ОНЧ ”Св.св. 

Кирил и Методий-

1905”  

библиотека 
 

 
Читател на годината 

 

ОНЧ ”Св.св. Кирил и 

Методий-1905”  

 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

 

Февруари 

2022г. 

 

гр.Велинград 

 

115 г. от рождението на Емилиян Станев 

– български писател  /1907–1979/. 

Изнесен урок за живота и творчеството 

на писателя – начален курс 

 

НЧ,,Отец Паисий1893” 

Литературен клуб 

„Никола Вапцаров” 

 

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

   

МАРТ 

 

  

 

01.03.2022 г. 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия 

 

 

 

Първи етаж Художествена галерия- 

Изложба на художници учители 

Втори етаж Художествена галерия  

- Изложба от фонда на галерията  

 

 

Художествена галерия 

Велинград 

 

bramanu@abv.bg 

 

 

01.03.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

01.03.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

 

 

 

Ден на любителското изкуство 

 

 

 

Народни читалища и 

Община Велинград 

 

obshtina@velingrad. 

bgonch_v.levski_velingrad@

abv.bg 

chitalishte_chepino@ 

opaisii_vg@abv.bg 

art_centerdr@abv.bg 

 

 

01.03.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

ОНЧ ”Св.св. Кирил 

и Методий-1905” 

 

 

Фото- изложба „Народни носии“  

                                         

 

ОНЧ ”Св.св. Кирил и 

Методий-1905”  

 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

 

02.03 -03.03.2022г 

 

 

гр.Велинград 

02.03 

Чешма-паметник 
-Сярна баня 

03.03 

Площад 
,,Николай Гяуров 
” 

 

 

,,Възкресението на българския народ”-

144г.от Освобождението на България 

Празнична теснолинейка 

 

Народни читалища,  

Община Велинград, 
РК,, Родопчани”, 
Енорийски свещеници 

Исторически музей,   

Училища 

 

 

obshtina@velingrad. 

bg 

rodopchanindtradiciq@abv.

bg 

im_vel@abv.bg 

 

06.03.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

кв.Каменица 

пл.,,Възраждане” 

 

кв.Чепино 

пред хотел 

,,Клептуза” 

 

 

 

 

 

Сирни Заговезни  / Гаганица / -празник на  

всеобщото опрощение 

 

 

 

Народни читалища, 

Община Велинград, 

горски стопанства, 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

chitalishte_chepino@abv.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

im_vel@abv.bg 

 

08.03.2022 г 

 

гр .Велинград 

Пенсионерски 

клуб 

 

Поздравителен концерт по случай деня 

на жената                           

 

ОНЧ ”Св.св. Кирил и 

Методий-1905”и 

пенсионерски клуб  кв. 

Чепино 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

mailto:аrt_centerdr@dbv.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:art_centerdr@abv.bg
mailto:rodopchanindtradiciq@abv.bg
mailto:rodopchanindtradiciq@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg


                                                        

 

08.03.2022  г. 

 

с.Драгиново 

Малка зала на 

читалището 

 

Отбелязване Международния ден на 

жената  

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”-

Библиотека  

 

 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

08.03.2022 г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

Литературно четене, посветено на Деня 

на жената 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

8.03.2022г. 

 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

 

 

Концерт-продукция,  посветен на 

Международния ден на жената 

 

ЦПЛР-ОДК 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

12.03.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 
ТОДОРОВДЕН - БИТ  И  ТРАДИЦИЯ  ОТ  

ЧЕПИНСКО 

 

 

Община Велинград, 

ОП”СИП и ТИЦ” 

Исторически музей 

Велинград 

Народни читалища 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

im_vel@abv.bg 

icvelingrad@abv 

 

16.03.2022 г. 

 

гр.Велинград 

кв.Каменица 

от НЧ,,В.Левски-

1904”до Паметник 

на – ВЕЛА ПЕЕВА  

пл,, Възраждане” 

 

кв.Каменица 

НЧ,,В.Левски-1904 

 

 

,,Орлицата на Арапчал”- 100 г.  от 

рождението на Вела Пеева 

Парад дефиле и тържествен ритуал по 

поднасяне на цветя и венци 

 

 

 

,,Вела живее”-Тържествен  концерт 

посвете 100 г.  от рождението на Вела 

Пеева 

 

 

Община Велинград , 

Народно читалище 

,,В.Левски-1904” 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

im_vel@abv.bg 

 

 

20.03.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

ПГД „ Иван Вазов“ 

 

 

Празник „ Първа пролет” 

 

ПГД ,, Иван Вазов” 

 

 

pgd_ivanvazovvg@abv. 

bg 

 

 

26.03.2022г. 

 

гр.Велинград 

 

Единадесети фолклорен фестивал 

,,Пролетно хоро'' 

 

Община Велинград и 

сдружение,, Пролетно 

хоро'' 

 

 
obshtina@velingrad.bg 

http://proletnohoro.com 

 

27.03.2022 г. 

 

Село Драгиново 

площад 

 

Пролетен празник Кърчибук, Благовец-  

участие на творчески групи в празничен 

концерт 

 

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”-

Кметство с. Драгиново 

 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

 

27.03.2022 г. 

 

гр.Велинград 
 

Международен ден на театъра 

 

 

Народни читалища 

 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

chitalishte_chepino@abv.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

art_centerdr@abv.bg 

 

 

27.03.2022г 
 

 

гр.Велинград 

 

Регионална викторина “Да запазим 

децата на пътя“ 

 

ЦПЛР-ОДК Велингра 
 

odk.velingrad@abv.b

g 
 

Март-април 

2022г 

 

гр.Велинград 

 

Програма ,,Великден’’ „Великденски   

писани   яйца  от Чепинския край” 

Ателиета за писани яйца 

 

 

Община Велинград , 

ЦПЛР-ОДК ,  ПГД ”Иван 

Вазов” Исторически 

музей   

 

 

obshtina@velingrad.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

pgd_ivanvazovvg@abv. 

bg 

im_vel@abv.bg   

 tempovelingrad@abv.bg   

        

 

Март  2022г. 
 

 

гр.Велинград 

 

135 г. от рождението на Димчо 

Дебелянов – български поет, автор на 

лирични и сатирични стихотворения, 

преводач /1887–1916/. Виртуална 

изложба с наличните издания  в 

библиотеката. 

 

НЧ,,Отец Паисий1893” 

Литературен клуб 

„Никола Вапцаров” 

 

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:im_vel@abv.bg
http://proletnohoro/
mailto:аrt_centerdr@dbv.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:art_centerdr@abv.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg


 

   

АПРИЛ 

 

  

 

01.04.2022 г. 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия  

 

Първи етаж Художествена галерия- 

Гостуващи художници-живопис, 

графика, малка пластика 

Втори етаж Художествена галерия  

  - Изложба от фонда на галерията-

Графиката през ХХ век  

 

 

Художествена галерия 

Велинград 

 

bramanu@abv.bg  

 

 

01.04.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

01.04 – 10.04. 

2022г. 

 

 

гр.Велинград 

с.Света Петка 

 

,,Седмица на гората” 

 

 

 

 

НПГГС „Христо Ботев“ 

СУ,,Христо 

Смирненски” 

 

 

pggs_vel@abv.bg 

sv_petka.edu@abv.bg 

 

02.04.2022г. 

 

гр.Велинград 
 

Отбелязване на международен ден на 

детската книга 

 

 

 

Библиотеки  

ЦПЛР-ОДК Велинград 

Народни читалища 

 

odk.velingrad@abv.bg 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

chitalishte_chepino@abv.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

art_centerdr@abv. 

 

 

02.04.2022 г. 

 

с.Драгиново 

Читалище 

„М.Драгинов1936”-

библиотека 

 

 

Международния ден на детската 

книга.Детско утро ,Витрина  

Карнавал,Маратон на четенето 

 

 

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”, 

СУ”Методий Драгинов”, 

ДГ,,Пролет” 

  

 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

 

08.04.2022г. 

 

гр.Велинград 
 

Международен ден на ромите 

 

 

 

 

 

Училища, Народни 

читалища, 

ЦПЛР-ОДК Велинград, 

Община Велинград 

 

obshtina@velingrad.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

e_school@abv.bg 

benkowskichool@abv.bg 

 
13.04.2022 – 

13.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2022 г.  

 

СУ „Васил 

Левски“, училищен 

двор и фоайета и 

зали, пл.“Николай 

Гяуров, 

салон на читалище 

„Отец Паисий“ 

 

„100 години Просвещение“, отбелязване 

на вековен юбилей на първото средно 

училище в Чепинското корито –  

Училище „Васил Левски“. 

Поредица от концерти: 

Турнири по:  волейбол, футбол,баскетбол 

и туристечески поход 

- Поздрав от детските градини, 

- Поздрав от училищата на община 
Велинград и община Ракитово, 

- Ден на випуските на Училище „Васил 

Левски“ Велинград 

- Поздрав от читалища на община 

Велинград и община Ракитово 

- Ден на фолклора и танцовото изкуство , 

- Ден на поп и рок музиката 

- Ден на театралното изкуство 

- Талантите на СУ „Васил Левски“ 

Велинград 

„100 години Просвещение“ - официален 

празничен ден. 

 

 

СУ „Васил Левски“, 

Община Велинград, 

 

souvl22@abv.bg 

emollov@abv.bg 

souvl@mail.bg 

souvl@souvl-

velingrad.com 

 

20.04.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

,,Априлското въстание – еманация на 

българския дух” 

146 години от избухването на 

Априлското въстание. 

 

Община Велинград 

ОУ,,Христо Ботев” 

Народни читалища, 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

im_vel@abv.bg 

botewschool@abv.bg 

mailto:im_vel@abv.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:аrt_centerdr@dbv.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:e_school@abv.bg
mailto:souvl22@abv.bg
mailto:emollov@abv.bg
mailto:souvl@mail.bg
mailto:im_vel@abv.bg


 

 

22.04.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

Екоинициативи: отбелязване на дните на 

Земята и  гората. 

,,Зеленa занималня’’, Седмица на 

гората’’/пролетно почистване/ 

 

 

Община Велинград, 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий 

 ЦПЛР-ОДК ,НГПГС 

,,Хрисго Ботев” 

Училища 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

pggs_vd@abv.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

sou_svsv_km@abv.bg 

 

 

22.04.2022г. 

 

гр.Велинград 
 

Детски фолклорен фестивал,,Клептузки 

ритми'' 

 

 

Образцово Народно 

читалище 

,,Св.Св.Кирил и 

Методий1905’’ 

Община Велинград 

 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

23.04.2022 г. 

 

с.Драгиново 

Читалище  

„М.Драгинов1936”-

библиотека 

 

 

Световен ден на книгата и авторското 

право- да четем заедно 

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936” 

,Библиотека, 

Детска градина, 

СУ”Методий Драгинов” 

 

 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

 

 

 

23.04.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

Голямото писане на великденски яйца” 

„Великденски   писани   яйца  от 

Чепинския край” 

 

 

Община Велинград , 

ЦПЛР-ОДК ,  ПГД ”Иван 

Вазов” Исторически 

музей  и 

вестник ,,Темпо’’ 

 

obshtina@velingrad.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

pgd_ivanvazovvg@abv. 

bg 

im_vel@abv.bg 

tempovelingrad@abv.bg 

 

 

30.04.2022 г. 

. 

 

гр.Велинград 

ОУ „Георги 

Бенковски“ 

 

 

Патронен празник 

 

 

 

 

ОУ „Георги Бенковски“ 

 

benkowskisckool@abv.bg 

 

Април  2022 г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

60 г. от рождението на Петя Дубарова – 

българска поетеса /1962–1979/. 

Публикуване на стихове, песни и 

стихосбирки на поетесата Виртуална 

изложба 

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Април  2022 г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

Концерт по случай Великденските 

празници 

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Април 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 
,,BG MUSIC CHANNEL COOL TOUR” 

 

Община Велинград 

Фен Фолк Тв 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Април  2022 г. 

 

с.Грашево 

ДГ „Кокиче“ 

Великденска изложба – „Майсторете 

ръчички, за радост на всички”. 

ДГ „Кокиче“ – с.Грашево cdg_kokice@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАй 

 

 

 

 

 

01.05.2022 г. 

 

 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия Велинград 

 

Първи етаж Художествена галерия-

Авторска  изложба- Атанос Коцев  

Втори етаж Художествена галерия - 

Изложба Графиката през ХХ век 

 

 

Художествена галерия 

Велинград 

 

bramanu@abv.bg 

 

 

01.05.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

im_vel@abv.bg 

 

03.05.2022 г. 

 

 

 

гр.Велинград 

 

 

,,78 години безсмъртие ”   

 Вела Пеева - Орлицата на Арапчал 

 

Народни читалища и 

Община Велинград , 

Исторически музей 

Велинград 

obshtina@velingrad 

im_vel@abv.bg 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

mailto:pggs_vd@abv.bg
mailto:sou_svsv_km@abv.bg
mailto:аrt_centerdr@dbv.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:tempovelingrad@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:cdg_kokice@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg


  

 

06.05.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

 

Кв.Чепино 

 

местността 

„Гергьовица“ 

 

 

връх Острец 

 
ДЕН НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИК 

НА СЛАВНАТА БЪЛГАРСКА АРМИЯ - 
ГЕРГЬОВДЕН 

 

Празник  на Чепино 

 

30 години от възобновяване на параклис 

„Св. Георги“ - в местността „Гергьовица“ 

(на каменски диалект - „Гергевана“ 

 

Параклис „Св. Георги“ –връх Острец 

курбан 

 

 

Образцово Народно 

читалище 

,,Св.Св.Кирил и Методий 

1905’’  

Община Велинград 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

obshtina@velingrad 

 

 

06.05.2022 г. 

 

Параклис „Св. 

Георги 

Победоносец” , кв. 

Каменица 

 

 

Средновековен фестивал 

 

Община Велинград 

ИМ-Велинград 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

 

09.05.2022 г 

 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

Концерт, посветен на Деня на Европа 

 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, 

НПГГС,,Христо Ботев” 

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

sou_svsv_km@abv.bg 

pggs_vel@abv.bg 

 

 

10.05.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

ПГИТ,,Алеко 

Константинов 

 

Патронен празник 

 

 

 

 

ПГИТ,,Алеко 

Константинов“ 

 

pgit_vd@dbv.bg 

 

11.05.2022 г. 

 

гр.Велинград 

СУ “Св. св. Кирил 

и Методий“ – 

Велинград 

 

 

Патронен празник на училището 

 

СУ “Св. св. Кирил и 

Методий“ - Велинград 

 

 

Sou_svsv_кm@abv.bg 

 

11.052022 г. 

 

 

 

Театрален салон 

НЧ „Отец Паисий – 

1893 

 

 

 

Литературно четене – Литературен клуб 

„Никола Вапцаров, посветено на Деня на 

библиотекаря. Поредица от срещи за 

популяризиране на услугите, които 

предлага библиотеката;    

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

13 – 17 .05.2022г. 

 

 

с. Драгиново 

Читалищна 

Библиотека 

 

Национална библиотечна седмица  

 -„Библиотеката – място за всеки”: 

 -Ден на отворени врати - Библиотекар за 

един ден -Първи стъпки в библиотеката 

Ако искаш умен да растеш, книжки 

трябва да четеш! 

  

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”, 

Библиотека , 

Детска градина, 

СУ”Методий Драгинов 

 

 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

 

17.05.2022 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

 

 

Общинско състезание ,,Аз обичам 

България“-посветено на 24ти май 

 

 

ЦПЛР-ОДК 

Община Велинград 

. 
odk.velingrad@abv.bg 

 

18.05.2022 г. 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия 

 

  

Международен ден на музеите 

Образователна програма „Традициите – 

вчера и днес” 

- Откриване на ателиета по грънчарство, 

тъкачество и дърводелство 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

im_vel@abv.bg 

 
21.052022г. 

 

с..Драгиново 

Читалище 

„М.Драгинов”-  

Площад 

 

 

„Ден на таланта“детски  регионален 

фестивал 

 

 

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”- 

Община Велинград 

Кметство с. Драгиново 

 

 
obshtina@velingrad.bg 

draginovo.edu@abv.bg 

аrt_centerdr@dbv.bg 

2 

 

22.05.2022  г. 

 

 

гр.Велинград 

 

Библиотека 

       

Ден на библиотекаря 

                                       

 

Образцово Народно 

читалище 

,,Св.Св.Кирил и 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

mailto:im_vel@abv.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:sou_svsv_km@abv.bg
mailto:аrt_centerdr@dbv.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:draginovo.edu@abv.bg
mailto:аrt_centerdr@dbv.bg


Методий1905” 

 

 

 

 

24.05.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

 

,,Върви Народе Възродени….” 

Ден на славянската писменост и култура 

Приз ,, Учител на годината” 

,,Парад на красотата”- 

Абитуриентски  бал - 2022 

Общоселско изпращане на  

абитуриентите 

 

 

Община Велинград 

Училища, Народни 

читалища, 

ЦПЛР-ОДК Велинград 

 

obshtina@velingrad.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

 

Май  2022г. 

гр.Велинград СУ 

„Св. св. Кирил и 

Методий“ – 

Велинград 

Говорящ вестник 

 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – Велинград 

 

 

 

 

school@sukim.eu 

 

Май  2022 г. 

 

 

с.Грашево 

 

 

Традиционния събор на с.Грашево  

 

 

НЧ,,Виделина1946” 

 

chividelinagrashevo@abv.bg 

 

Май – Септември 

2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

Образователна програма „Традициите – 

вчера и днес” 

 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

Община Велинград 

 

 

im_vel@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

Май .2022г 
 

 

гр.Велинград 
 

Заключителен концерт- продукция, на 

децата от Музикалните  школи  по 

тамбура, акордеон, гайда и тъпан  

 

Образцово Народно 

читалище 

,,Св.Св.Кирил и Методий 

1905” 

 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

 

Май .2022г 
 

 

гр.Велинград 

 

Театрално представление – гостуващ 

театър; 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 
 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Май 2022 г. 

 

 

Гр. Велинград 

 

Пролетен благотворителен бал 

 

ИПГИТ „ Алеко 

Константинов“ 

 

 
egge_ na@yahoo.com 

   

ЮНИ 

  

 

01.06.2022  г. 

 

 

гр.Велинград 

 

Първи етаж Художествена галерия- 

Гостуваща    изложба  

Втори етаж Художествена галерия        -  

Авторска   изложба 

 

 

Художествена галерия 

Велинград 

 

bramanu@abv.bg  

 

 

01.06.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

01.06.2022 г. 

 

 

 

гр.Велинград 

пл,,Николай 

Гяуров” 

 

 

Празничен  концерт„Децата на града 

пеят и танцуват „ -посветен  на първи 

юни – деня на детето.   

 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград и 

Община Велинград 

 

 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

01.06.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

НЧ,, Отец Паисий 

1893” 

 

 

Продукция на„Детска театрална школа 

за куклен театър и сценография” по 

случай Деня на детето 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

 

01.06.2022г 

 

 

гр .Велинград 

ОНЧ „Св .св. Кирил 

и Методий-1905 

 

Представяне на детски танцов спектакъл 

„Добрите сърца, добро мислят и добро 

правят“ по мотиви от приказката „Под 

гъбката“ 

 

 

ОНЧ „Св .св. Кирил и 

Методий-1905 

 

chitalisht_chepino@abv.bg 

mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg


 

01 -02.06.2022 г. 

 

 

 

гр.Велинград 

ОУ,,Христо Ботев” 

пл,,Николай 

Гяуров” 

 

 

Ден на Ботев и на загиналите за 

свободата на България.  

 

Възпоменателна вечерна заря – проверка 

в памет на Христо Ботев и геройски 

загиналите знайни и незнайни войни за 

свободата и независимостта на България  

 

Почитане паметта на Николай Гяуров- 

18 години от загубата на великия бас 

 

 

Община Велинград  

НГГС,,Христо Ботев” 

ОУ,,Христо Ботев” 

Народно читалище ,, 

Отец Паисий – 1893’’ 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

pggs_vel@abv.bg 

botewschool@abv.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

 

 

 

03.06.2022 г. 

 

СУ „Васил 

Левски“, 

Училищен двор и 

зали за презентации 

 

 

„Астро парти: 

 Класна стая под звездите“ – Велинград, 

2022 

 

СУ «Васил Левски» 

Община Велинград 

 

souvl22@abv.bg 

emollov@abv.bg 

 

 

05.06.2022 г. 

 

гр. Велинград 

кв. Лъджене 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

 

Отбелязване 70 г. от основаването на 

литературен клуб „Никола Вапцаров” и 

представяне на алманах 

 

Община Велинград 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

 

09.06.2022  г. 

 

гр.Велинград 
 

Световен ден на околната среда 

 

 

 

” СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” 

 

 

sou_svsv_km@abv.bg 

 

 

10.06 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

пл,,Николай 

Гяуров” 

 

 

V-ти кулинарен фест 

 

 

Община Велинград 

Шефс клуб- Велинград, 

ОП”СИП и ТИЦ” 

ПГИТ„Алеко. 

Константинов” 

Народно читалище 

,,В.Левски-1904 

СХР- ВЗР 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

icvelingrad@abv.bgshr_vel

@abv.bg 

shr.vel.zr@gmail.com 

icvelingrad@abv 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

 

 

18.06 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,,В.Левски-1904 

 

ІХ-ти  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 

СТАРА ГРАДСКА ПЕСЕН           

„КРАСИВ РОМАН Е ЛЮБОВТА” 

 

 

Община Велинград и 

Народно читалище 

,,В.Левски-1904 

 

 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

17-19.06.2022 г. 

 

Местност край 

Велинград 

 

18 юни - Световен ден на пикника 

Латино пикник 

 

 

СХР-ВЗР 

ОА 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

26.06.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

Международен ден за борба с 

наркотиците 

 

Община Велинград и  

МКБППМН 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

27.06.2022г. 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

 

Парад на приказни герои 

 

ЦПЛР-ОДК 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

 

 29.06.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

 

Музикална продукция на школите 

 

ЦПЛР-ОДК 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

 

Юни  2022г. 

 

НЧ”В.Левски-

1904”,Зала№1 

 

 

„Заедно сме на сцената”-Годишна 

продукция на любителските състави при 

читалището. 

 

НЧ”В.Левски-1904” 

 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

Юни 2022г. гр. Велинград 
Театрален фестивал на чуждите езици 

„Словото – сила и необятност“ 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – Велинград 

с подкрепата на: 

Община Велинград, 

фонд "Русский мир, 

Руски център, гр. 

Пловдив, Катедрата по 

руски език и литература 

към ПУ "Паисий 

Хилендарски", телевизия 

"Телемедия", 

издателство "Аз Буки" 

 

school@sukim.eu 

mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:souvl22@abv.bg
mailto:emollov@abv.bg
mailto:sou_svsv_km@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:shr_vel@abv.bg
mailto:shr_vel@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg


 

 

 

Юни 2022г 

 

гр.Велинград 

 

Годишни концерт-продукции на  

школите по музикален инструмент – 

пиано, обой, саксофон, китара, флейта. 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград 

Народно читалище 

 ,, Отец Паисий –1893’’ 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Юни 2022г 

 

гр.Велинград 

 

Регионален кръг на фестивала за руска 

песен, поезия и танц 

„Пусть всегда будет солнце“ 

 

 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий 

Община Велинград 

 

school@sukim.eu 

 

 

Юни 2022г 

 

 

гр.Велинград 

 

Продукция на школата по пиано и 

Музикалната школа по духови 

инструменти по повод  приключване на 

учебната 2021-2022 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 
 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 
 

   

ЮЛИ 

 

  

 

01.07.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Първи етаж Художествена галерия-

     Изложба от международен пленер по 

живопис 

Втори етаж Художествена галерия        -  

Авторска   изложба 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

Юли – Август 

2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

Гостуваща изложба  

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

 

02-10.07.2022 г. 

 

 

 

гр.Велинград 

 

50 –ти  ВЕЛИНГРАДСКИ ПРЗНИЦИ НА 

КУЛТУРАТА ,,Благословени и Вечни”  

Ден на Велинград -  

 

 

Община Велинград, 

Народни читалища` 

ЦПЛР-ОДК Велинград, 

СХР- ВЗР , Банки 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

shr_vel@abv.bg 

shr.vel.zr@gmail.com 

 

03.06.2022г. 

 

с.Драгиново 

Малка зала на 

читалището 

 

 

Изложба по случай 65 г. на художника 

Бранко Манушев 

Творческа среща 

 

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936г.“ 

 
аrt_centerdr@dbv.bg 

 

 

01- 03.07.2022 г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

XII-ти  международен фестивал за млади 

изпълнители на популярна музика и 

танци ,,Дъга над Клептуза” 

 

 

 

 

Община Велинград, 

ЦПЛР-ОДК и 

Сдружение 

,,Велинградски 

Звънчета’’ВГ,,Караоке 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

Yuliana.kovacheva@abv. bg 

 

02.07. 2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

Посрещане на Родопската теснолинейка- 

,,С малкия влак в деня на Велинград”  

 

 

Община Велинград, 

Гражданско 

сдружение 

,,За теснолинейката” 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

rstoicova@abv.bg 

 

08- 09.07.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

Десети фолклорен танцов фестивал 

”Хоро при Извора”,,Изиграй хоро 

посади цвете, дърво”.Дефиле до 

пл.”Николай Гяуров”. Разучаване на 

традиционно българско хоро 

 

 

Танцов клуб,,Росица” 

Велинград 

Община Велинград  

 

 

 

 

rstoicova@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Юли  2022 г. 

 

. 

 

гр.Велинград 

 

 

Парад дефиле на духови оркестри и 

мажоретни състави 

Шоу програма с участието на духови 

оркестри и мажоретни състави 

 

 

Община Велинград  и 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 

ЦПЛР-ОДК 

 

obshtina@velingrad.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

Юли 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

Базар на занаятите 

 

 

 

 

Община Велинград  и 

ОП”СИП и ТИЦ” 

 

obshtina@velingrad.bg 

icvelingrad@abv.bg 

mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:school@sukim.eu
mailto:opaisii_vg@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:im_vel@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:shr_vel@abv.bg
mailto:аrt_centerdr@dbv.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:Yuliana.kovacheva@abv
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:rstoicova@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg


 

Юли  2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

Лятно училище ,, ДА СЪХРАНИМ 

КРАСОТАТА НА МИНАЛОТО ” – 
дърворезба, грънчарство, тъкачество 

 

Община Велинград 

Художествена галерия 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

bramanu@abv.bg 

im_vel@abv.bg 

 

 

Юли  2022 г. 

 

 

 

гр.Велинград 

 

 

,,СИНЬО ЛЯТО” - игри и забавления на 

плажа 

 

 

Община Велинград  и 

МКБППМН 

 

obshtina@velingrad.bg 

elisavetamilanova@abv.bg 

 

Юли  2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

,,Велинградски цветни улици”-пленер по 

живопис 

 

Община Велинград 

Художествена галерия 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

bramanu@abv.bg 

im_vel@abv.bg 

 

 

Юли  2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

Парад на приказните герои 

 

Община Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Юли  2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

Пленер ,, Велинград в багри и ноти ” 

 

Община Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Юли  2022 г. 

 

 

гр.Велинград 
 

Арт ателие- ,,Всички сме специални и 

неповторими’’ 

 

Община Велинград, 

МКБППМН, ЦПЛР-ОДК 

и ЦОП 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

elisavetamilanova@abv.bg 

 

Юли  2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

,,Да рисуваме с усмивка” 

 

МКБППМН 

ЦПЛР-ОДК и Община 

Велинград, 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

elisavetamilanova@abv.bg 

 

13.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

гр.Велинград 

 

Поклонение в памет на общественика с 

възрожденски дух, съвременения народен 

будител, почетен гражданин на 

Велинград  -  Димитър Мечев 

 

 

Община Велинград  и 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 

 

obshtina@velingrad.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

 

 

15-16.07.2022 г. 

 

 

 

гр.Велинград 

 

Първо издание на ,,Джаз Велинград” 

 

Община Велинград  и 

Jazz FM 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

25.07.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

85 г. от построяването на втория в Европа 

минерален басейн от кмета Йосиф 

Шнитер 

Плувен турнир ,,Йосиф Шнитер” 

 

 

 

Община Велинград, 

Исторически музей 

Велинград 

Спортни клубове 

ОП,,СИП и ТИЦ” 

 

obshtina@velingrad.bg 

im_vel@abv.bg 

icvelingrad@abv 

 

Юли.2022 г. 

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

 

Кино панорама 

 

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Юли 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

Улично изкуство-графити, рисунки 

 

Община Велинград, 

ЦПЛР-ОДК 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Юли 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

,,Балканска магия” 

 

Община Велинград 

Balkaika musik television 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Юли 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 
 

Хорова среща 

 

 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 
 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Юли 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 
 
Театрална сцена 

 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 

 

opaisii_vg@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 
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Юли 2022 г. 

 

гр.Велинград Литературна среща Народно читалище  
,, Отец Паисий – 1893’’ 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 
Юли 2022г. 

 

Велинград 

открита сцена 

пл.“Н. Гяуров“ 

 

 

Представяне на резултатите от проект 

„Наследство“-концерт 

 

 

ОНЧ „Св .св. Кирил и 

Методий-1905 

 

 
chitalisht_chepino@abv.bg 

   

АВГУСТ 

 

  

 

01.08.2022 г. 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия Велинград 

 

Първи етаж Художествена галерия- 

Изложба от международния пленер по 

живопис 2022 

Втори етаж Художествена 

галерия        Гостуваща изложба  

 

 

Художествена галерия 

 

bramanu@abv.bg  

 

 

01.08.2022 г.   

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

01.08.2022 г. – 

31.08.2022 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

3D кино в салона на читалището 

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

02.08.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

Отбелязване на Илинденско-

Преображенското въстание 

 

 

Народно читалище ,, 

Отец Паисий – 

1893’’Народни читалища 

Община Велинград,ИМ, 

ЦПЛР-ОДК 

РК,,Родопчани и  

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

im_vel@abv.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

 

 

 

28.08.2022 г. 

 

 

Юндола 

 

 

Традиционен събор ,,ЮНДОЛА 2022” 

 

 

Община Велинград 

ОП”СИП и ТИЦ” 

Кметство Юндола 

 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

icvelingrad@abv 

 

Август 2022 г. 

 

Гара 

,,Аврамово” 

 

 Национален събор на народно 

творчество ,,С хора и песни край релсите 

тесни” 

 

ГС,,За теснолинейката” 

Община Велинград 

Община Якоруда 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

. 

Август 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Пл.,,Николай 

Гяуров” 

 

 

Благотворителен концерт,,Пейте с нас” 

 

 

 

Община Велинград и 

Сдружение 

,,Велинградски 

Звънчета’’ 

 

 

kazalievi@abv.bg 

 

Август 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Пл.,,Николай 

Гяуров” 

 

Благотворителен концерт ВГ ,,Караоке’’и 

приятели 

 

 

ВГ,,Караоке’’ 

 

 

 

Yuliana.kovacheva@abv.bg 

 

Август 2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Боров парк 

 

АРТ ФЕСТИВАЛ 

 

 

Община Велинград 

Balkaika musik television 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Август 2022 г. 

 

 

с. Драгиново-

Библиотека 

Детска градина 

 

 

120 години от рождението на  Ангел 

Каралийчев 

 

Читалище „Методий 

Драгинов-1936”, 

Библиотека, 

Детска градина 

 

 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

     

mailto:im_vel@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
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Август 2022г гр.Велинград 

 

Театрално представление – гостуващ 

театър 

 

Народно читалище ,, 

Отец Паисий – 1893’’ 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

   

СЕПТЕМВРИ 

 

  

 

01.09.2022 г. 

 

Гр.Велинград 

 

Първи етаж Художествена галерия-

Авторска изложба  

 Втори етаж Художествена галерия       - 

Изложба от фонда на галерията  

 

 

Художествена галерия 

 

bramanu@abv.bg  

 

 

01.09.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

03-04.09.2022г. 

 

 

с. Драгиново-

централен площад 

 

Първи Фолклорен събор- „Драгиново - 

2022 „ 

 

Минитерство на 

културата, Община 

Велинград, 

Народни читалища 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

аrt_centerdr@dbv.bg 

 

 

 

10.09.2022 г. 

 

 

Гр.Велинград 

Пл.,,Николай 

Гяуров” 

 

 

,,На мегдана с песен и танц” 

 

 

 

Община Велинград 

Фен Фолк Тв 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

. 

06.09.2022 г. 

 

Гр.Велинград 

Пл.,,Николай 

Гяуров” 

             

 

Ден на Съединението на България 

 

 

Община Велинград 

Училища, Народни 

читалища, 

ЦПЛР-ОДК Велинград 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

 

13.09.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

 

93 години от рождението на Николай 

Гяуров.  

 

 

Община Велинград и 

Народно читалище ,, 

Отец Паисий – 1893’’ 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

im_vel@abv.bg 

opaisii_vg@abv.bg 

 

13.09.2022г 

 

 

гр.Велинград 
 

Концерт на Смесен градски хор 

„Николай Гяуров“ и отбелязване 

годишнина от рождението на Николай 

Гяуров 

 

 

Народно читалище ,, 

Отец Паисий – 1893’’ 

 

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

22.09.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Пл.,,Николай 

Гяуров” 

 

 

Ден на Независимостта на България 

 

 

 

 

Община Велинград 

Училища, Народни 

читалища, 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

27.09.2022 г. 

 

ПГИТ„Алеко 

Константинов“ 

Велинград 

 

 

Международен ден на туризма 

 

ПГИТ „Алеко 

Константинов“ 

 

pgit_vd@abv.bg 

egge_na@yahoo.com 

 

24.09.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

 

Вечер на етносите 

 

 

Община Велинград 

 ,,Деви”ЕООД 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

Септември 

2022г. 

 

гр.Велинград 
 

Представление на театралната трупа  

 

 

 

Народно читалище ,, Отец 

Паисий – 1893’’ 

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

 

Септември 2022г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

75 г. от рождението на Стивън Кинг – 

американски писател, автор на романи 

на ужаса /1947/. Представяне на 

творчеството му – горен курс; 

 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

 

opaisii_vg@abv.bg 
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ОКТОМВРИ 

 

  

 

01.10.2022 г. 

 

гр.Велинград 
 

Първи етаж Художествена галерия-

Авторска изложба  

Втори етаж Художествена галерия     - 

Тематична изложба от фонда на 

галерията  

 

 

Художествена галерия 

 

bramanu@abv.bg  

 

 

01.10.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

01.10.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

Откриване новия творчески сезон на 

Народните читалища 

 

 

Народни читалища 

 

 

01.10.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

Международен ден на възрастните 

хора  

 

Община Велинград 

Пенсионерски клубове 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

 

01.10.2022 г. 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Велинград 

  

 

Международен ден на музиката и 

поезията 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

05.10.2022  г. 

 

гр.Велинград 

 

 

Международния ден на учителя. 

 

 

 

Община Велинград 

Училища 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

01.10.2022 г. 

 

м.Велийца 

 
110  ГОДИНИ  ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА 

БАЛКАНСКА ВОЙНА 

 

 

Община Велинград 

Народни читалища, 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

im_vel@abv.bg 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

 

05.10.2022 г. 

 

м. Каратепе 

 

 
110  ГОДИНИ  ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА 

БАЛКАНСКА ВОЙНА 

 

 

Община Велинград 

Народни читалища, 

Исторически музей  

ИСУ,,Васил Левски” 

Дружеството за защита 

на Родопите 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

im_vel@abv.bg 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

 

10.10. 2022 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Велинград 

 

 

Литературен конкурс, посветен на 

Народните будители 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

12.10.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

Ден на Българската Община 

 

 

Община Велинград 

 

obshtina@velingrad.bg 

 

15.10.2022 г. 

 

гр.Велинград 

Пл.,,Николай 

Гяуров” 

 

 

Празник на картофите 

 

 

 

 

 

Национална асоциация 

на 

картофопроизводителите

ПГИТ,,Алеко 

Константинов 

Община Велинград 

ОП”СИП и ТИЦ” 

 

 

pgit_vd@dbv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

icvelingrad@abv 

 

Октомври  2022г. 

 

 

гр.Велинград 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

Театрално представление – гостуващ 

театър 

 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 

 

opaisii_vg@abv.bg 

     

mailto:im_vel@abv.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg


 

Октомври  2022г. 

гр.Велинград 

Народно читалище 

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

130 г. от рождението на Иво Андрич – 

югославски писател, лауреат на 

Нобелова награда /1892 – 1975/.    

Представяне на живота и творчеството 

му Кафе клуб „Читалнята”; 

 

НЧ „Отец Паисий – 

1893” 

opaisii_vg@abv.bg 

 

 

  

НОЕМВРИ 

 

  

 

01.11.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия 

 

Първи етаж Художествена галерия- 
Гостуваща изложба  

Втори етаж Художествена галерия    - 

Изложба от фонда на галерията  

 

 

Художествена галерия 

 

bramanu@abv.bg  

 

 

01.11.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

01.11.2022 г. 

 

 

Гр.Велинград 

Възпоменателна 

плоча на Първото 

класно училище - 

кв. Каменица 

 

 

Ден на народните будители 

 

 

 

 

Община Велинград 

ЦПЛР-ОДК Велинград, 

Училища 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

obshtina@velingrad.bg 

 

 

13.11.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 
 

Световен ден на ДОБРОТАТА 

,,Ако до всяко добро същество застане 

още едно …..” 

 

 

 

Народни читалища и 

Община Велинград, ОДК 

и Сдружение 

,,Велинградски 

Звънчета’’ 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

kazalievi@abv.bgobshtina@

velingrad.bg 

 

 

15.11.2022г. 

 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Велинград 

 

Отбелязване денят на толерантността 

 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград, 

МКБППМН 

 

 

odk.velingrad@abv.bg  

 

21.11.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

 

 

Благотворителен концерт за деня на 

християнското семейство 

 

 

 ЦПЛР-ОДК Велинград и 

Сдружение 

,,Велинградски 

Звънчета’’ 

 

 

odk.velingrad@abv.bg 

 

Ноември  2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

 

355 г.  Джонатан Суифт – ирландско-

британски сатирик, публицист и поет, 

връх в творчеството му е романът 

„Пътешествията на Гъливер“ (1726)  

/1667–1745/. Изнесен урок – горен курс 

 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Ноепври 2022г. 

 

 

гр.Велинград 

 

Литературна вечер на клуб „Никола 

Вапцаров” 

 

 

Народно читалище  
,, Отец Паисий – 1893’’ 

литературен клуб 

,,Никола Вапцаров” 

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Ноепври 2022г. 

 

 

с.Драгиново 
 

Литературни вечери 

 

Народно читалище 

,,М.Драгинов 1936 ’’ 

 

art_centerdr@abv.bg) 

 

 

  

ДЕКЕМВРИ 

  

 

01.12.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Художествена 

галерия 

Първи етаж Художествена галерия-

Годишна изложба на Велинградски 

художници                                              

Втори етаж Художествена 

галерия     Изложба  от фонда на 

галерията  

 

 

Художествена галерия 

 

bramanu@abv.bg  

 

mailto:im_vel@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg


 

01.12.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

 

Постоянни изложби: 

,,Вела Пеева- патрон на Велинград” 

,,Планината гостоприемен дом” 

,,Велинградски писани яйца” 

,,Николай Гяуров- великия бас” 

 

 

Исторически музей 

Велинград 

 

 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

01.12.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

Отбелязване Световния ден за борба със 

СПИН 

 

Община Велинград и  

МКБППМН 

 

obshtina@velingrad.bg 

. 

03.12.2022 г. 

 

гр.Велинград 

 

 

Отбелязване на Световния ден на хората 

с увреждания 

 

 

 

 

Център за специална 

образователна подкрепа-

Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Клуб  на инвалида 

,,Зорница” 

 

 

dragdnmanchov@abv.bg 

 

Декември  2022 г. 

 

гр.Велинград 

Пл.,,Н.Гяуров” 

 

 

Тържествено запалване светлините на 

коледната елха.Специален гост ДЯДО 

КОЛЕДА 

 

 

Община Велинград,  

ЦПЛР-ОДК 

 

obshtina@velingrad.bg 

odk.velingrad@abv.bg 

 

Декември  2022 г. 

 

с.Драгиново 

Народно 

читалище,, 

М.Драгинов 1936” 

 

 
КОЛЕДНО НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 

 

 Народно читалище,, 

М.Драгинов 1936”, 

ОУ,,М.Драгинов”ДГ 

,,Пролет” 

 

art_centerdr@abv.bg 

cdg.prolet@abv.bg 

 

 

Декември  2022 г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище  

,, Васил Лвски1904 

’’ 

 

,,Коледни искри”- коледен концерт 

 

 

Народно читалище  

,, Васил Лвски1904 ’’ 

 

 

onch_v.levski_velingrad@ab

v.bg 

 

 

Декември  2022 г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

Празничен Коледен концерт 

 

ИСУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

 

 

sou_svsv_km@abv.bg 

 

Декември  2022 г. 

 

гр.Велинград 

Образцово Народно 

читалище 

,,Св.Св.Кирил и 

Методий” 

 

 

,, Коледно сияние” - коледен концерт 

 

 

Образцово Народно 

читалище ,,Св.Св.Кирил 

и Методий” 

 

 

chitalishte_chepino@abv.bg 

 

 

20.12.2022 г. 

 

гр.Велинград 

ИМ-Велинград 

 

Игнажденски концерт 

 

 

 

ИМ-Велинград 

 

im_vel@abv.bg 

 

 

21.12.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Пл.,,Н.Гяуров” 

 

 

Празничен  благотворителен концерт  

,, Благодатна Коледа” и ,,Кулинарно 

шоу”  на Иван Звездев  

 

 

Община Велинград и 

ПГИТ,,Алеко 

Константинов” 

 

obshtina@velingrad.bg 

pgit_vd@abv.bg 

 

22.12.2022г. 

 

 

гр.Велинград 

ЦПЛР-ОДК 

Велинград 

 

 

Коледно утро с децата на Велинград 

 

ЦПЛР-ОДК Велинград, 

 

 

 

odk.velingrad@abv.bg  

 

Декември  2022 г. 

 

гр.Велинград 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 

1893’’ 

 

 

Традиционен Коледен концерт - 

участват самодейните групи към 

читалището 

 

Народно читалище  

,, Отец Паисий – 1893’’ 

 

opaisii_vg@abv.bg 

 

Декември 2022г. 

 

Гр.Велинград 

 

 

 

Конкурс на тема „Моята мечтана 

библиотека“ – за ученици 1-7 клас; 
 

 

Народно читалище  
,, Отец Паисий – 1893’’ 

литературен клуб 

,,Никола Вапцаров” 

 

 

opaisii_vg@abv.bg 

mailto:im_vel@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg
mailto:odk.velingrad@abv.bg
mailto:art_centerdr@abv.bg
mailto:sou_svsv_km@abv.bg
mailto:obshtina@velingrad.bg


 

31.12.2022 г. 

 

 

гр.Велинград 

Пл.,,Н.Гяуров” 

 

 

Празничен  новогодишен концерт  

 

 

 

 

 

Община Велинград 

СХР- ВЗР 

Balkaika musik television 

 

 

obshtina@velingrad.bg 

shr_vel@abv.bg 

shr.vel.zr@gmail.com 

 

 

 

КУЛТУРНИЯТ   КАЛЕНДАР   НА  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД   Е  ОТВОРЕН  И ПОДЛЕЖИ  НА  
ДОПЪЛНЕНИЯ  И  КОРЕКЦИИ! 
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