КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА 2016 Г.
1. Културни мероприятия и прояви
2. Празници на общината, града, традиционни селски събори
3. Християнски празници, обредни ритуали, обичаи, възстановки, празници на църкви
4. Други мероприятия / изложби, спортни, туристически
5. Участия във фестивали, състезания и конкурси

1. Културни мероприятия и прояви
6 януари – 168 години от рождението на Христо Ботев
Честване на патронен празник на НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия;
Презентация и викторина за живота и делото на Христо Ботев – НЧ „Иван Вазов 1919”, с.
Столник;
Изложба в библиотеката към НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Беседа, изложба и рецитал – НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле;
Честване на патронен празник - викторина, литературно-музикална програма – ОУ
„Христо Ботев”, с. Равно поле;
Честване на патронен празник – НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин;
Поетична вечер за Ботев – НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра.
13 януари – Изложба посветена на 151 години от рождението на Алеко Константинов НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница.
м. януари – „И баба има празник“ - ЦДГ „Звездичка“, с. Петково.
м. януари – Обсъждане на книгата „Урок по родолюбие“ с децата от 1-ви клас - НЧ „С.
Богданлийски 1931“, с. Габра.
1 февруари – Вечер на виното - НЧ „Г.С.Раковски 1934”, с. Григорево; Дегустация на
домашно приготвено вино, ракия и ястия по случай Трифонов ден - НЧ „Отец Паисий
1928”, с. Мусачево.
14 февруари – Концерт-спектакъл, посветен на виното и любовта – НЧ „Елин Пелин
1896“, гр. Елин Пелин.
14 февруари – Дискотека за децата от любителските състави - НЧ „С. Богданлийски
1931“, с. Габра.

15 февруари - Един различен час на класа „Професии с бъдеще”- ОУ „Христо Ботев”, с.
Равно поле.
19 февруари – Отбелязване на 143-годишнината от обесването на Апостола на
свободата Васил Левски
НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра;
Рецитал - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново;
НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия;
Викторина за Васил Левски - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Презентация и викторина - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник;
Изложба и рецитал - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Честване патрона на НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек;
Фото-изложба - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле.
25 февруари – Седянка в пенсионерския клуб - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек.
м. февруари – Информационен ден за Деня на влюбените - НЧ „Иван Вазов 1928“, с.
Нови хан.
м. февруари – Ден на пчеларя – среща с дружеството от гр. Елин Пелин - НЧ „Иван Вазов
1928“, с. Нови хан.
1 март – Ден на любителското творчество – 85 годишен юбилей на НЧ „С. Богданлийски
1931“, с. Габра – „Фолклорен извор Габра“ – ретроспективна изложба.
1 март – Ден на самодееца
Честване на „Деня на самодееца“ - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново;
Концерт по случай „Деня на самодееца”- НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
Честване на „Деня на самодееца” - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица;
Честване на „Деня на самодееца“ - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек;
Тържество по случай „Деня на самодееца“ – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево;
Честване на „Деня на самодееца“ - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле;
Отбелязване „Ден на самодееца“ със самодейните колективи към читалище НЧ „Иван
Вазов 1928“, с. Нови хан – „Да се хванем за ръчица“.
1 март – Баба Марта
Посрещане на Баба Марта, ученици гостуват на ЦДГ „Кокиче”, Кметството и НЧ
„Просвета 1922”, с. Равно поле - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле;
„Ден на мартеницата“ – поздравяване и окичване на жителите на с. Богданлия и изготвяне
на „Табло на мартеницата“ - НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия;
"Добре дошла Бабо Марто" – ЦДГ „Звездичка“, с. Петково
Баба Марта на гости при децата от ОДЗ „Детелина“, с. Нови хан - НЧ „Иван Вазов 1928“,
с. Нови хан;
Посрещане на Баба Марта в ЦДГ ,,Славейче“, с. Лесново;
,,Пъстра мартеница” - тържество по случай 1-ви март в ЦДГ ,,Зорница”, с. Столник.
2 март - Ден на отворените врати в ЦДГ ,,Славейче“, с. Лесново по случай националния
празник на България – 3ти март - ,,Обичам България“.
3 март – Национален празник на Р България
Тържествен концерт-спектакъл – НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин;
Концерт - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин;

Тържествено отбелязване на 3-ти март - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
Поклонение и поднасяне на цветя на паметника в с. Габра - НЧ „С. Богданлийски 1931“,
с. Габра;
Честване на 3-ти март - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново;
Тържество - НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия;
Тържествен концерт - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
Концерт - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Поднасяне на венци и тържество - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Тържествен концерт - НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево;
Концерт-спектакъл – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево;
Тържествен концерт – ОДЗ „Детелина”, с. Нови хан;
Тържествен концерт - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле;
Оформяне на кът и викторина - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Доганово.
8 март – Международен ден на жената
Отбелязване на Международния ден на жената с жени от трета възраст - НЧ „Иван Вазов
1928“, с. Нови хан;
Тържество, кулинарна изложба и томбола с награди - НЧ „Христо Ботев 1924“, с.
Богданлия;
Поздрав с картички - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
Изложба на ръчно изработени предмети и кулинарна изложба - НЧ „Просвета 1908”, с.
Голема Раковица;
Изработване на подаръци за майките - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Честване - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Четсване - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек;
Тържество – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево;
Празничен концерт - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле;
Тържества по групи пред родителите - ОДЗ „Детелина”, с.Нови хан;
,,С мама в празничния ден” - тържество по случай 8 март в ЦДГ,,Зорница”, с.Столник;
"Честит празник, мила мамо" – ЦДГ „Звездичка“, с. Петково;
Поздравителен концерт по случай 8-ми март - деня на мама в ЦДГ „Славейче“, с. Лесново.
21 март – Първа пролет
Тържествено посрещане на „Първа пролет” - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Посрещане на първа пролет с пролетен бал - ОУ „Свети Свети Кирил и Методий”, с.
Доганово.
21 март – Световен ден на гората – засаждане на дръвчета на територията на с. Елешница
- НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница.
22 март – Първа пролет
Детско веселие - НЧ „Г.С.Раковски 1934”, с. Григорево;
Пролетен бал - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле;
Пролетен празник в ОДЗ „Детелина”, с. Нови хан;
„Добре дошла“ – детско утро за посрещане на пролетта - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с.
Габра.
23 март – Празник на буквите в ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево.
24 март - Представление на учениците в 1 клас, по случай настъпване на пролетта „Седемте козлета” в ЦДГ ,,Пчелица”, с. Мусачево.

30 март - ,,Пролетно настроение” - посрещане на пролетта в ЦДГ,,Пчелица”, с. Мусачево.
31 март – „Ние вече сме грамотни“ – празник на буквите в І клас - ОУ „Христо Ботев”, с.
Равно поле.
м. март – Празник „Ората копата“ - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. март – Провеждане на обучение на индивидуални и колективни потребители по ИКТ с
оборудването в библиотеката - НЧ „Иван Вазов 1928, с. Нови хан.
1 април – „Карнавал на приказните герои“ - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле.
1-6 април – Седмица на детската книга – литературно четене и игри с деца - НЧ „Елин
Пелин 1929”, с. Елешница.
9-15 април – Седмица на благотворителността – събиране и даряване на помощи от
местното население на нуждаещите се - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница.
м. април – Отбелязване Деня на детската книга и годишнината от рождението на датския
писател Х.К. Андерсен с децата от ОДЗ „Детелина“ в библиотеката - НЧ „Иван Вазов
1928“, с. Нови хан.
м. април – Представяне на стихове за децата от местния автор Райчо Котев - НЧ „Иван
Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. април – Поздравителни адреси за Цветница - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. април – Приемане на първокласници за читатели в библиотеката към НЧ „Иван Вазов
1928“, с. Нови хан.
м. април - Провеждане на обучение на индивидуални и колективни потребители по ИКТ с
оборудването в библиотеката- НЧ „Иван Вазов 1928“ с. Нови хан
м. април - Пролетна театрална постановка, Великденски базар, Боядисвам великденско
яйце - ЦДГ „Звездичка“, с. Петково.
м. април – Великден в детската градина – ОДЗ „Детелина”, с.Нови хан.
20 април – Тържествено отбелязване 140 години от Априлското въстание - ОУ „Христо
Ботев”, с. Равно поле.
20 април - Еко-инициатива по случай Деня на Земята в ЦДГ ,,Славейче“, с. Лесново.
22 април – Денят на Земята
НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Екоден - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Доганово.
22 април - ,,Великден в детската градина” - тържество и изложба в ЦДГ ,,Зорница”, с.
Столник.
26 април – Пролетни празници – ЦДГ ”Камбанка”, с. Доганово.
27 април - ,,Ех, че весела игра!”- Великденски празник – ЦДГ ,,Пчелица”, с. Мусачево.
28 април – Отбелязване на 140 години от Априлското въстание – ОУ „Иван Вазов“, с.
Мусачево.
1 май – Концерт-спектакъл посветен на Великден, включващ изложба на боядисани яйца
и домашно приготвени козунаци – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево; Празничен
Великденски концерт - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле.

7 май – Селищен празник в с. Голема Раковица, посветен на 140-та годишнина от
избухването на Априлското въстание - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица.
9 май – Денят на Европа
Концерт – НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин;
Открит урок с учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нови хан - НЧ „Иван Вазов
1928“, с. Нови хан.
10 май – Честване на 120-та годишнина от създаване на читалище НЧ „Елин Пелин 1896“
- НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
11 май – Викторина „Кой създаде азбуката” - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
17 май - Тържество по случай завършването на учебната година на групата по английски
език – ЦДГ „Славейче“, с. Лесново.
20 май - „Тука с весели другари учех се, играх, растях!” - Тържество за края на учебната
година в ЦДГ,,Пчелица“, с. Мусачево.
24 май – Денят на българската писменост и култура
Честване на празника с награждаване на просветни дейци и ученици в град Елин Пелин
Концерт - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин;
Концерт – Честване на патронния празник на училището и „Деня на българската
писменост и култура“ - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
Празничен концерт - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново;
Украсяване на читалището и организиране на празнични игри за децата - НЧ „Христо
Ботев 1924“, с. Богданлия;
Тържествен концерт - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
Празник на НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Презентация и викторина - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник;
Честване на празника - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек;
Празничен концерт - НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево;
Тържество – НЧ „Отец Пасий 1928”, с. Мусачево;
Празничен концерт и викторина - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле;
Концерт – ОДЗ „Детелина”, с. Нови хан;
Тържествен концерт - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле;
Тържество - ОУ „Иван Вазов“ с. Мусачево;
„Довиждане детска градина" - ЦДГ „Звездичка“, с. Петково.
27 май – Продукция на класа по пиано - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
27 май – Изпращане на бъдещите първокласници „Довиждане детска градина, здравей
първи клас” – ОДЗ „Детелина”, с. Нови хан.
31 май - Традиционно тържество за отбелязване края на учебната година и изпращане на
бъдещите първокласници в ЦДГ „Славейче“, с. Лесново; Тържество за края на учебната
година – ІV клас - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле; Довиждане на детската градина –
ЦДГ ”Камбанка”, с. Доганово.
м. май – Информационен ден по повод „Световен ден без тютюнопушене“ - НЧ „Иван
Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. май – Приемане на първокласници за читатели в библиотеката към НЧ „С.
Богданлийски 1931“, с. Габра.

м. май – Представление „Златната ябълка” на групата по извънкласна дейност
„Драматизации на приказки” с ръководител Василка Белева - ОУ „Иван Вазов“, с.
Мусачево.
м. май - Тържествено изпращане на бъдещите първокласници от ЦДГ ,,Зорница”, с.
Столник.
м. май – Честване на „Деня на библиотекаря“ - ден на отворените врати - НЧ „Иван Вазов
1928“, с. Нови хан.
м. май – „На гости в библиотеката“ - Приемане на първокласници в читалищната
библиотека - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
м. май – Тържество за отбелязване участието на с. Огняново във войните за свободата и
Независимостта на България и на загиналите от селото – НЧ „Надежда 1928“, с. Огняново.
м. май – 85-годишен юбилей на НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра – възпоменание за
патрона Стоян Богданлийски – учител, читалищен деятел и общественик.
1 юни – Международен ден на детето
Тържество - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
Празник - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра;
Детски празник и концерт с участие на децата от ЦДГ ”Камбанка”, с.Доганово - НЧ
„Възраждане 1911”, с. Доганово;
Празник – НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин;
Тържество - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Игри и забавления за децата - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Празник - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек;
Състезателни игри с жури, награди и лакомства - НЧ „Г.С.Раковски 1934”, с. Григорево;
Състезателни детски игри - НЧ „Иван Вазов-1919”, с. Столник;
Празник с участието на столични артисти – ЦДГ „Славейче“, с. Лесново;
Празник – ОДЗ „Детелина”, с. Нови хан;
Физкултурен празник - ЦДГ ,,Зорница“, с. Столник;
Рисунка на асфалт - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле.
2 юни – Годишнина от смъртта на Христо Ботев
Запознаване на децата с творчеството на Христо Ботев - НЧ „Христо Ботев 1924“, с.
Богданлия;
Презентация и викторина за „Деня на Ботев“ и загиналите за свободата на България - НЧ
„Иван Вазов 1919”, с. Столник;
Отбелязване „Деня на Ботев“ - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Патронен празник на ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле.
12 юни - Концерт на учениците от музикалната школа във връзка с завършване на
учебната 2015/2016 г. - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
20 юни – Свети дух – Откриване на Шопски празник 2016 г. - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр.
Елин Пелин;
Участие в мероприятия на Шопския празник - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан, НЧ
„Възраждане 1911”, с. Доганово, ЖГАФ - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица,
Участие на ГМТ „Нани-денс” в Шопски празник - НЧ „Иван Вазов-1919”. с. Столник.
23 юни – Литературна вечер - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.

24 юни – Вечер на театъра – театрална постановка в рамките на Шопски празник 2016 г. НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
25 юни – Празничен концерт за откриване на Шопски празник 2016 - НЧ „Елин Пелин
1896“, гр. Елин Пелин.
26 юни - Спортен празник в рамките на Шопски празник 2016, Културна изложба „На
качамак и баница у шопско“, Концертна програма - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин
Пелин.
27 юни – Концертна програма за закриване на Шопски празник 2016 - НЧ „Елин Пелин
1896“, гр. Елин Пелин.
м. юни – Организиране на лятно занимание за деца - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. юли – Отбелязване на годишнината от рождението на Иван Вазов – патрон на НЧ
„Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. юли – „В света на приказките” в библиотеката - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. юли – Организиране на лятно занимание с деца - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия; НЧ „Иван Вазов-1919”, с. Столник.
11 юли – среща с писателката Христина Панджаридис в библиотеката на НЧ „Просвета
1975“, с. Гара Елин Пелин
21 юли – „Ден на хумора“ – библиотека, НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. август - Организиране на лятно занимание с деца - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с.
Габра.
м. август – Миньорски празник в местността „Манастира“, с. Габра - НЧ „С.
Богданлийски 1931“, с. Габра.
м. август – Юбилей на 95-годишната Йонка Маринова - НЧ „Васил Левски 1928”, с.
Чурек.
10 и 24 август – Творческо ателие за изработка на етно-кукли с Ирина Сотирова, НЧ
„Просвета 1975“, с. Гара Елин Пелин.
17 август – „Бързи, смели, сръчни“ – в училищния двор, НЧ „Възраждане 1911”, с.
Доганово.
20 август – „Ден на талантите“ – салона на НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. септември – Тържество „Родовете в селото“ - НЧ „Надежда 1928“, с. Огняново.
6 септември - Съединение на Източна Румелия с Княжество България
Информационен ден по повод Съединението - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
Кът витрина „България след Съединението” - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
Презентация и викторина - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник;
Библиотечни мероприятия и викторина за децата - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Викторина и фото-изложба - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле.
14 септември – Вяра, Надежда и Любов „НФЦ „Нестия”- НЧ „Възраждане 1911”, с.
Доганово.
15 септември - Тържествено откриване на новата учебна година в учебните заведения в
общината

22 септември – Ден на независимостта на България
Беседа в библиотеката - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
Фотоси и табла - НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия;
Фотоизложба - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
Презентация и викторина - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник;
Честване на „Деня на независимостта“ - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Фото-изложба и рецитал със стихове за родината - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле;
Честване на „Деня на независимостта“- презентация - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле.
1 октомври - Организиране на музикално-поетична вечер - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр.
Елин Пелин; Честване на Световния ден на възрастните хора - НЧ „Елин Пелин 1929”, с.
Елешница.
21 октомври - ,,Златна есен“ - празник на плодородието в ЦДГ ,, Славейче“, с. Лесново.
23 октомври – Урок в библиотеката - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. октомври – Откриване на новата учебна година за школите и самодейните колективи НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. октомври – Честване на Международния ден на художниците с местни творци - НЧ
„Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. октомври - Седмица на книгата – викторина и рисунки - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно
поле.
м. октомври – Информационен ден по повод Международния ден на музиката и поезията
- НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. октомври - 65-годишнина на Представителен духов оркестър „Стефан Стефанов“ - НЧ
„Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
1 ноември – Ден на народните будители
Тържествен концерт - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин;
Отбелязване на „Деня на народните будители“ - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин;
Честване на „Деня на народните будители“ - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан;
Културно мероприятие за „Деня на народните будители“ - НЧ „Христо Ботев 1924“, с.
Богданлия;
Откриване на етнографска сбирка в НЧ „Ст. Богданлийски 1931“, с. Габра;
Тържество - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово;
Концерт - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица;
Презентация и викторина по повод „Деня на народните будители” - НЧ „Иван Вазов
1919”, с. Столник;
Честване „Деня на народните будители“ - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница;
Концерт - НЧ „Г.С.Раковски 1934”, с. Григорево;
Тържество – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево;
Празнична програма - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле;
Тържествено отбелязване на „Деня на народните будители“ - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно
поле.
м. ноември – „Есен златокоса” – ОДЗ „Детелина”, с.Нови хан.
м. ноември – „Празник на есента в детската градина“ - ЦДГ „Звездичка“, с. Петково.

м. ноември – Информационен ден по повод Световния ден за борба срещу диабета - НЧ
„Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. декември – Тържествен концерт по случай 85 годишния юбилей на НЧ „С.
Богданлийски 1931“, с. Габра.
м. декември – „Коледни преживявания“ в ЦДГ „Звездичка“, с. Петково.
м. декември – Коледен концерт - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
м. декември – Коледен концерт-спектакъл – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево.
м. декември – Честване на Коледни и Новогодишни празници с школите и групите към
НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. декември - Коледен концерт и посрещане на Дядо Коледа в детската градина – ОДЗ
„Детелина”, с. Нови хан.
м. декември – Коледно тържество в ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
м. декември - ,,Коледно вълшебство ”- празнуване на коледните и новогодишни празници
в ЦДГ ,,Пчелица”, с. Мусачево.
м. декември – Изработване на сурвачки и картички - ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
1 декември – Информационен ден по повод Световния ден за борба със СПИН - НЧ
„Иван Вазов 1928“, с. Нови хан и НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница.
1 декември – „Да запалим Коледния дух” – украсяване на елха и концерт - НЧ „Просвета
1922”, с. Равно поле.
22 декември - Коледен концерт - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин; Коледен
концерт - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово; Празничен Коледен концерт - НЧ
„Просвета 1922”, с. Равно поле.
23 декември – Коледен концерт със самодейните колективи при НЧ „Безсмъртие 1919“, с.
Лесново с участието на децата от ЦДГ ,, Славейче“, с. Лесново; Коледно надиграване - НЧ
„Възраждане 1911”, с. Доганово; Коледен концерт с участие на състави от общината - НЧ
„Просвета 1908”, с. Голема Раковица; Коледен тържество - НЧ „Елин Пелин 1929”, с.
Елешница; Коледно тържество – ЦДГ ”Камбанка”, с. Доганово.
23 декември - Посрещане на Дядо Коледа в ЦДГ ,,Славейче“, с. Лесново.
24 декември – Коледен концерт - НЧ „Г.С.Раковски 1934”, с. Григорево.
25 декември – „Коледуване“ в град Елин Пелин; „Коледуване“ и Коледно хоро - НЧ „С.
Богданлийски 1931“, с. Габра; Организиране на коледно тържество - НЧ „Отец Паисий
1912”, с. Петково;
26 декември – Коледен концерт в с. Голема Раковица - Участие на НЧ „Възраждане
1911”, с. Доганово; Коледен концерт в с. Столник - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник.
31 декември – Организиране на народно веселие по случай настъпването на Новата
година - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра; Посрещане на Новата година с
новогодишно хоро пред НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново; Подготовка за Коледните и
Новогодишните празници - НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия; Посрещане на Новата
година - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.

2. Празници на общината, града, традиционни селски събори
7 – 8 май – Селищен празник в с. Лесново – Празничен концерт пред НЧ „Безсмъртие
1919“, с. Лесново; Участие в селищния празник - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
7 май - Селищен празник в с. Богданлия – художествено-музикална програма с участие на
външни изпълнители - НЧ „Христо Ботев 1924“, с. Богданлия; Участие в селищния
празник - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
7 май – Селищен празник в с. Голема Раковица, посветен на 140-та годишнина от
избухването на Априлското въстание - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица.
21 - 22 май – Селищен празник в с. Гара Елин Пелин - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин
Пелин.
24 май – Селищен празник в с. Елешница – концерт - НЧ „Елин Пелин 1929”, с.
Елешница.
4 - 5 юни – Селищен празник в с. Григорево – тържествен концерт със самодейци,
състезание „Бързи, смели, сръчни”- НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево.
11 юни – Селищен празник в с. Габра - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра.
18 - 19 юни – Селищен празник в с. Нови хан - Организиране и провеждане на празничен
концерт - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан; Участие на децата от ОДЗ „Детелина”, с.
Нови хан в селищния празник.
18 - 19 юни – Селищен празник в с. Доганово - Организиране на празничен концерт - НЧ
„Възраждане 1911”, с. Доганово с участие на децата от ЦДГ „Камбанка”, с. Доганово.
19 юни – Селищен празник на с. Крушовица
18-19-20 юни - Селищен празник в с. Равно поле – Концертна програма, спортни
състезания и конкурси - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле и ОУ „Христо Ботев“, с. Равно
поле.
20-26 юни – Шопски празник 2016 г., град Елин Пелин
2 - 3 юли – Селищен празник в с. Столник - НЧ „Иван Вазов-1919”, с. Столник.
2 - 3 юли – Селищен празник в с. Мусачево – концертна програма, етнографска изложба и
футболен турнир - НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево.
18 юли – Посещение на музея и родната къща на писателя Елин Пелин в с. Байлово във
връзка с отбелязване на 139-годишнитана от рождението му, участие на НЧ „Отец Паисий
1928“, с. Мусачево, НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин, НЧ „Възраждане 1911”, с.
Доганово, НЧ „Г.С.Раковски 1934” с. Григорево, НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник, и
др.
18 юли – Отбелязване на 139-годишнитана от рождението на писателя Елин Пелин, гр.
Елин Пелин.
21 август – Организиране и провеждане на Традиционен събор „Обединението прави
силата“ кв. Побит камък - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин и НЧ „Иван Вазов
1928“, с. Нови хан; Участие на ФГ „Орамлийка” - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново;
Участие в събора - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово; Участие в традиционния събор НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица.

17 септември – Селищен празник в с. Чурек - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек.
13-16 октомври – Селищен празник на с. Петково - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково;
Участие на децата от ЦДГ „Звездичка“, с. Петково; Участие на ФГ „Орамлийка” - НЧ
„Безсмъртие 1919“, с. Лесново; Участие в селищния празник - НЧ „Възраждане 1911”, с.
Доганово.

3. Християнски празници, обредни ритуали, обичаи,
възстановки, празници на църкви
1 януари – Обичаят „Вадене на пръстени” с участието на ЖГАФ и група „Мечкари” – НЧ
„Просвета 1908”, с. Голема Раковица; ЖФГ представя обичая „Вадене на пръстени” – НЧ
„Отец Паисий 1928”, с. Мусачево.
1 януари – Група сурвакари сурвакат за здраве – НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. януари- „Сурвакане” – НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек.
м. януари – „Деведжии” – група момчета посещават домовете с пожелания за здраве и
берекет - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. януари – Кукерски празник „Джамали“ – НЧ „Просвета 1922“, с. Равно поле.
6 януари – Йордановден – църковен ритуал с хвърляне на кръста в реката – НЧ „Отец
Паисий 1912”, с. Петково; Йордановден – църковен ритуал с хвърляне на кръста в рекатаОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
8 януари - Бабин ден – ритуал за израждане - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково.
9-10 януари –Кукерски празник „Деведжии“ – НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново;
Участие на децата от ЦДГ ,, Славейче“, с. Лесново в празника.
14 януари – Пресъздаване на обичая „Топене на пръстени“- НЧ „Иван Вазов 1928“, с.
Нови хан; НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново; Топене на пръстени - НЧ „Отец Паисий
1912”, с. Петково.
20 януари – Пресъздаване на обичая „Бабин ден“ – НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин
Пелин, НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин, НЧ „Васил Левски 1928” с. Чурек;
Честване на Деня на родилната помощ с майките, родили през изминалата година - НЧ
„Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
21 януари - Ден на родилната помощ - НЧ „Просвета 1922” с. Равно поле; Представяне на
обичая Бабин ден - НЧ „Отец Паисий 1928” с. Мусачево; ; Пресъздаване на обичая - НЧ
„Г.С.Раковски 1934” с. Григорево; Пресъздаване на обичая „Бабин ден” - НЧ „Елин Пелин
1929” с. Елешница; Пресъздаване на ритуала „Къпане на бабата”и кулинарна изложба НЧ „Просвета 1908” с. Голема Раковица; Честване на Бабин ден – НЧ „Възраждане 1911”
с. Доганово; Кулинарна изложба, награждаване на жени с 3 и повече деца - НЧ „Христо
Ботев 1924“ с. Богданлия; Празнуване на Деня на родилната помощ - НЧ „Безсмъртие
1919“ с. Лесново; Поздрав на децата от ЦДГ ,,Славейче“ с. Лесново към бабите.
14 февруари – Пресъздаване на обичая „Зарязване на лозето” и стихове и песни за
любовта и виното - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица; Трифон Зарезан – празник на
виното и винаря - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково.

22 февруари – Сирни Заговезни –светлинно шоу - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. февруари – Пресъздаване на обичая „Сирни заговезни”- въртене на оротници - НЧ
„Просвета 1908”, с. Голема Раковица.
2 март – Молебен в памет на руски офицери загинали при с. Равно поле - ОУ „Христо
Ботев”, с. Равно поле.
м. март – Пресъздаване на обичая „Прошка“ - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. март – Народен обичай „Лазаруване“ - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра.
4 април – Лазаруване съвместно с лазарки от с. Доганово - НЧ „Христо Ботев 1924“, с.
Богданлия; Лазаруване - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек.
16 април – Първи фолклорен фестивал „Шопска Лазарица“, град Елин Пелин
16 април – Групи от лазарки обикалят с. Лесново - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново;
Лазаруване на лазарски групи - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
22 април - ,,Лазаруване" на момичетата от ЦДГ ,,Славейче“, с. Лесново.
23 април – Лазаровден – лазаруване - НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково; Лазаруване в с.
Равно поле - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле; „Лазаруване” - Поздрав за здраве и
берекет по домовете - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица; Пресъздаване на обичая
„Лазаруване” – лазарки песни и танци посещават къщите на с. Столник за здраве и
благополучие - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник; Лазаруване – лазарки пеят и играят НЧ „Г.С.Раковски 1934”, с. Григорево; Обикаляне на лазарки по домовете за здраве – НЧ
„Отец Паисий 1928”, с. Мусачево; „Лазаруване” – Поздрав за здраве и берекет по
домовете – ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
24 април – Великденско надиграване, град Елин Пелин
м. април – Боядисване на яйца - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
м. април – Пресъздаване на обичая „Лазарица“ с групата за местни обичаи - НЧ „Иван
Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. април – Великденски концерт - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин; Провеждане
на празничен Великденски концерт - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
1 май – Великден – изработване на великденски яйца - НЧ „Отец Паисий 1912”, с.
Петково; ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
7 май - Участие на децата от ЦДГ ,,Славейче“, с. Лесново в празничната програма на НЧ
,,Безсмъртие -1919“ за празника на с. Лесново - ,, Томина неделя“.
м. май – Детско утро „Свети Георги, коня кове...“ да докоснем традицията - НЧ „С.
Богданлийски 1931“, с. Габра; НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково.
м. юни – Традиционен празничен курбан на с. Петково - НЧ „Отец Паисий 1912”, с.
Петково.
20 юли – Празник на църковния храм – курбан, водосвет, литургия за Св. Пророк Илия НЧ „Васил Левски 1928” с. Чурек; Курбан, водосвет, литургия за Св. Пророк Илия – НЧ
„Иван Вазов 1919“, с. Столник.
м. октомври – „Димитровден”- Курбан в местността „Манастира“, с. Габра - НЧ „С.
Богданлийски 1931“, с. Габра.

21 ноември – Вечер на християнското семейство
Вечер на християнското семейство - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин;
Разговор за съвременното, отношенията между поколенията и традициите - НЧ „Христо
Ботев 1924“, с. Богданлия;
Вечер на християнското семейство - НЧ „Васил Левски 1928”, с. Чурек;
Тържествено отбелязване Деня на християнското семейство в ЦДГ ,,Славейче“, с.
Лесново;
Отбелязване на Деня на християнското семейство - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема
Раковица.
Отбелязване на Деня на християнското семейство - ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
м. ноември – Отбелязване на „Деня на християнското семейство“ – групата за местни
обичаи гостува при децата от ОДЗ „Детелина“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нови
хан - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан; Ден на християнското семейство - празник в
ЦДГ ,,Зорница”, с. Столник; Ден на християнското семейство – ЦДГ ”Камбанка”,с.
Доганово.
22 декември - ,,Дядо Коледа при нас” и ,,Българската празнично обредна система в
живота на днешното дете” - пресъздаване традиции и обичай – ЦДГ ,,Зорница”, с.
Столник.
25 декември – Коледуване на коледари - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово; Група
коледари ще поздравят жителите и гостите на с. Голема Раковица по домовете им - НЧ
„Просвета 1908”, с. Голема Раковица; Коледуване – група коледари посещават къщите с
обредни песни и танци - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник; Коледуване на коледари за
здраве и късмет – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево; Коледуване на коледари – НЧ
„Просвета 1922“, с. Равно поле; Коледуване в град Елин Пелин.
31 декември – Пресъздаване на местния обичай „Топене на пръстени” от ЖГАФ на
площада пред НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица; ЖФГ представя обичая „Топене
на пръстени” – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево.

4. Други мероприятия / изложби, спортни, туристически
м. януари – Традиционен зимен спортен празник - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. февруари - „Тодоровден” - Дефилир на коне и каруци - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема
Раковица.
м. февруари – Спортен празник на открито „Бяла зима е дошла"- ЦДГ „Звездичка“, с.
Петково.
19 февруари – Изложба на рисунки, презентации, драматизация „Апостолът в
премеждие”, рецитал - ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле.
1 март – „Румени, засмени с мартенички окичени” изработка и изложба на мартеници НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник; Изработка и изложба на мартеници - НЧ „Елин Пелин
1929”, с. Елешница; Изложба на мартеници собствено производство - НЧ „Светлина
1975“, с. Гара Елин Пелин; Изложба на саморъчно изработени мартеници и пролетни
картини, изработени от децата на с. Григорево с жури и награди - НЧ „Г. С. Раковски
1934”, с. Григорево; Изложба-конкурс на мартеници - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле.

12 март – Спортен празник в ОУ „Иван Вазов“. с. Мусачево.
м. март – Организиране на изложба „Традиции, таланти, майстори“ на местни женитворци - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. март – „Водата извор на живот “– изложба, конкурс за есе и фотоконкурс
ОУ „Христо Ботев”, с. Равно поле.
м. март – Изложба-базар на художници– НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
15 април – Базар на великденски яйца и козунаци– НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин
Пелин; Изложба на картички за Великден – ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево.
21-28 април - Организиране на изложба за Великден - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Доганово.
м. април - Седмица на детската книга - рисунка на приказни герои-изложба - ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Доганово.
м. април – Изложба на великденски яйца - НЧ „Г.С.Раковски 1934”, с. Григорево.
м. април - Великденски базар с деца от ЦДГ „Звездичка”, с. Петково в НЧ „Отец Паисий
1912”, с. Петково.
м. април – Посещение на манастир в с. Равно поле с групата по извънкласна дейност
”Християнски добродетели” с ръководител Даниела Георгиева – ОУ „Иван Вазов“, с.
Мусачево.
1 май – Кулинарна изложба-конкурс на козунаци и питки, и боядисани великденски яйца НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле.
1 май – Излет до местността „Божиловото“ - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра.
1 май – Конни надбягвания - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново.
1-3 май – Великденски празници – рисуване на яйца, изложба на писани яйца и обредни
хлябове - НЧ „Елин Пелин 1929”, с. Елешница.
11 май- Спортен празник по случай патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
с. Доганово.
14 май - Тодоров ден – празник на коня - НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле.
20 май - Спортен празник в ЦДГ ,, Славейче“, с. Лесново, с участието на родителите.
м. май – Спортен празник „Бързи,смели,сръчни” – ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
м. май - Организиране на екскурзия с учебна цел (до Елешнишки манастир) – ОУ „Иван
Вазов“, с. Мусачево.
1 юни – Изложба на детски рисунки, забавления и игри по случай „Деня на детето” – НЧ
„Отец Паисий 1928”, с. Мусачево.
22 юни – Изложба на художници и занаятчии - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
м. юни – Откриване на изложба по повод селищния празник на с. Нови хан - НЧ „Иван
Вазов 1928“, с. Нови хан.
25 юли – Спортен празник „Бързи,смели,сръчни” - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
6 септември – Фото-изложба по повод Съединението на България - НЧ „Христо Ботев
1924“, с. Богданлия.

м. септември – Спортен празник „Златна есен“ – ОУ „Христо Ботев“, с. Равно поле.
м. октомври - ,,Есенна надпревара ”-спортен празник в ЦДГ ,,Пчелица”, с.Мусачево.
м. ноември – Откриване на етнографска сбирка в с. Габра - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с.
Габра.
м. декември – Коледна изложба на сурвачки и зимни рисунки - НЧ „Иван Вазов 1928“, с.
Нови хан; „Рецептите на баба” – коледна кулинарна изложба – ОУ „Христо Ботев“, с.
Равно поле.
м. декември – Коледна изложба на сурвачки и зимни рисунки- ОУ „Христо Ботев“, с.
Равно поле.
20 декември – Коледен празник – кулинарна изложба и детско веселие - НЧ „Васил
Левски 1928”, с. Чурек.

5. Участия във фестивали, състезания и конкурси
31 януари – Участие в Кукерския фестивал „Сурва 2016“ в гр. Перник - НЧ „Безсмъртие
1919“, с. Лесново.
м. февруари – Конкурс за най-оригинална мартеничка – ОУ „Христо Ботев“, с. Равно
поле.
14 февруари – Участие в концерт-фестивал „Вино и любов” - НЧ „Възраждане 1911”, с.
Доганово.
м. март – Финал на конкурса „Моята мартеничка“ с награди от НЧ „С. Богданлийски
1931“, с. Габра.
19 март – Участие на кукерска група „Деведжии“ на фестивала „Кукове 2016“ гр.
Раковски - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново.
26 март – Участие на кукерска група „Деведжии“ на фестивала „Поклади“ гр. Момин
проход - НЧ „Безсмъртие 1919“, с. Лесново.
м. април – Конкурс за Великденско яйце - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово.
м. април – Великденско хоро - НЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра.
24 април –Участия на клубове за народни танци във Великденското надиграване – НЧ
„Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин: – всички клубове и формации за народни танци към
читалищата на територията на Община Елин Пелин
1 април – Участия в мероприятия и фестивали по повод „Деня на хумора и сатирата“ в с.
Байлово - НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан; Участие в „Деня на хумора“ в с. БайловоНЧ „С. Богданлийски 1931“, с. Габра; Участие на ЖФГ „Орманлийка”- НЧ „Безсмъртие
1919“, с. Лесново; Участие във фестивала - НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово; Участие в
празника - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица; Участие в празника - НЧ „Просвета
1922”, с. Равно поле.
1 май – Традиционен конкурс „Шарено яйце“ по случай Великден - НЧ „Христо Ботев
1924“, с. Богданлия; Организиране на конкурси „Най-красиво боядисано яйце”, „Найздраво яйце” и детски тематични игри - НЧ „Иван Вазов 1919”, с. Столник.

м. май – Участие на Представителен духов оркестър „Стефан Стефанов“ във възстановка
на Априлското въстание в гр. Копривщица - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
м. май – Участие на колективите от НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан във фолклорни
фестивали и конкурси.
м. май- участие в VI Фестивал на духовите оркестри „Тимошка пролет 2016“ гр. Брегово НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
21 май – Участие на ЖФГ при НЧ „Отец Паисий 1928“, с. Мусачево на Международен
фолклорен фестивал „Нишавски хоровод 2016”, гр. Драгоман.
14 май – Регионален фестивал за народни песни и танци „Слънчево детство“ - НЧ „Елин
Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
30 май – „Просвета 1908 Участие в Международен фолклорен фестивал „Пъстра
огърлица”- НЧ „Просвета 1908“, с. Голема Раковица.
31 май – Участие във фолклорния фестивал „Под звездите на Мургаш” в местността
Жерково - НЧ „Просвета 1908”, с. Голема Раковица.
м. юни – Участие в Девети регионален събор „Витошки напеви” - НЧ „Просвета 1908”, с.
Голема Раковица.
м. юни - Участие във Фестивала на мажоретните състави „Слънчева бесапада“ в гр.
Пазарджик - НЧ „Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
24 юни – Еньовден – конкурс – икебана с полски цветя - НЧ „Възраждане 1911”, с.
Доганово.
4 юли - Участие на ЖГАФ към НЧ „Просвета-1908“, с. Голема Раковица в ІХ регионален
фолклорен събор "Витошки напеви" в с. Кладница, обл. Перник.
15 юли - Участие на ЖГАФ към НЧ „Просвета-1908“, с. Голема Раковица в Събора на
народното творчество и животновъдството „РОЖЕН – 2016“ на Роженските ливади,
общ.Смолян.
м. юли –Участие на Женската фолклорна група в мероприятия, организирани в селищата
и читалищата на общината - НЧ „Надежда 1928“, с. Огняново.
м. юли – Участие на ДТС „Новоханче“ и ДВГ „ Шик и трик“ в Международен фестивал НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. юли - Участия на съставите и школите при НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан, във
фестивали и конкурси
м. юли – Участие на художествено-творческите самодейни колективи в национални и
международни фестивали и конкурси - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
м. юли - набиране и включване на деца в състава на ЖГАФ към НЧ „Просвета - 1908“, с.
Голема Раковица.
м. август – Участие на художествено-творческите самодейни колективи в национални и
международни фестивали и конкурси - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин.
13 август – Участие на НЧ „Отец Паисий 1928“, с. Мусачево в XI–я Фолклорен фестивал
„Струма пее”, с. Невестино, обл. Кюстендил /за автентичен фолклор/.

27 август – Участие на НЧ „Отец Паисий 1928“, с. Мусачево във Фолклорен фестивал
„Дар от Природата”, с. Говедарци, общ. Самоков.

11 септември – Участие във фестивала „Боб фест 2016“, с. Радуил - НЧ „Безсмъртие
1919“, с. Лесново; НЧ „Възраждане 1911” – с. Доганово; НЧ „Просвета 1908”, с. Голема
Раковица.
м. септември – Евро-фестивал на духовите оркестри в гр. Бюзел в Германия - НЧ
„Светлина 1975“, с. Гара Елин Пелин.
м. септември – Участие на самодейните колективи във фестивали и конкурси - НЧ „Иван
Вазов 1928“, с. Нови хан.
м. септември Участие на художествено-творческите самодейни колективи в
национални и международни фестивали и конкурси - НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин
Пелин.
24 септември – Участие във фестивала „При шопите в Казичене“ с. Казичене - НЧ
„Безсмъртие 1919“, с. Лесново; НЧ „Просвета 1908”- с. Голема Раковица; НЧ „Просвета
1922”, с. Равно поле.

