
КАЛЕНДАР 
на културните прояви на територията на Община Твърдица 

за 2014 год. 
 

Дата Културни прояви Място на 
провеждане 

Участници 

І. Културни събития с регионално и 
местно значение 

 

  

14.01.2014 г. 136 год. от преминаването на 
руските войски и Освобождението 

на Твърдица 

пл. „Свобода” 
Паметна плоча на 
освободителите 

граждани, ученици, 
общинска 

администрация и др.  

 
31.01.2014-

19.00ч 
 

01.02.2014 
18.00ч 

 
14.02.2014 
Трифон 
Зарезан 

 
 

 
„Винария” в с. Оризари 

 
 

Винария – гр. Шивачево 
 
 

Празник на лозаря и винаря 
в с. Сборище 

 

Кметства 
с.Оризари; 

 
 

гр. Шивачево 
 
 

с. Сборище 

 
 
 
 

Самодейни състави 
и участници 
в конкурса 

 
 

м.май 

 
100 г. от основаването на НЧ „Св.Св. 

Кирил и Методий 1914” 
гр. Твърдица (по програма) 

 
НЧ „Св.Св. Кирил и 
Методий 1914” 
гр. Твърдица 

 
Граждани, 

бивши и настоящи 
самодейци 

 
 

12.04.2014 
 
 
 
 

13.04.2014 
 

 
Лазаруване в селищата на 

общината 
 
 

15-ти Регионален детски 
фолклорен празник ,,Пролетни 
игри и обичаи –Цветница 2014” 

 

 
В селищата на 
общината 

 
 
 

НЧ,,Св.Св.Кирил и 
Методий 1914” 
гр.Твърдица 

 
 
 

 
Фолклорни 
групи 

 
 
 

Фолклорни групи от 
общината и региона 

 
 
 
 

 
Великден 

 
20.04.2014. 

 
 

Празник на село Оризари 
 

с.Оризари 
НЧ „Пробуда 1928” 

с.Оризари 

 
Самодейни състави 
при читалището 

 
01.05.2014 

 
г. 

 
Народен събор в местността 

“Улищица” 

Местност “Улищица”, 
между кв.Козарево и 

с.Конаре 

 
Самодейни състави 
от Община Твърдица 
и Община Гурково 

 
09.05.2014г. 
Ден на Европа 

Ден на 
победата 

 

 
Събор на пенсионерските 

клубове “На чаша шивачевско 
вино” 

 
 

град Шивачево 
читалището 

 
 

Пенсионерски 
клубове от региона 

 
 

12.05.2014г. 

 
Поклонение на паметната плоча 

на Стоил войвода 

 
Край село Близнец 

Самодейни състави 
от общините 
Твърдица, Нова 
Загора и Сливен 

 
21.05.2014 
Ден на Св.св. 

 
Празник на с.Червенаково 

с.Червенаково 
 

НЧ”П.Хилендарски 

Самодейни 
състави от 

читалището и 



Константин 
и  Елена 

 
 

1928” общината 

 
21.05..2014 г. 

 
 
 

 
Празник на с.Боров дол 

 
 

 
НЧ”Св.св.Кирил и 
Методий 1937” 
с.Боров дол 

 
Самодейни състави 
при читалището 

29.05.2014 Празник на с. Сборище 
 

НЧ „Просвета 1910” 
с. Сборище 

Самодейни състави 
при читалището 

Последна 
седмица на м. 
май или 
Първа 

седмица на м. 
юни 2014 

 
Празник на балканските градове 

“Балканът пее и разказва 
 
 

гр. Трявна Самодейни състави 
От Котел, Елена, 
Дряново,Гурково, 
Твърдица,Трявна 

 
Ден на детето 
1.06.2014 г. 

 
Празник за децата на града 

 

 
пл.”Свобода” 

НЧ,,Св.Св.Кирил и 
Методий 1914” 
гр.Твърдица 

 

Деца и ученици от 
учебните 
заведения 

 

 
 
 

01.06.2014. г. 

 
 

Летен събор на с. Бяла паланка 
 
 

 
с.Бяла паланка - 

стадион 

Самодейни състави 
от общината 

 
м.септември 

Празник на читалищата от 
Община Твърдица 

 

гр.Твърдица, 
кв.Козарево, 

 

Самодейни състави 
при читалищата 

Посл.седм. на 
м. юли или 
Първа 

седмица на м. 
август.2014 г. 

 

 
Общотвърдишки събор 

„Хайдушка поляна” 
 

 

 
Местността 

„Хайдушка поляна” в 
Твърдишкия балкан 

 
Самодейни състави, 

пенсионерски 
клубове 

 
 

 
м. септември 

2014 г. 
 

 
Земляческа среща на 

изселниците от село Запалня 
 

 
Местност “Запалня”, 
край яз.Жребчево 

 
Самодейни състави 
при читалището 

 
1-7.09. 
2014 г. 

 
50 години от обявяване на 

Твърдица за град 
(по програма) 

 

 
гр.Твърдица, 

НЧ „Св.св. Кирил и  
Методий” 

 
Самодейни състави 
при читалището 

 
 

 
 

26.10.2014 г. 
 

 
Празник на град  Шивачево и 

храмов празник на църквата „Св. 
Димитър” – Димитровден 

 
Национален литературен 
конкурс “Още стихове за 

вечните неща” 
 

 
 

гр.Шивачево, 
НЧ „Просвета” 

 
 
Самодейни състави 
при читалището 

 
08.11.2014 г. 

 
Празник на кв.Козарево и храмов 

празник на църквата „Св. 
Архангел Михаил” 

 

 
гр.Твърдица, 
кв.Козарево, 

НЧ „Развитие 1928” 

 
Самодейни състави 
при читалището 

    
ІІ. Чествания от националния 

празничен календар  
  



 
03.03.2013 г. 

 
Национален празник на 
Република България 

Тържествени концерти, 
поднасяне на цветя на паметни 

плочи, 
 

Традиционен поход до връх 
Кутра 

 
във всички селища на 

общината 
 
 
 
 
 

гр. Твърдица 

 
Самодейни състави 
при читалището 

 
 
 
 

Членове на 
туристическото 

дружество, граждани 
 

24.05.2014 г. 
Ден на българската просвета, 
култура и на славянската 

писменост 
 

във всички селища на 
общината 

Вс. учебни 
заведения 

Самодейни състави 
при читалищата 

 
06.09.2014 

 
Ден на Съединението на Източна 
Румелия и Княжество България 

във всички селища на 
общината 

Самодейни състави 
при читалищата 

 
 

22..09.2014 

 
Ден на Независимостта 

 

във всички селища на 
общината 

Самодейни състави 
при читалищата 

 
01.11.2014 

 
 

Ден на народните будители 
 

във всички селища на 
общината 

Вс. учебни 
заведения 

 
24.12.2014 г.- 
31.12.2014 г. 

 
Коледни и новогодишни 

празници в Община Твърдица 
(по програма) 

 

във всички селища на 
общината 

Самодейни състави 
при читалищата 

 
 


