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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ 2022 Г. 

 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

6 януари с. Красно 

Градище 
Богоявление /Йордановден/ 

Хвърляне на кръста в реката 

Община Сухиндол 

с.  Красно Градище 

 

Община Сухиндол 

тел.: 06136/2912, 

e-mail: 

kmet@suhindol.egov.

bg 

Татяна Василева 

тел.: 0882258739, 

e-mail: 

Tatyana.Vasileva@su

hindol.egov.bg 

21 януари гр. Сухиндол 

НЧ 

„Трезвеност – 

1870” 

Ден на родилната помощ. 

Бабин ден. 

Представяне на обичая 

„Поливане на ръце” 

НЧ „Трезвеност – 1870”   

гр. Сухиндол 

Ценка Стоименова 

тел.: 06136/2963 

14 февруари гр. Сухиндол Празник на град Сухиндол -  

организирано честване на 

„Трифон Зарезан” 

Зарязване на лозята и 

традиционно шествие в града. 

Община Сухиндол 

 

Община Сухиндол 

тел.: 06136/2912, 

e-mail: 

kmet@suhindol.egov.

bg 

 

1 март 

 

гр. Сухиндол 

НЧ 

„Трезвеност – 

1870” 

Баба Марта. Ден на 

любителското творчество. 

Музикална програма от 

самодейци и фолклорен 

празник. 

НЧ „Трезвеност – 1870”   

гр. Сухиндол 

Ценка Стоименова 

тел.: 06136/2963 

6 май НЧ 

„Трезвеност – 

1870” 

Гергьовден 

Ритуал – Люлеене на 

Традиционна Гергьовска люлка 

НЧ „Трезвеност – 1870”   

гр. Сухиндол 

Ценка Стоименова 

тел.: 06136/29-63 

23 юни гр. Сухиндол Ден на служителите в 

държавната администрация. 

Приветствие към общинските 

служители. 

Община Сухиндол 

гр. Сухиндол 

Община Сухиндол 

тел.: 06136/2912, 

e-mail: 

kmet@suhindol.egov.

bg 

 

2 август Община 

Сухиндол 

НЧ 

„Трезвеност –      

1870” 

Илинден 
Музикална програма на 

площада. Фолклорен обичай 

„Поднасяне на брадата” 

Община Сухиндол 

гр. Сухиндол 

 

НЧ „Трезвеност – 1870”   

гр. Сухиндол 

Община Сухиндол 

тел.: 06136/29-12 

e-mail: 

kmet@suhindol.egov.

bg 

 

Ценка Стоименова 

тел.: 06136/29-63 

15 август с. Красно 

Градище, 

Община 

Сухиндол 

 

Честване на 90 години от 

основаването на Народно 

читалище „Пробуда 1932” – с. 

Красно Градище. 

 

с. Красно Градище 

 

Татяна Василева 

тел.: 0882258739,  

e-mail:  

Tatyana.Vasileva@su

hindol.egov.bg 
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15 септември гр. Сухиндол 

СУ 

„Св. Климент 

Охридски” 

Откриване на учебната 

година. 
Общо училищно тържество. 

СУ „Св. Климент 

Охридски” 

гр. Сухиндол 

Румяна Иванова – 

директор на СУ „Св. 

Климент Охридски” 

тел.: 06136/2961 

1 ноември гр. Сухиндол 

НЧ 

„Трезвеност – 

1870” 

 

 

Празник на Народно 

читалище „Трезвеност 1870” 

 

НЧ „Трезвеност – 1870”   

гр. Сухиндол 

 

 

Ценка Стоименова 

тел.: 06136/2963 

20 декември гр. Сухиндол Конкурс за поезия и проза 

“Яна Язова – Христо 

Смирненски“ 

Конкурсът се обявява през м. 

септември и през м. декември се 

награждават победителите. 

Община Сухиндол Община Сухиндол 

тел.: 06136/2912, 

e-mail: 

kmet@suhindol.egov.

bg 

Михаил Михалев – 

Протокол и PR 

Mihail.Mihalev@suhi

ndol.egov.bg 

 
 

                                                                                                                                                                                               

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 
 

 

1. Моля, следвайте стриктно табличния модел – не размествайте колоните, не въвеждайте 

допълнителни колони и обяснителни редове – това затруднява обработката на информацията и 

води до фактически и технически грешки; 
 

2. Не изписвайте събитията с главни букви. Попълвайте графите само с малки букви.  

 

3. Не съкращавайте – изписвайте „Народно читалище“, „Международен фестивал“ и т.н. – 

съкращенията са неразбираеми за потребителя. 
 

4. Попълнете подробно всички графи. При констатирани непълноти или липси в информацията 

събитието/събитията не се включват в общия масив на Културен календар 2021. Особено 

внимание обърнете на контактните реквизити – липса на посочени телефон и/или мейл 

обезсмисля събитието и то отпада от проекта. 
 

5. Ако няма яснота за датата на събитието, моля посочете прогнозен месец. Събития с посочен 

неопределен във времето период на провеждане при обработката на информацията отпадат от 

общия календар с национален обхват. 
 

6. Не включвайте в предложенията си традиционните за страната официални и религиозни 

празници, патронни празници на училища, храмовите празници, съборите на села, както и 

събития със спортен или комерсиален характер. Участия на творчески колективи в събития 

извън страната, както и в други области и общини също не подлежат на включване в Културен 

календар 2021 

 

7. Изпращайте таблиците само във формат WORD – материали във формат PDF или EXCEL ще 

бъдат връщани за преработка. 
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