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ПРОГРАМА 

за културно – масовата дейност на НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих - 2021 година 
 

ДАТА/ 

МЕСЕЦ 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

КУЛТУРНО МЕРОПРИЯТИЕ 

  21 януари НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

 „Бабинден” – възстановка на традиционни народни 

обреди и обичаи 

28 януари НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

„Исперих – град с името на хан” –  конкурс за есе, 

стихотворение  и рисунка с ученици от училищата на 

територията на  гр. Исперих, посветен на 61 години  

от обявяването на Исперих  за град 

25 

февруари 

НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 
„Моята мартеничка“ - работилница за мартеници  

1март НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 
- Ден на Художествената самодейност  -  

Тържествен концерт  

1 март НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Изложба на мартеници и награждаване на отличените 

участници в конкурса за автентична и оригинална 

мартеница за малки и големи  

1 март НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 
3 март - Национален празник на България  
Концерт на гостуващ ансамбъл 

11 март НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

„Кукери – живото наследство на България“ – конкурс 

за най-оригинална кукерска маска 

25 март НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

”Благовещение” - възстановка на традиционни народни 

обреди и обичаи 

 2  април НЧ „Съзнание 

1891” гр. Исперих 

Карнавал на любими приказни герои 

24 април НЧ „Съзнание 

1891” гр. Исперих 

Пресъздаване на народен обичай - Лазаруване 

 април НЧ „Съзнание 1891”      

гр. Исперих 
Великденски базар 

Кулинарна изложба на боядисани  яйца и козунаци  

30 април НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Концерт на БФ „Форте” и Школа  за хип-хоп  свободни 

танци  по случай 29.04 – международен ден на балета 
май НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

 „От Цветница до Гергьовден” - фолклорно надпяване 

6 май  Паметник  

„Св. Георги” 
Гергьовден  

„Хоро за хората” - фолклорен празник 

май НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Гергьовден – Гергьовска люлка - възстановка на 

традиционни народни обреди и обичаи 

11 май Паметник 

 „Васил Друмев” 

 „Децата на Европа рисуват” - конкурс за детска 

рисунка и велокрос /възрастови групи: I – III кл.; IV-VII 

кл.; VIII - ХII кл./ 

 

май НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Автентични битови кътове на бита, културата и 

занаятите, характерни за етносите  на територията на 

община Исперих. 

май НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Честване на 130 години от създаването на Народно 

читалище „Съзнание 1891” гр. Исперих 

май НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Постановка на театрална трупа при   НЧ „Съзнание1891” 

гр. Исперих  
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Забележка: НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих си запазва правото да извършва промени в 

хода на осъществяване на програмата. 

ДАТА/ 

МЕСЕЦ 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

КУЛТУРНО МЕРОПРИЯТИЕ 

23 май  НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Тържествено отбелязване Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост 

27 май  НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 
„Децата - нашето богатство“/„Децата – творци на 

красота” 

Закриване на творчески сезон 2020/2021г. 

М. ЮНИ 

5  юни ИАР „Сборяново” Фестивал на хвърчилата „Полети с мен” 

М. ЮЛИ 

01.07.2021г. 

31.07.2021г. 

НЧ „Съзнание 1891” 

гр. Исперих 

Летни ателиета по изкуствата „Знам и мога” 

М. ОКТОМВРИ 

 1 

октомври 

НЧ „Съзнание 1891”    

гр. Исперих 

Откриване на творчески сезон 2019/2020 г. 

14 

октомври 

НЧ „Съзнание 1891”      

гр. Исперих 

Фотоконкурс „Културното наследство на Исперих“ 

М. НОЕМВРИ 

1 ноември НЧ „Съзнание 1891”     

гр. Исперих 

„Ден на народните будители”- тържествен концерт 

посветен на 1
ви

 ноември 

М. ДЕКЕМВРИ 

 15 

декември 

Зала №1  

НЧ „Съзнание 1891”      

гр. Исперих 

„Коледна работилничка“ – творческо ателие за деца 

15-17 

декември 

НЧ „Съзнание 1891”      

гр. Исперих 
Коледен базар 

 

22 

декември 

НЧ „Съзнание 1891”      

гр. Исперих 

„Бъдни вечер” и „Коледарски богослов”- възстановка 

на традиционни народни обреди и обичаи 

22 

декември 

НЧ „Съзнание 1891”     

гр. Исперих 

Ой Коледо, мой Коледо”- коледно-новогодишен концерт 
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