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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 ЗА 2023 ГОДИНА 
 

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

6 януари Народно 

читалище 

„Христо Ботев 

– 1892“,  

гр. Белене       

 

Честване 175 години от 

рождението на Христо Ботев 

Народно читалище 

„Христо Ботев –1892“, 

гр. Белене 

Цветана Врайкова 

0879404049  

 

ic.belene@gmail.com 

 

 

6 януари  Площад „ 

България“, 

гр. Белене  

 

 

Брега на р. 

Дунав (пред   

х-л „Престиж“, 

гр. Белене) 

Йордановден (Богоявление) 

Освещаване на бойните 

знамена на 55-и инженерен 

полк, гр. Белене 

 

Извършване на традиционния 

ритуал по хвърляне на 

Богоявленския кръст в р. 

Дунав 

 

Община Белене и 

Военно формирование 

– 28 880, гр. Белене 

Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

21 януари Община 

Белене  

 

Народните 

читалищата в 

общината 

 

Бабин ден – отбелязване на 

Деня на родилната помощ с 

жените от общината и 

кметствата 

Община Белене и 

Народните читалища в 

общината 

Община Белене  

0658 / 31061 

obshtina@belene.egov

.bg 

www.belene.bg 

 

14 февруари Площад 

„Шаран“ –           

гр. Белене и 

площадите в 

кметствата 

 

„Трифон Зарезан“ – Празник 

на лозарите 

Община Белене и 

Народните читалища в 

общината 

Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

19 февруари Основно 

училище 

„Васил 

Левски“,  

гр. Белене 

Патронен празник на Основно 

училище „Васил Левски“ – 

честване 150 години от 

обесването на революционера 

  Поднасяне на венци и цветя 

пред паметника на Апостола в 

двора на учебното заведение 

 

Основно училище 

„Васил Левски“,  

гр. Белене 

 

Румяна Богданова 

0658 / 34834 

 

vasilllevski@abv.bg  

1 март Пред 

администра-

тивната сграда 

на Община 

Белене и 

Народните 

читалища в 

кметствата 

Ден на самодейността 

Празник на Баба Марта  

Традиционен базар с ръчно 

изработени мартеници 

 

 Ежегодно украсяване с 

мартеници на брезата пред 

Народно читалище „Христо 

Ботев – 1892“, гр. Белене 

Община Белене и 

Народните читалища в 

кметствата 

Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

 

Цветана Врайкова 

0879404049 

 

ic.belene@gmail.com 
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3 март  Пред 

администра-

тивната сграда 

на Община 

Белене  

 

 

Парк на 

Признателност

та, гр. Белене 

Национален празник на 

Република България – 145 

години от Освобождението на 

България 

Официална церемония по 

издигане на националния 

флаг 

Шествие с поднасяне на венци 

пред Паметника на 

загиналите във войните 

беленчани  

 

Община Белене и 

Военно формирование 

– 28 880, гр. Белене 

 

 

Община Белене  

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

7 март Площад 

„Шаран“,  

гр. Белене 

Тодоровден  

Събитие, включващо 

традиционни надбягвания с 

коне и празнична програма, с 

участието на самодейните 

състави на читалищата 

 

Община Белене Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

28 март  Средно 

училище 

„Димчо 

Дебелянов“,  

гр. Белене 

Патронен празник на СУ 

„Димчо Дебелянов“ – 

честване 136 години от  

рождението на поета.  

Поднасяне на венци и цветя 

пред бюст-паметника на 

патрона на учебното 

заведение. 

Ден на самоуправлението и 

лекоатлетическа щафета са 

мероприятия, съпътстващи 

отбелязването на празника 

 

Средно училище 

„Димчо Дебелянов“,  

гр. Белене 

Анелия Генова 

0658 / 36946 

 

dimchod@mail.bg  

2 април  Библиотеките в  

Народните 

читалища в 

Община 

Белене 

Международен ден на 

детската книга. Инициатива 

„Библиотекар за един ден“  

Подготвяне на кът с любими 

детски книжки. 

 

Библиотеките в 

Народните читалища в  

Община Белене  

 

 

Община Белене  

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

  

април  Площад 

„България“ и 

площад „ 

Шаран“, гр. 

Белене 

Площадите в 

Кметствата 

Великденски празници 

Фолклорни програми и 

увеселения на самодейните 

състави 

 

 

 

 

Община Белене  

Народните читалища в 

общината 

 

 

 

Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

 

  

2 май  Площад пред 

администра-

тивната сграда 

на Кметство 

Деков 

Традиционен събор на с. 

Деков. „Моето родно село“ – 

изложба с рисунки на деца и 

последваща фолклорна 

програма 

 

 

Кметство Деков  

Народно читалище 

„Виделина – 1897“, с. 

Деков  

Наташа Георгиева 

0879123898 

 

vedelenka@abv.bg  
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6 май Площад 

„България“,  

гр. Белене и  

Гергьовден. Ден на храбростта 

и на българската армия.  

 

 

Община Белене и 

Военно формирование 

– 28 880, гр. Белене 

Община Белене 

0658 / 31061 

obshtina@belene.egov

.bg  

 

24 май Площад 

„България“,  

гр. Белене 

24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост 

Тържествен концерт с 

участието на клубове и 

състави от детските и 

учебните заведения в  

гр. Белене 

 

Община Белене 

Център за подкрепа на 

личностното развитие, 

детските градини, 

училищата и Народните 

читалища в общината 

Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

 

 

   

 

май-юни Посетителски 

център на 

Природен парк 

„Персина“,  

гр. Белене  

Фестивал на къдроглавия 

пеликан, включващ 

разнообразни 

информационно-

образователни активности и 

инициативи 

 

Дирекция на Природен 

парк „Персина“, 

 гр. Белене 

Даниела Каракашева 

0887977359 

 

www.persina.bg 

persina@abv.bg   

2 юни Пред 

администра-

тивната сграда 

на Община 

Белене 

 

Парк на 

признателност-

та, гр. Белене 

Ден на Ботев и загиналите за 

свободата и независимостта 

на България.  

Шествие от сградата на 

Община Белене до Паметника 

на загиналите във войните 

беленчани, съпътствано с 

поднасяне на венци и цветя 

 

 

Община Белене и 

Военно формирование 

– 28 880, гр. Белене 

Община Белене  

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

2-3 юни Народно 

читалище „ 

Напредък – 

1903“,  

село 

Петокладенци 

 

Тържествено честване на 120 

години от основаването на 

Народно читалище „Напредък 

– 1903“, с. Петокладенци 

Народно читалище 

„Напредък – 1903“, 

с. Петокладенци 

Емил Евлогиев 

0893431598 

 

napredak_pci@abv.bg  

17 юни 

 

Народно 

читалище 

„Христо Ботев 

– 1892“,  

гр. Белене 

V - и национален фестивал 

„Път, вдъхновение, вяра”, с 

цел популяризиране на 

фолклорното наследство по 

поречието на р. Дунав, 

съхраняване и опазване на 

автентичните песни и танци в 

региона 

 

Народно читалище 

„Христо Ботев – 1892”, 

гр. Белене 

Цветана Врайкова 

0879404049 

 

ic.belene@gmail.com 

 

 

24 юни Народните 

читалища към 

кметствата 

Еньовден –Събиране на билки 

и тържествена програма 

 

 

 

 

 

Народните читалища в 

Община Белене 

Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  
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юни Народно 

читалище 

„Христо Ботев 

– 1892“,  

гр. Белене  

Годишен концерт на Детска 

музикална школа по пиано, 

акордеон и китара; 

Артистично художествено 

слово, Вокална група 

„Дунавски звънчета“ и 

Детски танцов състав 

„Димум“ 

 

Народно читалище 

„Христо Ботев – 1892“, 

гр. Белене 

Цветана Врайкова  

0879404049 

 

ic.belene@gmail.com 

 

 

29 юни – 02 

юли 

Крайдунавски 

парк,  

гр. Белене   

ТРАДИЦИОНЕН 

ФЕСТИВАЛ НА РЕКА 

ДУНАВ 

 

Община Белене Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg 

www.belene.bg 

 

01-03 септември 

 

Площад 

„България“ 

гр. Белене 

 

Крайдунавски 

парк,                     

гр. Белене   

ПРАЗНИЦИ НА ГРАД 

БЕЛЕНЕ 

 

 

 

ПЕРСИНА ФЕСТ 

Община Белене Община Белене 

0658 / 31061 

obshtina@belene.egov

.bg 

 

www.facebook.com/p

ersinafest 

 

6 септември  Пред 

административ

ната сграда на 

Община 

Белене 

 

Ден на Съединението и Ден на  

Независимостта.  

 

Община Белене 

 

 

 

 

Община Белене 

0658 / 31061 

obshtina@belene.egov

.bg  

  

15 септември   Средно 

училище 

„Димчо 

Дебелянов“ и 

Основно 

училище 

„Васил 

Левски“,  

гр. Белене 

 

Откриване на новата учебна 

година 

 

Средно училище 

„Димчо Дебелянов“ и 

Основно училище 

„Васил Левски“,  

гр. Белене 

Анелия Генова 

0658 / 36946 

dimchod@mail.bg 

 

 

Румяна Богданова 

0658 / 34834 

vasilllevski@abv.bg  

 

28 октомври Площад пред 

администра-

тивната сграда 

на Кметство  

с. Бяла вода 

 

Традиционен събор на  

с. Бяла вода  

Мероприятия и инициативи, 

свързани с празника на селото 

Кметство Бяла вода 

 

Народно читалище 

„Възраждане – 1924“, с. 

Бяла вода 

Росица Петрова 

0879123907 

 

renesans_1925@abv.b

g  

1 ноември СУ „Димчо 

Дебелянов“ 

 и  

ОУ „Васил 

Левски“, 

гр. Белене 

Ден на народните будители 

 

Средно училище 

„Димчо Дебелянов“ и 

Основно училище 

„Васил Левски“,  

гр. Белене 

Анелия Генова 

0658 / 36946 

dimchod@mail.bg 

 

Румяна Богданова 

0658 / 34834 

vasilllevski@abv.bg 
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8 ноември 

 

Площад пред 

администра-

тивната сграда 

на Кметство с. 

Кулина вода 

Традиционен събор на 

 с. Кулина вода  

Кметство Кулина вода 

 

Народно читалище 

„Изгрев – 1927“, с. 

Кулина вода 

 

 

 

Людмила Лазарова 

0879123883 

 

lusi_1208@abv.bg 

 

 декември  

 

Пред 

администра-

тивната сграда 

на Община 

Белене 

 

Запалване на коледните 

светлини и празнично шоу с 

фойерверки 

Община Белене  Община Белене  

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

декември Пред 

администра-

тивната сграда 

на Община 

Белене 

Традиционен коледен базар с 

ръчно изработени сувенири 

картички и декорации, в 

който се включват учебните 

заведения, институциите, 

местни творци и жителите на 

града 

 

Община Белене; 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция, гр. Белене 

 

Община Белене 

0658 / 31061 

 

obshtina@belene.egov

.bg  

 

Дарина Добранчева 
0894787243 

 

декември 

 

Площад 

„България“, гр. 

Белене и 

Кметствата в 

селата  

Коледни празници в гр. 

Белене  

Извършват се традиционните 

обичаи „Бразая“ и 

„Коледари“ . Посрещане на 

Нова година с народни хора и 

празнична заря.  

Община Белене и 

Кметствата в селата 

Община Белене  

0658 / 31061 

obshtina@belene.egov

.bg  

 

 

 

МИЛЕН ДУЛЕВ 

Кмет  

на Община Белене  
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