
  ОБЩИНА БЕЛИЦА  

 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ, 
                         КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 

        РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ /п/ 

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  

 2022 ГОДИНА 
 

Настоящият културен календар представя целите, принципите, приоритетите, 

организацията и критериите на включените събития в Календара на културните събития 

на Община Белица за 2022 г. 

Основна цел: Да осигури достъп на гражданите и гостите на града и общината до 

разпознаваеми и утвърдени събития: Фестивали, културни и туристически събития с 

висока художествена и културна стойност, които формират облика на Община Белица и 

на Република България. 

Календарът на културните събития обхваща прояви, свързани с отбелязването на 

значими национални, международни и местни празници и събития и дейности, 

организирани от общинска администрация, кметствата, читалищата и браншови 

организации, които подпомагат популяризирането на българската култура, природното 

и културно – историческото наследство на дестинацията. 

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ : 

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/

И 

ЗА КОНТАКТИ  

18 

февру

ари 

Планинс

ки 

курорт – 

Семково 

/терен до 

х-л Бор/ 

Зимен празник Белица – 

Семково 2020 

Културно 

развлекателна програма 

с участие на местни, 

регионални  състави и 

изпълнители и от 

Северна Македония. 

Под патронажа на 

кмета на Община 

Белица 

Радослав Ревански 

читалище „Георги 

Тодоров-1885“, 

УАСГ –София и 

ТУ - София 

Община Белица 

07444/2323 

Зам. кмет община 

Белица 

Сабит Гагъм  

0885298597 

belitzaobrazovanie

@abv.bg 
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Гост изпълнители на 

българската забавна 

песен. 

Спортни състезания  

„За купата на кмета“ 

2020 

 
 

 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева 

0885006891 

maiazvetan@abv.bg 

Ректор ТУ – София 

02/965-24-50 

Ректорат УАСГ - 

София 

02 9635245/436, 02 

9633046 
 

03 

септе

мври 

Общинск

и център 

Белица 

„С любов и вяра в 

общите ценности“ 

 

Празник на община 

Белица  

Детски футболен 

турнир 

Пехливански борби 

с участие на местни 

и национални 

борци 

Културно-

развлекателна 

програма : 

Сцена на 

талантите : 

С участие на 

местни, 

регионални, 

национални  и 

международни 

групи в областта на 

фолклора и на 

забавната песен и 

танц 

Конкурс : 

„Пъстра трапеза“ – 

изложба от местни 

кулинарни 

специалитети 

Щандове на 

открито от  еко и 

земеделски 

продукти – 

„Произведено в 

Белица“ 

Под патронажа на 

кмета на Община 

Белица 

Радослав Ревански 

читалище  

„Георги Тодоров-

1885“ 

Зам. кмет община 

Белица 

Сабит Гагъм  

0885298597 

belitzaobrazovanie

@abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева 

0885006891 

maiazvetan@abv.bg 
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КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ : 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТО

Р/И 

ЗА КОНТАКТИ  

 

06 януари 

Река Белица Богоявление  

Йорданов ден 

Църковно 

настоятелство 

при храм „Св. 

вмч. Георги“ 

 НЧ“Г.Тодоров-

1885“ 

 

 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм– 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Отец Николай 

Попов 

0889206488 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

06 януари 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-

1885” 

Читалищна 

библиотека 

 

 

Храмове на 

знанието: Десет от 

най-красивите 

библиотеки в 

света.  

Открит урок -  

презентация с 

учениците от 

девети клас на 

Гимназия „Никола 

Вапцаров”-гр. 

Белица 

 

 

 

НЧ “Георги 

Тодоров-1885“ 

Белица 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

21 януари Открита 

сцена – 

централна 

градска част 

– Белица 

Ритуална 

зала на ОбА 

Ден на родилната 

помощ  

Културна 

програма с 

участие на 

художествено-

творчески 

колективи при 

читалището в 

Белица , 

извършване на 

ритуала 

„поливане“ на 

акушери и лекари 

Даване име на 

новородено в 

 

Общинска 

администрация 

/ритуалчик/ 

 

Читалище - 

Белица 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Читалищата от 

Община Белица 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 
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ритуалната зала 

на общината 

18 

февруари 

Зала – ТИЦ 

при НЧ“ 

Г.Тодоров-

1885“ 

Белица 

 

 

 

 

 

 

 

Паметна 

плоча на 

Васил 

Левски 

/център 

Белица/ 

148 г. от 

обесването на 

Апостола на 

свободата Васил 

Левски. 

Презентация с 

викторина  за 

живота и делото 

на Апостола на 

Свободата 

 

Общоградско 

тържество : 

Полагане на 

венци и цвета 

пред паметната 

плоча на Васил 

Левски с  рецитал   

от СУ» Св. 

св.Кирил и 

Методий», 

Гимназия 

„Никола 

Вапцаров” 

 

НЧ“Георги 

Тодоров 1885“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация 

СУ “Св.св. Кирил 

и Методий“ –

Белица 

ПГ „Никола 

Вапцаров“-

Белица 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Читалищата от 

Община Белица 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

СУ”Св.св.Кирил и 

Методий” 

Елена Андреева – 

07444/9226 

belizaschool@abv.b

g 

Гимназия „Никола 

Вапцаров” 

Фанка Къшева – 

07444/2226 

 

01 март Открита 

сцена – 

център - 

Белица 

Ден на 

любителското 

творчество - Ден 

на самодееца 

Празнична 

увеселителна 

вечер за 

самодейците към 

читалищата от 

Общината 

Награждаване на 

заслужили 

самодейци за 

дългогодишна 

творческа дейност 

 

 

Общинска 

администрация 

Читалищата в 

Община Белица 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Читалищата от 

Община Белица 

 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

 

01 март  Мартеницата-

символ на 

българските 

традиции, символ 

на пролетта 

 

Читалище 

„Георги Тодоров-

1885” 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 
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Благотворител

на изложба на 

мартеници, 

изработени от 

деца и 

ученици от 

детските 

градини , 

училищата и 

читалищата 

с активното 

участие на 

кръжока „Деца 

пазят 

природата и 

традициите”- 

Белица-

подаряване на 

мартеници на 

хора в 

неравностойно  

положение 

 

03 март Белица 

читалище 
143 години от 

Освобождението 

на България от 

османско иго 

- тържествено 

събрание – 

концерт 

- полагане на 

венци и цветя 

пред паметниците 

на падналите 

жертви за 

свободата на 

България 

-тържествен 

ритуал запалване 

на „ Огън на 

свободата” с 

пироефекти 

/заря/ 

- изложби, 

викторини  

- есета с тема „ 

Героизма на 19-те  

беличани- 

опълченци от 

Белица в боевете 

при „Шипка 

Общинска 

администрация 

Читалище 

„Георги Тодоров-

1885“  Белица 

Община Белица 

Зам. кмет 

Сабит  Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 
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08 март Клуб на 

пенсионера 

- Белица 

Общински 

клуб  на 

Инвалида 

Белица 

Международния 

ден на жената 

-кулинарна 

изложба 

приготвена от 

беличанката 

-празнична-

културно-

развлекателна 

програма за 

жените 

пенсионери 

Община Белица 

НЧ “Георги 

Тодоров-1885“ 

Белица 

Женски клуб на 

пенсионера 

Белица 

Общински клуб  

на Инвалида 

Белица 

 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

Янка Фаткова 

0899123553 

Кастадинка 

Лардева 

0886206106 

 

      

04 -07 

април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градски 

алеи, места 

за отдих 

Седмица на 

гората  

„Гори, климат, 

промяна“ -

човекът важен 

фактор в грижата 

за бъдещето на 

гората 

„Засаждаме 

бъдеще“ 

-Залесително 

мероприяатие  

 

«Гората извор на 

живот» 

-конкурс за   

рисунка, есе, 

стихотворение 

Общинска 

администрация 

ДГС Белица 

НЧ “Георги 

Тодоров-1885“ 

Белица 

 

Община Белица 

Зам. кмет 

Сабит  Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

ДГС – Белица 

инж.Иван Богданов 

0889912403 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

 

19 април  145 години от 

Априлското 

въстание 

 

Презентация на 

тема «Свобода 

или смърт» - БГ 

историята за 

въстанието 

Участват ученици 

и учители по 

история от двете 

средни училища в 

Белица 

 

Общинска 

администрация 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Община Белица 

Зам.кмет  

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище 

„Георги Тодоров-

1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

26-29 

април 

Читалище  

„ Георги 

Тодоров-

1885” 

Седмица на 

детската книга и 

изкуствата за 

деца 

Общинска 

администрация- 

Белица 

Читалище 

„Георги Тодоров-

1885” 
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ТИЦ към 

читалището 

ЦОБ към 

читалището 

 

 

Мото»Чети за да 

знаеш» 
литературни, 

певчески, 

културно-масови 

и спортно-

развлекателни 

изяви и игри 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

19 април Център 

Белица 
Великденски 

празници  

Общоградско 

тържество 

Концерт от 

самодейни-

творчески 

колективи от 

читалищата в 

общината и 

професионални 

гост изпълнители 

Общинска 

администрация 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Община Белица 

Зам. кмет  

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище 

„Георги Тодоров-

1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

22 април  «Една планета, 

един дом, едно 

бъдеще» 

Открит урок , 

презентация  по 

случай 22 април-

Международен 

ден на земята със 

седмите класове 

на 

СУ"Св.св.Кирил и 

Методий" 

 Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

06 май Открита 

сцена – 

център 

Белица 

Ден на 

храбростта , 

Гергьов ден 

Общоградско 

тържество 

Концерт от 

самодейни-

творчески 

колективи от 

читалищата  

Общинска 

администрация 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище 

„Георги Тодоров-

1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

11 май Читалище 

„Георги 

Тодоров-

1885” 

Ден на 

библиотекаря 
„АБВ В 

ТЪРСЕНЕТО НА 

ИНФОРМАЦИЯ“ 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

Читалищата от 

общината 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

 

mailto:maiazvetan@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:maiazvetan@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:maiazvetan@abv.bg


Зала – 

„Потребител

ски 

информацио

нен 

център”- 

Белица, 

Бабяк 

Читалищата 

от общината 

Беседа за развитие 

на 

информационна 

компетентност, за 

придобиване на 

умения за 

запознаване с 

библиотечния 

каталог, 

функциите на 

читателската 

карта и 

многообразието 

от електронни 

ресурси и услуги. 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

17 юни 

 

Център- 

Белица 

Национален крос 

по планинско 

бягане  

„Мечи крос” 

За купата на 

Кмета 

Маршрут -  

център град 

Белица до Парка 

за танцуващите 

мечки. 

Две дистанции : 

на 7,2 км. и 12.7 

км. Стартът е 

пред община 

Белица " 

Община Белица,  

Сдружение с 

нестопанска цел 

„ПЛОВДИВ 

БЯГА” , 

Международна 

организация за 

защита правата 

на животните 

„Четири лапи „ 

 и Народно 

читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

18 май Истори 

чески музей 

при 

читалище 

„Георги 

Тодоров-

1885“ 

Международен 

ден на музеите 

Презентация „54 

години 

историческа 

музейна сбирка 

при читалище 

„Георги 

Тодоров1885“  

 

Отворени врати за 

посетители  

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

с музей 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

24 май Център 

Белица 

Открита 

сцена пред 

читалището 

 

-Център в 

населените 

Ден на 

славянската 

писменост и 

култура 

 

-Тържествено 

честване – 

манифестация 

Общинска 

администрация 

Училища  

Читалищата в 

Община Белица 

Община Белица 

Зам. кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 
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маста от 

Община 

Белица 

 

- Културна 

програма 

 

 

Читалищата от 

Община Белица 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

СУ”Св.св.Кирил и 

Методий” 

Елена Андреева – 

07444/9226 

belizaschool@abv.b

g 

Гимназия „Никола 

Вапцаров” 

Фанка Къшева – 

07444/2226 

soounv@abv.bg  

Училищата от 

Община Белица 

02 юни Зала ТИЦ 

при 

НЧ“Георги 

Тодоров 

1885“ 

Ден на Ботев и 

падналите за 

свободата на 

България 

Беседа : «Съдбата 

отреди това чедо 

на България да 

загине и да се 

слее със стиховете 

си» 

 

  

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

с музей 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Читалищата от 

Община Белица 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

СУ”Св.св.Кирил и 

Методий” 

Елена Андреева – 

07444/9226 

belizaschool@abv.b

g 

Гимназия „Никола 

Вапцаров” 

Фанка Къшева – 

07444/2226 

soounv@abv.bg  

Училищата от 

Община Белица 

 

 

18 юли 

Паметна 

плоча  

На Васил 

Левски 

 

Централна 

градска част 

184 години от 

рождението на 

Васил Левски 

Полагане на 

венци и цветя 

пред паметника на 

Васил Левски в 

Белица 

Община Белица 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 
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24 юни Читалище 

„Георги 

Тодоров-

1885” 

Зала – 

„Потребител

ски 

информацио

нен 

център”- 

Белица, 

Ден на билките 

„Еньов ден” 

„Лечебната сила 

на 

билките „  - 

беседа от кръжок 

„Деца пазят 

природата и 

традициите” 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

Катя Веселинова -

katiakirmina@abv.b

g 

 

15 август м. 

„Богородица

“ 

край Белица 

Народен събор 

„Света 

Богородица” 

Курбан с 

водосвет 

Културна 

програма с 

участие на 

художествено-

творческиви  

колективи от 

Белица 

Община Белица 

Църковно 

настоятелство 

при храм 

„Свмч.Георги“ 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

06 

септември 

Читалще 

„Георги 

Тодоров-

1885” 

Зала –ТИЦ 

Читалищата 

от общината 

Ден на 

Съединението 

 

„Ролята  и 

значението на 

съединението за 

България” 

- лекционни 

беседи, фото 

изложба 

 

 

Община Белица 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” 

 

Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

15 

септември 

Всички 

училища в 

Община 

Белица 

Откриване на 

учебната 

2022/2023  година 

- Празнична 

програма 

общински 

празник 

„Здравей училище 

– здравей 

първокласник” 

Община Белица Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

 

 

01-05 

ноември 

Читалища 

община 

Белица 

Ден на 

народния  

будител 

 

306 години 

просветно дело в 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885” с 

музей и ТИЦ 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 
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Белица –

Йермонах 

Евтимий от Света 

Гора Атонска 

поставя началото 

на първото 

килийно училище 

в Белица –беседа 

„Библиотеката – 

активен участник 

в обществения 

живот” 

Читалищата и 

библиотечната 

дейност в 

основата на 

духовното 

усъвършенстване 

на нашия народ 

Съвременният 

български 

будител-

лекционна беседа 

Презентация 

„Народните 

будители на 21 

век” 

Изложба от 

фотоси – 

„Народните 

будители  на 

България” 

 

Читалищата 

от общината 

 

 

18-19 

септември  

Център 

Белица- 

паметник на 

„Илинденци

" 

118 години 

Илинденско– 

Преображенско 

въстание 

-Полагане на 

венци и цветя 

пред паметника на 

„Илинденци"  

–лекционна 

 беседа 

Община Белица 

Читалище 

«Георги 

Тодоров-1885»  

с музей 

 

Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище 

«Георги Тодоров-

1885» с музей 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

20 – 30 

декември 

Център 

Белица 

 

Център – 

селата от 

Община 

Белица 

Коледни и 

новогодишни   

празници   
-Културно 

развлекателни 

програми   

 -изложба-базар 

на сурвачки, 

 Сабит Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@

abv.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885”, 

 

mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:maiazvetan@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg


сувенири и 

местни кулинарни 

специалитети 

-  Пресъздаване на 

обичай 

“Коледуване”  

Конкирси : 

За най-добра 

Коледно-

новогодишна 

украса  

За  „Моето вино е 

най - доброто 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

СУ”Св.св.Кирил и 

Методий” 

Елена Андреева – 

07444/9226 

belizaschool@abv.b

g 

Гимназия „Никола 

Вапцаров” 

Фанка Къшева – 

07444/2226 

soounv@abv.bg  

Училищата от 

Община Белица 

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ : 

 

м. 

януари  

 Мичман  Тодор Саев 

„1872-1903 

”(военноморски 

офицер, преподавател и 

участник в 

Илинденско- 

Преображенското 

въстание) - 150 години 

от рождението   

 

   

м. март На петте 

хълма 

около 

Белица 

«Нащо гаро, най-

големо» 

 

Всяка година на Сирни 

Заговезни, Прощалната 

неделя преди Великия 

пост, в Белица се палят 

огньове „гаро”. 

Подготовката за 

„гарото” е 

емоционална, 

преминаваща в 

трескава надпревара за 

организиране и 

натрупване на най-

голяма клада „гаро” от 

хвойна в най-високите 

части на кварталите в 

града. 

 

Приоритет на  журито , 

определено от кметът 

на община Белица е  за 

Общинска 

администраци

я 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885“  

Белица 

Местна 

общност 

Община Белица 

Зам. кмет 

Сабит  Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@ab

v.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

 

mailto:maiazvetan@abv.bg
mailto:belizaschool@abv.bg
mailto:belizaschool@abv.bg
mailto:soounv@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:belitzaobrazovanie@abv.bg
mailto:maiazvetan@abv.bg


най-голямо „ЕКО 

ГАРО”,  както и за 

"ГАРО" по височина и 

големина. За целта 

община Белица е 

осигурява   парични 

награди. 

 

м. 

април 

Историче

ски музей 

Георги Петров Банков 

/Комитата, Майора/ -  

опълченец, офицер, 

войвода на чета 

награден с кръст за 

храброст- 90 години от 

смъртта му- беседа 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885“  

Белица с 

музей 

 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

м. май Историче

ски музей 

Владимир Поптомов 

(политик,журналист,пу

блицист)- 70 години от 

смъртта му – 

презентация, среща 

разговор м. май. 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-1885“  

Белица с 

музей 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

2 май  Център - 

Белица и  

Център 

населенит

е места в 

общината 

Рамазан Байрам 

 

 Община Белица 

Зам.кмет 

Сабит  Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@ab

v.bg 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

9 юли Център - 

Белица и  

Център 

населенит

е места в 

общината 

 Курбан Байрам Община 

Белица 

Община Белица 

Зам. кмет 

Сабит  Гагъм – 

07444/2323 

belitzaobrazovanie@ab

v.bg 

 

      

19 

юни- 

23 

август 

Белица «На гости при баба 

и дядо» 

Забавно лято в 

библиотеките и 

ТИЦ към 

читалището 

Организирани 

мероприятия с 

децата и младежите 

на Белица в 

областта на 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-

1885“ 

с ТИЦ и 

Музей 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 
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културно-

историческото 

наследство,екология

та , туризъм, 

информационните 

технологии, знания 

за родния край, 

рисуване, спортно-

развлекателни игри 

м. юни ТИЦ Георги Андриянов / 

Папата /- заслужил 

учител и директор, 

просветен деец- 90 г.  

от смъртта му- 

презентация, среща 

разговор с учители от 

двете училища. 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров-

1885“ 

с ТИЦ и 

Музей 

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

 

23 юли 

Читалище 

„Георги 

Тодоров 

1885“  

Александър 

Кокарешков - легенда в 

музиката и песните 

95 години от 

рождението на 

Александър Г. 

Кокарешков (р.1927) - 

музикант,  диригент и 

съосновател на 

ансамбъл "Пирин, зам.-

редактор на РТЦ - 

Благоевград, 

организатор на "Пирин 

Пее". 

Читалище 

„Георги 

Тодоров 

1885“  

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

м. 

октомв

ри 

Музей Лазар Топалов /Лазко/ 

– 100 години от 

смъртта на войводата – 

беседа с ученици за 

живота му. 

Читалище 

„Георги 

Тодоров 

1885“  

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 

 

м. 

ноемвр

и 

Читалище 

Белица 

Среща разговор с  

местният писател и 

поет Асен Барабунов-

представяне на най-

новата му  книга  

„Рожбички мои“ 

 

 

Читалище 

„Георги 

Тодоров 

1885“  

Читалище „Георги 

Тодоров-1885” 

Мая Падарева – 

07444/2227 email 

maiazvetan@abv.bg 
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