
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА – 2015 ГОДИНА 

1 май 2015 г., петък 

13:00 ч., Неювска поляна 
Неювски сбор 

18:00 ч., стадион „Чумерна“ 
Футболна среща с участието на ветерани от отборите „Вечвой” и „Чумерна” 

През целия ден 
Традиционен сбор в с. Майско 

2 май 2015 г., събота 

14:00 ч., с. Майско 
Народни борби 

През целия ден 
Традиционен сбор в с. Илаков рът 

6 май 2015 г., сряда 

През целия ден 
Традиционен сбор в с. Беброво 

14:00 ч., с. Беброво 
Народни борби 

9 май 2015 г., събота 

10:00 ч., пл. „Христо Ботев“ 
Отбелязване Деня на Европа и Деня на победата.  

Поднасяне на венци пред паметната плоча на загиналите във войните 

10 май 2015 г., неделя 

10:00 ч., пл. „Иларион Макариополски“ 
Начало на пешеходен туристически поход по маршрут  

гр. Елена - с. Търкашени - Жидовска чешма 

11 май 2015 г., понеделник 
ПРАЗНИК НА СОУ „ИВАН Н. МОМЧИЛОВ“ 

10:30 ч., двора на СОУ „Иван Н. Момчилов“ 
Начало на празнично шествие „Поклон за делото на Момчилов“ 

12:00 ч., пл. „Христо Ботев“ 
„Най-голямото хоро“ 

18:00 ч., църква „Свети Никола“ 
Музикално-поетичен рецитал „За буквите и Отечеството“ 

13 май 2015 г., сряда 

от 9:00 до 17:00 ч., ОДК (ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ № 36) 
Ден на отворените врати на Общински детски комплекс - гр. Елена 



 

14 май 2015 г., четвъртък 

11:00 ч., двора на СОУ „Иван Н. Момчилов“ 
Изпращане на абитуриентите от Випуск 2015 

15 май 2015 г., петък 

14:15 ч., Пленарна зала на община Елена 
Тържествено заседание на Общински съвет Елена 

17:00 ч., ОТИЦ („Бакаловата къща“, ул. „Иларион Макариополски“ № 13) 
Откриване на фотоизложба „Непал – пътеката на хилядите стъпки“,  

автор Йордан Грозданов 

16 май 2015 г., събота 

09:00 ч., физкултурен салон на СОУ „Иван Н. Момчилов“ 
Регионално състезание по спортно катерене за  купа „Елена“ 

През целия ден 
Традиционен сбор в с. Бадевци 

17 май 2015 г., неделя 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО  

И НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СПОРТИСТА 

10:00 ч., салона на Синдикалния дом 
Откриване на общински турнир по тенис на маса 

14:00 ч., парк „Калето“ 
Старт на масов крос по затворен маршрут 

15:00 ч., парк „Калето“ 
Забавни игри – бадминтон на открито, демонстрация с колелета 

стрелба с лък 

16:00 ч., парк „Калето“ 
Следобед на здравословното хранене под надслов „По-добра храна, по-добър живот“ 

17:30 ч., спортна площадка („малките вратички“) 
Демонстративна среща по волейбол 

18 май 2015 г., понеделник 

17:00 ч., Пленарна зала на община Елена 
Тържествено събрание и прожекция на филм, 

посветени на 20-годишнината на Общински детски комплекс - гр. Елена 

20 май 2015 г., сряда 

18:00 ч, пл. „Христо Ботев“ 
Юбилеен празничен концерт на изпълнители и състави 

от Общински детски комплекс - гр. Елена 



 

21 май 2015 г., четвъртък 
ДЕН НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 

ПРАЗНИК НА ГРАД  ЕЛЕНА 

9:00 ч., храм „Успение на Пресвета Богородица“ („горната църква“) 
Празнична Света литургия 

11:00 ч., двора на Музеен комплекс „Даскалоливница“ 
• Тържествено откриване на Празника на град Елена 
• Ритуал за издигане знамената на Република България, 

Европейския съюз и град Елена; 
• Поздравления от кмета на община Елена и от гости на 

празника; 
• Обявяване решения на Общински съвет Елена за 

присъждане званието „Почетен гражданин на град 
Елена” и връчване почетни знаци на удостоените; 

• Празнична програма 

12:00, ОТИЦ („Бакаловата къща“, ул. „Иларион Макариополски“ № 13) 
Откриване на фотоизложба  

„Елена - красива и преди, и сега“,  
автор Илия Йорданов 

16:30, площад „Христо Ботев“ 
Детска забавна програма с участието на 

Сдружение „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега“ 
и празнична торта за децата на град Елена 

18:00, площад „Христо Ботев“ 
Концертна програма с участието на: 

ПОЛИ ПАСКОВА с ансамбъл „ЧИНАРИ“ 
ВЕНЦИСЛАВ РОЛАНД (ВЕНЗИ) 

РОК-ГРУПА „Б.Т.Р.“ 

около 22:30 ч., площад „Христо Ботев“ 
Празнични илюминации 

22 май 2015 г., петък  

15:00, механа „Кьошето“ 
Представяне на книгата „Дарители от Елена и Еленско 

с автор проф. Панайот Панайотов 

18:00 ч., Пленарна зала на община Елена 
Представяне на книгите  

„Обич и памет за родния край“ с автор Христо Медникаров 
и „Съцветия“ с автор Пенчо Чернаев  

23 май 2015 г., събота 

9:00 ч., кафене „Мина“ 
Базар на изкуствата 

17:00 ч., спортна площадка („малките вратички“) 
Традиционна футболна среща  

„В памет на Петко Антонов“ 



19:00 ч., Пленарна зала на община Елена 
Юбилеен концерт на група „Планински бисери“  

към ТД „Чумерна - 1901“ - гр. Елена 

24 май 2015 г., неделя 
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

10:00 ч., двора на Музеен комплекс „Даскалоливница“ 
Начало на празнично шествие с поднасяне на венци 

10:30 ч., площад „Христо Ботев“ 
Празнична програма 

12:00, кафене „Мина“ 
Откриване на „Отворена библиотека“ 

25 май 2015 г., понеделник 

20:00 ч., двора на Музеен комплекс „Даскалоливница“ 
Начало на шествие на абитуриентите от Випуск 2015  

27 май 2015 г., сряда 

19:30 ч., НЧ „Просвета - Разпоповци - 1881“ 
Читалищният самодеен театрален състав  

представя постановката „Стихийно бедствие“ 

28 май 2015 г., четвъртък 

18.00 ч., салон на Актовата зала 
Представление на детски куклен театър „Дъга“ към НЧ „Напредък-1861-Елена“ с 

постановката „Мечо Пух“ 

  30 май 2015 г., събота 

10:00 ч., пл. „Иларион Макариополски“ 
Начало на пешеходен туристически поход по маршрут  

гр. Елена – Марков камък – Раюв камък и обратно 
Организатор: ТД „Чумерна - 1901“ - гр. Елена 

18.30 ч., от двора на Музеен комплекс „Даскалоливница“ до пл „Христо Ботев“ 
Шествие на Национален детски олимпийски събор „Юначе“ 

 


