
срок за 

изпълнение
участници/ лице за контакт

21.01.2020 г.
Деца и младежи от ОШИ - Мариета 
Аспарухова

Януари 2020 г. Йордан Първанов

18.02.2020 г.
НЧ "Г. Парцалев-1901" Силвия 
Антонова

3.03.2020 г.
Самодейни състави, ученици от ОШИ 
и ученици от училищата - Силвия 
Антонова

8.03.2020 г.
Деца от класа по рисуване - Иво 
Панов

27.03.2020 г. Йордан Първанов

1-3.04.2020 г. Илхан Мюртезова

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ - 2020 г.

ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

дейност в населеното място

Ден на родилната помощ - поздрав към работещите в АГ-отделение 
на Общинска болница

Кръгли годишнини

Обшоградско поклонение на паметника на Васил Левски

НА НЧ "Георги Парцалев-1901" гр. Левски

Концерт - Отбелязване на Нац. Працник на Р. България и деня на 
самодееца 

Международен ден на жената "Осми март през погледа на             най-
малките" -  Изложба на рисунки

Международен ден на театъра - прожекция на театрални постановки 
на читалищния театър

Седмица на детската книга "Заедно четем приказки" - деца и ученици 
от началните курсове



април 2020 г.
Мариета Аспарухова, Даринка 
Богданова

1.05.2020 г.
НЧ "Г. Парцалев-1901" Силвия 
Антонова

8.05.2020 г. Иво Панов и Илхан Мюртезова

18.05.2020 г.
Пламен Любенов, Красимир Кръстев, 
Геновева Генова

24.05.2020 г.
Деца и ученици - Даринка Богданова, 
Пламен Любенов

1.06.2020 г. Силвия Антонова

15-18.06.2020 г.
НЧ "Г. Парцалев-1901" Силвия 
Антонова

юли 2020 г. Илхан Мюртезова

18.07.2020 г. Силвия Антонова

Лазаровден - лазаруване по домовете по предварителна уговорка

Ден на Европа - Презентация с деца и младежи от гр. Левски

Годишен инструментален концерт на ОШИ "Добри Христов" при НЧ 
"Г. Парцалев-1901" гр. Левски

Ден на славянската писменост и култура

Международен ден на детето

Празници на изкуствата "Парцалев" 2018

Лятно четене с деца в библиотека "В. Геновска"

Празник на града - участие на самодейни колективи от читалището

ФФ "Гергьовски люлки" 



15.09.2020 г. Илхан Мюртезова

1.10.2020 г.
Йордан Първанов, Мариета 
Аспарухова

31.10.2020 г. Силвия Антонова

1.11.2020 г. НЧ "Г. Парцалев-1901" гр. Левски

21.11.2020 г. Граждани на гр. Левски

1-7.12.2020 г. Илхан Мюртезова

7.12.2020 г.
Деца от НЧ "Г. Парцалев-1901" 
Мариета Аспарухова, Даринка 
Богданова

18.12.2020 г.
Ръководители самодейни състави, 
преподаватели - ОШИ

31.12.2020 г.

Национална седмица на четенето

Ден на народните будители

Ден на християнското семейство 

Коледен е новогодишщен концерт на самодейните състави, ОШИ, 
деца и ученици

Международен ден на възрастните хора

Отбелязване кончината на патрона на читалището - Георги Парцалев

Участие на самодейните състави в новогодишната програма на 
Община Левски

Посещение на библиотека В. Геновска от първокласници и 
приемането им за читатели

Тържествено запалване светлините на коледната елха



1.05.2020 г. 
гр.Левски

Силвия Антонова

май 2020г.   гр. 
Монтана

Мариета Аспарухова

май 2020г.        
гр.Котел

Мариета Аспарухова

май 2020г. 
гр.Тополовград

режисьор самодеен театър

юни 2020 г.   
гр.Каварна

режисьор самодеен театър

юни 2020 г.   
гр.Плевен

ръководител МПГ "Патриоти"

юли 2020г.    
с.Градище

ръководители на състави

август 2020г.   с. 
Рибарица

Даринка Богданова

август 2020г.   гр. 
Хисаря

Даринка Богданова

октомври  2020г.     
гр.Самоков

режисьор самодеен театър

декември 2020г.   
с.Телиш

ръководител МПГ "Патриоти"

Председател: ...............................................................
/Силвия Йорданова/

Национален фолклорен конкурс "Фолклорна огърплица" - община 
Котел

Изяви извън населеното място:

Международен фестивал на любителските комедийни театри, 
пантомима и сатира "Велко Кънев"

Международен фестивал на любителските театри 

ФФ "Гергьовски люлки"               

Национален фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада" 

Национален фестивал на любителските театри "Театър без граници"

Национален фолклорен фестивал "Да пребъде Коледа"

Национален фестивал на патриотичната песен "Отечество", 
посветен на Христо Ботев

МФФ "Тараклъка пее и танцува" 

Национален събор "Празник на народния обичай и автентичната 
носия"

Балкански шампионат по фолклор “Евро фолк – Жива вода 2019”


