
Дата Начален час Населено място Мероприятие

20.02.2018 г. 10:00 ч. с. Трилистник, ДГ „Ален мак“,  Празник „С неравноделен такт в сърцето“ –
  НЧ „Йордан Колев – 1928“ пресъздаване на обредните традиции за празника
    „Сирни Заговезни“, с участието на децата
   от групите, сформирани по проект 
   „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

22.02.2018 г. 13:00 ч. с. Граф Игнатиево, НЧ „Изгрев – 1927“ Театрална постановка „Епопея на забравените“
 15:00 ч. с. Царацово,  за учениците от V, VI и VII клас
  НЧ „Дядо Иван Арабаджията – 1926“ 

23.02.2018 г. 11:00 ч. с. Скутаре, НЧ „Светлина – 1927“ Театрална постановка „Епопея на забравените“ 
   за учениците от V, VI и VII клас

24.02.2018 г.  с. Манолско Конаре Събор на селото

25.02.2018 г. 9:00 ч. с. Маноле Спортен турнир по тенис на маса

Февруари  Училища, читалища Конкурс за есе на тема „Моето населено място –
   част от общия дом на Европа“

Февруари  Училища, Конкурс за изработка на керамична фигура
  с. Маноле, КИЦ Малтепе  „Миналото оживява днес“ 

02.03.2018 г. 10:00 ч. с. Бенковски  Празник „Аз обичам България“, с участието
  ДГ „Елица“, на децата от групите, сформирани по проект
  НЧ „Васил Левски – 1930“  „Заедно ръка за ръка творим красота“ по ОП НОИР

12-16.03.2018 г.  15:30 ч. Сградата на общинска администрация Литературно четене и среща с Недялко Славов,  
    автор на романа „Камбаната“

13.03.2018 г. 10:00 ч. с. Труд, ДГ „Бисер“ Литературно четене и среща 
   с детския автор Нуша Роянова

17.03.2018 г. 10:00 ч. с. Маноле, СУ „Васил Левски“ Регионален форум „Иновативни практики 
   за културно взаимодействие на
   заинтересованите страни в образованието“

20, 21, 22, 23 и  10:30 ч. с. Труд, ДГ „Бисер“, с. Рогош, ДГ „Пролет“
26.03.2018 г.  с. Царацово, ДГ „Пролет“, Театрална постановка с кукли
  с. Войводиново, ДГ „Ралица“,  „Дванадесетте братя“ за децата от детските градини
  с. Бенковски, ДГ „Елица“   

22.03.2018 г. 17:00 ч. Гр. Пловдив, Тържествена сесия, награждаване на победителите
  зала Пълдин за есе на тема „Моето населено място –
  Хотел „Санкт Петербург“    част от общия дом на Европа“ и конкурса за
      изработка на керамична фигура „Миналото оживява днес“

23.03.2018 г. 18:00 ч. НЧ „Изгрев – 1927“, с. Граф Игнатиево Тържествен концерт

25.03.2018 г.  с. Труд Тържествен молебен в църквата „Света Троица“ 

12-30.03.2018 г.   Сградата на общинска администрация  Изложба за Яворов – 140 години от рождението 
   /Национален литературен музей/

27.03.2018 г. 10:00 ч. с. Рогош, ДГ „Пролет“ Състезание „Работилница за въображение“, с участието
   на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

02.04.2018 г. 10:30 ч. с. Манолско Конаре, ДГ „Лилия“ Празник „Пролетна приказка в танц“, с участието
   на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

13.04.2018 г.  с. Калековец, НЧ „Пробуда – 1927“  Етнофестивал „Пеем, танцуваме и живеем заедно“, 
    посветен на 8-ми април – международен ден на ромите

24.04.2018 г. 10:00 ч. с. Труд, ДГ „Бисер“ Екопразник „Да мислим за природата“, с участието
   на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

30.04.2018 г. 10:00 ч. с. Рогош, ДГ „Пролет“ Танцово състезание „Надигравай ме“, с участието
   на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

08.05.2018 г. 10:00 ч. с. Радиново, Празник „Ние знаем за Европа“, с участието
  ДГ „Щастливо детство“ на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

09.05.2018 г.  с. Граф Игнатиево, Кръгла маса и празничен концерт посветени на 
  ОУ „Граф Н. Игнатиев“, НЧ „Изгрев – 1927“ 9-ти май – Ден на Европа

22.05.2018 г. 13:00 ч. Дом на културата „Борис Христов“ Театрално представление
   за директори, учители, секретари на читалища



12.05.2018 г.  с. Строево Събор на селото

12.05.2018 г.  с. Желязно Събор на селото

12.05.2018 г.  с. Радиново Събор на селото

16-17.05.2018 г.  с. Граф Игнатиево Събор на селото

17.05.2018 г. 10:00 ч. с. Труд, ДГ „Бисер“ Спортен празник „Бързи, смели, сръчни“, с участието 
   на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

19.05.2018 г.  с. Войсил Събор на селото

19.05.2018 г.  с. Войводиново Събор на селото

24.05.2018 г.  с. Калековец Събор на селото

26.05.2018 г.  с. Бенковски Събор на селото

27.05.2018 г.  с. Костиево Събор на селото

27-28.05.2018 г.  с. Труд Събор на селото

28.05.2018 г. 14:00 ч. с. Динк, НУ „Отец Паисий“ Състезание между подготвителни групи
    „Добър ли си по български език?“, с участието 
   на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

01.06.2018 г. 10:00 ч. с. Бенковски Детски празник посветен на 1-ви юни

02.06.2018 г.  с. Царацово Събор на селото

05.06.2018 г. 10:00 ч. с. Войводиново, ДГ „Ралица“ Празник „Да сътворим ръка за ръка града
   на приятелството“, с участието на децата от
   групите, сформирани по проект „Заедно ръка за ръка –
    творим красота“ по ОП НОИР

16.06.2018 г.  с. Рогош        Събор на селото

05.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на малките селища – откриване

05-07.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите  
   от малките селища – хандбал

07-09.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите 
   от малките селища – футбол

09-11.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите 
11-13.07.2018 г.   от малките селища – баскетбол

13-15.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите 
15-17.07.2018 г.   от малките селища – волейбол

17-19.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите 
   от малките селища – борба свободен стил

20.07.2018 г.  с. Скутаре Събор на селото

19-21.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите
   от малките селища – лека атлетика

16-18.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите
   от малките селища – тенис на маса 

18-20.07.2018 г.   с. Маноле Държавни игри на спортистите
    от малките селища – шахмат

19-21.07.2018 г.  с. Маноле Държавни игри на спортистите 
   от малките селища – конен спорт

15.08.2018 г.  с. Динк Събор на селото

01.09.2018 г.  с. Труд, НЧ „Светлина – 1929“   Национален фолклорен фестивал „От извора“

01.09.2018 г.  с. Трилистник Събор на селото

08.09.2018 г.  с. Маноле  Събор на селото

08.09.2018 г.  с. Крислово Събор на селото

15.09.2018 г.  с. Царацово,  Фолклорен фестивал „По терлици и шевици“
  НЧ „Дядо Иван Арабаджията – 1926“

17-21.09.2018 г.  гр. Пловдив, открита сцена  Изява на фолклорните самодейни колективи от   
  в градската градина читалищата на територията на общината

21.09.2018 г.  с. Войводиново, НЧ „Виделина – 1928“ Есенен празник на общината

29.09.2018 г.  с. Ясно поле Събор на селото

26.10.2018 г. 9:00 ч. с. Маноле Тържествена литургия в храм „Свети Димитър“

26.10.2018 г. 10:00 ч. с. Маноле, ДГ „Мечта“ Песенен и Спортен празник за деца и родители“, с
   участието на децата от групите, сформирани по проект
   „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР

19.11.2018 г. 10:00 ч. с. Костиево, ДГ „Буратино“ Празник „Внимавай – аз преминавам“  
   Световен ден на жертвите на катастрофи 
   /Поканен полицай за изнасяне на беседа/, с участието  
   на децата от групите, сформирани по проект
    „Заедно ръка за ръка – творим красота“ по ОП НОИР


