
 

 

 

 

Майски дни в Община Николаево 2022 
 

ПРОГРАМА 
 

11.05.2022 г. Откриване на майските дни в община Николаево 

09.00 часа – Храмов празник – честване 125 години от построяването на храма- празнична 

света литургия 

 

12.05.2022 г.  

10.30 часа – Тържествено изпращане на абитуриентите от професионална гимназия 

„Атанас Дамянов“ гр. Николаево, випуск 2022 година 

 

13.05.2022 г.  

10.30 часа – Десета областна панорама на професионалното образование и кариерното 

ориентиране 2022 година / ПГ „Атанас Дамянов“ гр. Николаево 

 

16.05.2022 г. Ден на масовия спорт 

10.00 часа -  Колоездене - мама, татко, баба, дядо и аз се състезаваме / пред общината 

11.00 часа - Колоездене / Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево 

12.00 часа – Скачане на въже за ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 

гр. Николаево 

13.00 часа – Турнир по футбол на малки вратички за учениците от ПГ„Атанас Дамянов“ 

гр. Николаево 

 

18.05.2022 г. 

10.00 часа – Пролетен карнавал на деца от ДГ „Снежанка“ и филиали с. Едрево, с. Елхово 

и с. Нова махала / Централен парк гр. Николаево) 

18.00 часа – Постановка „Чичовци“ на драматичен театър „Гео Милев“ гр. Стара Загора / 

НЧ „Васил Левски 1923“, кино-салон 

 

19.05.2022 г. 

10.00 часа – Откриване на изложба с творби на местните художници и творци Янка 

Савова и Моника Иванова / помещението, западно от кафе-аперитив на Николай Турлаков 

 

20.05.2022 г. 

14.00 часа – Преглед на художествената самодейност / гр. Николаево, център 

 

23.05.2022 г. 

13.00 часа – Традиционна среща на ръководството на община Николаево с учителите и 

читалищните дейци   

18.30 часа – Празничен поздравителен концерт с участието на народните певци Веско 

Василев и Деница Янкова, и танцова формация „Танцът на вятъра“ / централен парк гр. 

Николаево  

 

24.05.2022 г. 

09.00 часа – Благодарствен молебен / Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево 

10.00 часа – Празнично шествие 

10.30 часа – Празничен поздравителен концерт / централен площад 


