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Информационният бюлетин „Култура на фокус“ е 
изготвен от Министерство на туризма със 
съдействието на Организациите за управление на 
туристическите райони и има за цел да представи 
основните културни събития в туристическите 
райони за м. януари 2023 г. Представената 
информация не е изчерпателна. Възможно е да 
настъпят промени в датите на посочените 
събития, поради което информация за точните 
дати на провеждане може да се получи от 
организаторите. 
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Международен фестивал на маскарадните игри 

"Сурва" ,  
Перник, 27-29.01.2023 г. 

 
Международният фестивал на маскарадните 
игри "Сурва"  се завръща след 3-годишно 
прекъсване за своето 29-то издание. В периода 
27–29.01.2023 г. Перник отново ще посрещне 
хиляди участници и гости за най-значимото в 
България и едно от най-големите в Европа 
маскарадно събитие. В основата на фестивала 
са сурвакарските и кукерските традиции на 
региона – една традиционна обредност, 
призната от ЮНЕСКО за част от световното 
нематериално културно наследство. Най-
зрелищната част от тридневната програма на 
фестивала е дефилето на маскарадни групи от 
страната и представянето на групите от 
чужбина. Началото на фестивала е поставено 
през 1966 г., а от 1985 г. се радва и на 
международно участие. Благодарение на него 
Перник е член на Федерацията на европейските 
карнавални градове. Събитието обикновено е 
съпътствано от множество други прояви - 
демонстрации, базари и т.н., като при 
предстоящото издание вниманието привлича 
научната конференция „Сурва“, организирана от 
Регионалния исторически музей в Перник. 
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Народен празник „Сурова“, селищата от област Перник, 
13-14.01.2023 г. 

 
Народният празник „Сурова“ се изпълнява по традиция всяка година на 13 и 14 януари в десетки селища в 
Пернишко. В основата на празника е маскарадната обредност, посветена на прехода от старата в новата 
година.  
Преките изпълнители на тази традиция са сурвакарските маскарадни групи с над 2500 участници в тях. 
Масовата част от тях са преоблечени с обърнати кожи или в дрехи, нарязани на пъстроцветни ресни, окичени 
със звънци и чанове. Носят маски от дърво или препарирани части от домашни животни, рога, опашки, птичи 
крила и пера. В рамките на тези два дни те играят, обхождат селата и изпълняват ритуали за благоденствие 
и прогонване на злите духове. От 2015 г. народният празник „Сурова“ е вписан в Представителния списък на 
нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. 

 

                
 

 
 

 

Общински сурвакарски празник „Тайнството на Сурва“, Радомир, 22.01.2023 г. 
 
Общинският сурвакарски празник „Тайнството на Сурва“ се провежда 
ежегодно в Радомир и на 22.01.2023 г. ще бъде неговото поредно издание. 
Празникът почива на вековните традиции на региона в маскарадната 
обредност, но неразделна част от него са и други прояви като кулинарни 
изложби на местни специалитети, сурвакарски работилници, беседи и 
изложби и това го превръща в едно от най-мащабните и значими събития за 
региона. Освен местните групи, празникът привлича участници от 
съседните региони и се възприема като своеобразна „репетиция“ за  
Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва” в Перник,  чиято 
естествена кулминация е дефилето на групите. Събитието няма конкурсен 
характер, а е просто едно цветно и шумно зрелище, изпъстрено с веселие и 
празнично настроение. 
 



 
СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

 

Календар на културните прояви в Софийски туристически район през м. януари 2023 г. 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

01.12.22-

31.03.23 

гр. София Ice Park Sofia 
 

  

18.10.22 - 

12.02.23 

гр. София Ретроспективна изложба на Лиляна Русева (1932 – 2009) Национална 

художествена галерия 

(Квадрат 500) 

http://nationalgallery.bg/bg/

visiting/kvadrat-500/ 

19.10.22 - 

05.02.23 

гр. София Изложба „Дечко Узунов/Васил Абаджиев. Автопортрети" Художествена галерия 

„Дечко Узунов“ 

http://dug.sghg.bg 

27.10.22 - 

21.05.23 

гр. София Експозиция „Сватбата“ РИМ-София director@sofiahistorymuseu

m.bg 

 04.11.22 - 

31.03.23 

гр. София Изложба „ДУХЪТ НА ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ“ Национален исторически 

музей 

http://www.historymuseum.

org 

22.11.22 - 

27.01.23 

гр. София Биенале на илюстрацията 2022 Издателство Българска 

илюстрация, Регионален 

исторически музей – 

София 

milena@bulgarian-

illustration.com 

24.11.22 - 

28.02.23 

гр. София Изложба „София – 100 лица в Балканската война“ Национален военно-

исторически музей 

http://militarymuseum.bg/ 

01.12.22 - 

31.03.23 

гр. София Изложба „Свързани корпуси“, Леда Старчева Къща-музей "Вера 

Недкова" 

  

08.12.22 - 

12.02.23 

гр. София Изложба „Бруто – нето“ на Румен Гашаров Софийската градска 

художествена галерия 

http://www.sghg.bg 

08.12.22 - 

26.03.23 

гр. София Изложба „ДЕТЕТО В ИЗКУСТВОТО НА СОЦИАЛИЗМА“ Национална галерия, 

Музей на 

социалистическото 

изкуство 

  

http://nationalgallery.bg/bg/visiting/kvadrat-500/
http://nationalgallery.bg/bg/visiting/kvadrat-500/
http://dug.sghg.bg/
mailto:director@sofiahistorymuseum.bg
mailto:director@sofiahistorymuseum.bg
http://www.historymuseum.org/
http://www.historymuseum.org/
mailto:milena@bulgarian-illustration.com
mailto:milena@bulgarian-illustration.com
http://militarymuseum.bg/
http://www.sghg.bg/
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14.12.22 - 

12.02.23 

гр. София Фотографска изложба "Пикасо /Picasso/ през погледа на Андре Вилер и 

Едуард Куин" 

Софийската градска 

художествена галерия 

http://www.sghg.bg 

15.12.22 - 

28.02.23 

гр. София Експозиция „Драган Тенев (1919 – 1999 г.) – живот, подвластен на 

знанието и на хората“ 

РИМ-София director@sofiahistorymuseu

m.bg 

15.12.22 - 

31.03.23 

гр. София Изложба "Древни находки. Нови открития. Археологически сезон 2022" Национален исторически 

музей 

http://www.historymuseum.

org 

01.01 гр. София Празничен новогодишен концерт, част от Новогодишен музикален 

фестивал 

Национален дворец на 

културата 

02/ 916 68 30 

01.01.22 -

28.02.23 

гр. София Изложба „Белезите на войната: загубеното архитектурно наследство 

на София“ 

Национален военно-

исторически музей 

http://militarymuseum.bg/ 

3.01. гр. Перник 70 години от откриването на Двореца на децата в Перник (01.01.1953 

г.), сега Обединен детски комплекс. 

Регионална библиотека 

„Светослав Минков“ - 

Перник 

Р. Симеонова  0887313104 

rb_pernik@abv.bg 

06.01. гр. Ботевград Тържествена церемония по повод 175 години от рождението на 

Христо Ботев – патрон на Ботевград  

Община Ботевград, НЧ 

„Христо Ботев 1884“ 

0723/69-148 

06.01. м. Зелин,  

гр. Ботевград 

Богоявленски водосвет и ритуал за изваждане на Кръста Община Ботевград, Храм 

„Пресвето Вознесение 

Господне“ 

0723/69-148 

06.01. гр. Трън Богоявление – Ритуално изваждане на Светия кръст Община Трън; НЧ "Гюрга 

Пинджурова-1895 г." 

  

6.01. гр. Сливница Честване на 175 години от рождението на Христо Ботев Народно читалище 

“Съзнание 1907“ 

Е. Добренова 

saznanie_sl@abv.bg  

0879020366 

7.01. гр. Сливница Отбелязване на 167 години от рождението на Стоян Михайловски – 

български поет и баснописец 

  

10.01. гр. Сливница Отбелязване на 101 години от рождението на Блага Димитрова   

12.01. гр. Сливница Отбелязване на 147 години от рождението на Джек Лондон – 

американски писател 

  

http://www.sghg.bg/
mailto:director@sofiahistorymuseum.bg
mailto:director@sofiahistorymuseum.bg
http://www.historymuseum.org/
http://www.historymuseum.org/
http://militarymuseum.bg/
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12.01. гр. Сливница Отбелязване на 119 години от рождението на Георги Караславов – 

български писател 

  

13 - 14. 01.  гр. Батановци, Бела 

вода, Богданов дол, 

Вискяр, Витановци, 

Голeмо Бучино, 

Дивотино, 

Драгичево, Зидарци, 

Кралев дол, 

Лесковец, Люлин, 

Мещица, Расник,  

Селищен дол, Черна 

гора, Ярджиловци 

Народен празник „Сурова“ в Пернишко – традиционни маскарадни 

игри (вписан от ЮНЕСКО в световната листа на нематериалното 

културно наследство). 

Народни читалища в 

общината 

  

13 - 14.01. Селища от Община 

Брезник - Кошарево, 

Долна Секирна, 

Ръжавец, Банище, 

Гигинци, Ноевци, 

Непразненци, 

Бегуновци, Слаковци, 

Сопица, Велковци, 

Садовик 

Народен празник „Сурва“ Народни читалища в 

общината 

  

18.01. гр. Сливница Отбелязване на 88 г. от рождението на Дамян Дамянов – български поет   

18.01. гр. Сливница Отбелязване на 83 г. от рождението на Недялко Йорданов – български 

поет 

21.01. гр. Брезник XVIII Общински маскараден фестивал „Сурова Брезник 2023“ Община Брезник, 

Народно Читалище 

„Просвещение – 1870 г.” 

Б. Борисов 

0893612923 

21.01. Селищата от община 

Перник 

Честване деня на родилната помощ. Ритуал за „Бабин ден” Народни читалища в 

общината 
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21.01. Селищата от община 

Радомир 

Честване деня на родилната помощ. Ритуал за „Бабин ден” Народни читалища в 

общината 

  

21.01. Селищата от община 

Брезник 

Честване деня на родилната помощ – „Бабин ден” Народни читалища в 

общината 

  

22.01. гр. Радомир  Общински сурвакарски празник, придружен с кулинарна изложба на 

традиционни зимни ястия 

Община Радомир Л. Николов 

 0899850299 

 e-mail: future_p@avb.bg 

27 - 29.01. гр. Перник Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“  Община Перник Ю. Ефремова, 076684244, 

0887969003, 

efremova_1@abv.bg 

http://www.surva.org/  

https://www.facebook.com/s

urvafest 

27.01. 

 

гр. Кюстендил Отбелязване на 170-годишнината от рождението на Ефрем Каранов НЧ "Братство" - 

Кюстендил 

И. Андонов 

078/52-63-95 

bratstvo_kn@abv.bg  

28.01 -

28.02. 

гр. Перник „Сурва арт“ – обща изложба  Художествена галерия - 

Перник 

Е. Темелкова 

076601983, 0887605088  

pk4art@yahoo.com 

 29.01. гр. Кюстендил 145 години от Освобождението на гр. Кюстендил Община Кюстендил , НЧ 

„Ген. Вл. Заимов 2013“  

Д. Укалска 

078/55-00-35; 078/55-00-37 

cultura_kn@abv.bg  

 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.surva.org%2F&h=AT2qO7zD30fLD-WG6q4w4Wy5GZMMPoorrQq52Jt10ea4IniirEOe6BHchSh43pnc5g5X3Cl0JiX9u62Mke8LxMQbir_5DO_hCQIr8yEQ8XRyeIiAVSBa8mKrBsFKeh99rSIkhl4BlQVVcm5SfFxVlA
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Станчинарски и русалийски игри 
 

Новогодишните маскирания – т.нар. станчинарски и русалийски игри са народни обичаи, запазили специфичния дух на местното население от Петрич и 

региона. Те са свързани с т.нар. „погани дни“ (мръсни дни), които започват от Коледа  /24 декември/ и завършват на Йордановден / 6 януари/. В миналото 

тези обичаи са се изпълнявали в продължение на целия посочен период, а днес – само в първия ден на всяка нова година. Традицията разказва, че 

станчинарските игри са обичай, характерен за местното население, докато русалийските игри са донесени от големите бежански вълни, залели Петрич 

и района след 1913 г. Негови носители са българските преселници от Кукушко, Гевгелийско и Енидже Вардарско. С течение на времето двата обичая са си 

взаимодействали и днес те са неразделна част от обредното наследство в този край на България. Само тук, на всеки 1-ви януари може да видите 

надиграването на стотици русалии, танцуващи техните бойни танци, които със специални обреди ще прогонят злото и ще пожелаят плодородна и 

успешна година. 
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Кукерски карнавал „СТАРЧЕВАТА“ 
 

В град Разлог от далечното минало битува карнавалът „Старчевата”, „Нова година в Разлог” 
или още „Сурва”. На този празник разложани се стремят да дадат нещо от себе си и на другите. 
Отправят се пожелания, наричания и благословии. На 1-ви януари всяка година в Разлог е шумна 
веселба и истински празник. От седемте квартала на града излизат сборни групи от кукери, 
моми и ергени в народни носии, сурвакарски групи, мечкари с мечки, смешници и оркестър от 
зурни и тъпани. Кукерите (чаушите) са облечени в кози кожи, а за главата е ушита от същата 
кожа специална маска, наречена чучулка, която се украсява с кози рога, сушени зеленчуци и 
текстилни орнаменти. Украсата върху чучулката определя мястото на кукера в йерархията на 
празничното хоро. Звънците (чановете) и тумбелците се опасват с дебел кожен ремък около 
кръста. В ръцете си кукерите държат бичове, изработени от волска опашка, които също са 
украсени. Кукерската група прави кръг, като в средата застава старейшината – възрастен мъж 
с житен сноп в ръце, облечен в празничен костюм за по-възрастни мъже от разложко, и e 
наметнат с ямурлук. По подаден от старейшината знак, първият кукер от групата влиза в 
кръга, коленичи и приема благословията на старейшината. След като се изправя,  кукерът 
размахва волската опашка, която държи в дясната си ръка и след този знак всички кукери 
скачат три пъти на място, а със звъна на чановете и тумбелците и със страховитите си кожи 
прогонват злите духове. Старейшината издига високо над главата си житния сноп, за да е 
здраве и берекет за новата година. Кукерите пазят хорото, на което са се хванали моми, ергени, 
деца и по-възрастни в красиви разложки носии. 
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Фестивал „Кукерски игри в Пиринско“, 

Благоевград,  08 януари 2023 г. 
 

Традиционният фестивал ,,Кукерски игри в 
Пиринско”, организиран от Община 
Благоевград, представя на жителите и 
туристите на града различни сюжети и 
персонажи, представяни от мъже, жени и 
деца с атрактивни и впечатляващи кожени 
маски и уникални костюми със звънци. 
Кукерският фестивал има за цел да прогони 
злото и да донесе берекет, здраве и 
плодородие. По традиция кукерите 
обикалят центъра на града с танци, игри и 
шум от звънци, за да прогонят злите сили. 
Всяка кукерска група има различни 
персонажи – баба, дядо, мечка, поп, 
невеста, младоженец, свекър, свекърва, 
всичко това преплита в себе си традиции, 
обичаи, минало и настояще. Събитието 
стартира с шествие, което тръгва от 
сградата на Съдебна палата в Благоевград 
и стига до площад ,,Георги Измирлиев”, 
където кукерите се представят пред жури. 
Фестивалът има състезателен характер – 
всяка група се оценява от жури и получава 
точки в различни категории. Всяка група 
разполага с 20 минути, за да представи 
своята програма. Кукерите са хората, 
които обичат и пазят традициите, които 
ни карат да се чувстваме горди, че сме 
българи.   

 

 

 



 

РИЛО-ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                      

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

01.01. Община Банско Традиционен кукерски празник  
Централен площад „Никола Вапцаров” 

Община Банско infocenter@bansko.bg 

м. януари гр. Банско              
Музеен комплекс 

Честване на 175 години от рождението на Христо Ботев 

м. януари гр. Банско                  
Музеен комплекс 

Честване на 145 години от рождението на Пейо Яворов 

м.януари гр. Банско 
Читалище      
„Никола Вапцаров" 

Честване на 160 години от рождението на Алеко Константинов – 
„Щастливеца” – открит урок с ученици 

  

01.01. гр. Петрич Станчинарски и русалийски игри Община Петрич oa_petrich@mbox.contact.bg 

01.01. с. Джерман         
Община Дупница 

По традиция в с. Джерман, общ. Дупница, се организира „Кукерско 
шоу“. В него участие вземат най-голямата кукерска група на 
територията на община Дупница, както и други местни групи. 
Кукерското шоу стартира рано сутринта, като за здраве и берекет 
кукерите посещават всички къщи в селото, орисват за здраве и гонят 
злите сили от домовете на хората.  След като обиколят всички домове, 
групите се събират на стадиона в с. Джерман, където се представят 
пред дошлата публика. 

Община Дупница Отдел  "Култура" 
Община Дупница 
тел.0701/ 5-92-46 
0879/523-488 

01.01. гр. Разлог Кукерски карнавал „СТАРЧЕВАТА“ 
На 1-ви януари всяка година в Разлог е шумна веселба и истински 
празник. От седемте квартала на града излизат сборни групи от 
кукери, моми и ергени в народни носии, сурвакарски групи, мечкари 
с мечки, смешници и оркестър от зурни и тъпани. Кукерите (чаушите) 
са облечени в кози кожи, а за главата от същата кожа е ушита 
специална маска, наречена чучулка, която се украсява с кози рога, 
сушени зеленчуци и текстилни орнаменти. Украсата върху чучулката 
определя мястото на кукера в йерархията на празничното хоро. 
Звънците (чановете) и тумбелците се опасват с дебел кожен ремък 
около кръста. В ръцете си кукерите държат бичове, изработени от 
волска опашка, които също са украсени. 

Община Разлог Община Разлог                                        
отдел ОКМДС                            
okmds@razlog.bg 
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06.01. Община Долна баня Богоявление/Йордановден 
В община Долна баня всяка година се чества Йордановден или 
Богоявление. В сутрешните часове на празника в храм „Успение на 
Пресвета Богородица“ се извършва божествена света литургия. 
Литургията е последвана от освещаване и благославяне на водите на 
р. Бистрица, намираща се до църковния храм на Долна баня, от 
свещеник. По стара традиция след освещаване на водите на р. 
Бистрица се хвърля кръст, за който в ледените води се хвърлят десетки 
долнобанци, а след изваждането на свещения предмет от 
замръзналите води на реката, се извива дълго ледено/мъжко хоро. 
Това културно събитие всяка година събира стотици зрители в град 
Долна баня. 

Община Долна баня Ц. Стефанова 
tswetelinastefanowa91@abv.
bg 

06.01. гр. Дупница Ритуално хвърляне на Богоявленския Кръст и Ледено хоро                                                                 
по повод християнския празник „Богоявление“. В храмовете на град 
Дупница ще се проведе празнична света литургия, след която по 
традиция във водите на река Джерман ритуално ще се хвърли 
Богоявленският Кръст. Във водите на реката мъже от община Дупница 
играят „ледено хоро“, след което се „хвърлят“ в надпревара за 
изваждането на Кръста. След края на ритуала, мъжът, извадил 
Богоявленския Кръст, орисва за здраве всички присъстващи. 

Община Дупница Отдел  "Култура" 
Община Дупница 
тел.0701/ 5-92-46 
0879/523-488 

06.01. гр. Самоков Богоявление с традиционното хвърляне на Кръста във водите на р. 
Искър. 

Община Самоков  

08.01. гр. Благоевград Фестивал „Кукерски игри в Пиринско“                                                                    Община Благоевград община Благоевград                
Направление „Култура“                                                            
culture@blagoevgrad.bg                                   
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12.01. Община Долна баня Ден на освобождението на Долна баня от Турско робство. 
Всяка година община Долна баня поднася цветя и отдава почит към 
загиналите за свободата на град Долна баня. За целта през 2008 г.  е 
поставена паметна плоча на градския център с имената на загиналите 
при Освобождението от Турско робство долнобанци. Оттогава малки 
и големи отдават почитта си към опълченците и борците за свободата 
на Долна баня, като поднасят цветя, споменават имената им и 
рецитират стихове за подвизите им. 

Община Долна баня Ц. Стефанова 
tswetelinastefanowa91@abv.
bg 

14.01. гр. Дупница 145 години от Освобождението на гр. Дупница – възстановка на 
събитията                                       
На 14.01.2023 г. се навършват 145 г. от Освобождението на град 
Дупница. По традиция общината организира историческа възстановка, 
по спомените на Никола Лазарков, на събитията от 1878 г., когато 
дупничани посрещат освободителите на града – майор Орлински и 
неговия ескадрон. „Шествие на свободата“ преминава през улица 
„Орлинска“ и улица „Николаевска“ до площад „Свобода“, където се 
поднасят венци и цветя на паметните плочи на Опълченците от 
дупнишко. 

Община Дупница Отдел  "Култура" 
Община Дупница 
тел.0701/ 5-92-46 
0879/523-488 

14 - 15.01. гр. Самоков Денят на снега Община Самоков 
 

21.01. гр. Разлог Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на 
,,бабите‘‘ – жените, които помагат на младите булки и невести, които 
са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на 
желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните 
жени акушерки, които са ,,бабували‘‘ на родилките, както и на 
посвещаване на новороденото за пръв път в обществото. Празникът 
има два основни момента: поливане на ,,бабата‘‘ и бабиното хоро.  

Община Разлог Община Разлог                                        
отдел ОКМДС                            
okmds@razlog.bg 

31.01. гр. Благоевград              
Голяма зала на                     
ГХГ – Благоевград 

,,Нарисувано в галерията” – изложба с рисунките от Коледното ателие 
в Градската художествена галерия. Коледното ателие е част от 
Коледния фестивал в Благоевград. Любителите могат да рисуват на 
чаша чай в артистичната обстановка на галерията, като се подготвят 
всеки път различни тематични натури. 

Община Благоевград община Благоевград                
Направление „Култура“                                                            
culture@blagoevgrad.bg 
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ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

3.01 - 
14.02. 

гр. Силистра Двадесет и втори национален поетичен конкурс „Любовта е 
пиянство или пиянство от любов" – под патронажа на д-р 
Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра 

Община Силистра   

3 - 
30.01. 

Регионална 
библиотека 
„Партений Павлович“, 
първи етаж 

160 години от рождението на Алеко Константинов  (1863 – 
1897) – изложба от библиотечни документи 

Регионална библиотека 
„Партений Павлович" 

  
  

3 - 
30.01. 

Делото на Христо Ботев в българската литература – изложба 
от библиотечни документи от фондовете на РБ „П. Павлович” 

3.01. Художествена галерия 
–  
гр. Силистра  

Гостуваща изложба „Казанова – митът в огледалото на 
визуалното изкуство” – оригинални творби на Салвадор Дали, 
Кес ван Донген, Пол-Емил Бека, Рокуел Кент и Федерико 
Фелини от частната колекция на Василий и Александър 
Кесаури в партньорство с Art Expo SIA 

Художествена галерия – 
Силистра 

  

6.01. Понтон под хотел 
„Рига“ 

Богоявление – литийно шествие от Катедрален храм „Св. 
Троица“, Богоявленски водосвет на понтона под хотел „Рига“ 

Община Русе   

6.01. Православен храм 
„Св. равноапостоли 
Петър и Павел“,       р. 
Дунав 

Богоявление /Йордановден/ – Света литургия, Велик 
водосвет, отслужени от митрополит Яков и свещеници, лития 
до река Дунав, спасяване на Кръста 

Община Силистра   

6.01. Народни читалища в 
Община Силистра 

175 години от рождението на Христо Ботев – беседи и 
презентации за живота и безсмъртното дело на поета. 
Поднасяне на венци и цветя пред паметници и паметни плочи 
на Христо Ботев. 

Народни читалища в 
Община Силистра 

  

6.01. НЧ „Светлина – 1906“ 
с. Смилец 

175 години от рождението на Христо Ботев – подреждане на 
кът и прожекция на филма „Свобода или смърт“ 
                                                  

НЧ „Светлина – 1906“ с. 
Смилец 
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6.01. НЧ „П. Хилендарски – 

2006“ с. Айдемир 
Урок по българщина, литературна програма и презентация 
„Спомени за Ботев“ 

НЧ „П. Хилендарски – 2006“ 
с. Айдемир 

  

6.01. с. Красно Градище Богоявление (Йордановден), хвърляне на Кръста в реката Община Сухиндол и 
Кметство Красно Градище 

Т. Василева, 0882/258739 
Tatyana.Vasileva@suhindol.egov.bg 

6.01. Брегът на р. Дунав – 
Кейова стена  

Велик Богоявленски водосвет (Йордановден) Община Тутракан, 
Дирекция "Хуманитарни 
дейности", Православна 
църква 

Д. Иванова 
тел.: 0866 /60 621  
tutrakan@b-trust.org 

6.01. гр. Свищов, 
местността 
„Паметниците“ и с. 
Вардим, 
Лодкостоянката, общ. 
Свищов, обл. В. 
Търново 

Пресъздаване на обичая „Йордановден“ Община Свищов, Народно 
читалище „Трудолюбие – 
1907“ с. Вардим 

Р. Маринов 
0631/607-47 
rosen.marinov.bg@gmail.com 
Р. Василева  
tryd1907@abv.bg 

6.01. гр. Търговище, 
шадраван на пл. 
„Свобода“ 
 

Ритуално хвърляне на Богоявленския кръст Архиерейско 
наместничество и Община 
Търговище 

0601/68 693, 694 kultura_t@mail.bg 

6.01. При моста в. Росица 
край с. Лесичери, 
община Павликени 

Богоявление – ритуал за вадене на Богоявленския кръст Община Павликени  Началник отдел "ХД" 
0610/51327  
otdelhdsu@abv.bg  

6.01. Община Лом  Богоявление/Йордановден – ритуал за вадене на 
Богоявленския кръст 

Община Лом  Н. Стефанова, главен експерт 
МСМДСК 

7.01. гр. Русе, Зала 
„Филхармония“  

Нова година в Малката Виена – Празничен Новогодишен 
концерт  

Държавна опера – Русе   

7.01. с. Косово, община 
Брегово, област Видин 
 

„На Вурдума“ – пресъздаване на стар народен обичай  Народно читалище 
„Просвета – 1927”, с. 
Косово 

Р. Кирилова 
0886/ 769 282 
prosveta_kosovo@abv.bg 

7.01. "Срещната чешма“,  
с. Караисен, община 
Павликени 

Пресъздаване на народния обичай „Иванови влачуги“ НЧ "Добра Надежда – 
1896", с. Караисен 

Секретар на читалището 
0888/282636, tarikat_1982@abv.bg  
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9.01. гр. Свищов, обл. 

Велико Търново 
„Алекови празници“ – 160 години от рождението на 
Щастливеца. Отчитане резултатите от Международния 
конкурс за къс хумористичен разказ „Алеко“ (09-13.01.2023) 

Община Свищов; 
Международна фондация 
„Алеко Константинов“; 
Редакцията на вестник 
„Стършел“ 

  

10.01. онлайн Национален виртуален конкурс Народно читалище „Христо 
Ботев – 1910“ с. Голямо 
Соколово 

А. Ахмедова, 0895/608 822 
ncitaliste_sgs@abv.bg 

14.01. с. Бойница, Община 
Бойница, Област 
Видин 

Традиционен бал на стари народни носии НЧ "Надежда – 1903" И. Станкова, 0882/ 216 680 

17.01. Художествена галерия 
– Русе  

Международно биенале „Данубиан“ (17-31.01.) Художествена галерия – 
Русе  

 

19.01. гр. Кула, Област Видин  Пресъздаване на народен обичай „Къпачи на Ивановден“ Народно читалище 
„Просвета-1882“, гр. Кула 

0938/ 32 171, chitalishte_kula@abv.bg 

20.01. с. Гиген, Община 
Гулянци, Област 
Плевен 

Традиционни маскарадни игри с надиграване и парад на 
автентични носии „Мечкарско хоро” 

Кметство и Народно 
читалище „Искра”, с. Гиген 

И. Минков, 0887/ 918 579 

21.01. с. Гара Орешец, 
Община Димово, 
Област Видин 

Битов ритуал „Бабуване“ Народно Читалище 
„Народен будител1927 г.“ 

0888/ 863 929, 
naroden_buditel1927@abv.bg 

21.01. МБАЛ – гр. Тутракан, 
читалища в Община 
Тутракан 

Бабинден – възстановка на стар български обичай Народни читалища – с. 
Старо село, с. Шуменци, с. 
Варненци 

Д. Иванова, тел.: 0866 /60 621 
tutrakan@b-trust.org,  
С. Коева – с. Старо село; 0877449394 
vuzrajdane7637@abv.bg 

21.01. Народни читалища в 
Община Силистра 

Традиционно честване на Деня на родилната помощ 
/Бабинден/ с възстановени обичаи и общоселски тържества 

Народни читалища в 
Община Силистра 

  

21.01. Община Лом  Традиционно честване на Деня на родилната помощ 
/Бабинден/ 

Община Лом  Наталия Стефанова, главен експерт 
МСМДСК 

mailto:tutrakan@b-trust.org
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24.01. РБ „Партений 

Павлович“, зала 
„Диоген Вичев“ 

Церемония по връчване на годишните награди  „Читател на 
годината – 2022” 

Регионална библиотека 
„Партений Павлович" 

 

28.01. гр. Разград Ден на град Разград Община Разград 084/ 618 241, kultura@razgrad.bg 

29.01. гр. Търговище 145 години от Освобождението на Търговище 
Тържествено отбелязване 

Община Търговище 0601/68 693, 694, 604 
kultura_t@mail.bg 

януари гр. Търговище 
Център за младежки 
дейности и 
инициативи 

Обявяване на Общински конкурс за творчество  
„Слово и багра“ 

Център за младежки 
дейности и инициативи 

0601/65 214 cmditrg@gmail.com 
Д. Марчева 

януари с. Стража Национален конкурс "Куклата на баба" Народно читалище 
„Развитие – 1926“, с. 
Стража 

0886 213 190 
ilianapetrova1958@abv.bg 
И. Петрова 

януари гр. Търговище 
ЦПЛР- Обединен 
детски комплекс 

Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“ Център за подкрепа за 
личностно развитие –
Обединен детски комплекс 

М. Савова, 0601/64 538, 
odk_tg@abv.bg 

януари гр. Търговище, 
Художествена галерия 
„Никола Маринов“, з. 
2 

„Коледна и новогодишна изложба на търговищките 
художници“ 

Художествена галерия 
„Никола Маринов“ 

П. Проданов, 0601/67 760 
hgnmarinov@mail.bg 

януари  гр. Търговище Ден на българското кино Образцово народно 
читалище „Напредък – 
1864“ 

Г. Кръстева, 0601/67 501 
evroint@abv.bg 

януари - 
март 

гр. Търговище, 
Училище „Св. 
Седмочисленици“ 

Изложба „Реликви на Свободата“ по повод 145 години от 
Освобождението на Търговище 

РИМ - Търговище М. Жечева, Н. Ставрев 0601/ 65 216;  
0879 254 276 trgmuseum@abv.bg 

 

 



 

  
СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
  

 
 

Богоявление, 6 януари , гр. Ловеч 
Празникът започва със Златоустова Света литургия от 9.00 ч. в катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“. 
От 11.00 ч. е Великият водосвет и освещаването на воинските знамена на площада пред храма.  Участват 
членовете на Националното дружество „Традиция“ – регионални клонове, както и почетен строй на 
военнослужещи от военните поделения в Троян и Ловеч. Традиционното хвърляне на Кръста в река Осъм е от 
11.30 ч. от Богоявленския мост на площад „Екзарх Йосиф II“. 

 
 

 

 
Национален зимен салон на изкуството – ХГ "Недялко Каранешев", гр. Горна Оряховица, 03 – 06.01.2023 г. 

„Зимен салон на изкуството“ отваря врати за посетители през декември 2022 г. и ще остане в железничарския град 
до 6-ти януари 2023 г. 53-ма художници и приложници от София, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Велико Търново, 
Долна Оряховица, Пазарджик, Плевен, Казанлък, Джулюница, Долни чифлик участват в събитието.  Изложбата 
представя утвърдени автори, събрали опитност в национални и международни формати, както и млади имена, 
правещи своите първи творчески крачки. Тази своеобразна еклектика в креативен план обединява чрез изкуството 
всеки един от творците в общото търсене на себеизява,. Богатството от представени техники на традиционната 
и съвременна живопис и графика, на фотографията и приложните изкуства, придават многообразен характер на 
експозицията. Сюжетната канава отразява пъстра и многолика емоционална образност, щедро разгледана от 
индивидуален светоглед.  
 

 
 

Отбелязване на 169 години от рождението на Стефан Стамболов , 30 януари 2023 г., град Велико Търново 
 
Военен ритуал и поклонение пред паметта на големия български държавник и великотърновец Стефан 
Стамболов. Празничен благослов и военен ритуал по полагане на цветя на признателност. 

 
 



 
СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
  

 

   ПРОЯВА /И  КОНТАКТИ 

 гр. Горна

Г.Оряховица 

 
Деница Иванова- Александрова тел. 
0879 104 271 

гр. Ловеч община 
Ловеч

19.02 

omurtag@abv.bg 

гр.
община 

Велико Търново 411 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ритуал „Мъжко хоро“  
по повод Богоявление,  

гр. Калофер 
 
Атракция за туристите е 
обичаят, който се изпълнява 
в Калофер – „мъжкото хоро“ в 
ледените води на река 
Тунджа по повод 
Йордановден. Ритуалът е с 
кандидатура за включване в 
списъка на световното 
културно наследство на 
ЮНЕСКО и се е превърнал в 
емблема на града.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
 

 
 
 

175 години от рождението на Христо Ботев, гр. Калофер 
 

Събитията се провеждат в родния град на поета и революционер Христо Ботев и 
започват с полагане на цветя пред паметника на неговата майка Иванка Ботева. В 
двора на НМ „Христо Ботев“ звучи първото публикувано стихотворение на големия 
поет – „Майце си“. 

 
 

 
 

 

 

 
 

„Пеене на пръстените - наричане“, с. Челопеч 
 

„Пеене на пръстените – наричане“ – възпроизвеждане на народен обичай от НЧ „Труд и постоянство 1901 
г.“.  Според отколешния челопешки обичай „Пеене на пръстените“ старата година се изпраща с пускането 
на пръстени и късмети в менчето, в което е била натопена украсена дрянова пръчка. С песните „Сбирайте 
се, малки моми“ и „Провикнал се Здравко“ се приканват мало и голямо да се съберат на площада, да 
поиграят хоро и да оставят нишан в котлето. Сутринта на първи януари се събират отново около 
дряновата пръчка. Проверява се дали е замръзнала водата в котлето с късметите, пеят се обредните 
песни и започва наричането. Мома изважда от менчето пръстени, а най-сладкодумната жена ги нарича. 
На кой се пада много здраве, на други пари, екскурзии, успехи в учението и всичко, що душа иска. Накрая се 
плисват водата и житото от менчето с благословията за берекет и просперитет на прекрасното село 
Челопеч и неговите жители!  



 

ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
 

ДАТА 
 

МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОРИ 

 
ЗА КОНТАКТИ 

 
 

 
1.01. с. Чавдар, община 

Чавдар, Софийска 
област 

Възпроизвеждане на обичая „Пеене на пръстените“ Община Чавдар 
Народно читалище 
„Надежда – 1900“, с. Чавдар 

М. Комитова, 0885859216 
 

1 .01. и 
14 .01. 

с. Душанци, община 
Пирдоп, Софийска 
област 

Възпроизвеждане на обичая „Пеене на пръстените“ Община Пирдоп и Народно 
читалище „Напредък 1869”; 
Народно читалище 
„Светлина 1910” 

М. Шентова,  07181/5242 
Ц. Бръмбева, 07181/5680 
З. Кънева, 07181/5242 

1 .01. с. Челопеч, община 
Челопеч, Софийска 
област      

„Пеене на пръстените – наричане“ – възпроизвеждане на 
народен обичай 

Народно читалище „Труд и 
постоянство – 1901 г“, с. 
Челопеч 

М. Луканова, 0895 552 984                           
Р. Костова, 07185/24-32 

1 .01. гр. Копривщица „Напяване на пръстените“ – пресъздаване на народен обичай НЧ "Х.Н.Д.Палавеев – 1869", 
гр. Копривщица  

М. Димова, 0877008266 

3 .01. гр. Пирдоп 
 

Честване на 145 години от Освобождението на Пирдоп 
 

Община Пирдоп  
М. Шентова, 07181/5242 

6 .01. гр. Казанлък Богоявление – Ритуал за спасяване на Кръста във водите на 
Старата река 

Община Казанлък Отдел "Култура и туризъм"  
0431 99546 

6 .01. гр. Казанлък Честване на 175 години от рождението на революционера и 
поет Христо Ботев 

Община Казанлък Отдел "Култура и туризъм"  
0431 99546 

6 .01. гр. Калофер Богоявление – Ритуал „Мъжко хоро“ в ледените води на р. 
Тунджа 

Кметство Калофер Кметство Калофер: 03133 22 50 

6 .01. гр. Калофер 175 години от рождението на революционера и поет Христо 
Ботев 

Кметство Калофер 
Народно читалище „Христо 
Ботев – 1869” 
Национален музей „Христо 
Ботев” 

Кметство Калофер: 03133 22 50  
А. Първанова: 0897940634  
Директор на НМ "Христо Ботев" 088 
666 38 38 



ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
     

6 .01. гр. Стрелча 175 години от рождението на Христо Ботев 

Община Стрелча; 
Исторически музей; НЧ 
„Просвещение 1871“; 
Образователни институции 

Р. Загорска 03532/2020 
Н. Петкова 03532/3533 
М. Няголова 03532/2077 

6 .01. гр. Стрелча Богоявление Община Стрелча 
Р. Загорска 03532/2020 
М. Няголова 03532/2077 

6 .01. гр. Сопот 
Ритуално хвърляне на Кръста по повод Богоявление 
(Йордановден) 

Община Сопот Секретар: 031 346 003 

8.01 гр. Казанлък 

Отбелязване на 145 години от Освобождението на Казанлък 
от османско владичество – поклонение в двора на девически 
манастир ,,Въведение Богородично“ в памет на жертвите и 
героите на Освобождението на града 

Община Казанлък 
Отдел "Култура и туризъм" 
0431 99546 

8 .01. гр. Карлово Отбелязване на 145 години от Освобождението на Карлово 
Община Карлово 
Военно поделение 34750, 
Военен клуб 

Отдел „Образование и култура” 
0335 54515  

9 .01. с. Шейново 
Отбелязване на 145 години от боевете при Шипка и 
Шейново 

Община Казанлък 
Отдел "Култура и туризъм" 
0431 99546 

13.01. 
гр. Сопот, общ. Сопот, 
обл. Пловдив 

Отбелязване на 145 години от Освобождението на Сопот Община Сопот Секретар: 031 346 003 

13.01. гр. Стрелча Отбелязване на 145  години от Освобождението на Стрелча 

Община Стрелча 
Исторически музей – 
Стрелча 
НЧ „Просвещение – 1871“, 
гр. Стрелча 
Образователни институции в 
община Стрелча 

Р. Загорска 03532/2020 
Н. Петкова 03532/3533 
М. Няголова 03532/2077 



ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
     

17.01. гр. Сливен Отбелязване на 145 години от Освобождението на гр. Сливен Община Сливен 
Отдел "Култура", Тел: 044 611221; 
044 611222 

18.01. 
с. Виден, община 
Павел баня, обл. Стара 
Загора 

Храмов празник и празник на с. Виден с откриване на 
войнишки паметник – паметна плоча на полковник Васил 
Хаджиилиев – герой от войните. 

Община Павел баня 
Й. Енева 
04361/ 3260 

18.01. 
с. Тулово, община 
Мъглиж, обл. Стара 
Загора 

Ритуал „Джамал“  
НЧ „Заря – 1905 г.“ 
с. Тулово 

С. Минчева 
0897 703 591 
Т. Димитрова 
0878 534 994 
nch_zarq_1905g@abv.bg 

 
 

 
 
 



ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 

ДАТА МЯСТО 

 
КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОРИ ЗА КОНТАКТИ 

06.01.  гр. Димитровград, 
на брега на р. 
Марица 

Богоявление / Йордановден – Водосвет и хвърляне на Кръста във 
водите на река Марица 
Желаещите да скочат в студените води за спасяването на Кръста се 
записват в църквата „Св. Димитър“. За всеки участник са предвидени 
торбичка с рекламни материали от общината, грамота и паричен 
стимул. За участника, извадил Кръста, е предвидена награда, пита и 
вино. 

Община 
Димитровград, 
Църковно 
настоятелство при 
храм „Св. Димитър” 

hsd@dimitrovgrad.bg 
spd_2001_@abv.bg   
+359885060308, 0391/68282  

08.01. с. Крепост, 
община 
Димитровград, 
Народно 
читалище „Селска 
пробуда – 1927” 

Ден на родилната помощ – възстановка на традиционни народни 
обреди и обичай „Подливане”. Началото на възстановката се 
организира в сградата на читалището. На Бабинден се почитат бабите 
– акушерки. Празникът е изцяло женски и изключва мъжко 
присъствие. 

Народно читалище 
„Селска пробуда – 
1927”, с. Крепост, 
Кметство с. Крепост 

hsd@dimitrovgrad.bg 
spd_2001_@abv.bg   
+359885060308, 0391/68282 

21.01.  с. Ябълково, 
община 
Димитровград,  
Народно 
читалище „Христо 
Ботев – 1871” 

Ден на родилната помощ – Бабинден (районен празник) 
В програмата участват фолклорната група, кръжокът по художествено 
слово и танцовият състав на читалището. Организират се кулинарни 
изложби под мотото „Сръчните ръце на баба”. 

Народно читалище 
„Христо Ботев – 1871”, 
с. Ябълково 

jabalkovo1871@abv.bg 
Председател – Д. Димитров 
Секретар – С. Грозева 

13.01 - 
15.01. 

гр. Чирпан, 
Паметник 
Яворов/Къща 
музей „Пейо К. 
Яворов” 

Яворови януарски дни - 145 години от рождението на Пейо К. Яворов Община Чирпан / Къща 
музей „ П. К. Яворов”/ 
Фондация „Яворов“ 

А. Паскалева 
obrazovanie@chirpan.bg 
08888410721 

Последната 
седмица 
 на януари 

гр. Пазарджик – 
Концертна зала 
„Маестро Георги 
Атанасов” 

Международен фестивал – Зимни музикални вечери „Проф. Иван 
Спасов” 
Фестивалът за симфонична и съвременна музика ще се проведе за 48 
пореден път. Музикалният форум е изключително престижен за 
града, региона и страната. Гостуват именити музиканти от страната и 
чужбина, изявяват се и млади български таланти. 

Община Пазарджик, 
Симфоничен оркестър 
Пазарджик, 
Министерство на 
културата 

 



 
ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "РОДОПИ" 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

ДАТА МЯСТО 
 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 
 

ОРГАНИЗАТОРИ ЗА КОНТАКТИ 

14.01. Община Брацигово 
Мемориален парк 
"Априлци" 

178 години от рождението на В. Петлешков. Организира се 
поклонение пред паметника на героя в мемориален парк 
"Априлци". Там се намира и другият паметник – 3 пламъка 
на огъня, на който е горял Васил Петлешков и където изрича 
заветните си думи: „Сам съм, други няма. Други не търсете.“ 

Народно читалище “Васил 
Петлешков – 1874”; 
Община Брацигово; 
Начално училище 
”Васил Петлешков” 

Г. Василева 
03552 2060 
vp_1874@abv.bg 
И. Стефанова 
тел.03552 2065 вътр.120 
obrazovanie_brvo@abv.bg 



 
ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

14.12.2022 - 
13.01.2023 

гр. Шумен Изложба – живопис „Цветни момичета“ на Арт 
школа „Чифлигарови“ 

РБ „Стилиян Чилингиров“ 054/ 877 332 

6.01. гр.  Варна 
 

Поднасяне на венци на паметника на Христо Ботев в 
Алеята на Възраждането в Морската градина 

Община Варна, Дирекция 
„Култура и духовно 
развитие” 

052/820 352, office@varnaculture.bg 

6.01. гр. Варна Ритуал на Първа буна с хвърляне на Кръста във 
водите на Варненския залив 

6.01. гр. Велики Преслав Ритуално хвърляне на Богоявленския кръст Църковни настоятелства, 
община Велики Преслав, 
читалища от общината 

0538/4 43 15, info@velikipreslav.bg 

6.01. гр. Вълчи дол 175 години от рождението на Христо Ботев Културен дом Вълчи дол dimitrova1923@gmail.com 

11 - 31.01. гр. Балчик Картинна изложба от фонда на Културен център 
„Двореца” – „Дворцова мистика” 

Държавен културен 
институт – Културен 
център „Двореца”, гр. 
Балчик 

0879/ 205 297, culture@dvoreca.com 

21.01. гр. Велики Преслав Ден на родилната помощ – поздрав за бивши 
акушерки и първото бебе в общината 

Община Велики Преслав 0538/4 43 15, info@velikipreslav.bg 

29.01 с. Осмар, Община Велики 
Преслав 

„Винария 2023“ – традиционна дегустация на вино 
и пелин 

НЧ „Съгласие 1882“, 
кметство Осмар 

 

 

 



 
БУРГАСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

 
 

ДАТА МЯСТО 

 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОРИ ЗА КОНТАКТИ 

 

06.01. м. Докузак,    
гр. Малко Търново 
област Бургас 

Празнична литургия, Велик Богоявленски водосвет  и 
хвърляне на Светия кръст във вода. Мъжко хоро във 
водите на водопад Докузак. 

Община М. Търново; 
Дирекция „Култура, 
образование и спорт“; 
Народно читалище 
„Георги Попаянов 1914“ 
 

М. Патронова 
05952/ 30 77 
patronova_marija@abv.bg 
М. Дренчева 
05952/ 31 05 
milena_dren4eva@abv.bg 

 
07.01. 

 
с. Кошарица 
Община Несебър 

 
Ритуално къпане на зетьове 

 
Община Несебър и 
Кметство с. Кошарица 

С. Михалева 
Читалище „Светлина” 
с. Кошарица, тел. 0876 112060 
k.biblioteka@abv.bg 

14 .01. с. Кошарица 
Община Несебър 

Регионален празник на суджука 

януари Читалища от общината Отбелязване на празника  
„Бабинден” 

Люляково, Просеник, 
Ръжица 

М. Чолак – отг. Култура  
m.cholak@obstinaruen.com 
cultura_ruen@abv.bg 
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https://bulgariatravel.org/bg/ 

 
https://www.tourism.government.bg/ 

 


