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Информационният бюлетин „Култура на 
фокус“ е изготвен от Министерство на 
туризма със съдействието на Организациите 
за управление на туристическите райони. Той 
има за цел да представи основните културни 
събития в туристическите райони за месец 
февруари 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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СЪБИТИЕ НА ФОКУС ЗА ФЕВРУАРИ 2023  
 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ -  
ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПОДВИГА И САМОЖЕРТВАТА НА АПОСТОЛА 

 
СЪБИТИЕ ДАТА МЯСТО ОРГАНИЗАТОРИ ЗА КОНТАКТИ 

     

Откриване на фотодокументалната 
изложба на НМ „Васил Левски“ – 
Карлово: „Бунтът на духа – основна 
сила по пътя към свободата“. 
Представяне на нови документи, 
свързани с Васил Левски. 

02.02 гр. София, Галерия „Средец“ 
Министерство на културата 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  

Отбелязване на 150 години от гибелта 
на Васил Левски 
 

18-19 .02.2023 г. гр. Карлово, Област Пловдив  Община Карлово, 
Национален музей 
„Васил Левски”, 61-ва 
Стрямска механизирана 
бригада 

Д. Чаушева, 
0335/ 93 489, 
V_levski_museum@mail.orbitel.bg 
https://www.karlovo.bg/home.html; 
https://vlevskimuseum-bg.org/bg/ 

Възпоменателни събития по повод 150 
години от гибелта на Апостола на 
българската свобода Васил Левски 

18-19 .02.2023 г. гр. Ловеч, Община Ловеч; 
Къкринско ханче; с. Голям 
извор, Община Тетевен 

Община Ловеч,  ХГ „Проф. 
Теофан Сокеров“, Ловчанска 
света митрополия, община 
Тетевен 

Община Ловеч  
И. Николова, 068/ 688 299 
https://www.lovech.bg  
Илиян Маринов - кмет на с. Голям 
извор - 0878 99 67 68 

150 години от гибелта на Апостола на 
свободата – Васил Левски. Полагане на 
цветя пред паметника на Апостола на 
свободата в Морската градина. 

18 (19) . 02.2023 г. Морската градина Община Варна, Дирекция 
„Култура и духовно развитие” 

052/820 352, office@varnaculture.bg 

150 години от гибелта на Апостола на 
свободата 

18 .02.2023 г. гр. Казанлък, общ. Казанлък, 
Област Стара Загора 

Община Казанлък 0431/99546; ct.kz@kazanlak.bg 

150 години от обесването на Васил 
Левски 

18 .02.2023 г. Кюстендил, Паметника на 
Васил Левски 

Община Кюстендил Д. Укалска - 078/55-00-35; 078/55-00-
37; cultura_kn@abv.bg 

Факелно шествие  "150 години 
безсмъртие" 

18 .02.2023 г. гр. Петрич  Община Петрич 0745 69112 

Отбелязване на 150 години от гибелта 
на Васил Левски 

18 .02.2023 г. с. Чавдар, общ. Чавдар, Област 
Софийска 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
община Чавдар 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  
07189/ 2305 

150 години безсмъртие – гражданско 
поклонение пред паметника на Васил 
Левски 

18 .02.2023 г. гр. Левски, Област 
Плевен 

Община Левски и 
Народно читалище „Георги 
Парцалев-1901“, гр. Левски 

С. Сашкова, 
0889/ 686 190, 
chit_partzalev@abv.bg 

https://www.karlovo.bg/
https://bulgariatravel.org/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d1%80/
https://bulgariatravel.org/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d1%80/
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Конкурс-рецитал „Левски вечно ще 
живее” 

18 .02.2023 г. гр.  Кнежа, Област 
Плевен 

Община Кнежа и 
Народно читалище 
„Борба-1896” – гр. Кнежа 

0877/ 202 239 

Отбелязване на 150 години от гибелта 
на Васил Левски 

18-19.02.2023 г. Община Твърдица, 
Област Сливен 

Народни читалища в 
община Твърдица 

Н. Денева, 
0878/ 966 260, 
ic_tvarditsa2004@abv.bg 

Традиционен поход - поклонение, 
посветен на паметта на Васил Левски 

19.02.2023 г. 
 

гр. Асеновград, 
Област Пловдив 
 
 
 

Община Асеновград, 
ВФ 24490, училища, 
Архиерейско 
наместничество 

0331/ 62 161 
 
 
 

VI Общински конкурс „Жива памет за 
Апостола“ 

19.02.2023 г. гр. Вълчедръм, 
Област Монтана 
 
 

Първо основно училище 
„Васил Левски“ –                         
гр. Вълчедръм, Община 
Вълчедръм 

К. Риджолска, 
0894/ 472 735, 
vdrm_1ou@abv.bg 
 

Отбелязване на 150 години от гибелта 
на Васил Левски - конкурс за есе на 
тема „Саможертвата” 

19.02 2023 г. гр. Кърджали 
 
 

Община Кърджали и 
Общински комитет 
„Васил Левски” 

0361/67389 

Отбелязване на 150 години от 
обесването на Васил Левски 

19.02.2023 г. 
гр. Търговище Община Търговище 

0601/ 68 693, 
kultura_t@mail.bg 

Отбелязване на 150 години от гибелта 
на Апостола на свободата Васил Левски 

19.02.2023 г. гр. Смолян Община Смолян, РИМ 
„Стою Шишков“, 
народни читалища 
ППМГ „Васил Левски“ – 
гр. Смолян 

И. Стоев, 
0878/ 888 644, 
i.stoev@smolyan.bg 

Отбелязване на 150 години от гибелта 
на Апостола на свободата Васил Левски 

19.02.2023 г. гр. Ямбол Община Ямбол, 
Профилираната гимназия 
„Васил Левски“ –  
гр. Ямбол 

046/ 661 990, 
yambol@yambol.bg 

  

mailto:vdrm_1ou@abv.bg
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

 

 

141 години от рождението на  
Владимир Димитров – Майстора. 

Връчване на Националната награда за живопис 
„Владимир Димитров – Майстора“ 

01.02.2023 г. 
 

По традиция на 1 февруари,  когато е рожденият ден 
на Владимир Димитров-Майстора, в Художествената 
галерия в Кюстендил, носеща неговото име, на 
тържествена церемония се връчва Националната 
награда за живопис „Владимир Димитров – 
Майстора“. Наградата е учредена съвместно от 
Община Кюстендил, галерия „Владимир Димитров – 
Майстора“, Министерството на културата и Съюза на 
българските художници и се присъжда ежегодно на 
един български художник за изключителните му 
постижения в изобразителното изкуство през 
изтеклата година. 
Церемонията и 141-ата годишнина от рождението на 
Майстора са чудесен повод за посещение на 
Художествената галерия с нейните експозиции от над 
200 творби, сред които централно място заема 
Постоянната изложба „Владимир Димитров –
Майстора“ – най-голямата в страната с негови 
творби. 

 

 
 

 

 
 

http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg/mod.php?menu=370100&mod=userpage&page_id=191
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg/mod.php?menu=370100&mod=userpage&page_id=191
https://www.kustendil.bg/index.php?lang=bg
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

 

 

Концерт на Глен Милър Оркестра 
10.02.2023 г. 

След над 5000 концерта световноизвестният Glenn Miller Orchestra се 
завръща в България. С концерт в зала 1 на НДК бендът ще отбележи 
своята 35-та годишнина на сцена. За това време Glenn Miller Orchestra 
се утвърждава сред най-известните биг бенд формации на световната 
сцена, посветила своето изкуство на суинга и творчеството на 
легендарния Глен Милър. В своите изпълнения бендът залага на 
качеството на музиката и автентичността на интерпретациите. 
Програмата за концерта, по думите на основателя на бенда Уил 
Салдън, ще отведе публиката на пътешествие през ерата на суинга 
като представи вечни мелодии, поднесени в незабравими 
аранжименти и изпълнение с майсторство, емоция и чар. 

 

 
Източник: https://glennmillerorchestra.com/ 

 
 

 

Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА 
15-17.02.2023 г. 

В периода 15-17 февруари 2023 г. в Интер Експо Център – София за 39-ти път ще се 
проведе Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА – най-
голямото туристическо изложение в България, утвърдило се като ключово събитие 
за туристическата индустрия. Традиционно изложението се организира под егидата 
на Министерство на туризма и привлича участници от страната и чужбина – 
национални и регионални бордове по туризъм, браншови организации, 
туроператори и туристически агенции, хотели и курорти, но също производители и 
доставчици на хотелско, СПА и фитнес оборудване, транспортни компании и др. И 
тази година организаторите от „Прим Експо“ са се погрижили за богата съпътстваща 
програма с редица професионални събития, презентации и атракции. Обичайно, 
първият ден на събитието предоставя достъп само за професионалистите, докато 
през следващите дни изложението е отворено и за широката публика. 
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

 

Календар на културните прояви в Софийски туристически район през м. февруари 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/vi

siting/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@sofiahistorymuseum.

bg 

04.11.22 - 

31.03.23 

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

музей 

http://www.historymuseum.or

g 

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 

  

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@sofiahistorymuseum.

bg 

15.12.22 - 

31.03.23 

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

музей 

http://www.historymuseum.or

g 

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/
http://militarymuseum.bg/
http://www.sghg.bg/
http://www.sghg.bg/
mailto:director@sofiahistorymuseum.bg
mailto:director@sofiahistorymuseum.bg
http://www.historymuseum.org/
http://www.historymuseum.org/
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

     

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

16.12.22 - 

19.03.202

3 

София, НГ - Двореца Жорж Папазов - Осветителят Национална галерия https://nationalgallery.bg/ 

 

01.01.22 -

28.02.202

3 

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

София“ 

Национален военно-

исторически музей 

http://militarymuseum.bg/ 

1.02. гр. Кюстендил, 

Художествена 

галерия „Владимир 

Димитров – 

Майстора”;  

Къща-музей  

„Вл. Димитров- 

Майстора“, 

с. Шишковци 

141 години от рождението на Владимир Димитров – Майстора. 

Връчване на Националната награда за живопис „Владимир Димитров – 

Майстора“ 

Министерство на 

културата; СБХ; Община 

Кюстендил; ХГ „Владимир 

Димитров - Майстора“; НЧ 

„Вл. Димитров-

Майстора“, с. Шишковци 

Д. Укалска - 078/55-00-35; 

078/55-00-37; 

cultura_kn@abv.bg 

В. Господинов - 078/55-00-29 

artgallery_ themaster@mail.bg 

1.02. гр. Ботевград, м. 

Зелин 

Традиционно честване на Трифон Зарезан Община Ботевград, 

Дружество „Орханиец” 

0723/69-148 

02.02. 

11:00 

часа 

 

гр. София, Галерия 

„Средец“ 

(Министерство на 

културата) 

Откриване на фотодокументалната изложба на НМ „Васил Левски – 

Карлово: „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“. 

Представяне на нови документи, свързани с В. Левски. 

  

04-05.02. гр. София Фестивал „Евъргрийн фест София“ Фондация „Музика 

Вива“ и Музикално- 

издателска къща „Студио 

Артес“ 

Р. Коцева, 

0888/ 220 721 

10.02. гр. София, НДК Кралете на суинга – Оркестърът на Глен Милър   

15.02. гр. Ботевград, 

Пл. „Освобождение“ 

125 години от рождението на Дико Илиев – композитор, музикант и 

диригент 

Общински духов оркестър 

– Ботевград, Община 

Ботевград 

0723/66-198, 0723/66-197 

https://nationalgallery.bg/
http://militarymuseum.bg/
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

     

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

15.-17.02. гр. София, Интер 

Експо център 

„Ваканция и СПА експо“ „Прим Експо“ ЕТ 02 8657265, 02 8657365;  

primexpo@primdesign.com 

16.02. гр. София, Концертен 

комплекс "България" 

Концерт посветен на 125-годишнината на БТА Софийска филхармония; 

Концертен комплекс 

"България" 

00359 2 988 31 95; 

office@sofiaphilharmonic.com   

18.02.  

11.00 

часа 

гр. София, 
Националната 
художествена 
галерия 

Откриване на експозиция, посветена от 150-годишнината от гибелта на 

Апостола на свободата Васил Левски. 

 https://nationalgallery.bg/bg/c

ontacts/ 

18.02. гр. София, Централен 

военен клуб 

Cento Vini (винено изложение) Aci Food LTD office@acifood.com 

18.02. гр. Кюстендил, 

Паметника на Васил 

Левски 

150 години от обесването на Васил Левски Община Кюстендил  Д. Укалска - 078/55-00-35; 

078/55-00-37; 

cultura_kn@abv.bg  

24.02. гр. София, НДК Томас Андерс и Modern Talking Band (концерт)   

25.02. гр. Елин Пелин, 

Софийска област 

VII Национален фестивал „Празник на 

любовта и виното“ за стари градски и 

шлагерни песни 

Народно читалище 

„Елин Пелин 1896“ –  

гр. 

Елин Пелин 

Д. Петрова, 

0899/ 938 097, 

chitaliste_elinpelin@abv.bg 

26.02. гр. Драгоман Пресъздаване на обичая "Поклади" НЧ "Драгоман 1925"  

28.02. гр. София, НДК "Една нощ в операта с музиката на Queen" (концерт) Държавна опера – 

Пловдив 

 

28.02. гр. София, Концертен 

комплекс "България" 

Празничен съвместен концерт на Софийската филхармония и 

Гвардейския духов оркестър 

Софийска филхармония; 

Гвардейски духов 

оркестър Концертен 

комплекс "България" 

00359 2 988 31 95; 

office@sofiaphilharmonic.com  

Национален дворец на културата: Програма 

Софийска опера и балет: Програма за м. февруари 2023 г. 

Националната художествена галерия 

Галерия „Средец“ 

https://www.ndk.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.operasofia.bg/calendar/2023-02
https://nationalgallery.bg/bg/
https://mc.government.bg/page.php?p=58&s=440&sp=0&t=0&z=0
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„Цар на виното“ 

04.02.2023 г., с. Дъбрава 
 

Празник на виното ще се проведе на 
04.02.2023 г. в село Дъбрава, където по стар 
български обичай ще бъде извършен и ритуал 
по зарязване на лозята. 
Традиционно, както всяка година, така и тази 
ще има и дегустация на винени напитки от 
местни производители. 
Инициативата има и конкурсен характер, като 
ще бъдат присъдени награди „Цар на виното 
2023“. Ще бъдат връчени още и грамоти за 
„Най-добро бяло вино“, „Най-добро червено 
вино“, „Най-добро розе“, „Най-пенливо вино“, 
„Най-омайно вино“, „Най-бурно вино“, „Най-
пивко вино“, „Най-мераклийско вино“, „Най-
деликатно вино“, „Най-сгряващо вино“ и 
„Божествен еликсир“. 
След церемонията по коронясване на Цар на 
виното за 2023 година, празникът ще 
продължи с музикална програма. 
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Снимка: ГХГ - Благоевград 

 
Изложба ,,Любов и вино”, Градска художествена галерия - Благоевград 

 
Традиционна обща изложба ,,Любов и вино”, посветена на св. Трифон Зарезан и св. Валентин, ще 
се открие на 14.02.2023г. /вторник/ от 18:00 ч. в Градската художествена галерия – Благоевград. 
Изложбата  винаги е била любопитна за творците. Темата ,,Любов и вино” е сериозна мотивация 
за творчество, която вълнува художниците още от древността. Великолепни произведения, 
създадени на тази тема, могат да се видят във всички големи музеи по света. Когато мисли на тази 
тема, всеки автор неминуемо се натъква на едно странно противоречие между „любовта“ и 
„виното“, защото няма любов без вино и няма вино без любов. Разочарование от едното често 
води до опиянение от другото и може би точно заради това през вековете любовта и виното 
шестват заедно. 
Градската художествена галерия предоставя своите зали за настоящата изложба на всички 
художници от гр. Благоевград и региона, които обичайно са провокирани от темата „Любов и 
вино“ за една силна и емоционална експозиция, която включва в себе си всички жанрове на 
изобразителното изкуство. 
 

Факелно шествие  "150 години безсмъртие" 
Петрич, 18.02.2023г., 18:00 ч. 

 

В израз на всенародната обич и преклонение пред примера на Апостола, гражданите на Петрич се  
обединяват във възпоменателно факелно шествие. Хиляди хора изминават разстоянието от градския 
площад до паметника „Народни будители”. Под съпровода на равномерен барабанен ритъм, шествието 
се повежда от младежи с портрет на Апостола в ръце и 12-метров национален трибагреник.  Шествието 
започва от градския площад и завършва до паметник „Народни будители”. 
Светлината на 400 факли символизира огъня на народноосвободителните борби, в чиито пламъци са 
загинали свидни синове и дъщери на майка България. Мълчаливият ход със сведените глави на 
участниците са онези минути, в които оставаме сами с непреходния подвиг и саможертвата на героите.  
Под надслов „Помним те, Апостоле” и с пламенни слова продължава програмата в Петрич за почитане на 
150-годишнината от гибелта на Васил Левски. 
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Празник на лозаря и винаря 
Гр. Петрич, 14.02.2023г. 

 
Петричкият край се слави с отглеждането на 
едни от най-хубавите сортове грозде и 
прекрасни вина, донесли прослава на целия 
регион. Πpaзниĸът нa лозаря и винаря в 
oбщинa Πeтpич щe ce пpoвeдe нa 14 фeвpyapи 
и стартира oт 11:00 ч. в местността „Хановете”. 
Πpoгpaмaтa е opгaнизиpaнa oт oбщинa Петрич 
и зaпoчва c мoлeбен зa здpaвe и бepeĸeт. Πo 
тpaдиция се извършва pитyaлът пo зapязвaнe 
нa лoзятa, ĸaĸтo и oцeнявaнeтo и 
нaгpaждaвaнeтo в ĸoнĸypca „Цар на виното“, 
пpoизвeдeнo oт пocлeднaтa peĸoлтa гpoздe.  
B ĸoнĸypca yчacтвaт винoпpoизвoдитeли oт 
oбщинa Πeтpич. Oцeнявaнeтo ce извъpшва нa 
мяcтo oт жypи, вĸлючвaщo oпpeдeлeни oт 
oбщинcĸaтa aдминиcтpaция cпeциaлиcти, чpeз 
мeтoдa „cляпa дeгycтaция”. Kлacиpaнитe нa 
пъpвитe мecтa щe пoлyчaт пpeдмeтнa нaгpaдa, 
гpaмoтa и плaĸeт.  

 

 



  13 

 

РИЛО-ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

                                                       

 

Дни на отворените врати за винарните от Мелнишко    
 

Традиционните Дни на отворените врати за винарните от Мелнишко ще се проведат през уикенда на 17-19.02.2023, по случай празника на 
лозарите и винарите Св. Трифон Зарезан.   
Винарните от региона отварят вратите си за посетители. Очаквайте ритуален богослов и зарязване на лозята, турове на винарните, дегустации 
на новите реколти,  музикални и танцови програми на открито с фокус върху местната култура и фолклор и по традиция върху местните вино 
и храна. Мисията на обединените винопроизводители от Мелнишко е да популяризират висококачественото вино от местни и международни 
сортове и възможностите за винен туризъм в региона на Мелник.  
Участващи винарни в Дните на отворени врати са:  

 Айя Естейт https://ayaestatevineyards.com/ 

 Вила Мелник, с. Хърсово, www.villamelnik.com 

 Златен Рожен, с. Капатово, https://www.zlatenrozhen.bg/ 

 Капатово Фемили Естейт, с. Зорница, http://www.kapatovo.bg/ 

 Либера Естейт, с. Зорница, www.liberaestate.com 

 Лозеница Естейт, с. Лозеница, https://www.facebook.com/AngusWine 

 Орбелия, с. Коларово https://www.orbeliawinery.bg/ 

 Орбелус https://www.facebook.com/OrbelusOrganicWinery 

 Рупел, с. Долно Спанчево https://rupel-wine.com/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0.../ 

 Семейно Имение Зорница, с. Зорница, www.zornitzaestate.com 

 Синтика http://sinticawinery.com/home/ 

Всяка от винарните е обявила своята празнична програма чрез своите канали за комуникация – уебсайт и социални медии.  
За улесниение на посетителите в региона е създадена картата Винени Маршрути Мелник с дигитална версия на адрес https://melnik-wine-
routes.web.app/bg/. Тя включва всички основни винени обекти плюс други туристически забележителности в региона – Мелник, Сандански и 
Петрич, Роженски манастир, Рупите и Златолист, Хераклеа Синтика, Самуиловата крепост, спа и минерални бани и други.  
Търсете повече подробности за програмата на всяка винарна на техните официални страници, както и в събитието „Дни на отворени врати за 
винарните в Мелнишко 2023“ във Фейсбук:  https://www.facebook.com/events/3078759662423673/ 
Инициативите се провеждат с подкрепата на община Сандански и община Петрич. Ще бъде осигурен и безплатен транспорт между 
винарските изби – маршрутът и графикът ще бъдат обявени скоро чрез каналите на събитието.  
 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fayaestatevineyards.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TMDNBwJNOXAp2sdgS1LM_Ru4j_HUoeRh0IdU4g-urX_cnWkvh9_4k9ZQ&h=AT3fZrF7BV5bO7u-X4-QVmTfMHaSxYTv_ocUJ7w9_NuF4VlEc-1W0B70bNipU-3kZOUzNPvWE0g2iarjpvs55CSYHucc_dStSFIV4HvvdUaxchda7LjlLxFmV2UfQKxJwA&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1vbOPohtLgf6NO9QZDrFaj4rbGLMBkOSeil8X43JsAnsJzgLzIByjvB-rTGDfn1pZeCMSE0dgq-cAyMxLIhHGsEMDLQvT9bGB_Uao8pIfgioFENqZCwsNtZDZy6AGcyCMLByaK2iPxkB0XbsLDEIXb05bsiLPAHZiTtNOHKfMleXfXWQOA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.villamelnik.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ODoUgjbbmEOZgv9fbPxz7nWPwMFu4ZZGvBCZ-pgyufcMfBLIYaBKfVTw&h=AT30DRbEvNeylCJw2Yazz-g8X3TjOVXMBHhhcafBQLXEgv62-EVdGXRkEN1AZz0wdVsY4FtdB-rg9viTpdOtAIpA1JDauAWm9oD1sdDPR-EG6ONEnuMwXwEaQJxSJf7Mqw&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1vbOPohtLgf6NO9QZDrFaj4rbGLMBkOSeil8X43JsAnsJzgLzIByjvB-rTGDfn1pZeCMSE0dgq-cAyMxLIhHGsEMDLQvT9bGB_Uao8pIfgioFENqZCwsNtZDZy6AGcyCMLByaK2iPxkB0XbsLDEIXb05bsiLPAHZiTtNOHKfMleXfXWQOA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zlatenrozhen.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zpKp0fpR659RC3hh6yN2wuZgtRVJBVF-Iwick2C_D9mDWYsgoq9SwRPw&h=AT0C-GIJcw14mrCfwFuBFylRe24rwkvm4n5dKwp1l-jUIe_YgdAeizwLMi0DGL_cu3dsW16r1UhJmIyRQN_T6N6Q-vEPsZ5Dgd0JJtmlOC4l1mLDiDYb_OSrmXXW1w0ovg&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1vbOPohtLgf6NO9QZDrFaj4rbGLMBkOSeil8X43JsAnsJzgLzIByjvB-rTGDfn1pZeCMSE0dgq-cAyMxLIhHGsEMDLQvT9bGB_Uao8pIfgioFENqZCwsNtZDZy6AGcyCMLByaK2iPxkB0XbsLDEIXb05bsiLPAHZiTtNOHKfMleXfXWQOA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kapatovo.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR33OMzegE4FnjG9oznEbzhQgg_w_jX-WZ2s_6Iyh2-ESzYSbpKGC-luWbo&h=AT36gXm4Ts3bas-TpqeUMDHAzVpF3fqMcSRW6W4XejwJFs6dR3ZOc4HkVf_gT6j6GveQscM_fOQc7Tf8hSEdLfqgYgqjnVMsMg0QmIIVaqZ-krI7FLJZRwQDLckofFL2sQ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1vbOPohtLgf6NO9QZDrFaj4rbGLMBkOSeil8X43JsAnsJzgLzIByjvB-rTGDfn1pZeCMSE0dgq-cAyMxLIhHGsEMDLQvT9bGB_Uao8pIfgioFENqZCwsNtZDZy6AGcyCMLByaK2iPxkB0XbsLDEIXb05bsiLPAHZiTtNOHKfMleXfXWQOA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.liberaestate.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K6YoMSCRhLFDPAEBRoo8ytUqmzaLlq0kiy9_nNFZ2enJBB9IWsJNOFIc&h=AT26tCNUMgzJOadYgf4V-M9_NtsN4uNprUqIOc-wZYm5VMKwfGw9cn4xUnTY86FK_nsZs-HPQP_YonjrHZrNGcSmfyJTpK3VxEuwjKwxelYN7mS0jPXUcErKw-4NBfxdDA&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1vbOPohtLgf6NO9QZDrFaj4rbGLMBkOSeil8X43JsAnsJzgLzIByjvB-rTGDfn1pZeCMSE0dgq-cAyMxLIhHGsEMDLQvT9bGB_Uao8pIfgioFENqZCwsNtZDZy6AGcyCMLByaK2iPxkB0XbsLDEIXb05bsiLPAHZiTtNOHKfMleXfXWQOA
https://www.facebook.com/AngusWine
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.orbeliawinery.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR33OMzegE4FnjG9oznEbzhQgg_w_jX-WZ2s_6Iyh2-ESzYSbpKGC-luWbo&h=AT3lJLlkpd5LtJMZKbQtZMLpW1neAzHFfpegoFl0O7KciVbMAiuXdGNY7lNKKKYTebEnTzZG3N-XzKfeAH_oB0d5mWzpbBqC02-rN7kdvjuf_BqMf8khnCgUsoEsnBLNvQ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1vbOPohtLgf6NO9QZDrFaj4rbGLMBkOSeil8X43JsAnsJzgLzIByjvB-rTGDfn1pZeCMSE0dgq-cAyMxLIhHGsEMDLQvT9bGB_Uao8pIfgioFENqZCwsNtZDZy6AGcyCMLByaK2iPxkB0XbsLDEIXb05bsiLPAHZiTtNOHKfMleXfXWQOA
https://www.facebook.com/OrbelusOrganicWinery
https://rupel-wine.com/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-2023/?fbclid=IwAR0N6Hmq69c_yrPnhiSsYn5Mw5ewMfd_N3SHIZOhBP4tP82WC8i1LQbTYmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zornitzaestate.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1h09gs79B_6OnlzTT3ihNv39v8foHW1DkB8eKkliFxxJ3aJcmY-e13nKc&h=AT1UEBo2XShvlnn4jH_wm4qrObFpXUJsd0FY0QKOAb-jdLsxN18yqovjd-8WkMZHJuWK55Xka66C5iLT1MU9ra4M5FuQIgCz_cAImSb2Yjuk-47XhdYeveczFlG4YEDzIQ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1vbOPohtLgf6NO9QZDrFaj4rbGLMBkOSeil8X43JsAnsJzgLzIByjvB-rTGDfn1pZeCMSE0dgq-cAyMxLIhHGsEMDLQvT9bGB_Uao8pIfgioFENqZCwsNtZDZy6AGcyCMLByaK2iPxkB0XbsLDEIXb05bsiLPAHZiTtNOHKfMleXfXWQOA
http://sinticawinery.com/home/?fbclid=IwAR0ypF63aOiM3pVFp_K-4T_49Z3Wa7E2APcYhXaWVsNDNsSv__L8NQBEa8k
https://melnik-wine-routes.web.app/bg/
https://melnik-wine-routes.web.app/bg/
https://www.facebook.com/events/3078759662423673/
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ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

04-05.02. гр. Мелник, Община 
Сандански, Област 
Благоевград 

Фестивал на мелнишкото вино „Златен грозд“ Община Сандански, 
Сдружение за Мелник 

В. Илиева, 
0882/ 050 169 

04.02. с. Дъбрава,     
Община 
Благоевград 

„Цар на виното“                                                                            Община Благоевград culture@blagoevgrad.bg 

04.02  – 
21.03. 

Община Банско     
„Къща на занаятите" 

Зимни наричания и обичаи от Банско Община Банско infocenter@bansko.bg  

08.02. Община Самоков Честването на 110 години от победата в Булаирската битка                                             
Честване на победата в Булаирската битка – паметните стели на 
Читалище-паметник „Отец Паисий-1859” - град Самоков  ще бъде 
отбелязано с тържествена заря проверка с участието на Национална 
гвардейска част. 

Община Самоков www.samokov.bg  
 

14.02. гр. Петрич,                         
местност Хановете 

Празник на лозаря и винаря                        
 

Община Петрич oa_petrich@mbox.contact.bg  

17.02. гр. Сандански, 
Област Благоевград 

Изложба „Епископия Партикополис“ Археологически музей – 
гр. Сандански 

 0892/ 253 176, 
museum_sandanski@mail. 
Bg  

17-19.02. 
 

гр. Мелник и 
региона 

Дни на отворените врати за винарните от Мелнишко 2023 
 

Обединени 
винопроизводители от 
Мелнишко                                      
С подкрепата на               
община Сандански                     
и   община Петрич 

https://melnik-wine-
routes.web.app/bg/ 
 

18.02. 
 
 

Община Банско     
„Къща на занаятите" 
 

Конкурс за най-добра вълнена мартеница 
 
 

Община Банско 
 
 

infocenter@bansko.bg 
 
 

25.02. гр. Благоевград Фестивал на кукерските костюми 
„Кукерски игри в Пиринско“ 

Община Благоевград С. Домозетска, 
0877/ 428 791 

mailto:culture@blagoevgrad.bg
mailto:infocenter@bansko.bg
http://www.samokov.bg/
mailto:oa_petrich@mbox.contact.bg
https://melnik-wine-routes.web.app/bg/
https://melnik-wine-routes.web.app/bg/
mailto:infocenter@bansko.bg
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ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

26.02. 
 
 
 

Община Самоков 
 
 
 

Поклади  /Сирни заговезни/ в самоковския край се нарича Поклади, 
Прошки или Простени поклади. Най-яркият обичай за Поклади е купата. 
Палят се големи огньове (купи) от хвойна, а хората се събират около тях 
и се „прощават“. 

Община Самоков 
 
 
 
 

http://www.samokov.bg/ 
 
 

 

26.02. 
с. Аканджиево, 
Община Белово, 
Област Пазарджик 

Кукерски празник, парад на кукерските игри 
Кметство и Народно 
читалище –  
с. Аканджиево 

Д. Шуманова, 
0877/ 896 258, 
prosveta_1958@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.samokov.bg/
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Арт салон „За любовта“ 
 
Община Русе, ОП „Русе арт“ и Клуб на дейците на културата 
организират Арт салон „За Любовта…” от 10 до 17 февруари 2023 г. 
Салонът включва разнообразна програма по жанрове, посветени на 
любовта. По традиция арт салонът се провежда съвместно с ДТ „Сава 
Огнянов“ и Държавна опера – Русе. 
 
Акцент в тазгодишното издание са Фотографската изложба „Дуети“ на 
лауреати от конкурса „Запази духа на Русе“: Красимира Пастирова, 
Мирела Партинова, Иво Ботев, Петър Стаменков, Севдалин Дончев. 
Със специалното участие на Симеон Лютаков. /10-24.02/ 
 
Програмата включва още Концерт на утвърдени русенски поп 
изпълнители и артисти със специалното участие на Дует „Шик“ 
/12.02/, концерт на  Биг бенд Русе със солист Михаела Филева/ 16.02/, 
спектакли. Събитията ще се проведат в залите на Доходно здание. 

 

 

 
 

 

https://www.ruseart.info/%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5/
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„Да прогоним злото заедно" –  
традиционен празник на кукерите и маските  

с. Айдемир 
 

Силистренското село Айдемир е домакин на най-големия в 
Североизточна България Празник на кукерите и маските. 
Проявата се организира от Община Силистра, Кметство 
Айдемир  и Народно читалище „Родолюбие 2006 г“, село 
Айдемир. Събитието е с конкурсен характер. В него участват 
групи от цялата страна – кукери, джамали, бабугери, старци 
и бразаи. Журито има за задача да оцени участниците в 
категории, като кукерски групи, индивидуални кукерски 
маски. 

 
 

Трифон Зарезан –  
ритуално зарязване на лозите в много населени места в общините в 

Дунавски туристически район.  
 

Празник на Община Сухиндол 
 

 

              
 Снимка: Община Сухиндол 

 
 

 
 

https://suhindol.bg/wps/portal/municipality-suhindol/home
https://suhindol.bg/wps/portal/municipality-suhindol/home
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  ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                      
 

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   

януари - 
март 

гр. Търговище, 
Училище „Св. 
Седмочисленици“ 

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

Регионален исторически 
музей - Търговище 

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

Февруари -
септември 

гр. Търговище „Бисерче вълшебно 2023“ Регионална библиотека 
„Петър Стъпов“ 

0601/64 507 libtg@mail.bg, Росица 
Куцарова 

февруари 

гр. Търговище,  
Център за младежки 
дейности и 
инициативи 

Обявяване на конкурс за творчество от отпадъчни материали 
„Еко фантазии“ 

Център за младежки 
дейности и инициативи 

0601/65 214 cmditrg@gmail.com, 
Даниела Марчева 

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

Национална изложба „Ноев ковчег“  Художествена галерия 
„Никола Маринов“ 

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

февруари Ресторант 
„Палермо“,  
гр. Тутракан 

„Тутракан и виното“ – празник на виното –  
конкурс за най-добро домашно вино 

Община Тутракан, 
производители на домашно 
вино 

Даринка Иванова 
Даниела Стелиянова 
0866/60 621 
tutrakan@b-trust.org 

10.02. гр. Силистра, Област 
Силистра 

Отбелязване на 145 години от 
освобождението на Силистра 

Община Силистра 086/ 816 287, 
kultura_ss@abv.bg 

11.02. гр. Червен бряг, 
Област Плевен  

Традиционен кукерски празник  Община Червен бряг 
 

Д. Белчева, 
0885/ 150 553, 
dbelcheva@chervenbryag.bg 

10 -17.02. гр. Русе Арт салон „За любовта...“ Община Русе, Общинско 
предприятие „Русе арт“, 
Клуб на дейците на 
културата 

М. Савов, 
082/ 874 049, 
ruseart@gmail.com 

mailto:libtg@mail.bg
mailto:libtg@mail.bg
mailto:cmditrg@gmail.com
mailto:cmditrg@gmail.com
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  ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                      
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

13.02. гр. Мездра, Област 
Враца 

Дионисиеви празници Община Мездра, 
Археологически 
комплекс „Калето” 

С. Петкова, 
0879/ 830 900, 
sedefka_petkova@abv.bg 

14.02. гр. Видин XXV Конкурс-концерт „Песен на Св. Валентин” Община Видин С. Сюлейман, 
0879/ 597 155 

14.02. гр. Исперих, Област 
Разград 

Изложба „Археологическо лято 2022 година“ Исторически музей – 
гр. Исперих 

08431/ 47 83 

14.02. 
 
 
 
 

гр. Силистра  
 
 
 
 

Двадесет и втори национален поетичен конкурс „Любовта е 
пиянство или пиянство от любов” – отчитане и връчване 
на наградите. 
 
 

Община Силистра и 
Литературно сдружение 
„Реката и приятели” – 
Силистра 
 

Отдел „Култура“ 
kultura_ss@abv.bg 
телефон за връзка: 
086/816287 
086/816258 

14.02. гр. Сухиндол Празник на Община Сухиндол Община Сухиндол  

14.02. с. Ново село, 
Община 
Ново село, Област 
Видин 

Празник на Община Ново село. Ритуал „Зарязване“ 
 

Община Ново село, 
Народно читалище 
„Земеделец 1874” 
 

М. Борисова, 
0893/ 293 674 
 

18.02. гр. Левски, Област 
Плевен 

150 години безсмъртие – Гражданско поклонение пред 
паметника на Васил Левски 

Община Левски и 
Народно читалище 
„Георги Парцалев-1901“ – 
гр. Левски 

С. Сашкова, 
0889/ 686 190, 
chit_partzalev@abv.bg 

18 .02. гр. Кнежа, Област 
Плевен 

Конкурс-рецитал „Левски вечно ще живее” Община Кнежа и 
Народно читалище 
„Борба-1896” – гр. Кнежа 

0877/ 202 239 

19.02. 
 

с. Бабово, Община 
Сливо поле, област 
Русе 
 

Фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от 
старовремската софра“  
 
 

Народно читалище  
„Никола Йонков Вапцаров –
1927 г.“ село Бабово, 
Кметство Бабово 

Пламен Пенков, 
0888/791-049, 
slivopole@slivopole.bg 

19.02. гр. Търговище Отбелязване на 150 години от обесването на 
Васил Левски 

Община Търговище 0601/ 68 693, 
kultura_t@mail.bg 
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19.02. с. Медковец, 

Община 
Медковец, Област 
Монтана 

Отбелязване на 150 години от обесването на 
Васил Левски „Левски във вечността“ 

Народно читалище 
„Развитие – 1898 г.“, 
с. Медковец, Средно 
училище „Отец Паисий“ 

Д. Венциславова, 
0887/ 496 960, 
chitalishte_medkovec@ab 
v.bg 

24.02. гр. Свищов 145 години от рождението на Александър Божинов - 
основоположник на българската карикатура 

Община Свищов, ХГ 
"Николай Павловивич" 

"Пламен Симеонов 

26.02. 
 
 
 

с. Айдемир, Община 
Силистра 
 
 
 

„Да прогоним злото заедно" – традиционен празник на 
кукерите и маските, с. Айдемир 
 
 

Народно читалище 
„Родолюбие-2006”, 
Кметство с. Айдемир и 
Община Силистра 

НЧ ”Родолюбие-2006” 
km_aidemir@abv.bg 
 
Стоян Орманджиев- 
председател, 

26.02. парк „Турлашка 
махала“,  
гр. Козлодуй 

Сирни заговезни. Показен обичай. Въртене на оратник. Община Козлодуй 
съвместно с НЧХП „Христо 
Ботев – 1879“ 

Община Козлодуй съвместно с НЧХП 
„Христо Ботев – 1879“ 

26.02. с. Пробуда, Община 
Търговище 

Сирни заговезни с изработване на кукерски маски Народно читалище  
„Родина – 1927“, с. Пробуда 

0898 318 230, 
rodina1927probuda@abv.bg,  
Анета Кирчева 
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СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
   

 
 

150 години от гибелта на Васил Левски 
 

На 18.02.2023 г. град Ловеч ще почете гибелта на Апостола на 
свободата с панихида в храм „Успение Богородично“ и 
гражданско поклонение с военен ритуал пред паметника на 
Васил Левски. Участват Национална гвардейска част и 
Гвардейският представителен духов оркестър. На следващия 
ден сутринта започва и туристически поход „По стъпките на 
Апостола“ от Ловеч през Пази мост, който ще завърши с 
историческа възстановка „Началото на края! Последен ден 
свобода!“ край местността Пази мост. На Къкринското ханче, 
където е бил заловен Левски, от 11:00 часа ще се състои 
историческа възстановка „Залавянето на Васил Левски“, 
реализирана от Драматичен театър – Ловеч. Възпоменателните 
събития продължават през целия месец, като на 28.02.2023 в с. 
Голям извор, Тетевен ще се състои туристически поход "По 
стъпките на Левски“ – от м. Старо село, с. Голям извор до 
Гложенски манастир. 

 
www.lovech.bg 

www.teteven.bg 
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Обичай „Ялова понуда“ 
с. Гостилица, община Дряново,  

Област Габрово 
15.02.2023 г. 

 
Уникален местен обичай, който 
ежегодно се пресъздава в 
читалището в Гостилица. Посветен е 
на раждаемостта и е насочен към 
бездетните булки, които биват 
водени на празника от своите 
свекърви. На този ден жените 
тръгват по улиците и като видят мъж 
– вдигат го и го носят. За да го 
пуснат, той трябва да се откупи. В 
противен случай, според 
традицията, следва да бъде 
разкъсан. Най-възрастната жена 
извършва ритуала „опушване“ с 
билката богородиче, като целта е да 
се прогонят злите сили. 
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„Майсторете, ръчички!” 
гр. Габрово, РЕМО „ЕТЪР“, 15-25.02.2023 г. 

В рамките на 10 дни специалистите от музей „Етър“ ще обучават деца как да 
изработват мартеници от гайтан. Те ще посещават детски градини и училища, 
където провеждат теоретично и практическо обучение за старата българска 
традиция, свързана със закичването на мартеници. Гайтанът, изработван от 
майстори в музея, се използва за съвременна интерпретация на тази традиция. 
В миналото мартениците се правят от вълна – материя, от която се изработва 
гайтан. От него могат да бъдат създадени различни украси с висока 
художествена стойност. Благодарение на „Майсторете, ръчички“ традицията се 
предава през поколенията. Предварителна заявка на електронна поща: 
detski_centar@etar.bg.  
 

 
 

 
 

  

Десети Кукерски празник "Февруарска плетеница" 
гр. Луковит, 25.02.2023 г. 

Празникът се провежда вече 10 години през месец 
февруари (в събота около Сирни заговезни). Местният 
фолклорен танцов клуб "Луковитски бисери" представя 
автентични български хорá. Гост-участник е 
сурвакарска/кукерска група от традиционни за обичая 
райони – Пернишко, Брезнишко, Карловско. Гостите 
представят традицията по гонене на злите сили, 
характерна за съответния регион. Местният ритуал за 
гонене на злите сили по Сирни заговезни се допълва и 
обогатява чрез представяне от гостуващи групи на 
вековната кукерска традиция, нехарактерна за района. 
Празникът допринася и за възстановяване на традицията 
за масовите народни хорá "на мегдана".  

 

mailto:detski_centar@etar.bg
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,,Покладе" - Сирни заговезни 
гр. Чипровци, 28.02.2023 г. 

 
От ранна утрин на Сирни заговезни малки и големи 
се готвят за празника. В днешно време традицията е 
жива и всеки гост на града ни на „Сирни заговезни“ 
може да участва в обичая „Въртене на олалие“ в 
центъра на града. Когато се притъмни и се запалят 
огньовете, всички отиват в махалата или на центъра, 
за да въртят олалие. Олалието е дърво от леска, 
дебело колкото тояга и дълго колкото човешки бой. 
Разцепва се от единия край, защипва се слама и се 
завързва с тел. Дървото се хваща за свободния край, 
поднася се към огъня, за да се запали сламата и се 
върти над главата. Вярва се, че така се предпазваме 
от главоболие. Подреждат се маси, отрупани с топли 
баници, кани с домашно вино и пуканки за всички 
участници в обичая. Извиват се кръшните чипровски 
хорá. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.chiprovtsi.bg/
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ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

14.01 - 
19.02 

гр. Враца II Национален конкурс за литературно есе на тема „Аз съм Левски“ Младежки дом – гр. Враца Г. Врабчев, 092/ 626 503, 
youth_house@abv.bg 

11.02. гр. Априлци, Област 
Ловеч 

Празник на сланината и греяната ракия Народно читалище 
„Светлина – 1895 г.”, 
Община Априлци 

0878/ 719 825, 
сhit_svetlina@abv.bg 

14.02. гр. Сунгурларе, 
Област Бургас 

Национална изложба – конкурс „Трифон Зарезан” НДД, РУО на МОН – 
Бургас, ЦПЛР – ОДК 
Сунгурларе и Община 
Сунгурларе 

Д. Гурева, 
0878/ 680 102 

15.02. 
 

с. Гостилица, 
Община Дряново 
 

Обичай „Ялова понуда“ 
 
 

НЧ "Христо Ботев-1894" 
 
 

884069054 
http://destinationdryanovo.com/ 

15-25.02. 
 
 

гр. Габрово, РЕМО 
„ЕТЪР“ 
 

„Майсторете, ръчички!” 
Изнесени работилници за изработване на мартеници, по 
предварителна заявка. 

РЕМО „ЕТЪР“ 
 
 

http://etar.bg/ 
 
 

18-19.02. 
 
 
 
 

гр. Ловеч, Община 
Ловеч; Къкринско 
ханче; с. Голям 
извор, Община 
Тетевен 

150 години от гибелта на Васил Левски 
 
 
 
 

ХГ „Проф. Теофан 
Сокеров“, Община Ловеч, 
Ловчанска света 
митрополия, Община 
Тетевен 

Община Ловеч 
https://www.lovech.bg/bg/  
Илиян Маринов - кмет на с. 
Голям извор - 0878 99 67 68 

 
Музей „Васил Левски“, гр. Ловеч  

 
 
 
 
 

http://etar.bg/
https://bulgariatravel.org/bg/%d0%ba%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://bulgariatravel.org/bg/%d0%ba%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://lovech-museum.bg/muzei-vasil-levski/
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
 

150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПОДВИГА И САМОЖЕРТВАТА НА АПОСТОЛА 

гр. Карлово 
18-19.02.2023 г. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
 

 

 

Отбелязване на 200 години от рождението 
на Найден Геров –  

писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на 
едно от първите класни училища в България. Той е автор и на 
„Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски 

и руски“ (1895-1904 г.).   
 

гр. Копривщица 
23.02.2023 г. 

 

Месни заговезни и Сирни заговезни: Карнавални игри в населените места в община 
Павел баня  

Читалища и кметства в населените места в община Павел баня, 
гр. Павел баня, с. Търничени, с. Тъжа, с. Турия, с. Долно Сахране, с. Горно Сахране, с. 

Габарево,  с. Манолово, с. Александрово, с. Осетеново, с. Асен, с. Скобелево, общ. 
Павел баня, обл. Пловдив 

Карнавалните игри са един пъстър, одухотворен народен обичай, запазен в 
павелбанско през годините. Кукерите се наричат „старци” и биват очаквани от местните 
с нетърпение. В миналото хората са вярвали, че кукерите гонят злите сили. Характерно 
за павелбанските кукери са:  пищната маска, дюзените с всякакъв размер хлопки, 
дървената сабя, наречена „калъчка“, разноцветните кърпички, които се навързват по 
ръцете и маската. Към кукерските групи се включват и допълнителни персонажи като 
„булка“, „младоженец“, „девер“, „циганин“, който носи кросно, „циганка“, която носи 
дете от парцали – според народното поверие то притежава магическа сила за здраве и 
плодородие. Към групата има камила, камилар, доктор и поп. 
Вярва се, че колкото по-високо скачат кукерите, толкова по-високи ще израснат 
земеделските култури, колкото по-далече се чува железният звън на хлопките и 
звънците, толкова по-далече ще бъдат прогонени злите духове и болестите. 
  

 

 

 

http://www.koprivshtitza.com/naiden-gerov.php
http://www.koprivshtitza.com/naiden-gerov.php
https://www.old.pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=1356


  30 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“ 
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 
14.02. гр. Сопот, Област 

Пловдив 
Празник на виното и любовта „Да стоплим 
сърцата си с вино и любов“ 

Община Сопот, Къща 
музей „Иван Вазов“ 

И. Виришапкова, 
0893/ 343 702, 
ivana_sopot@abv.bg 

16.02. 
Община Пирдоп, 
Софийска област 

Отбелязване на 105 години от рождението 
на писателя Георги Георгиев Андреев – Веселин Андреев 

Община Пирдоп 
С. Чобанова, 
07181/ 50 73 

18-19.02. 
 
 
 
 

гр. Карлово,  
област Пловдив 
 
 
 

150 години от гибелта на 
Васил Левски – преклонение пред подвига и саможертвата на 
Апостола; https://www.karlovo.bg/home.html; 
https://vlevskimuseum-bg.org/bg/ 
 
 

Община Карлово, 
Национален музей 
„Васил Левски”, 61-ва 
Стрямска механизирана 
бригада 
 

Д. Чаушева, 
0335/ 93 489, 
V_levski_museum@mail.o 
rbitel.bg 
 
 

18.02. 
гр. Казанлък, 
Област Стара 
Загора 

Отбелязване на 150 години от гибелта на 
Васил Левски 

Община Казанлък 0431/99546; ct.kz@kazanlak.bg 

18.02. 
с. Чавдар,  
Община Чавдар,  
Област Софийска 

Отбелязване на 150 години от обесването на Васил Левски 
 
 

ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, община Чавдар 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
телефон за контакт: 07189/ 2305 

18-19.02. 
Община Твърдица, 
Област Сливен 

Отбелязване на 150 години от гибелта на 
Васил Левски 

Народни читалища в 
Община Твърдица 

Н. Денева, 
0878/ 966 260, 
ic_tvarditsa2004@abv.bg 

19.02. 
 
 
 

с. Оборище,  
Община 
Панагюрище,  
Област Пазарджик 
 
 

Разиграване на народен обичай „Рогач“ 
 
 
 

Кметство и Народно 
читалище „Св. Св. Кирил 
и Методий-1912“ –  
с. Оборище 
 

03539/ 42 23, 
kmet_oborishte@abv.bg 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

https://vlevskimuseum-bg.org/bg/
mailto:kmet_oborishte@abv.bg
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“ 
 

 
     

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 
 

23.02. 
 
 
 
 
 
 

гр. Копривщица, 
Община 
Копривщица, 
Софийска област 
 
 
 
 

Отбелязване на 200 години от рождението 
на Найден Геров 

 
 
 
 
 

Дирекция на музеите – 
гр. Копривщица, Община 
Копривщица, 
Министерство на 
културата 

07184/ 21 80, 
direkcia_muzei@abv.bg 
http://www.koprivshtitza.com/naiden-
gerov.php 
 
 

25-26.02. 
Община Карлово, 
Област Пловдив 

Кукерски игри в Карловско Община Карлово 
Петя Найденова 
0894 461243 

25.02. 
гр. Карлово,  
Област Пловдив 

IX Национален конкурс за млади 
изпълнители на популярна песен „Песенна 
палитра” 

Община Карлово, 
Военен клуб – Карлово 

0335/ 54 587, 
kulturakarlovo@abv.bg 

26.02. 
 
 

Община Сливен 
 
 

Регионален събор на маскарадните игри 
 
 

Община Сливен, 
Кметство и читалище в 
селището домакин 

Д. Куртова, 
044/ 611 221, 
d.kurtova@abv.bg 
 

26.02. 
 

Населените места в 
община Павел баня 

Месни заговезни и Сирни заговезни: Карнавални игри в 
населените места в община Павел баня 

Читалища и кметства в 
населените места в 
община Павел баня 

mayor@pavelbanya.bg 
pb20@abv.bg 
тел.: +359 4361 3260 

26.02. 
 

гр. Казанлък, 
Община Казанлък, 
Област Стара 
Загора 

Сирни заговезни 
 
 

Община Казанлък; 
Народно читалище "ЖАР 
2002" 

0431/99546; ct.kz@kazanlak.bg 

26.02. 
 
 
 

с. Челопеч, 
Община Челопеч, 
Софийска област 
 

Кукерски карнавал  „Сирница 2023“   
 
 
 

Народно читалище „Труд 
и постоянство – 1901 г.“; 
Кукерски клуб „Златните 
кукери“ 

Радка Костова 
07185/24-32 
 
 
 

 
 

    

mailto:direkcia_muzei@abv.bg
http://www.koprivshtitza.com/naiden-gerov.php
http://www.koprivshtitza.com/naiden-gerov.php
mailto:d.kurtova@abv.bg
https://www.old.pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=1356
https://www.old.pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=1356
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“ 
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 
     

26.02. 
 
 
 

с. Бъта, Община 
Панагюрище, 
Област 
Пазарджик 

Кукерски празник „Рогача“ 
 
 
 

Кметство и Народно 
читалище „Н. Й. 
Вапцаров – 1927“, с. Бъта 

0885/ 380 960, 
georgi_aleksandrov_bata 
@abv.bg 

26.02. 
 
 

с. Елшица, Община 
Панагюрище, 
Област Пазарджик 

Кукерски празник 
 
 

Народно читалище 
„Васил Левски – 1925“,  
с. Елшица 

03538/ 23 28, 
ginkatomeva@abv.bg 

26.02. 
 
 

с. Попинци, 
Община 
Панагюрище, 
Област Пазарджик 

Кукерски празник „Джумал и въртяжка“ 
 
 

Кметство и Народно 
читалище „Искра-1872“ 
– с. Попинци 

03534/ 23 28, 
chitalishte.iskra@abv.bg 
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ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 

 

Tрифон Зарезан в Южен Сакар –  
с ритуал по зарязване на лозе, спазване на традициите от 

миналото и  фолклорна програма. 
По традиция и тази година винарите от Южен Сакар ще 
посрещнат своите гости по случай празника на Трифон 

Зарезан с много настроение, вино, вкусна храна, песни и 
танци. 
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  35 

ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 
 

 
Снимка: Община Ямбол 

 

https://yambol.bg/news
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ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

02-05.02. гр. Пазарджик ХLVIII Фестивал за симфонична и 
съвременна музика Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов” 

Община Пазарджик 0885/ 640 250 

03.02 гр. Раковски, 
Област Пловдив 

Празник на град Раковски Община Раковски А. Белчева, 
0884/ 292 918, 
abel4eva@abv.bg 

04.02. Лозята на входа на 
с. Коларово, 
Харманли. 
Събитие на 
открито. 
Вход свободен 

Tрифон Зарезан в Южен Сакар – с ритуал по зарязване на лозе, 
спазване на традициите от миналото и фолклорна програма. 
По традиция и тази година винарите от Южен Сакар ще посрещнат 
своите гости по случай празника на Трифон Зарезан с много 
настроение, вино, вкусна храна, песни и танци. 
За да се организира един незабравим празник, е желателно да 
заявите своето желание за веселие предварително на един от 
посочените телефони. 

Винарските изби в 
Южен Сакар   

Таня Аврамова +359888566438  
Румяна Братанова 
+359887714586  
Илиана Коева +359893610082  
https://sakarwine.com/bg-news-
details-11.html      
https://rb.gy/7mydal  

03-04.02. гр. Пловдив Национален конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство 
„Орфееви таланти“ – Пловдив 2023 – раздел „Фолклор“ 

Български национален 
младежки фолклорен 
съюз, АМТИИ 

Н. Гурбанов, 
0889/ 872 688 

11.02. с. Скалица 
Община Тунджа, 
Област Ямбол 

XVII Общински празник на виното Община Тунджа, 
Кметство и Народно 
читалище „Светлина- 
1928” – с. Скалица 

0895/ 506 922 

14.02. 
 
 
 
 
 

Лозов масив на 
Румен Дойчинов; 
Централният 
площад, Брезово 

Брезовска винария 
 

Община Брезово и НЧ 
„Отец Паисий – 1876 
г.“ 

Иван Тачев +359 88 580 0704; 
+359 87 735 3135 – Антония 
Стоянова; 
+359 87 747 4760 – Мирена 
Чоновска; 
+359 87 888 5014 – Тони 
Шопова 

     

https://sakarwine.com/bg-news-details-11.html
https://sakarwine.com/bg-news-details-11.html
https://rb.gy/7mydal
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ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
  

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

  

14.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лозов масив на 
Румен Дойчинов, 
Брезово 

Брезово избира най-добър майстор винар на бяло, червено вино и 
розе в Брезово, а кой е той ще стане ясно навръх Трифон Зарезан. 
Празникът ще продължи на площада пред читалището в Брезово, 
където майстори от региона ще предоставят вина собствено 
производство за дегустация. Публиката ще избере още един 
победител. 
Томбола ще определи кой ще е домакин на зарязването следващата 
година. За младежите е предвиден базар на тема “Любов и вино”.  

Община Брезово и 
Народно читалище 
"Отец Паисий – 1876 г." 

 +359 88 580 0704  
Иван Тачев; 
+359 87 735 3135  
 Антония Стоянова; 
+359 87 747 4760  
 Мирена Чоновска; 
+359 87 888 5014  
 Тони Шопова 

14.02. 
 
 

с. Белица, Община 
Любимец, Област 
Хасково 

Възстановка на народен обичай „Цаца“ Народно читалище 
„Просвета – 1928“,  
с. Белица 

Е. Стоянова, 
0888/ 810 117, 
bratolubie@abv.bg 

19.02. 
 
 
 

гр. Ямбол Отбелязване на 150 години от гибелта на Апостола на свободата 
Васил Левски 

Община Ямбол, 
Профилираната 
гимназия 
„Васил Левски“ –  
гр. Ямбол 

046/ 661 990, 
yambol@yambol.bg 

19.02. с. Дуванлии, 
Област Пловдив 

Кукерски празници Кметство и Народно 
читалище „Христо 
Ботев – 1929”, 
с. Дуванлии 

С. Петрушев 
0886/ 402 683 

19.02. с. Житница, 
Община 
Калояново, Област 
Пловдив 

Кукерски празници Кметство и Народно 
читалище „Й. 
Добранов – 
1933”, с. Житница 

И. Бараков, 
0897/ 647 777 

19.02. с. Калояново, 
Община 
Калояново, 
Област Пловдив 

Кукерски празници Община Калояново, 
Народно читалище 
„Искра – 1921”,  
с. Калояново 

В. Михайлова, 
03123/ 22 21, 
kaloianovo@mail-bg.com 
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ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

20.02. с. Радилово, 
Община Пещера, 
Област Пазарджик 

Фестивал „Среди зима на мегдана” Народно читалище 
„Зора-1903” –  
с. Радилово 

034/ 918 935, 
zora_radilovo@abv.bg 

23-26 .02. гр. Ямбол XXIV Международен маскараден фестивал 
„Кукерландия“ 
 

Община Ямбол, 
Община Тунджа 

046/ 681 221, 
yambol@yambol.bg 

24.02. гр. Ямбол Арт ателие по повод Международния фестивал „Кукерландия“ 
 

Народно читалище 
„Зора – 1945“, 
гр. Ямбол 

Е. Янкова, 
0879/ 069 613, 
zora_yambol@mail.bg 

25.02. 
 
 
 

гр. Ямбол „Кукерландия“ – изложба-фотоконкурс и 
гост-фотограф 
 
 
 

Община Ямбол, 
Ямболска фотографска 
общност, ХГ „Жорж 
Папазов“ – гр. Ямбол 

С. Цингова, 
0889/ 137 258 
 
 
 

26.02. 
 

гр. Елхово, Област 
Ямбол 

Общински кукерски празник 
 

Община Елхово, 
Народно читалище 
„Развитие“ – гр. Елхово 

А. Драгоева, 
0478/ 88 025 
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   ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс за „Най-добро домашно вино'“ 
Община Асеновград, 01.02.2023 г. 

Празникът кипи в трескава подготовка дни наред в очакване на тежката дума на професионално жури, финалът е в деня на „Св. Трифон“. 
Малко преди да стане ясно кой е башмайсторът на станимашките домашни винени магии, асеновградчани и гости съпреживяват тръпката на 

винарското шествие, което тръгва от паметника на Чорбаджака, минава през „Вино от чешма” и завършва с народно веселие на площада.  
На обяд започват пехливанските борби. Участниците са мъже, голи до кръста и намазани със зехтин.  

На победителя се дава като награда овен, чиито рога са украсени с варак. 
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  ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
  

 

   

 

Трифониада – 
конкурс за любители винопроизводители, дегустации и представяне на винарски изби. 

Стар град Златоград, 18.02.2023 г. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
  

 

 
 

Сирни заговезни и Стара Марта,  
Стар град Златоград, 25.02.2023 г. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
  

 

 
 

Празник на  всеобщото опрощение Сирни заговезни / Гаганица,  
Община Велинград, 18.02.2023 г. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
 

 

 

 

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

01.02. Община 
Асеновград 
Отлично събитие 
в Туристически 
район "Родопи" 

Конкурс за „Най-добро домашно вино“ 
 
 
 
 

Община Асеновград и 
спортни клубове 

Общинско предприятие за туризъм 
Асеновград yanev_tourism@abv.bg  
optasenovgrad@abv.bg 

14.02. гр. Ивайловград, 
Област Хасково 

Ден на град Ивайловград Община Ивайловград, 
Народно читалище 
„Пробуда – 1914“ – 
Ивайловград 

Е. Бойназлиева, 
0883/ 409 300, 
chitalishtelibrary_ivg@abv.bg 

18.02. Стар град 
Златоград 

Трифониада – конкурс за любители винопроизводители, 
дегустации и представяне на винарски изби. 

Етнографски  ареален 
комплекс 

 Етнографски ареален комплекс 
 03071/ 2588, 4166  

19.02. гр. Асеновград, 
Област Пловдив 

Традиционен поход – поклонение, посветен 
на паметта на Васил Левски 
 
 

Община Асеновград, ВФ 
24490, училища, 
Архиерейско 
наместничество 

0331/ 62 161 

19.02. гр. Кърджали Отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски, 
конкурс за есе на тема „Саможертвата” 

Община Кърджали и 
Общински комитет 
„Васил Левски” 

0361/67389 

19.02. гр. Смолян Отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски Община Смолян, РИМ 
„Стою Шишков“, 
народни читалища 
ППМГ „Васил Левски“  

И. Стоев, 
0878/ 888 644, 
i.stoev@smolyan.bg 

19.02. с. Добралък, 
Община 
Куклен, Област 
Пловдив 

Карнавал „Пусни старци“ Община Куклен, 
Кметство и Народно 
читалище „Иван Вазов- 
1901“ – с. Добралък 

0885/ 682 882  
 
 
 

25.02. гр. Ивайловград, 
Област Хасково 

Традиционен фестивал „Кукеровден“ Община Ивайловград, 
Народно читалище 
„Пробуда-1914“ – 
Ивайловград 

Е. Бойназлиева, 
0883/ 409 300, 
chitalishtelibrary_ivg@abv.bg 

https://ivaylovgrad.bg/
mailto:i.stoev@smolyan.bg
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "РОДОПИ" 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

25.02. Стар град 
Златоград 

Сирни заговезни и Стара Марта – прескачане на огън за 
здраве, кукерски танц около огъня за прогонване на злите 
духове и болести от дома.  

Етнографски  ареален 
комплекс 

 Етнографски ареален комплекс  
03071/ 2588, 4166  

26.02. Община 
Велинград  

Празник на  всеобщото опрощение  
Сирни заговезни/Гаганица е винаги в неделя – 7 седмици 
преди Великден. 

Народни читалища, 
Община Велинград, горски 
стопанства, Исторически 
музей Велинград 

obshtina@velingrad.bg 
onch_v.levski_velingrad@abv.bg 
chitalishte_chepino@abv.bg 
opaisii_vg@abv.bg im_vel@abv.bg 

26.02. гр. Смолян Празник за Сирни заговезни „Пустове – 2023“ Община Смолян, 
Народно читалище 
„Орфееви гори – 1870“, 
гр. Смолян 

Ц. Илиева, 
0879/ 111 134, 
orfeevi_gori@abv.bg 
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ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

            
 

 
 

„Пали кош“ – празнуване на Сирни Заговезни 
Село Приселци, Община Аврен, 25.02.2023 г. 

 
Вече над 40 години народният празник Сирни заговезни или „Вземане 
на прошка” се провежда в с. Приселци. Този празник придобива 
популярност под названието „Пали кош” и е уникален за района на 
Североизточна България. Чрез него жителите на Приселци дават своя 
принос за съхраняването на българската културна идентичност. Сирни 
Заговезни е нещо повече от църковен празник за християните. С него 
се обозначава границата между зимата и пролетта. Много от 
ритуалите, съпътстващи празника, са с езически характер. Характерни 
са големите кукерски шествия, палене и прескачане на огньове. Малки 
и големи си правят специални костюми и маски и обикалят улиците и 
къщите. С тези маски се гонят злите духове и злото от домашното 
огнище, вещаят добри дни и здраве за всички. Народно читалище 
„Просвета – 1927” организира станалия емблематичен за с. Приселци 
обичай от далечната вече 1981 г. В празничната програма участват 
предимно самодейните състави към читалището. Пресъздава се 
ритуалът „Хамкане”, а най-интересната и забавна част е провеждането 
на традиционния конкурс за „Най-атрактивен кукер и кукерска маска”. 
На него се представят деца, облечени с ръчно изработени кукерски 
маски и костюми. След края на програмата тържествената процесия, в 
която участват млади и стари, жители и гости, с много смях и добро 
настроение се отправят към местност край селото, където се пали 
ритуалното дърво (огнена клада). 

 
 
 

 

 

 

 



  46 

 
ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  

 
              

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Баш винар 2023“ – Конкурсът за вина на Велики Преслав 
гр. Велики Преслав, 14.02.2023 г. 

 
На 14 февруари във Велики Преслав и населените места в общината традиционно се чества празникът на лозари и винари – Трифон 
Зарезан, както и се провежда ежегодният конкурс „Баш винар на годината“, където се отличават и награждават най-добрите вина. 
Празникът е свързан с местния поминък – отглеждането на лозя и производството на хубаво вино. Участват местни лозари и 
винопроизводители, “Винекс Преслав” АД, Винпром Хан Крум, граждани и гости на града. Празникът започва на площада пред читалището, 
където под звуците на народна музика се събират местните лозари, винопроизводители, граждани и гости. Първо, всички участници в 
тържеството се отправят към близкия лозов масив, където се извършва ритуалът “Зарязване”, включващ водосвет и зарязване на лозето 
за здраве и берекет. Следва празнично поздравление към присъстващите от кмета на общината, след което тържествено се обявява и 
награждава най-добрият производител в конкурса “Баш винар на годината”. Празникът продължава с песни и хора, съпътствани от 
дегустация на бяло и червено вино. 
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ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
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ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

        
 

 

 
 

Ден на лозаря, 
с. Ветрино, 14 февруари 2023 г. 

 
 

 

 

 



  49 

 
ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

           
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

13.02.-23.03. 
гр. Добрич, Област 
Добрич 

III Национален младежки онлайн фотоконкурс 
„Щракни времето“ 

Младежки център – гр. 
Добрич 

0884/ 311 429, info@ycd.bg 

14.02. 
гр. Велики Преслав, 
Област Шумен 

„Баш винар 2023“ - Конкурсът за вина на Велики 
Преслав 

Община Велики Преслав, 
"Винекс Преслав" АД, НЧ 
"Развитие 1874" 

0538/4 43 15, info@velikipreslav.bg 

14.02. 
с. Ветрино, Община 
Ветрино 

Ден на лозаря Община Ветрино 
Специалист „ОКВ“ Община Ветрино, 
obrazovan_vet@abv.bg 

18 (19). 02. гр. Варна, Област Варна 
150 години от гибелта на Апостола на свободата – 
Васил Левски. Полагане на цветя пред паметника на 
Апостола на свободата в Морската градина 

Община Варна, Дирекция 
„Култура и духовно 
развитие” 

052/820 352, office@varnaculture.bg 

25.02. 
с. Приселци, Община 
Аврен 

„Пали кош“ (празнуване на Сирни заговезни) 
Народно читалище 
„Просвета-1927” 

05105/2273 ; 0882377527; 
nch.prosveta_1927@abv.bg 

25.02. 
гр. Добрич, Област 
Добрич 

VII Областен конкурс-рецитал „За да я има 
България“ 

Община град Добрич 058/ 603 325, hd.dobrichbg@gmail.com 

февруари гр. Шумен, Област Шумен 
Ученически конкурс за стихотворение и есе 
„Любовта е...“ 

Общински младежки дом 
– Шумен 

054/800 304; 
andreeva_mldom_shu@abv.bg 

февруари гр. Шумен, Област Шумен 
Национален конкурс за детска рисунка с 
международно участие „Българската народна 
приказка в картина“ 

Народно читалище 
„Пробуда –1958“ 

0897703517; probudashumen@abv.bg 

 
Държавна опера Варна: Програма за м. февруари 2023 г.   

 

 
 
 

https://operavarna.com/images/afish_01-02-2023.jpg


  50 

 
БУРГАСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

     
 

 

 
 

Кукерски игри 
 

гр. Камено, Област Бургас, 18-19.02.2023 г. 
 

Един от най-популярните обредни ритуали са Кукерски 
игри. Кукерските игри са изпълняват само от мъже, които 
обличат предварително изработени от всеки участник 
специални костюми, маски и много хлопки. Целта е чрез 
специалните магически танци и страшните маски да 
бъдат уплашени и прогонени завинаги злите духове и 
орисници, за да има богата реколта през следващата 
стопанска година. 

 
Снимка: Община Камено 
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БУРГАСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

 
 

 

Вино и любов в Несебър 
14.02.2023 г. 

 

 
Снимка: Община Несебър 

 

http://nessebarinfo.com/
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БУРГАСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНАПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТ 

     

14.02 гр. Камено, Област  Бургас Фестивал на домашното вино Община Камено В. Димитрова 
0897/ 049 655 

14.02. 
 

гр.  Поморие, 
пространството срещу 
завода на „Черноморско 
злато” АД 
 

Празник на лозаря и винаря „Трифон зарезан“ – 
ритуално зарязване на лозята в землището на 
Поморие, фолклорна програма с участието на 
Жечка Сланинкова, Нели Петкова и танцов 
ансамбъл „Раковина”. 

Община Поморие, 
Националната лозаро-
винарска камара и 
винарна „Black Sea Gold“ 
 

0882 42 00 46 – София Тодорова 
 

14.02. с. Гюльовца, Община 
Несебър, Област 
Бургас 

Регионален празник на младото вино Община Несебър, 
Кметство – с. Гюльовца 

Н. Михалева, 
0876/ 798 809, 
nikol_mihaleva@abv.bg 

14-28.02. гр. Бургас Изложба „Тя – царственост, еротика, магия“ 
– Силвия Методиева 

Културен център 
„Морско казино“ –  
гр. Бургас 

056/ 911 868, 
kazinobs@gmail.com 

14.02. гр. Несебър 
 

Любов и вино в Несебър Община Несебър 
 

Златин Чаушев 
н-к отдел „Несебър-Световно 
наследство”, Община Несебър 

0893 303651,  nsn2012@abv.bg 

18 – 19.02. 
 

гр. Камено  
 

Кукерски игри 
 

Община Камено Наско Статев - 0896618474 
 

18.02. с. Кости, Община 
Царево, Област 
Бургас 

Провеждане на „Кукеровден” и „Паликош” Народно читалище 
„Васил Левски – 1925”,  
с. Кости 

А. Георгиева, 
0590/ 69 310 

25.02. с. Бродилово, 
Община Царево, 
Област Бургас 

Представяне на обичаите „Кукеровден” и 
„Паликош” 

Народно читалище 
„Екзарх Антим І – 1928“, 
с. Бродилово 

Е. Иванова, 
0590/ 68 310 

26.02. гр. Камено, Област 
Бургас 

Кукерски игри Община Камено Н. Статев, 
0896/ 618 474 

     

http://nessebarinfo.com/
mailto:nsn2012@abv.bg
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БУРГАСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

 
 

26.02. гр. Малко Търново, 
Област Бургас 

Кукеровден и обред „Паликош“ Народно читалище 
„Просвета 1914“, 
Община Малко Търново 

М. Дренчева, 
05952/ 31 05, 
milena_dren4eva@abv.bg 

26.02. с. Кръстина, Община 
Камено, Област 
Бургас 

Кукерски игри Кметство – с. Кръстина В. Стойчева, 
0893/ 626 718 

26.02. с. Лозенец, Община 
Царево, Област Бургас 

Кукеровден Народно читалище 
„Искра-1952” – с. Лозенец  

0590/ 57 281 

28.02. гр. Бургас Концерт „С любимите песни на 
композиторите“ 

Младежки културен 
център, Хорова школа 
„Милка Стоева“ 

056/ 840 790, 
mkc_bs@abv.bg 
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