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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения 

КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА СЪБИТИЯ С ТУРИСТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 

(м. януари – м. декември 2017г.) 

 

 

Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

 

М. ЯНУАРИ 2017г. 

     

януари с. Светля, гр. Ковачевци  Сурвакарски игри в село Светля  

януари център, гр. Белово  Ден на Белово 

 

 

януари център, Съединение  Куди - обичай в град 

Съединение 

Обичая “Куди” е зимен мъжки 

обичай,отразяващ отношението на 

младите момци към трудолюбието и 

готовността им за участие в хайдушкото 

движение.  

Самият обичай се състои в обхождане по 

домовете на момичетата, което е 

ставало, за да се покажат украсените 

момци.Така ставало възможно и 

младежът да посети  домът на любимото 

момиче. 

Обичаят “Куди” продължава два 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

дни,като обхождането започва от 

вечерта преди Василовден”,продължава 

през цялата нощ и завършва на другия 

ден късно следобед с хора и веселия за 

цялото население на площада / 

поляната/. 

януари,  района на Баня, гр. Разлог  Балони в Разлог - 

Международна балон фиеста 

Римска баня 

 

 

януари център, Антоново  Празник на Антоново 

 

 

януари Гр. Разлог  Бабинден в Разлог 

 

Традиционно хоро на централния 

площад на града. 

януари 2017 Гр. Перник Община Перник Международен фестивал на 

маскарадните игри  

„Сурва” 

 

 

Международният фестивал на 

маскарадните игри „Сурва” се провежда 

всяка година в последните събота и 

неделя на месец януари. Участниците се 

представят в традиционни роли и 

костюми в рамките на 5 минути. 

Участието ще се журира с първа, втора и 

трета награди в три категории: костюм 

на мечката, костюм на мечкаря, 

представяне на персонажите. 

януари,  ресторант Асеновец, гр. 

Асеновград 

 Конкурс за най-добро домашно 

вино 

 

М. ФЕВРУАРИ 2017 г. 

01 февруари параклис св. Трифон, гр. 

Асеновград 

 Трифон Зарезан – празник на 

виното с народни борби 

 

Това е един от най-големите празници в 

Асеновград, който е свързан с лозаро-

винарството. С този ден се поставя 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

началото на пролетната обработка на 

лозята. Най- много хора се събират на 

параклиса "Св. Трифон", който се 

намира над кв. Амбелино. Там могат да 

се видят т.нар. пехливански борби. На 

победителя се дава овен. чиито рога са 

украсени с варак. Борбите се 

придружават с тъпани. 

15-17 

февруари 

2017 

Гр. София, ИЕЦ Фирма «Прим ЕКСПО» 

 

Под патронажа на 

Министерството на 

туризма (сега МТ) и в 

партньорство с 

браншовите организации 

и Столична община. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА 

ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА 

ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 

2014 

 

ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО се 

провежда вече над 30 години и е 

водещото туристическо изложение за 

България. Обичайно се открива през м. 

февруари, преди пролетно-летния 

туристически сезон. 

Събитие от този род  е отлична 

възможност за изложителите от страната 

и чужбина да представят своя  продукт, 

новите си програми, да осъществят 

полезни бизнес контакти, сверят 

часовника си с конкуренцията и да се 

запознаят с новите тенденции и промени 

в развитието на туристическия бизнес. 

Чуждестранните участници откриват 

България с богатото разнообразието на 

предлагания туристически продукт и 

възможности за целогодишен туризъм – 

културен, спа и уелнес  програми, 

релаксиращ еко и хоби туризъм, почивки 

на море и планина. 

Разширява се и профилът на 

участниците, в изложението се  

представят самостоятелно  исторически 

и археологически музеи, природни 



 

 4 

Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

резервати, състави за автентичен 

фолклор и обичаи.  

В рамките на съпътстващата програма 

по време на изложението ще бъдат  

дискутирани актуални проблеми в 

развитието на туризма, нови тенденции, 

начини за изграждане на атрактивен и 

конкурентноспособен продукт, посоката 

към развитие на вътрешния туризъм. 

Февруари 

 

 

център, гр. Мелник Сдружение за Мелник Златен грозд - фестивал на 

мелнишкото вино 

 

Февруари  

  

 

 

 

площада пред читалището, гр. 

Първомай 

местното читалище Първомай - празник на виното 

 

Събитието  има конкурсен характер. 

Дава се награда за най-добро домашно 

вино. Десети празник на виното и 

винопроизводството с представяне 

производството на Винарска изба Aron 

Winery" гр. Пловдив. Винарска изба 

„Загрей" гр. Първомай. Винзавод 

Асеновград. Винпром Хасково и фирма 

„Томика Метал" АД гр. Пловдив. Може  

да се участва в конкурса за най-добро 

домашно вино. 

Февруари 

 

с. Хухла Иван Бунков Зимните мистерии на с. Хухла 

 

Бузуки. акордеони и китари ще огласят 

празника Трифон Зарезан в мистичното 

родопско село Хухла. 

 

Край огъня на площада и в кръчмата в 

ивайловградското село Хухла писателят 

и издател Иван Бунков. инициатор и 

организатор на Мистериите, е подготвил 

следната програма на културния фест. 

който привлича творци от цяла България 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

и отвъд границите и: 

- Зарязване на лозето от Трифон 

Зарезан  

- Жребий за новия Трифон 

Зарезан. Надпяване на Мъжка вокална 

група с каба гайда от Златоград и на 

групата на тракийското дружество в 

Ивайловград. 

- Поезия - от поети с китари от 

София и цялата страна. Наддумване - 

говорещо издание на вестник „Каунь". 

Шаржиране на ишлеме на участниците в 

празника от карикатуриста Борислав 

Данев - Борку. художникът на в. 

„Каунь". 

- Международен конкурс за най-

добро домашно вино със специално 

жури от фондация „Култура на виното". 

Готвене на открито, състезание  

 

февруари  гр. Плевен  Международно изложение за 

пчеларство 

 

Международно изложение - "Пчеларство 

- Плевен 2016 

Изложението се провежда под 

патронажа на Министерството на 

земеделието и храните в сътрудничество 

с областен пчеларски съюз - Плевен. 

Събитието е основано през 2003 г. 

Основни браншове са: производствено, 

хомогенизиращо, филтриращо и 

разфасовъчно пчеларско оборудване, 

пчеларски инвентар, специализирани 

платформи и фургони, восъчни основи, 

микролаборатории за окачествяване, 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

ветеринарни препарати, лицензирани 

производители на майки и отводки, 

опаковки, етикети, охранителни 

системи, финансиращи, донорски и 

консултанстки организации, 

специализирано обучение и литература, 

пчелни продукти и производи 

(козметика, напитки и др.). 

 

13-14 

февруари,  

различни локации в града, гр. 

Сухиндол 

 Ден на лозаря и ден на 

Сухиндол 

 

Празненствата включват изложби, 

дегустации на домашни вина и ракии, 

празнично хоро. зарязване на лозята. 

14 февруари   различни локации в града, гр. 

Ивайловград 

 Ден на Ивайловград 

 

На този ден се зарязват лозите, за да се 

събудят за нова по-богата реколта. 

Чества се денят на лозарството и виното  

14-15 

февруари 

с.Делчево  Празник на любовта и виното в 

Делчево 

 

Всяка година гоцеделчевското село 

Делчево отбелязва наведнъж два 

празника - Трифон Зарезан и Свети 

Валентин. По време на Празника на 

любовта и виното се вдига т.нар. 

Змейова сватба - възстановка на 

традиционна делчевска сватба с народни 

носии. Освен че ще присъствате на 

красивата традиция, ще чуете 

майсторски музикални изпълнения, ще 

можете да се включите в хорото и да 

опитате местни специалитети. 

февруари ресторант Секвоите, гр. 

Септември 

Народно читалище 

"Будители 2004", "Проф. 

М. Домарадски", 

"Хеброс-Винпром", 

опитна станция по 

лозарство 

Празник на виното - изложба и 

дегустация 

 

Ежегодно в град Септември в 

последната събота на месец февруари се 

провежда празник на виното. Представят 

се вина от местни лозари, както и от 

други градове.  
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

     

М. МАРТ 2017 г.   

март 

 

с. Широка Лъка  Кукери в с. Широка Лъка - 

Песпонеделник 

 

 

март Център, гр. Априлци  Олелии в гр. Априлци 

 

За децата този празник доставя голяма 

радост преди всичко с обичая "олелии" 

или "уруглюване" - паленето и 

прескачането на големи огньове. През 

цялата "сирна седмица" ергените и по-

големите момчета събират клони, 

малинак, борови клони и царевична 

шума. които носят на високите места 

извън махалите и ги подреждат около 

висок кол. Младежите се съревновават 

по махали да съберат най-много клони и 

да направят най-високите уруглици. 

Вечерта на Сирната неделя те запалват 

огньовете, които прескачат. Огънят се 

прескача, за да може човек да се 

пречисти от злото и негативното. След 

като прегорят огньове, всички се 

завръщат вкъщи, където има богата 

трапеза - с питка, вита баница, халва. 

март площад Освобождение, гр. 

Павел баня 

  В Павел баня този празник се провежда 

през Сирната седмица и местното 

население го нарича "Карнавалът", а 

кукерите се наричат 'Старци". Всеки 

'старец" си преглежда и притяга маската 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

и дюзените с хлопките, дървената сабя 

наречена "калъчка", разноцветните 

кърпички, които се навързват по ръцете 

и маската. 

По време на "Карнавала" към групата на 

старците 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.  

март квартал Лъджа, гр. Ивайловград  Кукеровден 

 

 

03 март Шипка  3 март - чествания на връх 

Шипка 

 

 

03 март  различни локации в града, гр. 

Димитровград 

 Програма за честване на 3 март 

в гр. Димитровград 

 

 

март гр. Ямбол Община Ямбол „Кукерландия“- международен 

маскараден фестивал 

 

Организиран за пръв път през 2001 

година, а от 2005-та започва да отбелязва 

международното участие на маскирани 

групи от Ирландия, Словения, Сърбия, 

Турция, Македония и други. Наред с 

маскарадните игри, в програмата 

присъстват и други две значими 

съпътстващи събития. Това са: 

Международен фотоконкурс-изложба и 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

Изложба от рисунки на деца от детските 

градини в гр. Ямбол. 

 

март Ски център Мечи чал „Маутин 

Рестарт” 

Община Чепеларе Зимна Чепелариада  

 

фестивални състезания ски и сноуборд 

март  площад Велбъжд, гр. 

Кюстендил  

 

 Кюстендилска пролет - цикъл 

от концерти и празник на град 

Кюстендил 

 

март гр. Русе Община Русе Мартенски Музикални дни 

 

 

От половин век насам, град Русе пази 

традициите на един от най-старите и 

престижни музикални фестивали у нас. 

От 1961 година до днес, градът край 

голямата река петдесет поредни пъти е 

бил домакин на Мартенски музикални 

дни, в рамките на които своя изява са 

имали доста от известните и утвърдени 

имена сред изпълнителите на класическа 

музика.  

22 март  гр. Велико Търново  Празник на гр. Велико Търново  

март -  април  различни локации в града, гр. 

Казанлък 

 Чудомирови празници 

 

 

26 март гр. Бургас Община Бургас ДЕН НА ТРАКИЯ 

 

От 2006 година,  Постановление на 

Министерски съвет официално определя 

26 март за Ден на Тракия. Датата, 

разбира се не е подбрана случайно. 

Срещу нея, на страниците на родната ни 

история е записан един от най-
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

величавите подвизи на българското 

войнство – успешната атака и 

превземането на Одринската крепост на 

26 март (13 март стар стил) по време на 

Балканската война, в резултат на което 

Османската империя капитулира 

окончателно, а Одринска и Беломорска 

Тракия – вече освободени, попадат в 

границите на България. Тракийските 

дружества по места – в цялата страна, 

задължително организират церемонии за 

поднасяне на цветя и венци пред 

паметниците на героите на Тракия – 

както за отдаване на почит, така и за 

припомняне значимостта на тракийските 

българи в съхраняването на една от най-

древните култури в Европа и света.  

Края на март 

– началото 

на април 

 Община Видин Фестивал " История и вино” представяне на богатата историята на 

Видинския  регион и спецификата на 

местните вина 

М. АПРИЛ 2017 г. 

 

април  Международен панаир гр. 

Пловдив 

Национална лозаро-

винарска камара 

Винария - международна 

изложба за лозарство и 

винарство / Vinaria 

 

Изложбата събира компании лидери от 

основните браншове, свързани с 

отглеждането на лозя и производството 

на вина и спиртни напитки. Тя е център 

за обмен на информация, иновации и 

технологии чрез множеството събития - 

конференции, семинари, презентации и 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

срещи, включени в деловата програма. 

 

април  Международен панаир гр. 

Пловдив 

Асоциация на 

месопреработвателите в 

България; асоциация на 

млекопреработвателите в 

България;  съюз на 

преработвателите на 

плодове и зеленчуци в 

България; федерация на 

хлебопроизводителите и 

сладкарите в България; 

асоциация на 

производителите на 

безалкохолни напитки в 

България; българска 

асоциация Биопродукти 

/БАБ/;  българската 

асоциация на 

професионалните готвачи 

- съорганизатор на Гурме 

салон;   българска 

Национална Асоциация 

"Активни Потребители" - 

съорганизатор на 

конкурса "Изборът на 

потребителя" 

Фудтех - международна 

изложба за храни и напитки 

Фудтех е международна изложба за 

храни и напитки, опаковки, машини и 

технологии.  

 

 

05 април 

 

гр. София  Бой с възглавници - 

международен ден 

 

От няколко години боят с възглавници 

не е просто занимание за спалнята, а 

събитие, получило своя международен 

ден. На Международния ден за бой с 

възглавници на определени места в 

градове в целия свят се събират от 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

десетки до хиляди ентусиасти с 

възглавници и започват масов 

перушинен бой. 

Предстои 

уточнение 

гр. Велико Търново съвместно с 

Международно 

туристическо изложение 

„Културен туризъм” -

Велико Търново 

Международен фестивал на 

туристическия филм „На 

източния бряг на Европа” 

 

На източния бряг на Европа” е фестивал 

за рекламни видеопродукции, 

представящи туристически дестинации 

от цял свят. Темите на представените 

продукции обхващат всички видове 

туризъм: събитиен, спортен, селски, 

религиозен, рекреационен и балнео 

туризъм, културно-исторически, 

риболовен и ловен, екстремен, 

планински и морски, екотуризъм и 

др. Мисията на фестивала на 

туристическия филм „На Източния Бряг 

на Европа”  е да промотира 

професионалната филмова туристическа 

продукция, да стимулира продуцирането 

на такава продукция и да популяризира 

водещите тенденции в полето на 

модерната аудио-визуална култура, в 

унисон с критериите и нуждите на 

бизнеса. 

април гр. Велико Търново Община Велико Търново Международното туристическо 

изложение „Културен туризъм” 

 

МТИ "Културен туризъм" - Велико 

Търново е първият специализиран форум 

за популяризиране на културния 

туризъм и неговото значение за 

България като туристическа дестинация. 

По време на борсата традиционно се 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

представят фирми, информационни 

центрове, неправителствени организации 

и културни институти от България и 

чужбина. Министерството официално 

подкрепя форума като важен за 

популяризиране на културния туризъм. 

 

Втората 

половина на 

м. април 

Гр. Бургас Бургаска регионална 

туристическа асоциация 

Туристическа борса „Вашата 

Ваканция”  

Туристическа борса „Вашата Ваканция” 

е значимо събитие, предназначено както 

за професионалистите в сферата на 

туризма, така и за масова публика, което 

традиционно се провежда преди 

началото на летния туристически сезон. 

Включва както туристическо изложение 

за представяне на потенциала за 

развитие на туризма от общини, 

кметства, туристически сдружения, 

туроператори и турагенти, хотели, 

ресторанти и други, така и съпътстваща 

програма – дискусии, кръгли маси, 

презентации и други, където се срещат 

професионалисти в туризма 

Април или 

май / вторият 

ден на 

Великден/ 

централен площад, гр. Разлог  Хиляда носии на едно място - 

фестивал 

 

Фестивалът на носиите промотира 

фолклорно богатство и разнообразие на 

територията на община Разлог. Всеки 

жител и гост на града ще може да се 

облече в народна носия и да се включи 

във фестивала наречен „1000 носии на 

едно място". 

Активен участник в събитието са 

читалищните самодейци - певчески и 

танцови групи, както и цялото местно 

население, желаещо да се облече в носии 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

и да танцува народни хора.  

 

24 април площад България, гр. Сандански  Празник на гр.Сандански 

 

 

април  

 

дом на културата Средец, гр. 

София 

Сдружение 

„Международен детски 

фолклорен фестивал -

София" с подкрепа на -

юношески танцов 

ансамбъл „Пламъче" 

София, 

Международен детски 

фолклорен фестивал – София 

 

Целта на фестивала е да запази и покаже 

традициите както на българския 

автентичен фолклор под формата на 

танц, носии, традиционни обичаи и игри, 

вплетени в хореографията, така и на 

детски групи за автентичен и обработен 

фолклор от други страни по света. 

Децата участници са от 8 до 14-годишна 

възраст.  

Април - май  гр. Враца Община Враца Международен фолклорен 

фестивал Врачанска пролет 

 

 Целта на празника е да се  

популяризира танцовото изкуство на 

различни български региони, както и  

запознаване с фолклора на   гостуващите 

държави. Фестивалът е възможност за 

създаване на нови контакти и 

приятелства, както и възможност на 

гости от различни страни и региони  да 

разгледат интересни туристически 

обекти и природни дадености на Враца. 

 
06 май различни локации, гр. Каварна  Празник на Каварна 

 

 

април  -май пристанище Бургас - Бургаски 

залив , гр. Бургас 

 Международна ветроходна 

регата Порт Бургас 

 

От 2004 г. Международна регата "Порт 

Бургас" се провежда под логото 

"Бургаска ветроходна седмица" със 

съорганизатор община Бургас.  
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

 

Международна регата "Порт Бургас" 

неизменно присъства от 1997 г. в 

международния спортен календар на 

Международната федерация по 

ветроходство - ISAF (www.sailing.org), а 

от 2004 г. получи грейд  3 от ISAF,  

което е сериозно признание 

организаторите. 

 

     

М. МАЙ 2017 г. 

 

01май  Сандански център, гр. 

Сандански 

 Празник на Сандански 

 

 

май Пред сградата на общинската 

администрация, гр. Чипровци 

 Фестивал на чипровския килим 

 

 Община Чипровци  организира 

фестивал на чипровския килим през 

месец май. Пред сградата на общинската 

администрация се разпъват шатри, в 

които се демонстрират различни етапи 

от направата на прочутите килимарски 

изделия - преденето на вълната, 

багренето й с природни материали и 

тъкането на килима на характерния 

вертикален чипровски стан. 

Своите тъкачески умения демонстрират 

опитни майсторки и млади момичета от 

кръжока по килимарство към местното 

училище. Целта на фестивала е да се 

популяризира килимарството и да се 

събуди интереса на младите хора към 

него.  
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

май  Археологически резерват 

средновековен град Червен, гр. 

Русе 

 Средновековен фестивал 

Червен 

 

Фестивалът пресъздава живота и 

всекидневието на хората през средните 

векове възможно най-автентично и 

точно.За целта сдружение „Чигот", 

Modvs Vivendi - Средновековно 

общество в България и други свободни 

български възстановчици ще 

пресъздадат средновековен боен лагер, с 

богати възможности за забавление. 

Участниците в „Червен" живеят в 

историята и не използват никакви 

съвременни устройства, палатки, дрехи, 

или аксесоари, което затвърждава 

максимално автентичната визия на 

фестивала. 

май  над Петропавловски манастир, 

гр. Лясковец 

 Национален събор на 

овцевъдите в България 

 

Изложение на Плевенска черноглава 

овца, на породисти овце, кочове, агнета 

и кози. 

Изложение на селскостопанска техника 

и оборудване Национален селекционен 

преглед на Каракачанско куче. 

Млечни продукти от овче и козе мляко . 

Изложение на биологични и 

традиционни храни. 

Традиционни занаяти и музейни 

експозиции. 

Народни борби в различни категории. 

Кулинарни шоута. 

Народни веселби и нестинари. 

05-06 май  център, гр. Русе  Празник на Русе 

 

 

06 май  местността Бенковска поляна, 

Ветрен 

 Априлско въстание - 

традиционен събор 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

 

май - юни различни локации, гр. 

Благоевград 

 Пролетен фестивал – 

Благоевград  

събира изкуства, детски прояви и 

традиции в едно 

 

май – юни гр. Казанлък  Празник на розата 

 

Вкл. Конкурс-спектакъл ”Царица Роза 

2017” и Ритуал ”Розобер”,  

Международен фолклорен фестивал и 

др. 

май гр. Русе Община Русе Изложение «Уикенд туризъм», 

гр. Русе 

 

 

Мероприятието до момента е било 

включено в Годишната програма за 

национална реклама. 

Предстои 

уточнение 

гр. София Българска асоциация за 

алтернативен туризъм 

(БААТ) 

Фестивал-изложение „Зелени 

дни“ 

 

 

Мероприятието до момента е било 

включено в Годишната програма за 

национална туристическа реклама. 

Средата на 

месец май 

гр. Хасково Община Хасково  и  

Министерството на 

културата 

Национален събор на 

народното творчество Китна 

Тракия пее и танцува 

 

Съборът цели да популяризира 

автентичния български и най-вече, 

тракийски фолклор. В Китна Тракия пее 

и танцува всяка година участват около 

200 фолклорни колектива и 

индивидуални изпълнители от България 

и чужбина. Съборът няма конкурсен 

характер, но специални награди 

получават участниците, поднесли нови 

изворни песни и танци. 

Предстои 

уточнение 

гр. Свищов "Орел над Дунав", гр. 

Свищов 
Фестивал на античното 

наследство "Орел над Дунав" 

Най-големият фестивал за възстановки в 

България, с международно 

участие.Провежда се през втората 

половина на м.май/началото на м.юни, 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

продължителност 3 дни. 

май площад Николай Хайтов, гр. 

Асеновград, 

Община Асеновград Майски културни празници 

 

 

25 май с. Граматиково, Малко Търново  Нестинарско шествие - село 

Граматиково 

 

 

май -юни център, гр. Стара Загора  Златната липа - международен 

филмов фестивал за ново 

европейско кино 

 

 

     

М. ЮНИ 2017 г. 

 

 

Предстои 

уточнение 

 

гр. Хисаря 

Организатори са 

Европейската Асоциация 

на Фолклорните 

Фестивали – EAFF, 

Euro Folk Academy, 

Община Хисаря и други 

организации 

Балкански шампионат по 

фолклор “Евро фолк – Жива 

вода 2017” 

 

Музикалните празници “Евро фолк” се 

състоят от четиридесет и пет музикални 

фестивала и се провеждат под егидата на 

Европейска Асоциация на Фолклорните 

Фестивали – ЕАFF в различни 

европейски градове. Основно събитие на 

Музикални празници “Евро фолк” е 

Фестивал №1 в Европа на 

традиционните народни изкуства – 

Старопланински събор “Балкан фолк” в 

България. В него ежегодно участват от 7 

000 до 15 000 музиканти, певци и 

танцьори. 

Концертите на Балканския шампионат 

по фолклор „Евро фолк – Жива вода 

2016”  са се излъчвали на живо по 

Световната Internet телевизия 

„EuroFolkTV” на адрес: tv.eurofolk.com 

Предстои  гр. Хасково  Национален фестивал „С Посветен на Аспарух Лешников – Ари и 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

уточнение песните на Ари“   се провеждае всяка година в началото на 

юни. Участват непрофесионални 

изпълнители на стари градски песни от 

цяла България като е желателно всички 

те да представят песни на незабравимия 

хасковлия Ари Лешников. 

Предстои 

уточнение 

гр. Хасково 

 

театър "Иван Димов" и 

община Хасково 

Театрален фестивал  Основна цел на Театралните дни в град  

Хасково  е да представят основните 

тенденции в българската и 

международна сценична практика и да 

създадат пространство за 

междукултурен диалог, творчески обмен 

и пазар 

02 юни център, гр. Калофер Община Калофер Ботеви дни  

03 юни с.Българи  Нестинари в село Българи 

 

Нестинарски обред  - танц в жарава –  

ежегодно на  3 срещу 4 юни, денят на 

Св. Св. Константин и Елена. 

Според традицията нестинарите играят 

вечерта в деня на Константин и Елена 

(нощта на 3 срещу 4 юни по стар 

стил).Участие в празника с 

нестинарските ритуали в живописното 

странджанско селце, уникално със 

съхранените през вековете традиции. 

Същността на нестинарските игри се 

разгръща надвечер, тогава най-старият 

нестинар разпръсква жаравата, 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

нестинарите излизат от малкия конак на 

центъра, където са прекарали цял ден в 

пост и танц. Най-отпред на ритуалното 

шествие се носят тъпана и гайдата, след 

тях - иконите, които са “облечени” и 

последни - нестинарите. Обикалят три 

пъти черквата и влизат в жаравата. 

04 юни център, гр. Ямбол  Празник на град Ямбол 

 

 

юни площад Жеравица, гр. Монтана Община Монтана Монтана - международен 

фолклорен фестивал 

 

Той е посветен на празника на града 

Свети Дух.В него ще вземат участие 

танцови ансамбли за обработен фолклор 

от Италия, Македония, Румъния, Сърбия 

и Турция. Концертите от фестивалната 

програма ще се проведат на открита 

естрада на централния площад на 

Монтана.  

юни античен форум Августа Траяна, 

гр. Стара Загора 

 Джаз форум Стара Загора - 

международен фестивал 

 

 

юни -  август Летен театър, гр. Русе Държавна опера Русе, 

Община Русе 

Сцена край реката - 

международен фестивал 

 

Богата програма от събития в различни 

жанрове. Фестивалът се провежда под 

патронажа на кмета на града. 

Юни 

 

Гр. Белоградчик Министерство на 

културата, Областна 

администрация - Видин, 

Община Белоградчик, 

Фолклорен фестивал „От Тимок 

до Искър” 

Целите на фестивала са: да се продължи 

съхраняването, популяризирането и 

традицията на фолклора от 

Северозападна България;  възпитателна 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

Младежки дом, Детски 

комплекс, НЧ „Развитие” 

Исторически музей 

 и познавателна роля за младото 

поколение; привличане туристи и гости 

на общината и познавачи на културния 

туризъм. 

Участват състави и индивидуални 

изпълнители на автентичен фолклор от 

областите Видин, Враца и Монтана, 

както и гости от Плевен и Ловеч. 

юни -  юли различни локации в града, гр. 

Варна 

 Международен музикален 

фестивал Варненско лято 

 

Международният музикален фестивал 

"Варненско лято" се провежда всяка 

година през месеците юни и юли. 

Получил национален и международен 

престиж, днес фестивалът е 

представителен форум на българското и 

световното музикално творчество и 

изпълнителско изкуство в областта на 

класическата музика. 

Фестивалът има многожанров характер и 

включва опера, симфонични концерти, 

камерна и хорова музика, тематични 

цикли. Международна лятна академия.  

21 - 22 юни с. Делчево, гр. Благоевград  Еньовски тайнства - летен 

фестивал в село Делчево 

 

Основен организатор на фестивала е 

община Гоце Делчев. 

Предстои 

уточнение 

селата Смилян, Могилица, 

Момчиловци, Сивино, Кошница 

и Горна Арда, Смолян 

Сдружение 

„Екоорганизация - 

Родопи". 

Фестивал на дивите цветя в 

Родопите 

 

В програмата на фестивала са включени 

пешеходни и велотурове, фотопленери, 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

готварски курсове, ателиета и 

фолклорно надпяване. 

21 юни Мечи кладенец, почивна база 

село Пряпорец, гр. Стара Загора 

 Национален Еньовденски събор 

на българския фолклор и на 

българските традиционни ястия 

 

Целта на събора е да издири, обогати, 

популяризира и съхрани българския 

фолклор и традиционните български 

ястия - непресъхващ извор на нашата 

култура. 

Съборът има конкурсен характер. За 

участниците в събора няма възрастови 

ограничения. В събора могат да 

участват: певчески групи и 

индивидуални изпълнители 

(препоръчително е да има песен за 

трапеза), танцови групи и групи за 

изворен фолклор. 

22 юни архитектурно-етнографски 

комплекс Етър,гр. Габрово 

 Еньовден в Етъра 

 

Традиционно в Етъра празникът 

Еньовден се отбелязва с отдаване на 

почит на традициите, ателиета, 

демонстрации и базар на билкови 

продукти. 

22 юни с. Факия, гр. Средец  Еньовден в село Факия 

 

Жителите изпълняват обичая "Еньова 

буля"."Еньова буля" трябва да е малко 

момиченце, последно на родителите си, 

което е специално облечено и забулено с 

червено було. накитено като булка, но 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

препасано с мъжки пояс. 

Придружена от цяло моминско шествие. 

Еньовата буля обикаляла цялото село. 

нивите и лозята. На места шествието 

спирало и на момиченцето се задавали 

въпроси: „Сита ли ще е годината?", „Ще 

има ли вино?" и т.н. И каквото детето 

отговорело, това щяло да бъде. защото 

те се считало за „вдъхновено" - нещо 

като нарочена малолетна прорицателка! 

юни –юли  Община Видин Фестивал на изкуствата 

"Дунавски вълни" 

 

Фестивал на изкуствата "Дунавски 

вълни" - Фестивалът представлява 

съвкупност от различни стилове музика / 

поп, джаз, класическа, фолклорна/, 

фотография, живопис, куклен и 

драматичен театър 

юни градинката пред община 

Кюстендил 

 Празник на черешата 

 

 

Юни- юли площад Велбъжд, гр. 

Кюстендил 

Община Кюстендил, 

отдел "Култура и духовно 

развитие" и читалище 

"Братство" 

Пауталия - международен 

фолклорен фестивал 

 

Ежегодно в края на юни и началото на 

юли месец в град Кюстендил се 

провежда международен фолклорен 

фестивал "Пауталия".  Основната цел на 

фестивала е да даде поле за изява на 

фолклорни състави и изпълнители от 

различни държави, които да покажат 

богатството на своя фолклор: да съхрани 

и популяризира българското народно 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

творчество и да покаже неговото 

достойно място сред другите народи. 

Събитието е с конкурсен характер.  

28-29 юни арка площад Свобода, Сервизен 

парк, Твърдица, 

 Рали Твърдица - Елена 

 

 

Предстои 

уточнение 

Ски център Мечи чал 

„Маутин Рестарт” 

Община Чеперале Лятна Чепелариада 

 

Фестивални състезания колоездачи и 

бегачи 

     

М. ЮЛИ 2017 г. 

 

месец юли – 

в рамките на 

5 календарни 

дни 

 Община Видин фестивал "The bridge" Младежки фестивал на изкуствата"The 

bridge", с международно участие и 

включва различни творчески прояви 

юли Местността „Къдъбоаз” на 

българо-сръбската граница 

  

 

Община Белоградчик – 

България; Община 

Княжевац - Сърбия, 

Културни институции 

Международен събор на 

прохода „Къдъбоаз” с. Салаш  

/Р България/ – с. Ново корито 

/Р. Сърбия/. 

 

По инициатива на Национално 

сдружение “Единение” и Патриотичен 

клуб “Бдинци” – Видин, и с участието на 

сърби и българи в масовите сцени, се 

прави възстановка на събитията от 1876 

г., когато по тези места, заедно, рамо до 

рамо, срещу турците са се сражавали 

българи, сърби, руси и черногорци. 

Самодейци от Видин, Белоградчик, 

Салаш, Княжевац и Ново корито 

показват изкуството си. Интерес 

събуждат и автентичните носии от 

бабино време, които местните хора 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

носят по време на събора. 

 В края на  

юли 

гр. Разград Община Разград и 

Министерството на 

културата 

Ежегоден панаир на киселото 

мляко и Фестивал на народните 

традиции и художествени 

занаяти 

 

Панаирът включва многобройни събития 

- кулинарни състезания, концерти, 

майстори от цялата страна излагат 

произведенията си. Празникът 

продължава с вечерни сцени и дефилета. 

юли гр. Трявна, Област Габрово Община Трявна Международен фолклорен 

фестивал Трявна 

 

Във фолклорния фестивал на Трявна 

участват български и чуждестранни 

групи. Изнасят се концерти на различни 

места в града и в читалището. Особено 

интересно е дефилето с всички 

участници във фестивала, които 

преминават през централните части на 

града. 

юли гр. Велико Търново Община В. Търново 

 

Фондация 

„Международни 

Фолклорни Фестивали” 

Международен фолклорен 

фестивал 

 

Международен Фолклорен Фестивал 

Велико Търново e събитие, превърнало 

се в традиция за културния живот на 

старата столица. Истински дългоочакван 

празник за жители и гости на града в 

горещите летни дни.Във фестивала 

участват групи от цял свят - Португалия, 

Испания, Румъния, Мексико, Грузия и 

др. страни. 

юли -  август гр. Велико Търново Общинска агенция по 

туризъм „Царевград 

Търнов” 

Оперен фестивал „Сцена на 

вековете” 

 

Фестивалът се провежда на открито на 

хълма Царевец.  Зрителите могат да 

наблюдават балетни и оперни 

изпълнения. През годините са 

изпълнявани  оперите «Цар Калоян», 

«Турандот», «Княз Игор» , балетните 

спектакли «Козият рог», «Болеро» и др. 

(последната 

събота на 

с. Орехово, общ. Чепеларе с. Орехово Празник на „Ореха” 

 

Празник на с. Орехово 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

месеца) 

юли  Каварна  Kavarna Rock  Каварна се утвърди като рок столица на 

България. Известни изпълнители и 

състави гостуват в Каварна от началото 

на май до края на септември. Несъмнено 

най-посещаваният рок фестивал е 

Каварна рок.  

 

 

М. АВГУСТ 2017 г. 

 

август с. Гела,                    Община 

Смолян 

Читалище „Съзнание” 

село Гела 

Международно гайдарско 

надсвирване 

 

 

В традиционния български фестивал се 

включват много чуждестранни 

участници - от Франция, Унгария, 

Япония, Австралия. За българите е 

задължително да представят изпълнения 

на каба - гайда. Участниците ще се 

разпределят в три възрастови групи и 

спазват определен регламент:  

 

август гр. Банско Община Банско Международен джаз-фестивал 

Банско 

 

Джаз-фестивалът е едно от най-

значимите международни културни 

събития на Балканите. В програмата 

присъстват стилове и групи, 

представящи богатството от различни 

направления в жанра. 

Третата   

събота  на 

месец август 

Местността „Бела вода”, с. 

Стакевци  

 

Община Белоградчик, 

НЧ „Кр.Бъчваров”, с. 

Стакевци, 

НЧ „Развитие” 

Празник на гората и туризма 

 

Празник на гората и туризма 

в Стакевския балкан – автентични 

фолклорни закачки на читалищата в 

селата Стакевци и Салаш със своите 

вокални групи за изворен фолклор, 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

придружени от кръшни хора под звуците 

на духова музика на зелената поляна с 

дъхави горски билки. 

Предстои  

уточнение 

гр. Вършец Община Вършец Празник на Вършец, 

минералната вода и балкана 

Ежегодно през втората седмица на месец 

август се отбелязва празника на курорта 

Вършец,  минералната вода и балкана.  

август с. Жеравна,            Община 

Котел, Област Сливен 

Фандация „Българе”, 

НФА „Българе”, община 

Котел, кметство с. 

Жеравна, Сдружение „За 

Жеравна” 

Фестивал на фолклорната носия 

 

Фестивалът предоставя възможност за 

автентично изживяване и сливане с 

българските традиции. Всички 

присъстващи на фестивала са задължени 

да носят българска носия, мобилните 

телефони са забранени (използването им 

е позволено само на определени места), 

забранено е носенето на съвременни 

чанти и използването на съвременни 

прибори за хранене. В програмата на 

фестивала са включени изпълнения на 

ансамбли за народна музика, а майстори 

- занаятчии показват на място уменията 

си.    

август гр. Малко Търново, Област 

Бургас 

Община Малко Търново Нестинарски игри 

 

С нестинарските игри в Малко Търново 

се открива лятната културна програма. 

Тогава в странджанското градче се 

пресъздава и древния обичай, при който 

нестинарите танцуват боси върху 

жарава.   

август –

септември 

гр. Созопол Община Созопол, 

Фондация „Аполония” 

Празници на изкуствата 

„Аполония” – Созопол 

-  

Фестивалът представя постиженията на 

българските творци през последния 

културен сезон и новите тенденции в 

различните видове изкуства. Има над 30 

концерта на солисти и състави и други 

събития - театрални представления, 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

концерти на открито, камерни и джаз 

концерти, прожекции на филми, 

литературни вечери и изложби. 

август Крепост "Баба Вида" 

 

Община Видин Средновековен фестивал 

"Бъдин" 

Пресъздава се част от историята през 

Средновековието- битки, 

турнири,стрелба. 

 

М. СЕПТЕМВРИ 2017 г. 

 

септември гр. Габрово, АЕК „Етър” Министерство на 

културата, община 

Габрово, АЕК „Етър” 

Международния панаир на 

занаятите – Етър 

 

В панаира участват български и 

чуждестранни занаятчии. Едно от 

основните изисквания е предметите, с 

които участниците се представят на 

панаира  да са изработени с традиционни 

инструменти. 

септември гр. Казанлък Фондация „Българска 

роза” и община Казанлък 

Празници в Долината на 

тракийските царе 

 

Фестивалът представя културата на 

древните траки. Провеждат се изложби, 

научни конференции, посещения на 

тракийските гробници в района на 

Казанлък. 

септември гр. Пловдив Община Пловдив и 

Общински институт 

„Старинен Пловдив” 

Празник на Стария град В рамките на празника Стария град на 

Пловдив се превръща в сцена на 

открито. Изнасят се концерти на 

фолклорни и вокални формации, джаз и 

рок групи, хорове.   

15 септември гр. Чепеларе Община Чепеларе Чествания по повод 

обявяването на Чепеларе за 

град (1964) 

 

     

септември гр. Пловдив Община Пловдив, частни 

галерии, Общински 

институт „Старинен 

Нощ на музеите и галериите       

  

Нощта на музеите и галериите в 

Пловдив се провежда в два поредни дни 

заради големия интерес към събитието. 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

Пловдив” Музеи и галерии остават отворени до 

късно през нощта и осигуряват свободен 

достъп на посетителите. В рамките на 

нощта на музеите всяка културна 

институции организира различни 

атракции. 

22 - 24 

септември 

гр. Златоград,     Област Смолян Община Златоград Делюви празници Всяка година Делювите празници се 

провеждат в периода около 22 

септември, когато отбелязваме 

Независимостта на България. 

Празниците в Златоград да посветени на 

легендарния Делю хайдутин. В празника 

се включват местни самодейни състави и 

популярни изпълнители. Всяка година се 

провежда и «Един пазарен ден в стария 

Златоград» - местни хора облечени като 

търговци и занаятчии пресъздават 

атмосферата от миналото.   

27 септември  Министерството на 

туризма 

Чествания по повод Световния 

ден на туризма 

-  

Ежегодно на 27 септември се чества 

Световния ден на туризма. Събитието е 

по инициатива на Световната 

организация по туризъм към ООН и 

всяка година има тема, на да която е 

посветен празника. 

Предстои да 

се уточни 

гр. Хасково Община Хасково Фестивал HASKOVO JAZZ 

 

През годините форумът се утвърди като 

един от авторитетните национални джаз 

фестивали, с участието на утвърдени 

музиканти от цял свят. В досегашните 

издания на HASKOVO JAZZ са 

участвали над 1300 изпълнители. Джаз 

фестивалът няма комерсиална цел – 

входът за всички прояви е безплатен. 



 

 30 

Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

Основната идея е популяризиране на 

джазовото изкуство и възможност за 

изява на младите и талантливи 

изпълнители, а в съпътстващите прояви 

се представят литературни 

произведения, творби на 

изобразителното изкуство, открити 

уроци, работни срещи, лектории, филми. 

 

Предстои да 

се уточни 

Национално изложение – с. 

Орешак /преди обяд/; 

Централен площад в гр. Троян 

/след обяд/ 

 Празник на сливата и 

троянската сливовата ракия 

http://www.troyan.bg/ 

Предстои да 

се потвърди 

 

 

Варна  Международната ветроходна 

регата „Tall Ships“ 

 

 

М. ОКТОМВРИ 2017 г. 

 

Предстои 

уточнение 

 гр. Хасково Община Хасково Музикални дни „Професор 

Недялка Симеонова 

Международен конкурс за цигулари 

„Проф. Недялка Симеонова”. Събитието 

се състои в рамките на Музикални дни 

„Недялка Симеонова”. В конкурса 

участват цигулари, разпределени в 4 

възрастови групи 

октомври к.к. Пампорово РТА «Родопи» Туристическа борса 

„Планините на България – 

гостоприемство на четири 

сезона” – к.к. Пампорово 

 

Мероприятието до момента е било 

включено в Годишната програма за 

национална реклама. 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

 

Предстои 

уточнение 

гр. Севлиево Община Севлиево Празник на тиквата http://www.sevlievo.net/ 

 

М. НОЕМВРИ 2017 г. 

Предстои 

уточнение 

гр. Варна Форумът се организира 

съвместно от Варненска 

туристическа камара, 

Община Варна, 

Министерството на 

туризма и Сдружение 

Култура и туризъм на 

българския Североизток. 

Черноморски туристически 

форум, посветен на 

специализираните видове 

туризъм. 

 

 

Черноморски туристически форум – 

единственото събитие в България, 

посветено на специализираните видове 

туризъм, което съчетава туристическо 

изложение от една страна и от друга - 

академични доклади и дискусии за 

конкретния специализиран вид туризъм. 

Изследват се и се обсъждат условията, 

предпоставките, перспективите и 

проблемите свързани с развитието му. 

По традиция участници са общини от 

цяла България, туроператори, 

туристически комплекси, висши 

училища, браншови организации, чужди 

посолства в България, музеи и културни 

институции и други. 

 

ноември Гр. София Агенция Булгарреклама 

съвместно с Национална 

асоциация Хотел 

Ресторант Кафетерия 

(ХОРЕКА) 

 

СИХРЕ- специализирано 

изложение за хотелиерско, 

ресторантско, кетъринг и спа 

оборудване  

 

СИХРЕ  включва тематично разделени 

зони за фирмите участници, както и 

атрактивни зони за демонстрации. В 

дните на изложението се откриват 

 ценни решения за висока 

технологичност на обектите в 

туристическата и търговска сфера. 

Разнообразието от продукти и услуги 

http://www.sevlievo.net/
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

на СИХРЕ ежегодно привлича български 

и чуждестранни посетители – 

собственици и мениджъри на хотелски 

вериги, кетъринг компании, ресторанти, 

пицарии, кафета и клубове, директори на 

супер- и хипермаркети с топли точки, 

архитекти, дизайнери, проектанти, 

инвеститори, чиито интереси са 

насочени към сферата на туризма, 

заведенията за обществено хранене и 

услугите. 

 

ноември гр. Пловдив Съвета по туризъм  – 

Пловдив 

„Дефиле на младото вино“ 

съпроводено с Международна 

среща на туроператорите- гр. 

Пловдив 

Основната идея на Фестивала е 

превръщането му в част от събитията, 

насочени към реализирането на 

националната стратегия за виното и 

създаването на атрактивна възможност и 

повод за посещение на гости от цялата 

страна и чужбина в Стария град. По 

традиция Дефиле 

 на младото вино” се провежда 

съвместно с Международната среща на 

туроператорите в Пловдив. Това е 

изключителна възможност туроператори 

от няколко континента да се убедят в 

потенциала на България в областта на 

винения и културно-историческия 

туризъм.  
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

Предстои 

уточнение 

гр. София, ИЕЦ Асоциацията на 

българските 

туроператори и 

туристически агенти 

(АБТТА), чрез 

Консорциум 

„Go2Balkans“ 

В2В туристически форум за 

страните от Балканския регион 

 

 

Събитието има за цел да обедини 

туристическия бизнес на балканските 

страни под мотото „Балканите – 

природа, история, култура“. 

Идеята и инициативата е на 

туристическия бизнес в лицето на 

членове на Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти 

(АБТТА), които учредяват консорциум 

Go2Balkans.  

Основната цел на консорциума е да се 

привлече интереса на туроператори от 

цял свят към предлаганите туристически 

услуги в България и другите държави на 

Балканите – Албания, Босна и 

Херцеговина, Гърция, Кипър, 

Македония, Румъния, Словения, Сърбия, 

Турция, Черна Гора и Хърватия. 

В контекста на политиките на 

Европейските институции за създаване 

на благоприятни бизнес условия за 

устойчиво туристическо развитие, това 

събитие е насочено към популяризиране 

на културно-историческото наследство и 

природните дадености на страните от 

Балканския полуостров като общ, 

споделен ресурс, носител на 

общочовешки ценности.  Инициативата 

е предпоставка за създаването и 

предлагането на нови балкански 

комбинирани туристически турове и 

пакети. 
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Период на 

провеждане* 

Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 

Предстои 

уточнение 

с. Смилян, общ. Смолян Народно читалище, с. 

Смилян 

Празник на Смилянския фасул http://www.smolyan.bg/ 

 

М. ДЕКЕМВРИ 2017 г. 

 

Предстои 

уточнение 

Банско, Пампорово, Боровец, 

Чепеларе 

 Ежегодно официално отриване 

на зимен сезон 

 

 

първата 

половина на 

декември  

гр. Варна Варненска туристическа 

камара, Община Варна, 

Култура и туризъм на 

българския Североизток. 

Пети национален кулинарен 

фестивал  

Събитие има за цел да презентира и 

популяризира национална и 

чуждестранна кухня пред жителите и 

гостите на Варна. Участват традиционно 

майстори кулинари от Варна и 

курортните комплекси, като и от други 

общини в региона и страната, колежите 

по туризъм, професионални гимназии по 

туризъм и други. 

 

 

Направени предложения за допълнение на програмата: 

Предложения на Съвет по туризъм – Пловдив: 

 

Европейският ден на винения туризъм - Период на провеждане - 8 ноември 2017г 

Организатори - Съвет по туризъм - Пловдив и Община Пловдив 

 

Национална кулинарна купа - Период на провеждане - април 2017г. 

Организатори - Българската Асоциация на Професионалните Готвачи 

 

Дефиле „Вино и гурме“ 

http://www.smolyan.bg/


 

 35 

Период на провеждане - втория уикенд на месец май -13 и 14 май 2017г.  

Организатори - Съвет по туризъм - Пловдив и Община Пловдив 

 

Предложение на Български съюз по балнеология и СПА туризъм: 

 

Четвърти Годишен Конгрес на Български съюз по балнеология и спа туризъм- м. Септември 2017 г.  

Организатор - Български съюз по балнеология и СПА туризъм 

 

Предложение на Сдружение "Българско Ски-Училище“: 

 

Общото събрание на Интерски Интернешънъл, к.к Пампорово  - 8-11 юни 2017г. 

Организатор -Сдружение "Българско Ски-Училище“ 

 

Предложения на ОП „Туризъм“ ПЛОВДИВ: 

 

Пролетен панаир на занаятите-  

Организатор Регионалната Занаятчийска Камара. 

 

„Дни на музиката в Балабановата къща“ Международен Фестивал – Май  2017  

Организатор Фондация „MusicArtissimo“  

 

Международен фестивал на камерната музика – юни 2017 

Продуцент: сдружение „Интерарт фест“ 

 

Капана Фест – Юни 2017 Пловдив 

 

Международен фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“–  юни 2017 

Организатор  фондация „Черната кутия“  

 

ONE DESIGN WEEK – Международен фестивал за дизайн и визуална култура – ЮНИ 2017 

Организатор  списание „Едно“ 
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“OPERA OPEN” - Оперен фестивал на Античния театър – юни/юли  

Организатор Държавна опера Пловдив.  

 

Международен фолклорен фестивал – август 2017  

Организатор Община Пловдив.     

 

Есенен панаир на занаятите – септември 

Организатор Регионалната Занаятчийска Камара.   

 

Международна среща за туризъм – април/ноември 2017 

Организатор Община Пловдив.    

 

Международен куклено–театрален фестивал за камерни куклени постановки за деца и възрастни „Двама са малко – трима са много” & 

Theatair – септември 2017 

Организатор Държавен куклен театър Пловдив    

                         

Фасада – видео фестивал – септември 2017 

Организатор  Сдружение "Изкуство днес" 

 

Международен театрален фестивал „сцена на кръстопът“ – септември 2017 

Организатор Община Пловдив, Министерство на културата и Драматичен театър -  Пловдив 

 

Дни на музиката в Балабановата къща“ Международен Фестивал – Септември 2017 

Организатор Фондация „MusicArtissimo“  

 

Международен танцов фестивал – септември 2017 

Организатор Община Пловдив 

 

ONE ARCHITECTURE WEEK – Международен фестивал за архитектура и интериор – септември 2017  

Организатор Списание „Едно“  

 

„SOUNDS OF THE AGES” рок фестивал на Античния театър – септември 2017 
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 Организатор Радио Тангра мега рок.   

  

ONE DANCE WEEK – Международен фестивал за съвременен танц – октомври 2017 

Организатор Списание „Едно“ 

 

Международен фестивал на китарата – октомври 2017 

 

„ЗЛАТНИЯ РИТОН“ – фестивал за българско документално кино и анимация – декември 2017 

Организатор Национален филмов център.  

 


