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Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения 

КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗА 2022 ГОДИНА СЪБИТИЯ С ТУРИСТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 

(м. януари – м. декември 2022 г.) 

 
 
Период на провеждане Място на провеждане Организатор Мероприятие Забележка 
 
М. ЯНУАРИ 2022 г. 
     
януари  
*Провеждането на 
събитието ще бъде 
съобразено с 
регламентираните 

гр. Перник Община Перник Международен фестивал на 
маскарадните игри  
„Сурва”  XXIX издание* 
 
 
 

МФМИ „Сурва” е най-авторитетната в 
България и на Балканите изява на 
традиционни народни игри и обичаи с маски. 
Провежда се ежегодно в последните събота и 
неделя на месец януари. Базиран е на 
автентичния Народен празник „Сур(о)ва“ в 
Пернишко, вписан в световната листа на 
нематериалното културно наследство на 
ЮНЕСКО. Представя маскарадната 
обредност на всички етнографски райони на 
страната, както и на гости от Европа, Азия и 
Африка. 

противоепидемични мерки във връзка с 
Covid-19  
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13-14 януари Гр. Чирпан Община Чирпан, Фондация 
Яворов, Къща-музей „Пейо 
К. Яворов“ 

„Яворови януарски дни“ По традиция от 1968 г., на рождения ден на 
великия български поет Пейо К. Яворов – 13. 
01., в Чирпан се запалва огънят на Яворовата 
поезия, което дава началото на националния 
празник „Яворови януарски дни”. В 
продължение на три дни в къща музей „ 
Пейо К. Яворов” се организират различни 
културни прояви като поетични четения, 
изложби, конференции, конкурси и 
музикални програми. Духът на великия поет 
продължава да вдъхновява млади творци да 
създават и да се изявяват чрез литературното 
изкуство. 
 

Последната седмица на м. 
януари  

гр. Пазарджик - 
Концертна зала 
„Маестро Георги 
Атанасов” 

Община Пазарджик, 
Симфоничен оркестър 
Пазарджик, 
Министерство на културата 

Международен фестивал – Зимни 
музикални вечери „Проф. Иван 
Спасов” 

Фестивалът за симфонична и съвременна 
музика ще се проведе за 47 пореден път. 
Музикалният форум е изключително 
престижен за града, региона и страната. 
Гостуват именити музиканти от страната и 
чужбина, изявяват се и млади български 
таланти. 

януари гр. Банско  Община Банско  Балетен фестивал 
 
 

Всяка година жителите и гостите на големия 
ски център могат да съчетаят емоциите от 
зимните спортове с изяществото на 
класическия танц. В рамките на няколко дни 
през януари, на сцената на читалище 
„Никола Й. Вапцаров” балетната трупа на 
Варненска опера представят ярки образци на 
танцовото изкуство. 

 
М. ФЕВРУАРИ 2022 г. 

23 - 27 февруари Международен панаир 
гр. Пловдив 

Национална лозаро-
винарска камара, под 

Винария – международна изложба 
за лозарство и винарство / Vinaria 

Изложбата демонстрира богата селекция от 
напитки – от автентични местни продукти до 
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егидата на Министерството 
на земеделието, храните и 
горите 

 световни марки, комбинации от старинни и 
съвременни технологии, модерна техника и 
материали. Изложбата показва и бъдещето 
на винарската индустрия с нови сортове 
грозде, методи и инвентар за преработка, 
системи за контрол на качеството. Така 
привлича интереса на широк кръг 
специалисти, еножурналисти, ключови 
търговци и ценители. 

23 - 27 февруари Международен панаир 
гр. Пловдив 

Под егидата на 
Министерството на 
земеделието, храните и 
горите 

АГРА - международна 
селскостопанска изложба 

Международната селскостопанска изложба 
АГРА обхваща всички направления и 
сектори на селското стопанство – наука, 
практика, технологии, техника, продукти, 
услуги. Представя най-доброто от 
постиженията на науката и бизнеса и най-
полезното за фермерите и специалистите.  

23 - 27 февруари Международен панаир 
гр. Пловдив 

В партньорство с браншови 
асоциации и се провежда 
под егидата на 
Министерството на 
земеделието, храните и 
горите. 

ФУДТЕХ - международна изложба 
за храни и напитки, опаковки, 
машини и технологии 

Международната изложба за храни и 
напитки, опаковки, машини и технологии  се 
отличава с бързи темпове на развитие  
заради все по-голямата популярност сред 
производители и търговци, предлагащи 
здравословни продукти с високо качество и 
модерни индустриални решения. 

23 - 27 февруари Международен панаир 
гр. Пловдив 

Българиън фейр сървис ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ - 
изложба на висококачествени 
италиански храни и напитки 

SAPORI D'ITALIA (ВКУСОВЕ ОТ 
ИТАЛИЯ) е изложение за храни, уелнес и 
здраве. То дава възможност на ценителите да 
усетят чара на прочутата италианска кухня, 
представена от водещи производители и 
търговци. 
Проявата демонстрира изделия, съчетаващи 
традиции и иновации, за да се отговори на 
променящите се изисквания на клиентите. 

24-25 февруари ЕКСПО център Фирма „Прим ЕКСПО“ 
 
Под патронажа на 

Международна туристическа 
борса ВАКАНЦИЯ & СПА 
ЕКСПО  

ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО се провежда 
вече над 30 години и е водещото 
туристическо изложение за България. 
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Министерството на 
туризма (сега МТ) и в 
партньорство с 
браншовите организации 
и Столична община. 
 
 
 

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 
резервати, състави за автентичен фолклор 
и обичаи.  
 

Февруари  гр. Банско Община Банско,  Сдружение 
„Международен фестивал на 
планинарския филм” 

Зимна киномания  „Snow cinema” Емблематично събитие от зимния календар 
на Банско. Екстремни филми за ски и 
сноуборд. 

М. МАРТ 2022 г.     

3 март Паметника на 
свободата връх Шипка 

Община Казанлък 3 март - чествания на връх Шипка 
Национален празник на Република 
България 
 

Всяка година на 3 март на връх Шипка има 
тържествени чествания на националния 
празник на България. Организирането на 
честванията по повод Освобождението на 
България от турско робство се прави на 
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ротационен принцип от Община Казанлък и 
Община Габрово. Десетки хиляди българи 
посещават в този ден паметника символ на 
свободата. 

3 март 
 

гр. Стара Загора Община Стара Загора 3 март – чествания с общоградски 
ритуал-поклонение и паметно 
шествие 

Паметно шествие с националния 
трибагреник, в което се включват хиляди 
хора, желаещи да извървят пътя на 
свободата, понесли българското знаме от 
центъра на града до Мемориален комплекс 
"Бранителите на Стара Загора 1877", 
тържествен ритуал и програма за 
отбелязване на празника с множество прояви 
в няколко дни. 

06 март  Центъра на с. Широка 
лъка 

Община Смолян, 
 Кметство с. Широка лъка, 
Народно читалище „Екзарх 
Стефан-1872”- с. Широка 
лъка 

„ПЕСПОНЕДЕЛНИК“ в Широка 
лъка, Кукерски празник 

 „Песпонеделник” представлява 
древноезически обичай, обогатен с 
християнски елементи, който се изпълнява за 
плодородие, изобилие и здраве. Фестивалът 
в Широка лъка е продължение на местните 
традиции в селото, които са се изпълнявали 
от незапомнени времена до 40-те години на 
миналия век. След създаването на кукерския 
състав "Песяци", през 1967г., 
широколъкчани възраждат традицията на 
ритуални игри в селото. Постепенно 
празникът придобива все по-голяма 
популярност, а в маскарада към местните 
„Песяци” се присъединяват и кукери от цяла 
България и Европа. Фестивалът се е 
утвърдил като един от най-популярните и 
посещавани в страната и е член на 
Федерацията на европейските карнавални 
градове. 
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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 Изложба от рисунки на деца от 
детските градини в гр. Ямбол. 

 
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.  

март Габрово QUICK HANDS Project, 
Община Габрово 

Международен фестивал на 
илюзонното изкуство Магична 
среща „Златна котка“ 

Разнообразна програма с множество магове 
от страната и чужбина и майстори на 
цирковото и вариететно изкуство. Този 
фестивал е за всички деца и възрастни, които 
продължават да се учудват като малки деца 
на номерата на майсторите. 

 
М. АПРИЛ 2022г. 
 
1 април Музей „Дом на хумора 

и сатирата“, Габрово 
Музей „Дом на хумора и 
сатирата“, Габрово 

50 години от създаването на 
Музей „Дом на хумора и 
сатирата“, Габрово 

Основан през 1972 година, Музеят „Дом на 
хумора и сатирата“ е сърцето на българската 
„столица на хумора“, чиито жители се славят 
със своята практичност и пестеливост, но и с 
безбройните си анекдоти, в които осмиват 
самите себе си. От създаването си той събира 
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и представя хумор от цял свят. Музеят 
организира мащабни временни изложби с 
най-добрите постижения в на световната 
карикатурата и съвременното изкуство. 

април 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 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. гр. Бургас Бургаска регионална Туристическа борса „Вашата Туристическа борса „Вашата Ваканция” е 
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април туристическа асоциация Ваканция”  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  гр. Варна Варненска туристическа 
камара, Община Варна, 
Министерството на 
туризма 

Черноморски туристически 
форум, посветен на 
специализираните видове 
туризъм 
 
 

Черноморският туристически форум се 
провежда ежегодно във Варна. Водени от 
девиза на организацията „ Заедно можем 
повече!” форумът се реализира с 
активното участие на представители на 
всички сектори на туристическото 
предлагане – хотелиери и ресторантьори, 
туроператори и турагенти, екскурзоводи, 
ръководители на браншови организации. 
В конференцията участват представители 
на Министерството на туризма и на 
дирекция „Туризъм“ в Община Варна и 
други. Всички участници, изхождайки от 
проблемите, споделят своя позитивен 
опит и очаквания, поставят и своите 
нерешени проблеми пред властите, 
отправяйки конкретни предложения. 
www.blackseatourismforum.com 
 

третата седмица от месец 
април   
    

село Гърмен Община Гърмен Международен фолклорен 
фестивал „Да пеем и танцуваме 
заедно“ 

Фестивалът няма състезателен характер и 
възрастови ограничения. В него могат да 
участват фолклорни певчески и танцови 
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колективи, както и солови изпълнители. 
Идеята на фестивала е да служи като 
платформа за разпространение и 
популяризиране на богатството на фолклора 
и за интереса към неговото съхраняване и 
развиване в съвременни условия. 

март-април 
 

гр. Казанлък Община Казанлък,   ЛХМ 
"ЧУДОМИР",  Фондация 
"ЧУДОМИР" 

Чудомирови празници Ежегодни национални празници, свързани с 
големия казанлъшки писател, хуморист и 
общественик Димитър Чорбаджийски-
Чудомир. Празниците са посветени на 
театъра, музиката, литературата и сатирата. 

 
М. МАЙ 2022 г. 
 
30 април- 1 май  гр. Панагюрище, 

Национален 
мемориален комплекс 
„Априлци” 

Национално дружество 
„Традиция“, Община 
Панагюрище 

Военно-историческа възстановка 
„Мъжество и саможертва 
Панагюрище 1876“. 

Възстановката пресъздава обявяването на 
Априлското въстание в Панагюрище, 
героичните боеве, възторжените мигове на 
победата и погрома на въстанието. 
 Участват – Национално дружество 
„Традиция“, Женско дружество „Райна 
Княгиня“ и Център за подкрепа за личностно 
развитие-Панагюрище. 
Събитията са част от Общинската годишна 
програма на тържествата за отбелязване на 
142 години Априлска епопея. 

1 май  гр. Копривщица, 
Площад 
„20-ти Април” 

Община Копривщица, 
Дирекция на музеите-
Копривщица, Регионален 
клуб  „Традиция“, Народно 
Читалище „Х.Н.Д. 
Палавеев-1869”, СУ „Любен 
Каравелов”, ДГ „Евлампия 
Векилова” 

146 години от обявяването на 
Априлското въстание в 
Копривщица, театрален  спектакъл 
– възстановка на моменти от 
обявяването на Априлското 
въстание в Копривщица 

Възстановката пресъздава моменти от 
обявяването на Априлското въстание в 
Копривщица, възторжените мигове на 
свободата и потушаването на въстанието. 
 Събитията са част от Културния календар на 
община Копривщица. 

6-8 май гр. Златоград Община Златоград Златоградско чеверме – традиции и 
гостоприемство и Гайдарско 

Празник на Златоградското чеверме, е с 
основна идея да се популяризират 
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надсвирване кулинарните особености на традиционната 
златоградска кухня и най-вече да се покаже 
майсторлъка на вкусното чеверме.   Гостите 
на града, имат възможност да наблюдават 
целия процес на печеното чеверме и магията 
се случва пред очите им. Интерес предизвика 
и декора, който пресъздава автентична 
родопска атмосфера с най-различни съдове и 
предмети, които са съхранили в себе си 
следите на някогашните обитатели по 
нашите земи. Неразделна част от 
кулинарното преживяване е мелодията на 
родопската гайда и песен.  Заповядайте в 
Златоград! Изживейте силата на традицията, 
чуйте приказката на гайдите, вдъхновете се 
от емоцията на песента и споделете 
неповторимото златоградско чеверме с 
приятели. 
 

6–8 май гр. Габрово РЕМО „Етър“ Гергьовденски празници Гергьовден е най-големия пролетен празник 
и традиционно се отбелязва в музей „Етър“ с 
богата тематична програма. Извършваните 
обичаи и обреди имат за цел да сложат край 
на действието на злите сили, останали от 
зимата, да предпазят добитъка и стопаните, 
както и да предопределят добруване и 
късмет през настъпващата активна част от 
годината. С Гергьовденски празници музей 
„Етър“ стартира своя туристически сезон. 

май гр. Панагюрище, 
Площад „20 април” 

Организатор и финансираща 
събитието е Община 
Панагюрище, съорганизатор 
– „Огнена хризантема“ 
ЕООД.  

Световен шампионат по 
фойерверки за купата на град 
Панагюрище, България‘2021 

Световният шампионат ще се проведе за 
шеста поредна година, единствен е за 
страната. Всяка година отборите участници в 
шампионата, творят феерия, красота и цвят в 
небето над Панагюрище. Те се представят 
със свое собствено състезателно шоу. 
Община Панагюрище организира богата 
концертна програма във всяка една от 
вечерите на Световния шампионат по 



Приложение 3: Календар на предстоящите за 2022 година събития с туристическа насоченост в България от дирекция „Туристическа политика“ 

 11 

фойерверки.  
Официален партньор на първенството е 
пиротехническата компания „ORION ART“ – 
Москва, Русия. 

май 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.  
 

12-14 май 
*При усложнена 
пандемична обстановка 
събитието следва да бъде 
преместено на 16-18 Юни 
 

гр. Русе Община Русе Туристическо изложение „Уикенд 
туризъм“, гр. Русе и Фестивал на 
туристическите забавления и 
анимации 
 
 

Туристическото изложение "УИКЕНД 
ТУРИЗЪМ" и съпътстващият го Фестивал на 
туристическите забавления и анимации се 
провеждат ежегодно в град Русе и са най-
значимите туристически събития в 
дунавския район на България. Всяка година 
над 270 участници от страната и чужбина 
показват своя потенциал и туристически 
ресурси пред широката публика и 
професионалисти. В дните на събитията 
жителите и гостите на града имат 
възможността да бъдат свидетели на 
туристически презентации, туристически  
атракции и автентични занаяти. 
Представянето на регионалната кухня и вино 
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са основен акцент програмата на събитията.  
Изложението и фестивала допринасят за 
развитието на специализираните форми на 
туризъм и поставят акцент върху уикенд 
дестинациите и анимациите в градска среда. 

май  гр. Габрово Община Габрово Международен фестивал на 
хумора и сатирата 
 
 

Включва мащабни събития в областта на 
сценичните, визуалните и уличните изкуства 

май гр. Пловдив Организатори – Съвет по 
туризъм – Пловдив и 
Община Пловдив 

Дефиле „Вино и гурме“ 
 

Дефиле „Вино и гурме“ популяризира 
българското вино и кухня, както и развива 
винения, кулинарния и културен туризъм  
чрез провеждане на дегустации на вина и 
ястия през първия уикенд на месец май на 
територията на Стария град в Пловдив. 

май гр. Пловдив Регионална занаятчийска 
камара и Община Пловдив 

Панаир на занаятите  

май гр. Пловдив Сдружение на 
ресторантьори и хотелиери 
„Тракия“ и Община 
Пловдив 

Фестивал „Вкусът на Пловдив“ Фестивалът представя кулинарни шедьоври, 
съпътствани от артистично-музикална 
програма. 

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. 

май Гр. Габрово, Драматичен 
театър „Рачо Стоянов“ 

ДТ „Рачо Стоянов“-Габрово и 
Община Габрово  

Международен фестивал на 
комедийния спектакъл 

Най-естественото място на Международния 
фестивал на комедийния спектакъл е в Габрово – 
световната столица на хумора. Неговото пилотно 
издание е през 1998 година. В него са 
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участвали най-добрите комедийни спектакли от 
България, Русия, Украйна, Румъния, Швейцария, 
Сърбия и Македония. 
Фестивалът няма състезателен характер, но от 
2011 година публиката избира „най-смешния 
спектакъл”, а от 2013 г. също и „най-смешния 
актьор”. 
Паралелно с фестивала се провежда и конкурс за 
нова българска комедия.   

20 май – 30 септември Музей „Дом на хумора 
и сатирата“, Габрово 

Музей „Дом на хумора и 
сатирата“, Габрово, Община 
Габрово 

Габровско биенале Габровското биенале е едно от най-
дългогодишните биеналета в България. То е 
най-широкомащабната международна 
проява, организирана от Музея на хумора и 
сатирата, която включва конкурси за 
съвременни постижения на хумористичното 
и сатиричното творчество в различни 
жанрове на изкуството. През годините в 
конкурса се включват творци от 171 
държави. Започнало през 1973 година с 
идеята да бъде „мост“ между творците от 
Изтока и Запада, днес Биеналето е един от 
големите международни форуми за изкуство 
в България. 

21 май Св.Св. Константин и 
Елена 

„Св.Св. Константин и Елена 
холдинг“ АД 

Празник на Курорта и официално 
откриване на летния сезон 

 

 

21 май  гр. Елена  Община Елена 21 май – Ден на светите 
равноапостоли Константин и 
Елена. Празник на град Елена 

Тържествата в града започват с празничен 
водосвет. Концерти, спектакли и спортни 
прояви разнообразяват програмата на 
празника на възрожденския град. Празникът 
предхожда честването на 24 май. 
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май –юни център, гр. Стара 
Загора 

МФФ „Златната липа“ и 
Община Стара Загора 

Златната липа – международен 
филмов фестивал за ново 
европейско кино 
 

Целта на фестивала ”Златната липа” е да 
популяризира европейското кино в България, 
като всяка година се показват най-новите и 
интересни филми от различни европейски 
страни. Фестивалът има две програми: 
конкурсна и съпътстваща. В конкурсната 
програма селектираните филми са оценявани 
от жури с международно участие. Желанието 
ни е всяка година съпътстващата програма 
на фестивала да бъде посветена на кино от 
различни части на Европа, отделно има и 
специална секция за новите български 
филми, представени от създателите им и 
актьорския състав.   

май/юни 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, 
продължителност 3 дни. 

май – юни гр. Казанлък Община Казанлък Фестивал на розата 
 

Вкл. Конкурс-спектакъл ”Царица Роза 2019” 
и Ритуал ”Розобер”,  Международен 
фолклорен фестивал и др. 

 
М. ЮНИ 2022 г. 
 
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 
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ритуали в живописното странджанско селце, 
уникално със съхранените през вековете 
традиции. Същността на нестинарските игри 
се разгръща надвечер, тогава най-старият 
нестинар разпръсква жаравата, 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. 

Всяка първа неделя на 
месец юни 

гр. Казанлък Община Казанлък и   
НЧ"Жар-2002" 

Национално надиграване "Тъпан 
бие, хоро се вие" 

В дните на Розобера и Фестивала на розата в 
град Казанлък се организира Националното 
 надиграване “Тъпан бие, хоро се вие”. В 
него взимат участие над 35 клуба и групи от 
цяла България. 

юни  гр. Варна Български съюз по 
балеология и СПА туризъм 

Национална Конференция за 
здравен туризъм 

Националната Конференция за здравен 
туризъм с международно участие се 
организира с подкрепата на Европейската 
СПА Асоциация и в партньорство с най-
авторитетните партньорски образователни 
институции в България (Медицински 
университет „Проф. Параскев Стоянов“ – 
Варна, Международно Висше Бизнес 
Училище и др.). 

юни гр. Казанлък  Община Казанлък Празник  на розата  Празникът се празнува за първи път през 
1903 г. Традиционно се провежда през 
първите почивни дни на юни. Събитията 
свързани спразника започва в средата на 
месец май с избора на Царица 
роза.Съботният и неделният ден са 
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кулминацията на празникаи и са  наситени с 
празнични събития, като акцентите са 
ритуалите Розобер и Розоварене в неделната 
сутрин и пъстроцветното Карнавално 
шествие на Казанлък в неделя на обяд, което 
е най-големият уличен карнавал в България. 

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.  

Първата половина  на юни ДТ “Ст. Бъчваров”, 
Държавен куклен 
театър – Варна, ГХГ 
“Б. Георгиев”,  
Археологически музей- 
Варна, Римски терми – 
Варна и др. 

Фондация „Виа Фест – 
Международен театрален 
фестивал „Варненско лято” 

Основни партньори: 
Министерство на културата, 
Община Варна 

Международен театрален фестивал 
"Варненско лято" 

Международният театрален фестивал 
„Варненско лято” е най-мащабното 
международно театрално събитие в 
България. Провежда се всяка година между 1 
и 12 юни във Варна в рамката на 
фестивалите на изкуствата „Варненско 
лято”. Негова основна цел е да представи 
основните тенденции в българската и 
международна сценична практика и да 
създаде пространство за междукултурен 
диалог, обмен и пазар.Програмата е 
построена като мозайка от модули. 
„Селекционирани български спектакли” 
държи във фокус театралните постижения на 
българска сцена през актуалния сезон. 
Международната селекция представя 
многообразие от сценични форми и водещи 
тенденции от Европа и света 
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юни  НИАР-ПЛИСКА Регионален исторически 
музей – Шумен,  
НИАР „Плиска“, 
„Сдружение за 
възстановяване и 
съхранение на българските 
традиции -  Авитохол“ 
 

Национален събор – фестивал 
„Дни на предците – Плиска“ 

Дни на предците е събор –фестивал на 
скредновековния български бит и култура, 
занаяти и войнски умения. Събитието се 
провежда от 2012 година по традиция в 
началото на месец юни, като през годините 
зрителският интерес нараства прогресивно. 
Поредно издание „Дни на предците – 
Плиска“ навлезе в нов етап в три 
последователни дни, с ден за демонстрации, 
които обхвана периода от ранното до 
късното средновековие и на сродни кулутури 
– съседните ромеи. Повече от 250 души 
участници от България, Унгария и Румъния . 
средновековни армии, стрелци, коне и 
ездачи, представиха своите умения и 
показаха самоотверженост и невероятна 
сила, за да зарадват многохилядната публика 
посетила събора. Акценти на събитието са 
войнски умения и бойни практики, 
възпроизведени от гърба на коня и в пеши 
битки, конна езда и използването й при 
пресъздаването на различни исторически 
периоди, както и използването на конете в 
наши дни.  

юни 

 

гр. Белоградчик Министерство на културата, 
Областна администрация – 
Видин, Община 
Белоградчик, Младежки 
дом, Детски комплекс, НЧ 
„Развитие” Исторически 
музей 

Фолклорен фестивал „От Тимок до 
Искър” 

 

Целите на фестивала са: да се продължи 
съхраняването, популяризирането и 
традицията на фолклора от Северозападна 
България;  възпитателна 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 
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областите Видин, Враца и Монтана, както и 
гости от Плевен и Ловеч. 

 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. 

юни градинката пред 
община Кюстендил 

Всяка година партньор на 
Общината е Институтът по 
земеделие – Кюстендил 

Празник на черешата 
 

На “Празника на черешата” животът се 
превръща просто в купа с череши. 

Първият етап преминава под надслов – 
„Черешата в занаятите”. Десетки занаятчии 
от цялата страна подреждат свои изделия в 
Градската градина. Излагат се произведения 
на изкуството, посветени на черешата – 
кукли, бижута, пластики, икони и различни 
автентични произведения, майсторски 
изработени от сръчните ръце на художници 
и занаятчии. 

Паралелно с това се провежда фолклорния 
празник “Черешчица род родила”. В богата 
художествена програма състави, танцови 
формации и индивидуални певци представят 
магията на черешата и въздействието й 
върху българския фолклор. 

Акцентът на празника е изложението с 
конкурсен характер, в което вземат участие 
читалища, неправителствени организации, 
сдружения, детски градини и училища от 
Кюстендил и региона.  

Всяка година партньор на Общинате е 
Институтът по земеделие – Кюстендил, 
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който представя разнообразието и новостите 
в черешопроизводството на Кюстендилския 
регион.  

юни гр. Благоевград Община Благоевград 
 

Фестивал FRANCOFOLIES 
Благоевград 

FRANCOFOLIES.BLAGOEVGRAD дава 
възможност на българската и балканска 
публика да се запознае отблизо с 
творчеството на едни от най-емблематичните 
франкофонски световни изпълнители. 
Предвидените уъркшопове, доброволчески 
беседи, както и изява на млади таланти от 
Благоевград дават сцена за изява на 
начинаещи артисти във всяка област на 
изкуството. Осъществяват се както концерти 
на открито на големи звезди на френската 
естрада, така и на млади утвърждаващи се 
певци и диджеи.  

Фестивалът има и съпътстваща културна 
програма, популяризираща едновременно 
френската и българската култура, кухня и 
традиции. Възраждането и провеждането на 
фестивала е една трудна задача за 
организаторите, но и отговорна за всички 
нас, защото успехът му  е успех и за 
България. 

16-18 юни  
*При усложнена 
пандемична обстановка 
събитието ще бъде 
преместено преместено от 
12-14 май* 
 

гр. Русе Община Русе Туристическо изложение „Уикенд 
туризъм“, гр. Русе и Фестивал на 
туристическите забавления и 
анимации 
 

Туристическото изложение "УИКЕНД 
ТУРИЗЪМ" и съпътстващият го Фестивал на 
туристическите забавления и анимации се 
провеждат ежегодно в град Русе и са най-
значимите туристически събития в 
дунавския район на България. Всяка година 
над 270 участници от страната и чужбина 
показват своя потенциал и туристически 
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ресурси пред широката публика и 
професионалисти. В дните на събитията 
жителите и гостите на града имат 
възможността да бъдат свидетели на 
туристически презентации, туристически  
атракции и автентични занаяти. 
Представянето на регионалната кухня и вино 
са основен акцент програмата на събитията.  
Изложението и фестивала допринасят за 
развитието на специализираните форми на 
туризъм и поставят акцент върху уикенд 
дестинациите и анимациите в градска среда. 

юни-октомври различни локации в 
града, гр. Варна 

Община Варна 
Дирекция „Култура и 
духовно развитие 

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. 

юни  гр. Русе 
 
 
 

Общинско предприятие 
„Русе арт“  

Карнавал  Международен фестивал „Живи статуи“ 
Русе е иновативно събитие Необичайни и 
авангардни артисти с провокативни визии и 
затрогващи истории се събират в дунавския 
град за 4 невероятни вечери. Фестивалът се 
организира от Русенския театър „Сава 
Огнянов“, който традиционно преди лятната 
ваканция закрива театралния сезон с това 
пищно улично събитие. Събитието се 
провежда на открито и в него участват 
селектирани артисти от различни европейски 
държави – Нидерландия, България, Полша, 
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Украйна и Англия. Традиционен партньор е 
Румънският театър „Маска“. 
Във фестивала участват и свободни улични 
артисти, жонгльори, музиканти и други да 
играят „на шапка“ в обособена зона до 
мястото на основните събития, като така ще 
имат шанса да впечатлят основните 
организатори и да спечелят част от 
публиката дошла за главните събития. Най-
добрите от свободните артисти ще получат 
покана от организаторите да вземат участие 
в официалната програма на следващото 
издание.  
Импровизационният театър прави публиката 
съучастник в спектакъла, който се ражда на 
момента от актьорите на сцената и 
обикновено взема твърде необичайна посока, 
което го прави уникален всеки следващ път. 
Вижте повече за фестивала и събитията на: 
www.festruse.eu  

юни гр. Враца,  
м. „Леденика” 

Община Враца,  РЕКИЦ – 
Враца 

 Национален фолклорен събор 
„Леденика“ 

Съхраняване и популяризиране на 
традициите и културните ценности на 
различни етнически и етнографски групи в 
страната и осигуряване на приемственост за 
следващите поколения; 

-Предоставяне на възможност за изява на 
съставите и изпълнителите и създаване на 
условия за културен обмен; 

-Подпомагане развитието на народното и 
любителско творчество; 

-Популяризиране на Врачанския край като 
място на дълголетна история и богати 
културни традиции; 

-Превръщане на Фолклорен събор 
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„ЛЕДЕНИКА” в събитие, в полза на 
развитието на туризма в региона.   

юни  гр. Варна  Фестивалът се организира 
от Българската асоциaция 
на сомелиерите и 
виноценители и 
Българската асоциация за 
кулинарна култура в 
партньорство с Община 
Варна и с участието на 
Министерството на 
туризма. 

10 Юбилейно издание „Фестивал 
вино и храна” 

Фестивалът продължава традициите на 
изложенията и дегустациите на вина и 
храни от 30-те години на миналия век в 
града. Винарски изби, вносители на вина, 
производители на хранителни продукти 
от цялата страна и чужбина представят 
богата и разнообразна гама от продукти, 
за всички вкусове. Провежда се с 
изключителната подкрепа на всички 
национални и регионални туристически 
браншови организации на хотелиерите, 
ресторантьорите и туроператорите 

 юни  Дом на  културата гр. 
Кърджали 

Сдружение “Окаста”  
 
 
 

Международен  фестивал на 
изкуствата   „Перперикон“ 

Фестивал  на изкуствата, с  участието  на  
театрални и  музикални  и  танцови 
формации, художници, поети и писатели . 

24–26 юни гр. Габрово РЕМО „Етър“ Еньовденски празници Денят на лятното слънцестоене, който се 
пада на 20 или 21 юни, е една от повратните 
точки в годишния цикъл на слънцето. Най-
дългият ден в годината се почита с различни 
ритуали из цяла Европа. В българската 
традиция празникът е известен като 
Еньовден, Яневден, Яновден и др. Смята се, 
че на този ден енергията на слънцето е най-
мощна и по магичен начин се предава на 
водата и на лековитите треви. На Еньовден 
всяка година музей „Етър“ посреща своите 
посетители с голям венец на портата си, 
изплетен от цветя и билки. Провирането през 
него е традиция, която се изпълнява за 
здраве и красота. Празничната програма е 
наситена с тематична обредност и много 
възможности за практикуване на творчески 
туризъм. 

24 юни гр. Казанлък   
Етнографски комплекс 

Община Казанлък ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ-ЕНЬОВ 
ДЕН 

В Етнографски комплекс „Кулата“ в 
Казанлък се отбелязва  един от красивите 
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"Кулата" български празници – Еньовден. 
Пресъздават се автентично обичаите за 
Празника на билките.Свиват се венец и 
гирлянди от билки и  се вият кръшни хора. 

юни гр. Казанлък Община Казанлък   
фирма „Абсолют ЕООД“ 

ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РОЗЕ Фестивал на виното „РОЗЕ“- Rose Wine 
Expo Kazanlak   – тридневна винена  фиеста  
в  сърцето  на Розовата долина.Провежда се 
ежегодно,всеки  месец юни и винаги съвпада 
с датите на красивия  Празник  на 
розата.Фестивалът   съчетава  национален 
конкурс „Златен киликс”  за  най-добрите  
розета на  България, търговско изложение  на 
утвърдени и нови винопроизводителни 
предприятия  от страната и чужбина и гурме-
  зона за наслада на сетивата с  представяне  
на иновативни  хранителни  и природни 
продукти, партниращи си с виното или  
негови производни. 

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 творчество и да покаже неговото 
достойно място сред другите народи. 
Събитието е с конкурсен характер.  

юни-юли  с. Средно градище, 
община Чирпан 

Община Чирпан и 
Инициативен комитет с. 
Средно градище 

Национален фестивал на 
лавандулата 

Събитието посреща земеделци, бизнесмени, 
жители и гости от цяла България в 
атмосфера на ярки цветове и завладяващ 
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аромат на лавандула. Инициативата е в чест 
на земеделските стопани и производители на 
етерично-маслени култури, за които се 
организира кръгла маса със специалисти и 
представители на местната и държавна 
власт. Дестилериите в региона отварят врати 
за желаещите да се запознаят с процесите на 
добиване и преработка на лавандулата. В 
центъра на селото се организират базар на 
лавандулови продукти, тематични 
работилници за деца, изложби и фото 
пленери, конкурс „Кралица на лавандулата” 
и музикални концерти. Събитието е празник 
на изкуствата и креативността, на храната и 
виното, на семейството и общността- то е 
празник на ЖИВОТА. 
 

28 – 04 юли гр.Созопол Община Созопол 

БФСТД “Ера 3000“ 

Международен фестивал 
„Хармония и сила“ 

Провежда се за 16 година 

 
 
М. ЮЛИ 2022 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 

 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. Стара Загора Държавна опира Стара Летни музикални вечери Августа Музикални танцови събития на сцената на 
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Загора, Община Стара 
Загора 

Траяна античния театър Августа Траяна 

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. 

5 – 15 юли гр. Созопол Община Созопол 

Фондация „Музите“ 

Международен младежки фестивал 
„Музите“ 

 

18 юли гр. Казанлък  и връх 
Бузлуджа 

Община Казанлък ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНА 
ОТ ГИБЕЛТА НА ХАДЖИ 
ДИМИТЪР И НЕГОВАТА ЧЕТА 

"В съзнанието на българите Хаджи Димитър 
отдавна е повече от ярка историческа 
личност. Личност свързала живота си с 
ВЕЛИКА КАУЗА ЗА СВОБОДНА 
БЪЛГАРИЯ! Всяка година на мястото, 
където е изгубил живота си се организират 
чествания и  военно-историческа 
възстановка, подготвена с патриотично 
вдъхновение от членовете на регионален 
клуб „23-ти Пехотен Шипченски полк“ – 
Казанлък към Национално дружество 
„Традиция“. 

юли с. Дорково Кметство Дорково, Община 
Ракитово, Министерство на 
културата 

Международен фестивал за 
автентичен фолклор, Дорково – 
2021 г., XXII –то юбилейно 

Основната цел на фестивала е да запази и 
популяризира изворния фолклор, да 
затвърди ролята на традиционния фолклор за 
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издание сплотяването на българската общност, да 
обогати познанията за световното фолклорно 
богатство.С всяка изминала година той се 
разраства и усъвършенства , популярността 
му се увеличава, както сред българските 
фолклорни групи, така и сред 
международните.. 

юли   
   
   
    

гр. Правец общ.Правец  
Сдружение „Моцартови 
празници – Правец’04” 

Музикaлен фестивал „Моцартови 
празници“ – Правец 

Фестивалът  се провежда в рамките на 
няколко фествиални дни и вечери на няколко 
сцени в град Правец. В него участват  редица 
известни артисти от българската и 
световната сцена. Всяка година програмата е  
разнообразна – синфонични концерти, опера, 
балет, джаз концерти, оперети и други. 

юли с. Жълтеш, Община 
Габрово 

Народно читалище 
"Светлина-1972", с. Жълтеш 
Министерството на 
културата, Община Габрово 

Национален фестивал за 
автентичен фолклор „Песни в 
полите на Балкана“ 

В началото на юли в с. Жълтеш, община 
Габрово се провежда Национален фестивал 
за автентичен фолклор „Песни в полите на 
Балкана”. Двудневният фестивал в красивия 
кът на Балкана предлага автентичен фолклор 
от цялата страна. За изпълнителите няма 
възрастово ограничение, което гарантира 
тяхното разнообразие. 

юли м. Узана, община 
Габрово 

Община Габрово Узана Поляна Фест Узана Поляна Фест е ЕКОЛОГИЧЕН 
ФЕСТИВАЛ за хората и ЗА природата. 
Узана  Поляна Фест е МУЗИКА, изкуства, 
знания, приятелства и споделени емоции. 
Фестивалът предлага различни екологични 
активности, фермерски базар от БГ 
производители, еко базар, арт зона, детски 
еко център, пространство за презентации, 
здравни и спортни активности и сцена за 
споделяне на емоции чрез музика. 

юли с. Момчиловци Деми Травел“ ЕООД, 
Българският център за 
развитие, инвестиции и 
туризъм в Китай и 

Фестивал на киселото мляко Основна цел на Фестивалa на киселото 
мляко – култура и традиции е да 
популяризира традициите за производство на 
кисело мляко и сирена, заедно със 
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китайската компания Bright 
Dairy 

богатството на песенния и танцов фолклор, 
самобитността на родопските обичаи и 
автентичните родопски занаяти. 

04 юли гр. Пловдив - Гребна 
база 

“Фест Тийм” ЕООД MANOWAR Концерт на MANOWAR като част от серията 
концерти HILLS EXCLUSIVE 

21-23 юли  гр. Пловдив -  
Гребна база 

“Фест Тийм” ЕООД и 
Общинска фондация 
„Пловдив 2019“ 

Hills of Rock - международен Рок 
фестивал 

Събитие част от програма „Наследство“ на 
Пловдив – Европейска столица на културата 
2019 

юли гр. Пловдив БГ Радио и Община 
Пловдив 

Годишни Музикални Награди на 
БГ Радио 

Церемония по награждаване и музикални 
изпълнения на живо 

юли гр. Банско Община Банско, Сдружение 
„Международен фестивал на 
планинарския филм” 

Лятна Филмомания под Звездите Кинофестивал за документални филми, 
разкриващи красотата на природата и 
екстремните спортове.  

 
последната събота и 
неделя на месец юли 

Община Пещера 
Вилно селище 
Св.Константин, 

Община Пещера Фолклорен събор – фестивал „ Св. 
Константин“ 

Съхранение и развитие на традициите и 
занаятите, певческия и танцов фолклор 

юли – август гр. Белоградчик  -
белоградчишки скали 

Община Белоградчик, 
Софийска опера и балет 
Министерство на културата 

„Опера на върховете“ Белоградчик ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – белоградчишки 
скали, е новаторска идея на режисьора 
Пламен Карталов, чиито необичайни 
сценични решения и замисъл на авторска 
режисьорска интерпретация са свързани с 
раждането им сред магическата красота на 
Белоградчишките скали. Те дават на 
публиката възможност по друг начин да 
усети любимите си произведения. Много 
гости идват да се насладятна оперното и 
балетно изкуство под открито небе. 
Спектаклите се провеждат в първия двор на 
крепостта 
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юли -  август гр. Велико Търново Общинска агенция по 
туризъм „Царевград 
Търнов” ЕООД и  
Община Велико Търново  

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. 

юли-август гр. Русе Държавна опера – Русе и 
Община Русе 

Международен фестивал „Опера 
под звездите“ 

Летният оперен фестивал, основан през 2020 
г. е едно от най-привлекателните събития в 
лятната програма на град Русе. Атрактивната 
открита сцена, разположена на естествен 
терен пред красивата сграда на Русенската 
опера, събира стотици любители на оперното 
изкуство и предлага срещи с именити певци 
от България и Европа.  

юли-септември  
   
   
    

Гр. Бургас, Парк Езеро
  

Община Бургас Фестивал на пясъчните скулптури За първи път се провежда през 2008 година. 
За изминалите си издания е посетен от над 
600 хил. души. Всяка година площта на 
фестивала и използваното количество пясък 
за направата на скулптурите се увеличава. 
Сред темите на фестивала са: „Кино герои“, 
„На сафари с фотоапарат“, „Алея на славата“ 
и др. 

юли –септември гр. Пловдив Държавна опера Пловдив “OPERA OPEN” – Оперен 
фестивал на Античния театър  

 

юли-септември гр. Банско Община Банско Културни вечери „Традиции и 
изкуство”  

За осма поредна година ще се състои 
уникалния проект на Община Банско 
Културни вечери „Традиции и изкуство“ – в 
продължение на повече от два месеца 
Туристически информационен център 
Банско се превръща в своеобразен форум на 
банската култура. Жители и гости на града  
имат възможност да участват в организирани 
демонстрации и да научат  позабравени вече 
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занаяти  и умения  - предене и пресукване на 
вълна, плетене на шушони,  бродириране на 
старинни бодове, изработка на сувенирни от 
тъкани, сноване и тъкане на разбой, 
дърворезба, грънчарство и др. 

 
м. август 2022 г.  
 
първата седмица на август Местност „Войводец“ Министерство на културата 

и община Копривщица 
Събор на българското народно 
творчество „Копривщица“ 

Националният събор на българското народно 
творчество „Копривщица“ се провежда от 
1965 г. Съборът популяризира по невероятен 
начин българския народен фолклор, като 
събира на едно място певчески и танцови 
ансамбли от цялата страна.  
 

06-07 август с. Гела Община Смолян,  Кметство 
с. Широка лъка 

Гайдарско надсвирване и 
Традиционен родов събор 
„Илинден“. 

Празникът „Илинден”, който се провежда 
всяка първа неделя от месец август на 
Илинденските поляни в с.Гела, е с дълбоки 
корени. Тук в миналото се събирали край 
параклиса „Св.Илия” всички родове, водещи 
началото си от Гела. Всеки род имал точно 
определено дърво, под което да седне. Рано 
сутринта там отивали мъжете и започвали да 
въртят чевермета. По-късно се събирали 
целите семейства и започвало веселието – 
гайди свирели, красиви родопчанки пеели, 
хорa се извивали. Зародил се като родов 
празник, днес на Илинден се събират хиляди 
хора от близко и далеч, за да усетят магията 
на Родопа чрез уникалното съчетание на 
кристално чист въздух, великолепна природа 
и чувствени звуци, изливащи се сякаш от 
сърцето на планината. 

август Летeн театър, сцена Община Варна Международен фолклорен  
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„Раковина” и открити 
сцени и площадки във 
Варна 

фестивал „Варненско лято“ 
 

август гр. Казанлък Община Казанлък НАЦИОНАЛЕН ДЖАЗ 
ФЕСТИВАЛ 

Казанлъшката и гостуващата публика  имат 
възможност да разшири полето на духовните 
си изживявания с трите концертни вечери на 
популярна и мелодична джаз-музика.  

август Различни пространства 
в град Варна 

Фондация „Сидея“ ФЕСТИВАЛ RADAR  
 

RADAR Festival Beyond Music е събитие за 
смелите, за търсещите и тези, без страх да се 
качат на първия ред във увеселителното 
влакче на собствените си сетива. 
Нашият RADAR търси иновацията, 
провокацията и изненадата. Публиката 
следва да е готова да бъде разтърсена из 
основи, да подложи под съмнение 
изградените парадигми за изкуство, за да 
преживее нещо красиво и специално. 

Обединяващото за проектите, които ще 
видите по време на RADAR е, че представят 
музика от различни стилове, която винаги е 
придружена с друга форма на изкуство – 
театър, технология, видео или поезия – 
нежна война и упование между изразните 
средства, в която победител е публиката. 
 

август   
  
   

град Бургас, Летен 
театър и пешеходната  
зона на централна 
градска част 

Община Бургас 
    

Международен фолклорен 
фестивал 

Най-старият фолклорен фестивал в 
България. Провежда се ежегодно в рамките 
на 5 дни на сцената на Летен театър – 
Бургас, както и на открити сцени в града. 
Във фестивалната програма са включени 
ежедневни дефилета в града. При 
откриването на фестивала се връчва 
наградата за народно песенно и танцово 
творчество -  „Нестинарка“, дело на 
скулптора – Ненчо Русев 

 Летeн театър, сцена Община Варна Международен фолклорен МФФ „Варненско лято” е учреден е през 



Приложение 3: Календар на предстоящите за 2022 година събития с туристическа насоченост в България от дирекция „Туристическа политика“ 

 31 

август 
 

„Раковина” и открити 
сцени и площадки във 
Варна 

фестивал „Варненско лято” 1992 г. по инициатива на Община Варна. 
Провежда се всяка година през първата 
седмица на август. Съгласно Статута право 
на участие имат ансамбли в категориите 
младежи и възрастни от цял свят, както и 
групи за автентичен фолклор. 

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. 

август  гр. Банско Община Банско, Театрално-
музикален продуцентски 
център Държавна опера 
Варна  

Банско Опера Фест  Фестивал за оперна и класическа музика. 
Фестивалната програма включва концерти на 
известни представители на класическата 
музика, мюзикъли и балет  под съпровод на 
най-големите хитове на популярни 
формации.  

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.   
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август Крепост „Баба Вида“ 

 

Община Видин Средновековен фестивал „Бъдин“ Пресъздава се част от историята през 
Средновековието- битки, турнири,стрелба. 

август Старт/Финал: 
Асеновград, пл. „акад. 
Николай Хайтов“ 

Община Асеновград 
Персенк Ултра  

Ултрамаратон „ПЕРСЕНК 
УЛТРА“  в Родопите 

Община Асеновград организира 
ултрамаратон с участници от страната и 
чужбина 

август Археологически музей, 
гр. Варна 

Варненското джаз общество; 
Община Варна 
 

Джаз фестивал „Варненско лято“ 
 

 

30 август-7 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, концерти на 
открито, камерни и джаз концерти, 
прожекции на филми, литературни вечери и 
изложби. 
36 години провеждане на празници на 
изкуствата 

 
М. СЕПТЕМВРИ 2022 г. 
 
септември гр. Приморско Община Приморско Фолклорни празници – Приморска 

перла 
Чрез провеждането на конкурси се насърчава 
изявата на таланти в областта на българския 
фолклор, поддържат се традициите и 
интереса към българската фолклорна музика. 
Спомага за удължаването на туристическия 
сезон. 

септември гр. Казанлък Община Казанлък ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА 
ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ 

Празниците в Долината на тракийските царе 
са едни от най-значимите и емблематични 
празници в Община Казанлък. Три дни  
жителите и гостите стават свидетели на 
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множество културни събития . Обединят се 
различни изразни форми на традиционни и 
съвременни изкуства-музика, танц, 
изобразително изкуство, фотография и нови 
технологии, концерти, изложби, спектакли  и 
др. 

септември гр. Габрово,  
АЕК „Етър” 

Министерство на културата, 
община Габрово, АЕК 
„Етър” 

Международния панаир на 
традиционните занаятите – Етър 
 

Международният панаир на традиционните 
занаяти в музей „Етър“ е единствения панаир 
в България, организиран по музейна 
концепция при строго придържане към 
традициите. Мисията на Панаира е да 
образова и възпитава, да популяризира и 
опазва културното наследство. В дните на 
събитието се срещат занаятчии от страната и 
чужбина, обменят опит и създават нови 
контакти, а посетителите получават 
възможността да съпреживеят традициите по 
един неповторим и вдъхновяващ начин. В 
рамките на събитието има фолклорна 
музикална програма. 
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 
 
 

Площада на с. 
Момчиловци 

Министерство на туризма, 
Община Смолян,  
Кметство с. Момчиловци, 
Областна администрация - 
Смолян, „Деми Травел“ 
ЕООД, „Брайт Деъри“  

Международен фестивал на 
киселото мляко „Традициите на 
Родопите“– с.Мочиловци, шесто 
издание 

Здравето, дълголетието, богатството о 
красотата на Родопа планина ще бъдат 
прославяни във фестивала, посветен на 
киселото мляко – един уникален български 
продукт, който и според съвременната наука, 
и според отколешните традиции  е извор на 
здраве и дълголетие. 

септември гр. Габрово Габровски камерен оркестър 
и Община Габрово 

46-то издание на Дни на 
камерната музика - Габрово 2022 
г.  

Ще гостуват Камерения оркестър от Добрич, 
Софийски солисти, Квартет Големинов, 
фестивален квартет, Пловдивския смесен хор 
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Гаудеамус. Концерта на Габровския камерен 
оркестър ще е под ръководството на Милко 
Коларов  - основател на фестивала Дни на 
камерната музика. 

септември 
 

гр. Велико Търново Общинска агенция 
„Царевград Търнов“ и 
Община Велико Търново 

Нощ на Самоводската чаршия Празникът съчетава минало и настояще в 
занаятите, традициите, музиката и 
съвременното изкуство. 

септември гр. Пловдив Съвет по туризъм – Пловдив 
и Община Пловдив 

Дефиле „Уикенд в Пловдив“ Фестивалът има за цел да представи град 
Пловдив като атрактивна туристическа 
дестинация и чрез преференциални цени и 
услуги да привлече повече туристи и 
посетители. 

септември гр. Пловдив Община Пловдив и 
Общински институт 
„Старинен Пловдив” 

Празници на Стария град В рамките на Празници на Стария град 
Пловдив се превръща в сцена на открито. 
Изнасят се концерти на фолклорни и 
вокални формации, джаз и рок групи, 
хорове.   

септември гр. Пловдив „Интерартфест“ ЕООД и 
Община Пловдив 

Международен театрален фестивал 
„Сцена на кръстопът“ 

Ежегоден театрален фестивал 

септември гр. Пловдив Община Пловдив Национални есенни изложби Ежегоден форум за съвременното визуално 
българско изкуство, предоставящ 
възможност за артистична творческа изява 
извън галерийните или музейните 
пространства 
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3-6 септември гр. Созопол Община Созопол 
ОКИ Созопол 

Фестивал на старите занаяти  

22 – 25 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.   

26-27 септември ще бъде определен 
допълнително 

Български съюз по 
балнеология и СПА 
туризъм 

Девети Годишен Конгрес на 
Български съюз по балнеология 
и СПА туризъм 

Най-важното събитие в Медикъл/СПА и 
СПА сектора на България. С помощта на 
водещи експерти от България и чужбина 
ще поставим всички актуални теми, 
свързани с позиционирането на България 
като качествена дестинация за здравен 
туризъм и отново ще акцентираме 
вниманието върху ролята на българските 
климатолечебни и балнео-
климатолечебни курорти за засилване 
имунитета на населението. 
В събитието ежегодно всичат участие 
повече от 100 участника от България и 
чужбина – собственици, инвеститори и 
мениджъри на най-големите 
Медикъл/СПА и СПА обекти в България. 

27 септември  Министерството на туризма Чествания по повод Световния ден Ежегодно на 27 септември се чества 
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на туризма 
 

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. 
 

септември 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. 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. 

септември гр. Варна 
 
 

Министерството на 
културата, Националният 
филмов център и БНТ, 
Фестивалният и конгресен 
център, Община Варна 

Фестивал на българския игрален 
филм „Златна роза” 

 

 

септември гр. Банско Община Банско,  Сдружение 
„Международен фестивал на 
планинарския филм” 

Банско Филм Фест  Най-мащабния филмов фестивал за 
екстремни спортове, планини и 
приключения, едно неповторимо изживяване 
в неповторим формат – катерене, алпинизъм, 
фрийрайдинг, екстремно колоездене, каяк, 
гмуркане, среща с най-добрите и актуални 
приключенци и екстремни личности в света. 

 
м. октомври 2022 г. 
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октомври гр. Смолян  РТА «Родопи» Туристическа борса „Планините на 

България – гостоприемство на 
четири сезона” – гр. Смолян  
 
 

Мероприятието до момента е било включено 
в Годишната програма за национална 
реклама. 

октомври  гр. Пловдив Фондация "ЕДНО за 
култура и изкуства” 

One Dance Week Съвременен танцов фестивал с разнообразни 
спектакли от цял свят 

8 октомври  гр. Русе Община Русе Празник на торта Гараш Малко известен факт е, че една от най-
любимите торти е създадена в гр. Русе. На 
този ден местният ресторантьорски бизнес 
мери сили в най-доброто изпълнение на 
изисканата торта „Гараш“. Събитието е 
съпроводено с атрактивна музикална 
програма и игри за малки и големи. 

октомври гр. Габрово, Храм „Св. 
Троица“ 
 

Гр. Габрово, Храм „Св. 
Троица“ 

Художествена галерия 
„Христо Цокев“ 

XIX Международен фестивал 
„Празник на духовната музика” 
 

В чест на 14 октомври – ден на Света Петка-
покровителката на града, който е обявен за 
духовен празник на Габрово, всяка година се 
провежда празник на духовната музика в 
Габрово. Фестивалът показва и 
популяризира църковните песнопения чрез 
красотата и мъдростта на 
източноправославната музика. По време на 
музикалното събитие се представят значими 
образци от европейската сакрална хорова 
култура, които спомагат за приобщаване към 
ценностите на християнската религия, за 
духовно и естетическо възпитание на хората. 
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октомври гр. Варна Варненска асоциация на 
хотелиерите и 
ресторантьорите 

Туризъм експо дестинация Варна Изложението е предназначено за всички 
туристически организации, браншови 
организации, транспортни компании, хотели 
и хотелски вериги, фирми за хотелско и спа 
оборудване, висши и средни училища в 
областта на туризма, както и всички 
останали участващи в разработването на 
туристически продукт. 
www.destinationvarna.com 

октомври  гр. Елена Община Елена и Местен 
съвет по туризъм 

Празник на еленския бут Празникът обединява в себе си най-доброто 
от местните традиции в областта на 
кулинарията, занаятите, фолклора. 
Възстановки, кулинарни кътове, запазена 
територия за децата, богата програма, която 
тече паралелно на две сцени, състезания – 
това са малка част от изненадите, които с 
всяка изминала година привличат все повече 
и повече гости от страната и чужбина. 
Празникът протича в три дни – петък, събота 
и неделя. 
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октомври  Община Копривщица, 
двора на Старото 
училище. 

Община Копривщица Празник на „Копришкия брабой” Празникът се организира за трета поредна 
година и радва гостите от цялата страна и 
гражданите на Копривщица с много забавни 
игри и  конкурси, безплатна дегустация на 
варени и  пържени картофи, сирена  и бяло 
вино. За производителите на картофи се  
организира кръгла маса, на която се 
обсъждат проблемите на планинското 
земеделие. Фирми, предлагащи различни 
сортове семена и препарати за растителна 
защита показват своите продукти на 
организираните щандове. 

26 октомври гр. Пловдив и други 
градове  

Българска асоциация на 
винените професионалисти 

Международен ден на Мавруда и 
българското вино 

 

29 октомври  центъра на с. Смилян Община Смолян,  
Кметство Смилян,  
Народно читалище „Проф. 
д-р Асен Златаров-1927“ - с. 
Смилян 

Традиционен празник на 
смилянския фасул – двадесето 
издание  

Село Смилян е прочуто с производството на 
едрия салатен фасул. По време на празника 
се организират конкурси – за най-добър 
производител, за пано от фасул, за 
кулинарно ястие от фасул. Самодейният 
състав към читалището изнася програма от 
тематични скечове, свързани с отглеждането 
и обработката на  фасула като традиционен 
поминък. Празникът се провежда от 2003 г. 

октомври гр. Пловдив Сдружение „Фюжън Уей“ и 
Община Пловдив 

GuitArt Fest Международен китарен фестивал 

 

М. НОЕМВРИ 2022 г. 
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*Информация, предоставена от дирекция „Туристическа политика“ 

 

ноември гр. Пловдив Съвет по туризъм - Пловдив 
и Община Пловдив 

„Дефиле на младото вино“  Фестивалът организира и провежда 
дегустации на млади български вина в 
рамките на последните петък, събота и 
неделя на месец ноември в различни къщи в 
Старинен Пловдив. 

ноември гр. Пловдив „Блу Ем“ ЕООД и Община 
Пловдив 

Пловдив Джаз фест Международен фестивал 

ноември-декември Община Казанлък Община Казанлък Музикални празници Академик 
Петко Стайнов 

Свързани с живота и творчеството на 
композитора Петко Стайнов, 
основоположник на българския симфонизъм 
и хоровата балада. Посветени са на 
българската и чуждестранна класическа 
музика. Празниците са част от Националния 
културен календар на Министерство на 
културата. 

М. ДЕКЕМВРИ 2022 г. 
 
 
Предстои уточнение 

Банско, Пампорово, 
Боровец, Чепеларе 

 Ежегодно официално отриване на 
зимен сезон 
 

 


