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Информационният бюлетин „Култура 
на фокус“ е изготвен от Министерство 
на туризма със съдействието на 
Организациите за управление на 
туристическите райони. Той има за цел 
да представи основните културни 
събития в туристическите райони за 
месец март 2023 г. Представената 
информация не е изчерпателна. 
Възможно е да настъпят промени в 
датите на посочените събития, поради 
което информация за точните дати на 
провеждане може да се получи от 
организаторите. 
 
 
 
Снимка  на корицата: КК Пампорово, 
спускане с носии за отбелязване на 
Националния празник на Република 
България 
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                                 

 

 

Изложба „Жорж Папазов – Осветителят“ 
16.12.2022 – 19.03.2023 

 
През м. март е последната възможност да бъде посетена 
ретроспективната изложба „Жорж Папазов – Осветителят“, 
представена в Двореца от Националната галерия.  
Мащабната изложба отбелязва 50-годишнината от смъртта на 
Жорж Папазов (1894 – 1972)– едно от най-уважаваните 
български имена в света на изобразителното изкуство, 
определен в издадения през 1982 в Париж „Речник на 
сюрреализма“, като един от предшествениците на 
„абстрактния сюрреализъм“. Но творчество на художника не 
се определя само едно течение и се свързва и с 
експресионизма, кубизма, фовизма и дадаизма.  
В изложбата кураторът д-р Мария Василева събира и 
представя повече от 100 творби - живопис и рисунки от фонда 
на Националната галерия в София и Художествената галерия 
„Жорж Папазов“ в Ямбол, както и непоказвани у нас 
произведения, предоставени от Асоциацията на приятелите 
на музея „Пти Пале“ в Женева, Швейцария, Националния 
музей за модерно изкуство в Загреб, Хърватия, както и от 
корпоративната колекция на Universal Investment Advisory SA, 
Женева. 

 

 
 

 

 
 

https://nationalgallery.bg/bg/exhibitions/georges-papazoff-the-illuminatorcurator/
https://nationalgallery.bg/bg/
https://nationalgallery.bg/bg/
https://www.tourism-yambol.com/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.tourism-yambol.com/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                              

 

 
XXVII Международен София филм фест 

16-26.03.2023 
 
Международният филмов фестивал София Филм Фест (Sofia 
International Film Festival) е най-мащабният кинофестивал в 
България и едно от водещите филмови събития в Централна 
и Източна Европа. Историята му започва през 1997 и всяка 
година привлича повече от 85 000 зрители. От 2003 година 
фестивалът е с конкурсен характер – Международният 
конкурс е за първи и втори филми, и с годините се 
утвърждава сред водещите културни събития в страната, 
основна трибуна за представяне на най-новото от родното 
кино и актуалните тенденции и заглавия от света. Сред 
акцентите на това издание безспорно ще бъдат „Тар“ с Кейт 
Бланшет, „Империя на светлината“ на носителя на Оскар Сам 
Мендес и най-новият филм на световноизвестния германски 
режисьор Фатих Акин – „Рейнско злато“. 
За първи път фестивалът ще бъде предшестван от конкурс за 
младежки филми - „СФФ тийн“. В седем поредни дни преди 
откриването на същинския фестивал в Дома на киното ще 
бъде представена селекция от филми за всички в 
тийнейджърска възраст и за всеки, който упорито отказва да 
порасне. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Снимка: https://siff.bg/  
 
 

 

https://siff.bg/
https://siff.bg/
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                             

 

 
Кюстендилска пролет 

21.03.2023  
„Кюстендилска пролет“ е не просто официалният празник на град Кюстендил, но и събитие, което дава съвременен прочит на стари 
местни традиции, съчетаващи почитта на траки и римляни към соларните божества с християнското поклонение пред Свети 
Четиридесет мъченици и посветеното им оброчище нa хълма над града –Хисарлъка. 
Празникът се чества на 21 март и традиционно се предхожда от конкурс за избор на девойка „Кюстендилска пролет“. 
Победителката и нейните две подгласнички символизират пролетта, младостта и новата надежда, подобно на трите нимфи – 
Харитите /богини на плодородието/, и играят водеща роля в тържествата. Богатата художествена програма, осигурена от Община 
Кюстендил, намира своя акцент когато на площада, в центъра на Кюстендил, девойките приемат символично от своите 
предшественички богатствата на града - минералната вода, плодовете и хляба, след което повеждат празничната процесия до 
хълма  Хисарлъка. 

 

https://explorekyustendil.com/
https://www.kustendil.bg/index.php?lang=bg
https://www.kustendil.bg/index.php?lang=bg
http://explorekyustendil.com/2020/11/07/late-antiquity-and-medieval-fortress-wall-hisarlaka%e2%80%8b/
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

01.12.22-

31.03.23 

гр. София Ice Park Sofia    

27.10.22 - 

21.05.23 

гр. София Експозиция „Сватбата“ РИМ-София director@sofiahistorymuseum.bg 

04.11.22 - 

31.03.23 

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

музей 

http://www.historymuseum.org 

01.12.22 - 

31.03.23 

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

Недкова" 

  

08.12.22 - 

26.03.23 

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

Музей на 

социалистическото 

изкуство  

  

15.12.22 - 

31.03.23 

гр. София Изложба "Древни находки. Нови открития. 

Археологически сезон 2022" 

Национален исторически 

музей 

http://www.historymuseum.org 

16.12.22 - 

19.03.2023 

гр. София,  

НГ - Двореца 

Жорж Папазов - Осветителят Национална галерия https://nationalgallery.bg/ 

 

март гр. София XVIII Софийски театрален салон Съюз на артистите в 

България 

И. Ганев, 02/ 988 04 40, 

ilko_ganev@uba.bg 

02.03. гр. София, НДК Фолклорен спектакъл „Де е България“ Фондация "Българе"; 

Домейн Бойар 

  

март гр. Кюстендил,  

ХГ „Владимир 

Димитров – 

Майстора” 

Изложба на кюстендилските художници „Кюстендилска 

пролет“ 

Община Кюстендил; 

Художествена галерия 

„Владимир Димитров – 

Майстора” 

Д. Укалска - 078/55-00-35; 
078/55-00-37; 
cultura_kn@abv.bg 
В. Господинов - 078/55-00-29 
artgallery_themaster@mail.bg 

https://www.icepark.bg/
mailto:director@sofiahistorymuseum.bg
https://historymuseum.org/
https://historymuseum.org/
http://www.historymuseum.org/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-socialist-period/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-socialist-period/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-socialist-period/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-socialist-period/
https://historymuseum.org/
https://historymuseum.org/
http://www.historymuseum.org/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/the-palace/
https://nationalgallery.bg/bg/exhibitions/georges-papazoff-the-illuminatorcurator/
https://nationalgallery.bg/
https://www.ndk.bg/
https://kustendil.bg/index.php?lang=bg
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                              

     

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

03.03. гр. Кюстендил, 

Площад “Велбъжд” 

Тържествено отбелязване на 145 години от 

Освобождението на България 

Община Кюстендил Д. Укалска - 078/55-00-35; 

078/55-00-37; 

cultura_kn@abv.bg  

04.03. гр. Земен,  

Област Перник 

Общински сурвакарски празник Община Земен, Народно 

читалище „Светлина- 

1924” – гр. Земен 

Р. Хаджиева, 

0886/ 177 098, 
obshtina_zemen@abv.bg 

08-09.03 гр. Кюстендил, 

Паметника на 

Димитър Пешев; 

Къща-музей 

„Димитър Пешев” 

Честване на 80 години от спасяването на българските 

евреи от Холокоста 

Община Кюстендил 

Регионален исторически 

музей „Акад. Йордан 

Иванов“, Инициативен 

комитет 

Д. Укалска - 078/55-00-35 

078/55-00-37; 

cultura_kn@abv.bg  

В. Дебочички –  

078/ 55-00-95 

rmuseum.kn@mail.bg 

А. Джонев - 895/541380 

10.03. гр. София, НДК Нощ на ансамблите 4 (фолклорен спектакъл)   

16-26.03. гр. София XXVII Международен София филм фест Арт Фест 0885/ 901 296, press@siff.bg 

18.03. гр. Кюстендил, 

Площад „Велбъжд“ 

Избор на Девойка „Кюстендилска пролет“ 2023 - 56-то 

издание 

Община Кюстендил Д. Укалска - 078/55-00-35; 

078/55-00-37; 

cultura_kn@abv.bg  

18-19.03. гр. София, НДК Концерт за група и оркестър на Джон Лорд и музиката на 

Deep Purple 

Кантус Фирмус 359 887 94 20 94; + 359 885 

25 20 69; 
cantusfirmusad@gmail.com 

20.03. гр. Кюстендил, 

Възрожденско 

училище 

16-ти Национален конкурс за детска рисунка 

„Пролет върху листа” 

Община Кюстендил Д. Укалска - 078/55-00-35; 

078/55-00-37; 

cultura_kn@abv.bg  

21.03. гр. Кюстендил  „Кюстендилска пролет“ 2023 

Официален празник на град Кюстендил 

Община Кюстендил Д. Укалска - 078/55-00-35 

078/55-00-37 

cultura_kn@abv.bg  

http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg/index.php
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg/index.php
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg/index.php
https://www.ndk.bg/
https://siff.bg/
https://www.ndk.bg/
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СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН      

                                                         

     

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

23-25.03. гр. Ботевград „Мартенски дни на изкуствата – Ботевград 2023 г.“. IX 

Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ 

Община Ботевград, Народно 

читалище „Христо Ботев-

1884“, Дружество 

„Орханиец”, Дружество на 

литературните творци 

„Стамен Панчев“ 

0723/ 69 148 

27.03. гр. София Световен ден на театъра. Тържествена церемония по връчване 

на Национални награди ИКАР 2023 

Съюз на артистите в 

България 

И. Ганев, 02/ 988 04 40, 

ilko_ganev@uba.bg 

27.03. гр. Кюстендил 

Общински 

драматичен театър 

Международен ден на Театъра Община Кюстендил; 

Общински драматичен 

театър 

Ч. Ненов 078/98 73 37 

Д. Укалска - 078/55-00-35; 

078/55-00-37; 

cultura_kn@abv.bg 

29.03. гр. Радомир  Официална церемония за награждаване на лауреатите от XX-ти 

Национален 

литературен конкурс „Мария Смилова“ 

Народно читалище 

„Напредък-1895г.“ 

гр.Радомир 

Людмил Николов, 0899850299,  

e-mail:future_p@avb.bg ;  

Н. Петкова 0894663946, 

napredak@abv.bg 

30.03. гр. София, НДК Opera D'Amore (спектакъл) ТЛ Филм 00359 88 651 3572; 
info@operadamore.eu 

31.03. гр. София, НДК "Есмералда - Парижката Света Богородица" (рок-опера) НДК, Държавна опера-Стара 
Загора 

  

Национален дворец на културата: Програма 
Софийска опера и балет: Програма за м. март 2023 г. 

Националната художествена галерия 

Галерия „Средец“ 

 

 

https://www.radomir.bg/
https://operasz.bg/
https://operasz.bg/
https://www.ndk.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.operasofia.bg/calendar/2023-03
https://nationalgallery.bg/bg/
https://mc.government.bg/page.php?p=58&s=440&sp=0&t=0&z=0
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РИЛО-ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                 

 
 

 

Баба Марта пристига в Благоевград 
01.03.2023  

 
Жителите на Благоевград ще посрещнат Баба Марта на площад 
„Георги Измирлиев“ в областния център. Тя ще пристигне  в 11:00 
часа пред зала „22 септември“, като по време на специално 
подготвената програма за 1 март, ще бъдат представени факти за 
един от най-обичаните български празници. 
В 11:30 часа, отново на пл. „Георги Измирлиев“, ще започне концерт 
на самодейни състави, с който ще отбележим Денят на самодееца“. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Тодоровден в с. Бачево 

04.03.2023 

 

На този ден своя празник отбелязва и село Бачево, което 

от години е атрактивна дестинация, а празникът на 

селото, с традиционните конски кушии и съпътстващи 

обичаи, го правят още по-привлекателно място. 

Тодоровден в Бачево се нарича още Конски Великден, 

Конски празник, Лудото Тудорче, Тудурица. 

http://www.blgmun.com/
https://www.discoverbansko.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F/item/93-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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РИЛО-ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                     

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 
04.03. Община Разлог           

с. Бачево 
Тодоровден                                                                  
На този ден  своя празник отбелязва и село Бачево, което от години е 
атрактивна дестинация, а празникът на селото, с традиционните конски 
кушии и съпътстващи обичаи, го правят още по-привлекателно място. 
Тодоровден в Бачево се нарича още Конски Великден, Конски празник, 
Лудото Тудорче, Тудурица. 

Община Разлог okmds@razlog.bg  

  Празниците Сирни заговезни и Тодоровден се празнуват повсеместно в 
целия район 

  

22.03. Община Банско     
„Къща на занаятите" 

Мис Пролет – конкурс за Банска носия Община Банско  infocenter@bansko.bg 

31.03 – 
02.04. 

гр. Сандански, 
Област Благоевград 

Танцов конкурс „Сънденс фестивал – Сандански 2023“ Сдружение „СЪНАРТ“, 
Община Сандански 

Н. Станкова, 
0893/ 334 504 

март гр. Благоевград Пролетен фестивал Камерна опера – 
Благоевград 

Л. Ангелова, 
0884/ 115 148 

 

 
 
 
 
 

https://www.razlog.bg/
mailto:okmds@razlog.bg
https://bansko.bg/bg/
mailto:infocenter@bansko.bg
https://sandanski.bg/
http://www.blgmun.com/
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  ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                                             
 

 

62-ро издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” 
 

Международният фестивал Мартенски музикални дни е една от най-старите и реномирани фестивални сцени в България, 
фестивал с модерна програмна стратегия и висок обществен рейтинг. Основан през 1961 и организиран от Русенската община, 
всяка година фестивалът превръща град Русе - Дунавската столица на България, в място за срещи на елитни артисти от световната 
и европейска музикална сцена. 
Фестивалът днес развива широка платформа за стимулиране на млади и талантливи музиканти от цял свят и за реален и активен 
диалог между изпълнители с различен артистичен и културен бекграунд. Фестивалът е носител на престижния международен 
лейбъл Европейски фестивал по пилотния проект на Европейската комисия и EFA Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа 
за 2020 и 2021 год. През 2017 за артистичен консултант на фестивала е привлечен световноизвестният български цигулар Светлин 
Русев. 

 

 
Снимка: https://marchmusicdays.bg/bg 

 
 

https://marchmusicdays.bg/bg
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  ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                                                                              
 

 
 

Пролетен регионален събор на алианите „Невруз” 
 
В с. Брадвари от 2014 г. се провежда единственият по рода си за 
региона Пролетен събор на алианите „Невруз”. Рализира се от 
Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси, Кметство Брадвари, НЧ „Заря 
1957“, СНЦ „Джем”. 
В проявата се представят характерни за алианите танци, песни и 
обичаи и по-конкретно ритуала „Семах“. Той е съвкупност от 
предимно мистични  движения на тялото. Извършва се от танцьори и 
е изпълнен  с движения и музика, изпълнявана предимно на 
инструмента саз. Една от характерните особености на празника 
„Невруз” е паленето на огън. Огънят се прескача за здраве. 
В програмата участват самодейни състави от населени места с 
преобладаващ брой алиани. С празника „Невруз” се изпраща зимата 
и се посреща пролетта.  
През 2009 г. ЮНЕСКО включва „Невруз” в Представителния списък на 
нематериалното културно наследство на човечеството, на 19 
февруари 2010 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, с 
която утвърждава „Невруз” като международен празник. 
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  ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                                                                                   
  

 
21-ви национален фестивал на любителските 

камерни и кафе-театри 
 
Камерните кафе-театри са по-малка форма на 
театралното изкуство, но това съвсем не означава, 
че е по-малко тяхното значение за развитието на 
театъра.  
Фестивалът на любителските камерни и кафе-
театри в Свищов води началото си от 1998 г. и днес 
е един от малкото, ако не е и единствения подобен 
форум в страната. След двугодишно прекъсване, 
през пролетта на 2000 г. се провежда за втори път 
и е посветен на 130-годишнината от Първото 
театрално представление в Свищов. От 2004 г. 
насам фестивалът на любителските камерни и 
кафе-театри се провежда ежегодно в навечерието 
на 27 март, обявен от ЮНЕСКО за Международен 
ден на театъра, като средно се изявяват до 20 
състава от различни населени места. 
Целта на фестивала е да съхрани камерната 
театрална форма, тъй като тези представления 
имат свой чар, настроение и въздействие. 
 

 
 
 
 

 
 



  14 

ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ  РАЙОН 

                                                    
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

януари - 
март 

гр. Търговище, 
Училище „Св. 
Седмочисленици“ 

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

Регионален исторически 
музей - Търговище 

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

01.03. гр. Търговище Ден на самодееца, празнична програма с участие на читалища 
от общината  

Община Търговище и 
читалища 

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

01.03. гр. Козлодуй  
НЧХП "Христо Ботев 
- 1879" 
 

Ден на Баба Марта Община Козлодуй 
съвместно с НЧХП "Христо 
Ботев - 1879" 

Отдел "Култура, спорт и публични 
прояви" 
dhd.obshtina.kozloduy@gmail.com; 
0973/85 844 

03.03. 
 

с. Еница, Община 
Кнежа, Област 
Плевен 

Национална битова вечер Кметство и Народно 
читалище „Изгрев-1897” 
– с. Еница 

0877/ 202 239 

04.03. гр. Свищов Тодоровден. Традиционни надбягвания с коне и каруци. Кметство с. Драгомирово и 
Кметство с. Вардим 

М. Крачунов -  
mkrachunov@abv.bg; Росица 
Василева - tryd1907@abv.bg 

06.03. с. Кайнарджа, 
Община 
Кайнарджа, 
Област Силистра 

Празник на кукерите Община Кайнарджа, 
Народно читалище „Отец 
Паисий-1942“ – с. 
Кайнарджа 

Д. Пипиджиева, 
0885/ 921 827, 
izvor_@abv.bg 

08.03. с. Бориловец, 
Община Бойница, 
Област Видин 

Традиционен бал на стари народни носии Народно читалище 
„Просвета -1919“ 

М. Христова 
0879/ 266 533 

11.03. с. Бабово, Община 
Сливо поле 

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

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

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

11.03. гр. Русе 9-ти Национален фестивал на школи и клубове за любители, 
изучаващи български народни танци "Русчуклийска среща" 

Под патронажа на Община 
Русе 

Б. Донев 
тел. 0988 81 81 88 
ел. поща: igraorci_ruse@abv.bg 

https://museumtg.com/
https://museumtg.com/
https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMAkICzQwCA8zNA9yCDY3cHQ31wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXATPFxCHIEmBBkGBHuZGZj4G0IV4DGjIDfCINNRUREAFqcd0w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://kozloduy.bg/wps/portal/municipality-kozloduy/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMAkICzQwCA8zNA9yCDY3cHQ31wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXATPFxCHIEmBBkGBHuZGZj4G0IV4DGjIDfCINNRUREAFqcd0w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://obshtinaruse.bg/
https://obshtinaruse.bg/
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  ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                                                                                         
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     
11-12.03. Доходно здание,  

гр. Русе 
XV Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна 
музика - певци и инструменталисти „Дунавски славей“ 

Общински детски център за 
култура и изкуство – Русе 

С. Недкова 
0878 822 360 obsesion_s@abv.bg 

16.03. - 
02.04. 

гр. Русе 62-ро издание на Международния фестивал „Мартенски 
музикални дни” 

Община Русе Отдел „Култура"  
И. Чавдарова 082 506 506; 506 512 
chavdarova@ruse-bg.eu 

22.03. с. Флорентин, 
Община Ново село, 
Област Видин 

Пролетен бал с маски Народно читалище 
„Пробуда-1925“ 

С. Пенева 
0899/ 972 724 

22.03. с. Раброво, Община 
Бойница, Област 
Видин 

Бал с национални носии Народно читалище 
„Просвета -1928“ 

Г. Вакарицова, 
0886/ 821 740, 
albenageorgieva516@gmail.com 

23.03. с. Черник, Община 
Дулово, Област 
Силистра 

Празник на пролетното равноденствие 
„Невруз” 

Кметство и Народно 
читалище „Просвета- 
1944” – с. Черник, 
Община Дулово, 
Културни сдружения в 
общината 

Б. Шевкед, 
0892/ 214 773, 
byurhan1@abv.bg 

март гр. Търговище, 
Център за 
младежки 
инициативи и 
дейности 

Общински конкурс за творчество "Слово и багра" Център за младежки 
дейности и инициативи 

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

март гр. Търговище Регионален песенен конкурс XIX "Парад на песента" Център за подкрепа за 
личностно развитие-
Обединен детски комплекс 

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

24-25.03. гр. Свищов 21-ви национален фестивал на любителските камерни и кафе-
театри 

Община Свищов, 
Първо българско народно 
читалище „Еленка и Кирил 
Д. Аврамови 1856“ 

Г. Танчовска 
0631/604-57 
g.tanchovska@goglemail.com 

mailto:cmditrg@gmail.com
https://www.svishtov.bg/
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  ДУНАВСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

                                                                                                                       
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

25.03. с. Калипетрово „XVI-ти Национален кукерски фестивал – Калипетрово 2023“ Община Силистра 
Кметство Калипетрово 
Народно читалище 
„Пробуда-1940“, 
с. Калипетрово 

Народно читалище 
„Пробуда-1940“, 
с. Калипетрово -Тодорка 
Тодорова – секретар-  
0885 37 89 53 
kali_probud@abv. Bg 

25.03.  с. Брадвари, 
Община Силистра  

Пролетен регионален събор на алианите „Невруз ” Народно читалище 
„Заря-1957”- село 
Брадвари, Кметство 
Брадвари, СНЦ „Джем - 
Брадвари”, Общински 
съвет за сътрудничество 
по етническите и 
интеграционни въпроси, 
Национален фонд 
„Култура“ и Община 
 

Народно читалище 
„Заря-1957”- с. Брадвари 
Мюзеян Ахмед Джефер – 
секретар, 0884 70 79 25 
nch.zarya_br@abv.bg 

март - 
ежегодно 

гр. Кнежа Национален туристически ученически събор-Кнежа Община Кнежа, ОУ „Отец 
Паисий“ и ПГЗ „Стефан 
Цанов“ 

  

 

 

 

https://www.silistra.bg/
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СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
       

 
 

„Мартенски дни на културата“ 
1.03.2023 

село Борима, община Троян 
 

38-ото издание на „Мартенски дни на културата“ отново ще отбележи подобаващо „Деня на самодееца“ и любителското 
художествено творчество. Събитията, организирани от НЧ "Напредък-1908 г.", ще се случват в рамките на една седмица, през 
която всеки ден се провеждат самодейни концерти. Културната проява е насочена към любителите на народното творчество 
и самодейното изкуство.  

 

 

 
 
 
 

 

https://www.troyan.bg/bg/
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СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
         
  

 
Тържествено честване на 145 години от Освобождението на България 

Община Берковица 
3.03.2023  

По случай Националния празник на Република България на ски писта „Ком“ в Берковския Балкан ще се състои тържествена 
програма, включваща факелно шествие, рецитал, заря и празнично хоро. Берковица ще се включи в инициативата 
“Пробуждане с хоро”. 

 

              

https://www.berkovitsa.bg/
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СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
        

 

 

Празник на Старата столица 
22.03.2023 

гр. Велико Търново 
 

Празникът на историческата и духовна столица Велико Търново се свързва с победата на цар Иван Асен ІІ над епирския деспот 
Теодор Комнин в битката при Клокотница на 22 март 1230 г., както и с деня на Св. Четиридесет мъченици. Старата столица 
отбелязва деня си с шествие със знамена и портрети на благодетелите, интересни културни събития и атракции, които събират 
хиляди посетители от цялата страна.  

               
 
 
 
 

 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
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СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

  
 

      
 

Международен фестивал на илюзионното изкуство 
Магична среща „Златна котка“ 

16 – 19 март 2023 
гр. Габрово 

 
Магична среща "Златна котка" е най-големият магичен 
фестивал на Балканите, който се организира от 2012 г. За 
няколко дни фокусници от цял свят се събират в 
пределите на гр. Габрово и създават магична атмосфера, 
която може да се усети само на живо. Състезания, лекции, 
гала спектакъл и приятелски смях запълват времето на 
всички гости и участници на фестивала. 
Състезателите ще се впуснат в битка за различни награди, 
най-престижната от които е наградата „Златна котка“. А 
кой ще грабне наградата „Златна Котка“, винаги е 
мистерия. Журито ще бъде съставено от световно 
признати имена от магичния свят. 
10-тото юбилейно издание на Магична среща „Златна 
котка“ през 2023 г., за пореден път ще властва в столицата 
на хумора, сатирата и магията - Габрово от 16 до 19 март. 
Таз годишната програма включва: лекции и мастър- 
класове, конкурсна част, магичен базар, улична магия и 
гала-спектакъл, с участието на победителите във 
фестивала и световни знаменитости. 
 

 

 
 
 
 

 
 

https://goldencat.eu/
https://goldencat.eu/
https://www.gabrovo.bg/bg/calendar
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СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
  

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

01.03. с. Борима, община 
Троян  

Мартенски дни на културата НЧ "Напредък-1908 г.",  
село Борима 

Секретар: Гергана Василева  
E-mail: napredak_1@abv.bg 
Тел. 0878 859 963 

03.03. Община Берковица Тържествено честване на 145 години от Освобождението на България Община Берковица https://www.berkovitsa.bg/ 

22.03. гр. Велико Търново Ден на Велико Търново  
Празникът на Историческата и духовна столица Велико Търново    

Община Велико Търново дирекция "Култура, туризъм 
и международни дейности" 
Община Велико Търново 062 
619 411 

22.03. Природонаучен 
музей село Черни 
Осъм, община Троян 

Пробуждане в Балкана- Експедиция с водач по туристически маршрут 
в село Черни Осъм - определяне на видове птици, наблюдение на 
"събуждащите" се растения и други.   

Община Троян Директор на ПНМ: Павлина 
Иванова, E-mail: 
museum.ch.osam@gmail.com 
0899 183 262" 

22.03. гр. Априлци – 
квартал „Острец“ 

Ден на овощаря и посрещане на пролетта Народно читалище 
„Бъдеще – 1894 г.” –  
кв. „Острец“ 

  

22.03. гр. Угърчин, с. 
Кирчево, с. Катунец, 
Община Угърчин 

Общински пролетен празник „Светиите“ Общинска 
администрация – гр. 
Угърчин, Народно 
читалище „Вълчо 
Русковски -1894г.“ – гр. 
Угърчин, Народно 
читалище „Пробуда – 
1927г. – с. Кирчево“, 
Народно читалище 
„Просвета с. Катунец – 
1909г. 

 

27.03. Драматичен театър 
„Рачо Стоянов", 
гр. Габрово 

Международен ден на ТЕАТЪРА Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“ 

 

март  гр. Трявна, Община 
Трявна,  

Изложба от мартенички, изработени от деца от  училищата и детските 
градини в гр. Трявна 

"Специализиран музей за 
 резбарско и зографско  
изкуство"- гр. Трявна 

  

https://www.berkovitsa.bg/
https://www.berkovitsa.bg/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
https://nsmus.com/
https://nsmus.com/
https://nsmus.com/
https://www.troyan.bg/
https://www.obshtina-apriltsi.com/
https://www.ugarchin.bg/
https://www.ugarchin.bg/
https://www.ugarchin.bg/
https://dramagabrovo.com/
https://dramagabrovo.com/
https://tryavna.bg/
https://tryavna.bg/
https://www.tryavna-museum.eu/
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СТАРОПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

 
Музей 
"Славейковото 
школо" 

 
 

 

27.03.- 
07.04. 

Община Трявна,  
гр. Трявна 

Европейски дни на художествените занаяти РСО "Стара планина" 
Община Трявна   

март 
с. Згориград, 
Община 
Враца 

IV Празник „Згориградска олелия със 
зимни мезета и греяна ракия” 

Народно читалище 
„Пробуда-1926“ – с. 
Згориград 

В. Тодорова, 
0883/ 465 650 

март-
април 

гр. Враца Изложба „Нови постъпления във Фонда на 
Регионален исторически музей – Враца през 
2022 г.” 

Регионален исторически 
музей – Враца 

092/ 620 373 
vratsamuseum@mail.bg 

 
Специализиран музей ТРЯВНА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tryavna-museum.eu/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.tryavna-museum.eu/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.tryavna-museum.eu/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://tryavna.bg/
https://www.rso-csp.org/
https://sgorigrad.com/
https://www.vratza.bg/
https://www.vratza.bg/
https://vratsamuseum.com/
https://vratsamuseum.com/
https://www.tryavna-museum.eu/
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
 

 
Национален празник на България – 145 години от освобождението на страната ни от османско владичество  

вр. Шипка  
Община Казанлък и Община Габрово 

03.03.2023  
Датата слага начало на Третата българска държава през 1878 г. след подписване на мирен договор между Русия и Османската 
империя, с което се слага краят на Руско-турската война от 1877- 1878 г. По традиция Община Казанлък е домакин и на честванията 
на връх Шипка всяка четна година. В града празникът се отбелязва с поредица от събития, посветени на светлата дата като 
концерти, изложби, церемония по издигане на националния флаг, конкурси и други инициативи.  

 

https://www.kazanlak.bg/page-11166.html
https://www.gabrovo.bg/bg
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ" 
 

 
 

 

„Старци в Турия” - 2023  
Ежегоден национален фестивал на маскарадните 

игри 
с. Турия, Община Павел баня 

25.03.2023 
 

Маскарадните кукерски игри „Старци в Турия” са 
един пъстър, одухотворен предпролетен народен 
обичай, като кукерите в този край на България се 
наричат „старци”. Месеци преди празника в 
кукерските семейства цари оживление. Всеки 
„старец“ си преглежда и притяга маската и 
дюзените с хлопките, дървената сабя, наречена 
„калъчка“, разноцветните кърпички, които се 
навързват по ръцете и маската. По време на 
„Карнавалът“ 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.  

 

 
 
 
 

 

Към групата има камила, камилар, доктор и поп. Вярва се, че колкото по-високо скачат кукерите, толкова по-високи ще израснат 
земеделските култури, колкото по-далече се чува железния звън на хлопките и звънците, толкова по-далече ще бъдат прогонени 
злите духове и болестите. 

https://pavelbanya.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8/
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“ 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Чудомирови празници 
 

гр. Казанлък 
25 март - 1 април, 2023 

 
 Особено важно място в културния живот на Казанлък е 
отредено на Чудомировите празници, които се провеждат 
ежегодно от 25 март до 1 април. Те са свързани с големия 
казанлъшки писател, хуморист, художник и общественик 
Димитър Чорбаджийски - Чудомир. Посветени са на театъра, 
музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата. 
Всяка година те се превръщат в едно от най-очакваните и 
притегателни културни събития в България с богатата си 
програма, която включва концерти, изложби, дискусии, 
национален литературен конкурс, конкурс за весела детска 
рисунка, базар на книги от български автори, както и национален 
театрален фестивал „Комедиен хит на сезона“. 

http://chudomir.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=101
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“ 
 
 

 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 
март с. Чавдар, Община 

Чавдар, Област 
Софийска 

Възпроизвеждане на обичая "Сирни заговезни" Община Чавдар и Народно 
читалище „Надежда - 1900”, 

07189/22 61 

03.03. вр. Шипка Национален празник на България - 145 години от 
освобождението на страната ни от османско владичество.  
 

Община Казанлък и Община 
Габрово 

0431/99546; 066 818 385;  066 818 
309;  ct.kz@kazanlak.bg 

04.03. гр. Павел баня, 
Община Павел 
баня, Област Стара 
Загора 

Състезание с коне - кушия, по повод Тодоровден Община Павел баня mayor@pavelbanya.bg 
pb20@abv.bg 
тел.: +359 4361 3260 

04.03. с. Челопеч 
Софийска област 
местността „Маята“ 

„Тодоров ден“ 
Възпроизвеждане на народен обичай - конни състезания 

Народно читалище „Труд и 
постоянство 1901 г.“ 

Р. Костова 
07185/24-32 

08.03. гр. Казанлък, 
Община Казанлък, 
Област Стара 
Загора 

„Женското начало“ - ежегодна изложба на жените творци Община Казанлък 0431/98352; tourism@kazanlak.bg 

18.03. с. Попинци, 
Община 
Панагюрище, 
Област Пазарджик 

XVI Фолклорен фестивал на маскарадни и кукерски игри - 
Попинци 2023 

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

03534/ 22 22 
kmetstvo_popintsi1@abv.bg 

21 – 25.03. с. Турия, 
Община Павел 
баня, Област Стара 
Загора 

„Чудомирови дни” - провеждат се в чест на Димитър Христов 
Чорбаджийски - Чудомир, роден на 25 март 1890 г.  
 
Село Турия е известно като родното село на патриарха на 
българския хумор, писател и художник Димитър 
Чорбаджийски - Чудомир. Чудомир е познат, както в 
България, така и далеч зад нейните граници, със своите 
хумористични разкази. В тях той осмива човешките слабости 
и обществено-политическите недъзи. 

Община Павел баня 
Къща-музей „Чудомир” 
НЧ „Чудомир - 1905” 

mayor@pavelbanya.bg 
pb20@abv.bg 
тел.: +359 4361 3260  
Община Павел баня 
тел.: +359 877 123 570  
НЧ „Чудомир” - с. Турия 

https://www.chavdar.eu/
https://www.kazanlak.bg/
https://pavelbanya.bg/
https://www.panagyurishte.org/
https://www.panagyurishte.org/
https://tourism-pavelbanya.info/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F/
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“ 
                    
     
ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 
 

  

Днес родната къща на Чудомир е отворена за посещение. В нея 
са изложени експозиции, представящи жизнения и творчески 
път на писателя - художник и картинна галерия. Документално - 
художествената експозиция в пристроената сграда съдържа 
оригинални ръкописи и лични документи, фотоси и 
факсимилета, предмети и вещи с водещи текстове и оценки на 
български писатели, художници и изкуствоведи. Картинната 
галерия ни среща с неповторимите образи, населили 
Чудомировия свят. Къщата се намира на около 4 км от гр. Павел 
баня. 

  

24.03. 
 

гр. Копривщица, 
Община 
Копривщица 
Софийска област 

Отбелязване на 180 години от рождението 
на Петко Каравелов 

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

07184/ 21 80 
direkcia_muzei@abv.bg 

25.03. с. Турия,  
Община Павел 
баня, Област Стара 
Загора 

„Старци в Турия” - 2023 
Ежегоден национален фестивал на маскарадните игри 
 

Кметство – с. Турия 
Община Павел баня 
НЧ „Чудомир - 1905” – с. 
Турия  

mayor@pavelbanya.bg 
pb20@abv.bg 
тел.: +359 4361 3260 - Община Павел 
баня 
тел.: +359 43616 260  
Кметство -  с. Турия 
тел.: +359 877 123 570 - НЧ 
„Чудомир”, с. Турия 

25.03.-  
01.04. 

гр. Казанлък, 
Община Казанлък, 
Област Стара 
Загора 

Чудомирови празници Община Казанлък, 
Фондация „Чудомир“, 
Литературно- 
художествен музей 
„Чудомир 

Д. Матова, 
0884/ 100 872 
fondacia_chudomir@abv.bg 

30.03. гр. Панагюрище, 
Община 
Панагюрище 
Област Пазарджик 

Връчване на Национална награда за 
литературна критика „Нешо Бончев“ 

Община Панагюрище, 
Средно училище „Нешо 
Бончев“ -  
гр. Панагюрище 

0357/ 60 094 
obstina@abv.bg 

 
 

https://koprivshtitsa-bg.com/
https://koprivshtitsa-bg.com/


  28 

ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

      
 

 

 
Фестивал на маскарадните игри, Стара Загора 
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ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

01.03. Читалищата от 
Община 
Димитровград 

Отбелязване на Деня на самодееца и Баба Марта Читалищата от община 
Димитровград 

С. Николова 
0391/68282 
hsd@dimitrovgrad.bg 

01.03. Стара Загора, парк 
„Пети октомври“ 
 

10.00 ч., ДА ОБЛЕЧЕМ ПАРК „ПЕТИ ОКТОМВРИ“ В  УНИКАЛНА 
ЧЕРВЕНО - БЯЛА  ПРЕМЯНА“ - празник с Баба Марта 

Отдел "Култура" 
Община Стара Загора 

(042) 614 861  

02.03. Bee Bop Café, 
Пловдив  

Джаз музикантът Петър Салчев представя „Линиите на живота“ в 
едноименен нов албум. Официалното представяне на албума в 
Пловдив от 21 часа 

П. Салчев 0888 204 500  
petar.salchev@artacademyplov
div.com  

02, 04, 
05, 09, 
11, 12, 
14, 18, 
19, 26,  
30. 03 

Държавен куклен 
театър - Пловдив 

„Невидимият Тонино“; Голямото пътешествие на малко крокодилче; 
Приключение с маймунка; Малкият принц; Безопасна приказка; 
Кученцето, което не можеше да лае; Полет - театър за бебета; 
Тримата братя и златната ябълка; Каменното цвете; Чук и Пук; 
Бомбето. 
 

Държавен куклен 
театър - Пловдив 

032 623 275 
pr_pptheatre@abv.bg  
 

03.03. гр. Първомай 3 март - Национален празник на Република България Община Първомай и 
ОНЧ "Св. Св. Кирил и 
Методий" 

Д. Мирчева 0884015899 

04.03. гр. Стара Загора 
Античен форум 
„Августа Траяна 

Фестивал на маскарадните игри Община Стара Загора, 
Народно читалище 
„Настроение 2017“, 
Общество за фолклор 

042/ 614 861 

04.03 гр. Стара Загора 
РИМ - Стара 
Загора, музей 
"Неолитни 
жилища" и 
Архитектурен 
комплекс "Музей 
на религиите" 

Вход свободен в РИМ - Стара Загора, музей "Неолитни жилища" и 
Архитектурен комплекс "Музей на религиите".  
Работно време: 10:00 - 18:00 ч. 
На рекламния екран пред сградата на РИМ-Стара Загора през целия 
ден ще се излъчва презентация на тема “Бойната слава на 
Българското опълчение“.  
11:00 – 12:00  ч.; 15:00 - 16:00 ч., РИМ - Стара Загора: Демонстрация 
на оръжие и реплики на опълченски униформи от Руско-турската 
освободителна война /1877-1878 г./ 

РИМ- Стара Загора 
 

042 919 214 

https://www.dimitrovgrad.bg/bg/
https://www.dimitrovgrad.bg/bg/
https://www.starazagora.bg/bg/
mailto:petar.salchev@artacademyplovdiv.com
mailto:petar.salchev@artacademyplovdiv.com
https://pptheatre.com/bg/
https://pptheatre.com/bg/
mailto:pr_pptheatre@abv.bg
https://www.parvomai.bg/
https://www.rimstz.eu/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%C2%BB
https://www.rimstz.eu/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%C2%BB
https://www.rimstz.eu/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%C2%BB
https://www.rimstz.eu/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%C2%AB%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%C2%BB
https://www.rimstz.eu/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%C2%AB%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%C2%BB
https://www.rimstz.eu/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%C2%AB%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%C2%BB
https://www.rimstz.eu/
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ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
  

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

  11:00 - 12:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч., РИМ-Стара Загора: Художествено 
ателие за деца „Народната носия - традиция и красота“.    
4-то експозиционно ниво, РИМ - Стара Загора: Изложба „Моят 
етнографски  свят“ - събрано и съхранено за поколенията от Румяна 
Механдова 

  

05.03 Стара Загора, парк 
Станционна 
градина 

11.00 ч. „ПАРКОВЕТЕ РАЗКАЗВАТ СВОИТЕ ИСТОРИИ“ - безплатен 
туристически тур 

Туристически 
информационен 
център 

042 627 098 

06.03. Дом на културата 
"Борис Христов" - 
Пловдив 

КАРМЕН - Традиционният формат "Зад кулисите" ще срещне 
зрителите с постановъчния екип и солистите в премиерната 
постановка - "КАРМЕН". 
С участието на солисти на Опера Пловдив, на рояла - Цветомира 
Цонева 

Държавна Опера - 
Пловдив 

032 202 580 
office@operaplovdiv.bg  

11.03. гр. Стралджа, 
Област 
Ямбол 

Общински кукерски празник „Стралджа 
2023” 

Община Стралджа и 
народни читалища от 
общината 

04761/ 64 67, 
obshtina@straldzha.bg 

20.03 Гр. Пловдив 
Драматичен 
театър - Пловдив 

Одисей  постановка по Омир, автор Александър Секулов Драматичен театър - 
Пловдив 

032 271 271 
dtp@dtp.bg  

25.03. Народно 
читалище „Васил 
Левски - 1929”,  
с. Сталево 

Районен празник „Битката при Клокотница 1230г.” Народно читалище 
„Васил Левски - 1929”, 
с. Сталево 

Л. Симеонова 
0893464662 
nsh_vlevski@abv.bg 

25.03. гр. Хасково, 
Община Хасково 

Х Фестивал за български хора и танци „Хайдушка софра“ Сдружение „Клуб за 
български народни 
танци „Фъртуните на 
Мишо“ 

М. Кадиев, 
0886/ 846 573, 
bulgarbalk@abv.bg 

27.03. гр. Ямбол Национален куклено-театрален фестивал 
„Михаил Лъкатник 

Община Ямбол, 
Министерство на 
културата,  
Куклен театър „Георги 
Митев“ - гр. Ямбол 

Е. Дойчева, 
0879/ 021 600 

https://domborishristov.com/
https://domborishristov.com/
https://domborishristov.com/
https://operaplovdiv.bg/
https://operaplovdiv.bg/
mailto:office@operaplovdiv.bg
https://straldzha.bg/
https://dtp.bg/
https://dtp.bg/
mailto:dtp@dtp.bg
https://www.haskovo.bg/bg/
https://yambol.bg/
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ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 
 

 
  

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

март       гр. Ямбол       „Дамска изложба“, посветена на 8 март Представителство на 
Съюза на българските 
художници - Ямбол, 
Община Ямбол 

П. Тепсизов, 
0877/ 318 261, 
yambol@yambol.bg 

март       с. Варвара, 
Община 
Септември, 
Област 
Пазарджик 

Фестивал на кукерите Кметство и Народно 
читалище „Селска 
пробуда-1927” - с. 
Варвара 

0898/ 622 681, 
selska_probuda@abv.bg 

март гр. Стара Загора Фестивал на маскарадните игри Община Стара Загора, 
Народно читалище 
„Настроение 2017“, 
Общество за фолклор 

042/ 614 861 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://septemvri.bg/
https://septemvri.bg/
https://www.starazagora.bg/bg/
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  ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
  

 

   

Ден на самодееца 
 

Община Златоград 
01.03.2023 

Под звуците на гайди и тъпани всички художествени колективи от Община Златоград с шествие преминават по главната улица в 
града, след което е предвидена празнична програма, с музика, песни и танци. 

 
Снимка: https://zlatograd.bg 

 
 

https://zlatograd.bg/
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   ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 

  

 

 
 
 
  

                                                                            
Поход до връх „Мечи чал“ 

                                                                                                       

 
 
 

 

Отбелязване по нетрадиционен 
начин на Националния празник 

на Република България 
 

Община Чепеларе и  
к.к. Пампорово 
3- ти март, 2023 

 
- Поход до връх „Мечи чал“; 

- Спускане с носии по пистите на 

Пампорово; 

- Тържествена заря - проверка 

/Площад „Олимпийски“/ с 

участието на 101 алпийски полк - 

Смолян. 
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  ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
  

 

   
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 
 

 
 
 

Възстановки, пресъздаващи 
хайдушкото движение и борбите на 

българския народ за освобождението, 
по повод Националния празник на 

Република България - 3 март. 
 

Гр. Златоград - Стар град 
Етнографски комплекс 

 
04.03.2023 

https://eac-zlatograd.com/bg
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  ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
  

 

   
 

Традиционният кукерски събор - „Песпонеделник“  
 

с. Широка лъка 
05.03.2023  

 
Широколъшките "песяци" представляват група 
маскирани и костюмирани мъже. Тази група или 
дружина има "старейшина", "нивеста" ("песяцка 
нивеста") и няколко "песяци". Освен "нивестата" 
всички други имат маски ("сурьети") от цели овчи 
кожи, обърнати с вълната навън. Кожите се 
нахлузват на лицето и имат изрязани две дупки за 
очите и една за уста. За подчертаване на очите и 
устата, около дупките има нашити кръгове от 
червен плат. Всички песяци са "въоръжени" със 
саби, боядисани с червена боя наречени 
"спатилки". На пояса си песяка е препасал 
чанове.От 1977-а година насам всяка година в 
първата неделя на месец март маскирани като 
кукери мъже обикалят с. Широка лъка под звъна на 
стотици чанове. Традиционният кукерски събор - 
Песпонеделник се изпълнява с цел прогонване на 
злото, започване на нов живот, здраве и 
плодородие. Броени дни преди "Песпонеделник" 
в селото стартират редица празнични прояви. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Национален фолклорен 
фестивал “Пролетно хоро” 

 
Община Велинград 

25.03.2023  
 

Националния фолклорен 
фестивал “Пролетно хоро” е едно 
от културните събития, което 
събира хиляди почитатели и 
ценители на българския 
фолклор. С гърмежи, песни и 
танци участниците дефилират по 
улиците на Велинград, след 
което се извиват кръшни хора на 
централния площад. Тази година 
фестивалът се провежда за 12-ти 
път и ще бъде на 25 март. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“ 
 

 

 

 
ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

01.03. Община 
Златоград  

Ден на самодееца -  под звуците на гайди и тъпани всички 
художествени колективи от Община Златоград с шествие 
преминават по главната улица в града, след което е 
предвидена празнична програма, с музика, песни и танци.  

Общинска администрация 
Златоград и 
 Читалища на територията 
на Община Златоград 

03071/ 2551 
Oba-zlatograd@zlatograd.bg 

03.03.  Община 
Чепеларе и  
к.к. Пампорово 

Отбелязване по нетрадиционен начин 3- ти март. Поход до 
връх Мечи чал. Спускане с носии по пистите на Пампорово  
Тържествена заря проверка /Площад „Олимпийски“/  
с участието на 101 алпийски полк Смолян 

Община Чепеларе Отдел „Култура, социални дейности и 
образование  
03051/82 73 
mail@chepelare.bg 

04.03. Община 
Велинград  

Тодоровден - бит и традиции от Чепинско. Тази година на 4 
март  местността Гергевана отново ще събере 
велинградчани и гости на града за традиционните 
надбягвания с коне, а на сцената с фолклорна програма 
 ще се представят местни състави и гост-изпълнители. 

Община Велинград, 
ОП”СИП и ТИЦ” 
Исторически музей 
Велинград 
Народни читалища 

 
obshtina@velingrad.bg 
im_vel@abv.bg 
icvelingrad@abv 

04.03. Община 
Златоград  
Стар град 

Възстановки, пресъздаващи хайдушкото движение и 
борбите на българския народ за освобождението, по повод 
Националния празник на Република България - 3 март.  
Изпълняват се хайдушки песни и се играят хора.  

Етнографски комплекс 03071/ 2588, 4166 
eac@eac-bg.com 

05.03. с. Широка лъка  Традиционният кукерски събор - „Песпонеделник“ се 
изпълнява с цел прогонване на злото, започване на нов 
живот, здраве и плодородие. Броени дни преди 
"Песпонеделник" в селото стартират редица празнични 
прояви. 

Община Смолян,  
кметство Широка лъка  
НЧ "Екзарх Стефан" 

Община Смолян кметство Широка лъка 
НЧ "Екзарх Стефан"  

14.03. Община 
Неделино, 
Област Смолян 

Традиционни мартенски огньове в община 
Неделино 

Народни читалища в 
Община Неделино 

С. Какалашева, 
0893/ 561 221, 
sisikakalasheva@abv.bg 

22.03. гр. Мадан, 
Област 
Смолян 

Дефиле с народни носии Община Мадан, народни 
читалища в общината 

Л. Чападжиева, 
0308/ 98 220, вътр. 305, 
kultura_madan@abv.bg 

25.03. Община 
Велинград  

Националния фолклорен фестивал “Пролетно хоро”  Община Велинград и 
сдружение,, Пролетно 
хоро'' 

obshtina@velingrad.bg  
http://proletnohoro.com Отлично 
събитие в Туристически район " Родопи" 

https://www.zlatograd.bg/
https://www.zlatograd.bg/
https://visitsmolyan.bg/settlements/pamporovo/
http://chepelare.org/
https://m.velingrad.bg/
https://eac-zlatograd.com/
https://www.smolyan.bg/bg/home
https://shirokalaka.net/
https://nedelino.bg/
https://www.madan.bg/
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ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН "РОДОПИ" 
 

 

 

 

 
Тодоров ден се отбелязва и в общините Смолян, Чепеларе 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

март с. Шумнатица, 
Община Кирково, 
Област Кърджали 

Фестивал на качамака Община Кирково, УВЗ, 
народни читалища в 
общината 

03679/ 20 16, 
kirkovo@kirkovo.bg 

https://www.kirkovo.bg/
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ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

            
 

 

 

 
Баба Марта 

Община Ветрино 
01.03.2023 г. 

 
Според поверието на 1 март хората се закичват 

с мартеници за здраве и успех. Служители от общинска 
администрация Ветрино изработват ръчно мартеници, с 
които автентични Пижо и Пенда закичват жителите на 

общината за здраве. Посрещат ги децата в детските градини 
с много стихотворения, песнички и игри. 

 

Военно-историческа възстановка  
„Освобождението на Велики Преслав“ 

гр. Велики Преслав 
03.03.2023 г. 

 
Вече близо 10 години, на 3 март гр. Велики Преслав 
тържествено отбелязва Освобождението на България с Военно-
историческа възстановка - „Освобождението на Велики 
Преслав“. Участие взимат и много гостуващи РК „Традиция“ от 
цялата страна. Самото събитие вече е традиционно за града. То 
е мащабно и зрелищно, като всяка следваща година сценарият, 
по който се провежда се променя, допълва и усъвършенства, 
като се включват все по-интересни сцени. 

 
  

https://www.vetrino.bg/
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ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

            
  
 

 

 

 
Национален празник на Република България 

гр. Варна 
03.03.2023 г. 

 
Варна ще отбележи националния празник 3 март с богата програма, 
която ще включва Св. литургия в катедралния храм „Св. Успение 
Богородично“, тържествено честване на площад „Св.св. Кирил и 
Методий“, поклонение пред паметника на загиналите руски и 
украински воини в Морската градина, празнични събития. 
 

 
 

Международен София Филм Фест – Варна 
Гр. Варна 

 
Фестивалът е създаден през 2010 г. по 
инициатива на филмовата компания „Александър 
Николов – Артин“ ООД и  „Арт фест“ ЕООД. 
Неговата програма представя най-новите 
тенденции на световното, европейското и 
българското кино. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Снимка: https://visit.varna.bg/bg/event/sofiya-film-fest-varna-03-2022.html 

 

https://visit.varna.bg/bg/event/sofiya-film-fest-varna-03-2022.html
https://visit.varna.bg/bg/event/sofiya-film-fest-varna-03-2022.html


  42 

 
ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  

 
              

 
ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

     

13.02.-23.03. гр. Добрич, Област Добрич 
III Национален младежки онлайн фотоконкурс „Щракни 
времето“ 

Младежки център - гр. 
Добрич 

0884/ 311 429, 
info@ycd.bg 

01.03. Община Ветрино Баба Марта Община Ветрино 
Специалист „ОКВ“ 
Община Ветрино, 
obrazovan_vet@abv.bg 

01-06.03. 
гр. Долни чифлик, 
Област Варна 

Седмица на самодейното творчество 
Народно читалище 
„Изгрев-1919“ - гр. 
Долни чифлик 

Е. Райкова, 
0879/ 491 690, 
el_raykova@abv.bg 

03.03.  гр. Варна, Област Варна 

Национален празник на Република България. Св. 
литургия в катедралния храм „Св. Успение Богородично“, 
тържествено честване на площад „Св.св. Кирил и 
Методий“, поклонение пред паметника на загиналите 
руски и украински воини в Морската градина, празнични 
събития. 

Община Варна, Дирекция 
„Култура и духовно 
развитие” 

052/820 352, 
office@varnaculture.bg 

03.03. 
гр. Велики Преслав, Област 
Шумен 

Военно-историческа възстановка - „Освобождението на 
Велики Преслав“ 

Община Велики Преслав, 
местният РК „Традиция“ и 
Народно читалище 
„Развитие - 1874 г.“ 

0538/4 43 15, 
info@velikipreslav.bg 

06.03. – 25.04. гр. Добрич, Област Добрич 
XVIII Национален конкурс за рисунка дигитална живопис 
и графика „Моята България“ 

Младежки център –  
гр. Добрич 

0884/ 311 429, 
info@ycd.bg 

март - април гр. Варна, Област Варна 
Пролетен салон на изкуството: Радио Варна, ГХГ "Борис 
Георгиев" 

Община Варна, Дирекция 
„Култура и духовно 
развитие” 

052/820 352, 
office@varnaculture.bg 

март  гр. Варна, Област Варна Международен София Филм Фест - Варна 
„Александър Николов - 
Артин“ ООД и „Арт фест“ 
ЕООД 

Александър Николов– 
GSM 0899393342; 
http://www.artinvision.bg 

21.03. - 21 .04. гр. Добрич, Област Добрич Отбелязване на годишнина от рождението на Дора Габе 
Регионална библиотека 
"Дора Габе", гр. Добрич 

Т. Денкова, 058/ 602 544, 
office@libdobrich.bg 

27.03. 
19:00 ч. 

гр. Варна, Област Варна „Сирано дьо Бержерак“ - театрално представление 
Фестивален и конгресен 
център, Зала 1  

Варна, бул. „Сливница“ 
2 

27.03. 
19:00 ч.  

гр. Варна, Област Варна 
 

Струнен квартет „Фрош“  
 

 
Варна, ул. „Любен 
Каравелов“ 1  

https://www.dobrich.bg/
https://www.dobrich.bg/
https://www.vetrino.bg/
https://www.varna.bg/
https://velikipreslav.bg/wp/
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ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  

 
              

 
ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

     

 
Градска художествена 
галерия „Борис  Георгиев“ 

Концерт от цикъла камерни концерти  „Нова музикална 
сцена“ на Elite Music agency 

  

28.03.2023г., 
19:00 ч. 

гр. Варна, Област Варна 
Фестивален и конгресен 
център, Зала 1 

„Пиацола – последният концерт!..“ - концерт 
Проект с последния концерт на композитора, в 
изпълнение на солиста бандонеонист  Стоян Караиванов 
заедно с оркестъра на Държавна опера-Бургас 

 Варна, бул. „Сливница“ 
2 

март - октомври гр. Варна, Област Варна Европейски музикален фестивал - Варна Агенция „Елит мюзик” 
М. Кондова, 
0888/ 322 398, 
office@elitemusic.bg 

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

 
 
 
 
 
 

 

https://www.operavarna.com/index.php/bg/
https://www.operavarna.com/index.php/bg/programa/mesechna-programa


  44 

 
БУРГАСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
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БУРГАСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН  
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА  ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТ 

     

01.03. 
 

Народни читалища 
от общините на района  

Ден на любителското 
и художествено творчество 

 
 

НЧ “Отец Паисий 1896“ 
Созопол  
 

0550/22308 
 

 
26.03. 

Община Поморие, 
Община  
М. Търново 
м. Петрова нива,            
Община Айтос   
Военен клуб –Айтос 
НЧ “Васил Левски -1869“ 
гр. Айтос 

Ден на Тракия 
На този ден отбелязваме подвига на българските 
войни, паднали край Одрин и из тракийските 
полета, както и паметта на хилядите българи – 
тракийски бежанци, намерили подслон в 
пределите на Родината. 

Община Поморие, 
Тракийско дружество 
“Одринска епопея” 
 
Тракийско дружество 
„Дико Джелебов“ – 
Малко Търново 
Дирекция „Култура, 
образование и спорт“                                       
Читалище „Георги 
Попаянов 1914“ – Малко 
Търново, 
Военен клуб – Айтос 
НЧ “Васил Левски -1869“ 
гр. Айтос 

0882 42 00 46 – А. Тодорова 
0885446812 - М. Патронова 

 
0558 25602 
0892606848 
И. Иларев 

 
0558 22723 
0879168013 

30.03. –  
07.04. 
 

гр. Бургас, 
Културен дом НХК 
 

Международен филмов фестивал София филм фест 
„На брега”       
 

Община Бургас, 
Сдружение „На брега”, 
Арт фест” 

056/ 827 085 
p.parushev@burgas.bg 

 
 
 

 
 
 

https://chitalishte-sz.eu/
https://sozopol.bg/wps/portal/municipality-sozopol/home/tourist.info/tourist.info/!ut/p/z1/lZFfT4MwFMU_iw97rP0DAnuEqeAStJPNQV8MdGVUpTBWN_ftLYsvaDaz-9DkJqcn5_wuZDCFTOU7uc61bFT-YfaMOa-Uhn4UegjhiROgGXXdIMAPJIoQXA4FdD5zjgJ6n2AS-hiy8_9fIIOs5XIFMzIm2CIuBznHAtiFWIGCEwyKsVW6Y68QN8Lp1VzpVlcw443SQukR2kotRqhqavPq5rOTW30tVdkMt99R_2bpo6IT4_dV2bBNdDv3jcMzpsnUQfYT_hGc8chMBvcULvxI4HInxR4uVNPVBn9yIR1TYvofcXNS0sWTeG2cc12BI5t0QMpI5Ntmw3wDu4f8pWF6Ke22XtSedQDvZXxn2aw47P2rb-3Wt30!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fhome%2Ftourist.info%2Ftourist.info
https://www.malkotarnovo.org/docs/kulturnaprograma23.pdf
https://www.malkotarnovo.org/docs/kulturnaprograma23.pdf
https://www.pomorie.bg/posts/0kultura/
https://www.burgas.bg/bg/mezhdunaroden-kinofestival-sofiya-film-fest-na-brega/
https://www.burgas.bg/bg/mezhdunaroden-kinofestival-sofiya-film-fest-na-brega/
https://www.burgas.bg/bg/kulturen-kalendar-2022
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Снимка: КК Пампорово, спускане с носии за отбелязване на Националния празник на Република България 

 
 

www.bulgariatravel.org  
www.tourism.government.bg 

 
  

http://www.bulgariatravel.org/
http://www.tourism.government.bg/

