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1
ЯНУАРИ

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

януари 2020

гр. Перник

Община Перник

Международен фестивал на
маскарадните игри „Сурва”

ИНФОРМАЦИЯ
Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва” се провежда всяка година в
последните събота и неделя на месец януари. Участниците се представят в традиционни
роли и костюми в рамките на 5 минути. Участието ще се журира с първа, втора и трета
награди в три категории: костюм на мечката, костюм на мечкаря, представяне на
персонажите.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

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”

ИНФОРМАЦИЯ
Фестивалът за симфонична и съвременна музика ще се проведе за 43 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.
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2
ФЕВРУАРИ

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

Фирма „Прим ЕКСПО“

13-15 февруари

ЕКСПО център

Под патронажа на
Министерството на
туризма (сега МТ) и в
партньорство с
браншовите организации
и Столична община.

Международна туристическа борса
ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО

ИНФОРМАЦИЯ
ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО се провежда вече над 30 години и е водещото туристическо
изложение за България. Обичайно се открива през м. февруари, преди пролетно-летния
туристически сезон.
Събитие от този род е отлична възможност за изложителите от страната и чужбина да
представят своя продукт, новите си програми, да осъществят полезни бизнес контакти,
сверят часовника си с конкуренцията и да се запознаят с новите тенденции и промени в
развитието на туристическия бизнес.
Чуждестранните участници откриват България с богатото разнообразието на предлагания
туристически продукт и възможности за целогодишен туризъм – културен, спа и уелнес
програми, релаксиращ еко и хоби туризъм, почивки на море и планина.
Разширява се и профилът на участниците, в изложението се представят самостоятелно
исторически и археологически музеи, природни резервати, състави за автентичен
фолклор и обичаи.
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3
МАРТ

ПЕРИОД

МЯСТО

НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

03 март

Шипка

ПЕРИОД

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ
3 март - чествания на връх Шипка

НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

март

гр. Ямбол

Община Ямбол

„Кукерландия“- международен
маскараден фестивал

ИНФОРМАЦИЯ
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.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

март

гр. Русе

Община Русе

Мартенски Музикални дни

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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4
април

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

април

Международен
панаир
гр. Пловдив

Национална
лозаро-винарска камара

Винария - международна изложба
за лозарство и винарство / Vinaria

ИНФОРМАЦИЯ
Изложбата събира компании лидери от основните браншове, свързани с отглеждането на
лозя и производството на вина и спиртни напитки. Тя е център за обмен на информация,
иновации и технологии чрез множеството събития - конференции, семинари, презентации
и срещи, включени в деловата програма

Период
на провеждане

април

място

организатор

мероприятие

гр. Велико
Търново

съвместно с
Международно
туристическо изложение
„Културен туризъм”
-Велико Търново

Международен фестивал на
туристическия филм „На източния
бряг на Европа”

на провеждане

ИНФОРМАЦИЯ
“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.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

април

гр. Велико
Търново

Община Велико Търново

Международното туристическо
изложение „Културен туризъм”

ИНФОРМАЦИЯ
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.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

Втората
половина на
м. април

гр. Бургас

Бургаска регионална
туристическа асоциация

Туристическа борса „Вашата
Ваканция”

ИНФОРМАЦИЯ
Туристическа борса „Вашата Ваканция” е значимо събитие, предназначено както за
професионалистите в сферата на туризма, така и за масова публика, което традиционно
се провежда преди началото на летния туристически сезон. Включва както туристическо
изложение за представяне на потенциала за развитие на туризма от общини, кметства,
туристически сдружения, туроператори и турагенти, хотели, ресторанти и други, така и
съпътстваща програма – дискусии, кръгли маси, презентации и други, където се срещат
професионалисти в туризма.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

Третата
седмица от
месец април

село Гърмен

Община Гърмен

Международен фолклорен фестивал
"Да пеем и танцуваме заедно"

ИНФОРМАЦИЯ
Фестивалът няма състезателен характер и възрастови ограничения. В него могат да участват
фолклорни певчески и танцови 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.

5
МАЙ

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

30 април1 май

гр. Панагюрище,
Национален
мемориален
комплекс
„Априлци”

Национално дружество
„Традиция“,
Община Панагюрище

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

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

4-5 май

гр. Златоград

Община Златоград

Златоградското чеверме

ИНФОРМАЦИЯ
По време на празника Община Златоград организира автeнтичнo пpигoтвянe нa
злaтoградсĸoтo чeвepмe и тpaдициoнни злaтoгpaдcĸи яcтия.

Период
на провеждане

май

място

организатор

мероприятие

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‘2020

на провеждане

ИНФОРМАЦИЯ
Световният шампионат, който ще се проведе за поредна година, е единствен 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 фойерверки.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

май

гр. Русе

Община Русе

Изложение “Уикенд туризъм”,
гр. Русе

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

място

на провеждане

на провеждане

май

гр. Чипровци

организатор

мероприятие
Фестивал на чипровския килим

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

май

гр. Габрово

Община Габрово

Международен фестивал на хумора
и сатирата

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

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

май

гр. Пловдив

Съвет по туризъм Пловдив и Община
Пловдив

Дефиле „Вино и гурме“

ИНФОРМАЦИЯ
Дефиле „Вино и гурме“ популяризира българското вино и кухня, както и развива винения,
кулинарния и културен туризъм.
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Период
на провеждане

11-17 май

място

организатор

мероприятие

гр. Тополовград

Община Тополовград

Международен фестивал на
любителските комедийни театри,
пантомима и сатира „Велко Кънев”

на провеждане

ИНФОРМАЦИЯ
Театралният фестивал се провежда ежегодно в рамките на седем дни и е посветен на 24
май – Денят на българската просвета и култура, на славянската писменост, както и на
празника на Тополовград.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

Средата на
м.май

гр. Хасково

Община Хасково и
Министерството на
културата

Национален събор на народното
творчество „Китна Тракия пее и
танцува“

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

21 май

Св.Св. Константин
и Елена

„Св.Св. Константин и Елена
холдинг“ АД

Празник на Курорта и официално
откриване на летния сезон
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

май - юни

център,
гр. Стара Загора

МФФ „Златната липа“ и
Община Стара Загора

Златната липа - международен
филмов фестивал за ново
европейско кино

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

май/юни

гр. Свищов

"Орел над Дунав", гр.
Свищов

Фестивал на античното
наследство "Орел над Дунав"

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

май – юни

гр. Казанлък

Община Казанлък

Фестивал на розата

ИНФОРМАЦИЯ
Вкл. Конкурс-спектакъл ”Царица Роза” и Ритуал ”Розобер”, Международен фолклорен
фестивал и др.
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6
ЮНИ

ПЕРИОД

МЯСТО

НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

03 юни

с. Българи

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ
Нестинари в село Българи

ИНФОРМАЦИЯ
Нестинарски обред - танц в жарава – ежегодно на 3 срещу 4 юни, денят на Св. Св.
Константин и Елена. Според традицията нестинарите играят вечерта в деня на Константин
и Елена (нощта на 3 срещу 4 юни по стар стил).Участие в празника с нестинарските ритуали
в живописното странджанско селце, уникално със съхранените през вековете традиции.
Същността на нестинарските игри се разгръща надвечер, тогава най-старият нестинар
разпръсква жаравата, 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.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни

площад
Жеравица, гр.
Монтана

Община Монтана

Монтана - международен фолклорен
фестивал

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

юни

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

НИАР - ПЛИСКА

Регионален исторически
музей-Шумен
НИАР "Плиска"
Сдружение „Авитохол“

Национален събор-фестивал „Дни на
предците - Плиска“

НА ПРОВЕЖДАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
"Дни на предците" е събор - фестивал на средновековния български бит и култура, занаяти
и воински 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
култури - 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 воински умения и бойни практики, възпроизведени от
гърба на коня и в пеши битки, конна езда и използването ѝ при пресъздаването на
различни исто рически периоди, както и използването на конете в наши дни.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

юни

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

гр. Белоградчик

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

Фолклорен фестивал „От Тимок до
Искър”

НА ПРОВЕЖДАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
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 областите
Видин, Враца и Монтана, както и гости от Плевен и Ловеч.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

юни

МЯСТО

НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

ДТ “Ст. Бъчваров”,
Фондация „Виа Фест –
Държавен куклен
Международен театрален
театър – Варна,
ГХГ “Б. Георгиев”, фестивал „Варненско лято”
Основни партньори:
Археорогически
Министерство на
музей- Варна,
културата, Община Варна
Римски терми –
Варна и др.

МЕРОПРИЯТИЕ

Международен театрален фестивал
„Варненско лято”

ИНФОРМАЦИЯ
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

ПЕРИОД

МЯСТО

НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

юни

архитектурноетнографски
комплекс Етър,
гр. Габрово

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ
Еньовден в Етъра

ИНФОРМАЦИЯ
Традиционно в Етъра празникът Еньовден се отбелязва с отдаване на почит на
традициите, ателиета, демонстрации и базар на билкови продукти.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни

градинката пред
община
Кюстендил

Всяка година партньор на
Общината е Институтът по
земеделие – Кюстендил

Празник на черешата

ИНФОРМАЦИЯ
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, който представя разнообразието и новостите в черешопроизводството на
Кюстендилския регион.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни

гр. Благоевград

Община Благоевград

Фестивал FRANCOFOLIES
Благоевград

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни

гр. Русе

Общинско предприятие
„Русе арт“

Карнавал

ИНФОРМАЦИЯ
Възродена традиция за свобода на изявата, чрез всички форми на уличния пърформанс –
шествия, танци, игри, състезания.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни

гр. Враца,
м. „Леденика”

Община Враца,
РЕКИЦ – Враца

Национален фолклорен събор
"Леденика"

ИНФОРМАЦИЯ
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 „ЛЕДЕНИКА” в събитие, в полза на развитието на туризма
в региона.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни

Дом на културата
гр. Кърджали

Сдружение “Окаста”

Международен фестивал на
изкуствата „Перперикон“

ИНФОРМАЦИЯ
Фестивал на изкуствата, с участието на театрални и музикални и танцови формации,
художници, поети и писатели.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни- юли

площад Велбъжд,
гр. Кюстендил

Община Кюстендил, отдел
"Култура и духовно
развитие" и читалище
"Братство"

Пауталия - международен
фолклорен фестивал

ИНФОРМАЦИЯ
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.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юни- юли

различни
локации в града,
гр. Варна

Община Варна
Дирекция „Култура и
духовно развитие”

Международен музикален фестивал
„Варненско лято“

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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7
ЮЛИ

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

НА ПРОВЕЖДАНЕ

месец юли –
в рамките на 5
календарни
дни

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

Община Видин

Фестивал "The bridge"

ИНФОРМАЦИЯ
Младежки фестивал на изкуствата"The bridge", с международно участие и включва
различни творчески прояви

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юли

Роженски поляни

Община Смолян

Национален фолклорен събор –
Рожен

ИНФОРМАЦИЯ
Роженският събор има над стогодишна традиция. Първият събор е организиран през 1898
г. В годините Роженският събор се превръща в общонационален и става събор-надпяване
на българската народна песен. От всички краища на България се събират народни
изпълнители и инструменталисти, които се надпяват и надсвирват на няколкото сцени на
най-големия фестивал на народната песен в България.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юли

гр. Стара Загора

Държавна опера Стара
Загора, Община Стара
Загора

Летни музикални вечери Августа
Траяна

ИНФОРМАЦИЯ
Музикални и танцови събития на сцената на античния театър на Августа Траяна

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

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

ИНФОРМАЦИЯ
Панаирът включва многобройни събития - кулинарни състезания, концерти, майстори от цялата
страна излагат произведенията си. Празникът продължава с вечерни сцени и дефилета.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юли

гр. Трявна,
Област Габрово

Община Трявна

Международен фолклорен фестивал
Трявна

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли

гр. Велико
Търново

Община В. Търново
Фондация „Международни
Фолклорни Фестивали”

Международен фолклорен
фестивал

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли

с. Дорково

Кметство Дорково, Община
Ракитово, Министерство
на културата

Международен фестивал за
автентичен фолклор, Дорково –
2020 г., XXII –то юбилейно издание

ИНФОРМАЦИЯ
Основната цел на фестивала е да запази и популяризира изворния фолклор, да затвърди
ролята на традиционния фолклор за 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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли

гр. Правец

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

Музикaлен фестивал „Моцартови
празници“ – Правец

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

юли

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

с. Момчиловци

Деми Травел“ ЕООД,
Българският център за
развитие, инвестиции и
туризъм в Китай и
китайската компания Bright
Dairy

Фестивал на киселото мляко

НА ПРОВЕЖДАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
Основна цел на Фестивалa на киселото мляко - култура и традиции е да популяризира
традициите за производство на кисело мляко и сирена, заедно със богатството на песенния и
танцов фолклор, самобитността на родопските обичаи и автентичните родопски занаяти.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

юли

гр. Пловдив Гребен канал

София Мюзик
Ентерпрайсис и Фондация
2019

Hills of Rock - Международен Рок
фестивал

ИНФОРМАЦИЯ
HILLS of ROCK e ежегоден музикален фестивал в Пловдив на "София Мюзик Ентърпрайсис".
Следвайки успешните практики на подобни европейски и световни събития, пловдивският
фестивал става разпознаваема част от музикалната карта на България и Европа. Фестивалът
се провежда от 2017 г. на Гребната база в Пловдив. На 3 сцени, всяка със собствен музикален
стил и звучене, участие имат някои от най-големите имена на световната рок музика.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

последната
събота и
неделя на
месец юли

Община Пещера
Вилно селище
Св.Константин

Община Пещера

Фолклорен събор - фестивал „ Св.
Константин“

ИНФОРМАЦИЯ
Съхранение и развитие на традициите и занаятите, певческия и танцов фолклор.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли - август

гр. Белоградчик белоградчишки
скали

Община Белоградчик,
Софийска опера и балет
Министерство на културата

"Опера на върховете" Белоградчик

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли

гр. Казанлък

Община Казанлък

Тракийски празници и чествания на
подвига на четата на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли - август

гр. Велико
Търново

Общинска агенция по
туризъм „Царевград
Търнов” ЕООД

Оперен фестивал „Сцена на
вековете”

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли септември

град Бургас,
Парк Езеро

Община Бургас

Фестивал на пясъчните скулптури

ИНФОРМАЦИЯ
За първи път се провежда през 2008 година. За изминалите си девет 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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

юли септември

гр. Пловдив

Държавна опера Пловдив
Фондация Пловдив 2019

“OPERA OPEN” - Оперен фестивал
на Античния театър

ИНФОРМАЦИЯ
Проектът „Opera Open" на Държавна опера Пловдив, е акцент в програмата на Пловдив 2019.
От лятото на 2017 г. музикалният фестивал реализира мащабна програма със спектакли на
Античния театър - премиерни заглавия, копродукции и мултижанрови проекти. Тe са с
активно международно партньорство и привличат чуждестранни и български артисти,
работещи на големите европейски и световни сцени. „Opera Open" посрещна на Античния
театър в Пловдив едни от водещите солисти на най-големите оперни и балетни сцени.
Имена, като Паата Бурчуладзе, Хуи Хе, Ана Лукреция Гарсия, Елиза-бет Стрид, Доната
Ломбарди, Алберто Газале, Кристиан Бенедикт, Лила Лий, изпълнители от „Фолксопер“
Виена и Оперетата на Будапеща, премиер балетисти от „Болшой театър“ и много други.
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8
август

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

Първата
седмица на
август

Местност
Войводец

Министерството на
културата и община
Копривщица

Събор на българското народно
творчество „Копривщица”

ИНФОРМАЦИЯ
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. Фестивалът се провежда през пет
години, като през 2020 г. се проведе поредното му издание.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

гр. Бургас, Летен
театър и
пешеходната
зона на
централна
градска част

Община Бургас

Международен фолклорен
фестивал

ИНФОРМАЦИЯ
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
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

Летeн театър,
сцена „Раковина”
и открити сцени и
площадки във
Варна

Община Варна

Международен фолклорен фестивал
„Варненско лято”

ИНФОРМАЦИЯ
МФФ „Варненско лято” е учреден е през 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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

с. Гела,
Община Смолян

Читалище „Съзнание”
село Гела

Международно гайдарско
надсвирване

ИНФОРМАЦИЯ
В традиционния български фестивал се включват много чуждестранни участници - от
Франция, Унгария, Япония, Австралия. За българите е задължително да представят
изпълнения на каба - гайда. Участниците ще се разпределят в три възрастови групи и спазват
определен регламент.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

гр. Банско

Община Банско

Международен джаз-фестивал
Банско

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

с. Жеравна,
Община Котел,
Област Сливен

Фондация „Българе”, НФА
„Българе”, община Котел,
кметство с. Жеравна,
Сдружение „За Жеравна”

Фестивал на фолклорната носия

ИНФОРМАЦИЯ
Фестивалът предоставя възможност за автентично изживяване и сливане с българските
традиции. Всички присъстващи на фестивала са задължени да носят национална 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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

гр. Малко
Търново, Област
Бургас

Община Малко Търново

Нестинарски игри

ИНФОРМАЦИЯ
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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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

Крепост "Баба
Вида"

Община Видин

Средновековен фестивал "Бъдин"

ИНФОРМАЦИЯ
Пресъздава се част от историята през Средновековието - битки, турнири, стрелба.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август

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

Община Асеновград
Персенк Ултра

Ултрамаратон „ПЕРСЕНК УЛТРА“ в
Родопите

ИНФОРМАЦИЯ
Община Асеновград организира ултрамаратон с участници от страната и чужбина.

на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

август –
септември

гр. Созопол

Община Созопол,
Фондация „Аполония”

Празници на изкуствата „Аполония”
– Созопол

Период

ИНФОРМАЦИЯ
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.
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9
септември

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

септември

гр. Приморско

Община Приморско

Фолклорни празници - Приморска
перла

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

септември

гр. Габрово,
АЕК „Етър

Министерство на
културата, община Габрово,
АЕК „Етър”

Международния панаир на
занаятите – Етър

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

септември

гр. Велико
Търново

Общинска агенция
„Царевград Търнов“ и
Община Велико Търново

Нощ на Самоводската чаршия

ИНФОРМАЦИЯ
Празникът съчетава минало и настояще в занаятите, традициите, музиката и съвременното
изкуство.

137

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

септември

гр. Пловдив

Община Пловдив и
Общински институт
„Старинен Пловдив”

Празник на Стария град

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

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

септември

гр. Пловдив

Фондация Пловдив 2019

Mood for Food

ИНФОРМАЦИЯ
Mood for Food е фестивал от нов тип, който ще предложи храна за всички сетива. Обединен
от темата за храна този фестивал има за цел да осигури възможност да се насладите на
голямо разнообразие от деликатеси, да участвате в интерактивни събития, да се учите и да се
забавлявате.

Период
на провеждане

септември

място

организатор

мероприятие

гр. Пловдив

Община Пловдив, частни
галерии, Общински
институт „Старинен
Пловдив”

Нощ на музеите и галериите

на провеждане

ИНФОРМАЦИЯ
Нощта на музеите и галериите в Пловдив се провежда в два поредни дни заради големия
интерес към събитието. Музеи и галерии остават отворени до късно през нощта и осигуряват
свободен достъп на посетителите. В рамките на нощта на музеите всяка културна институции
организира различни атракции.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

22 - 24
септември

гр. Златоград,
Област Смолян

Община Златоград

Делюви празници

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

26-27
септември

гр. Велинград

Български съюз по
балнеология и СПА
туризъм

7-ми конгрес на БУБСПА

място

организатор

мероприятие

Министерството на
туризма

Чествания по повод Световния ден
на туризма

Период
на провеждане

27 септември

на провеждане

ИНФОРМАЦИЯ
Ежегодно на 27 септември се чества Световния ден на туризма. Събитието е по инициатива
на Световната организация по туризъм към ООН и всяка година има тема, на която е посветен
празника.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

септември

гр. Хасково

Община Хасково

Фестивал HASKOVO JAZZ

ИНФОРМАЦИЯ
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.

10
октомври

Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

октомври

к.к. Пампорово

РТА „Родопи”

Туристическа борса „Планините на
България – гостоприемство на
четири сезона” – к.к. Пампорово

ИНФОРМАЦИЯ
Изложението за планински туризъм се провежда традиционна през месец октомври, след
приключване на туристическото лято и предстоящия зимен сезон и в дните на празника на
град Смолян.
Целта на изложението е да се представи богатата палитра на туристическите продукти от
планинския сектор, законодателните промени които се отразяват върху туристическия
бизнес и възможността за дискусия на проблемите в сектора и планинските райони.
Изложението включва експозиционна част, конферентна част, презентационна част и
запознаване на терен.
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ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

октомври

гр. Пловдив

Фондация Пловдив 2019

One Dance Week

ИНФОРМАЦИЯ
Съвременен танцов фестивал с разнообразни спектакли от цял свят.
Фестивалът стартира през 2008 г. с името SOFIA DANCE WEEK. Той е посветен на съвременния
танц – един от най-динамично развиващите се жанрове в изкуството, който не признава
граници между техники и естетики, който преобръща правила и роли, прави невъзможното
– възможно. За първи път през 2014 г. международният фестивал се провежда в град
Пловдив. Поради тази причина фестивалът променя и името си на ONE DANCE WEEK, а
Пловдив се превръща в средище на всички фестивали на платформата ЕДНО – ONE DANCE
WEEK, ONE DESIGN WEEK и ONE ARCHITECTURE WEEK.
През изминалите 11 години фестивалът представи едни от най-интересните феномени в
областта на съвременните танцови практики – спектакли от Европа, Азия, Африка и Америка.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

октомври

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

гр. Варна

Форумът се организира
съвместно от Варненска
туристическа камара,
Община Варна,
Министерството на
туризма и Сдружение
Култура и туризъм на
българския Североизток.

Черноморски туристически форум,
посветен на специализираните
видове туризъм.

НА ПРОВЕЖДАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
Черноморски туристически форум – единственото събитие в България, посветено на
специализираните видове туризъм, което съчетава туристическо изложение от една страна и
от друга - академични доклади и дискусии за конкретния специализиран вид туризъм.
Изследват се и се обсъждат условията, предпоставките, перспективите и проблемите
свързани с развитието му. По традиция участници са общини от цяла България,
туроператори, туристически комплекси, висши училища, браншови организации, чужди
посолства в България, музеи и културни институции и други.
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11
НОЕМВРИ

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

ноември

гр.Пловдив

Блу Ем
Община Пловдив

Пловдив Джаз фест

ИНФОРМАЦИЯ
Джаз фестът е наследник на “Пловдивски джаз вечери” и от 2016 г. посреща ежегодно в
началото на ноември в Пловдив някои от най-влиятелните артисти на световната джаз
сцена. Към основната програма на тези есенни вечери, изпълнени с джаз, са включени
редица съпътстващи събития - майсторски класове, джем сешъни, изложби, учредена е
награда за цялостен принос в джаза, като и Младежки конкурс за джаз изпълнители.

ПЕРИОД
НА ПРОВЕЖДАНЕ

ноември

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

МЕРОПРИЯТИЕ

гр.Пловдив

Съвет по туризъм Пловдив и Община
Пловдив

„Дефиле на младото вино“
съпроводено с Международна
среща на туроператорите- гр.
Пловдив

НА ПРОВЕЖДАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
Основната идея на Фестивала е превръщането му в част от събитията, насочени към
реализирането на националната стратегия за виното и създаването на атрактивна
възможност и повод за посещение на гости от цялата страна и чужбина в Стария град. По
традиция “Дефиле на младото вино” се провежда съвместно с Международната среща на
туроператорите в Пловдив. Това е изключителна възможност туроператори от няколко
континента да се убедят в потенциала на България в областта на винения и
културно-историческия туризъм.
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Период
на провеждане

на провеждане

място

организатор

мероприятие

ноември

град Елена

Община Елена и Местен
съвет по туризма

Празник на еленския бут

ИНФОРМАЦИЯ
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, състезание "В търсене на
изчезналия бут" - това са малка част от изненадите, които с всяка изминала година
привличат все повече и повече гости от страната и чужбина. Пазникът протича в три дни.

12
декември

Период

място

на провеждане

на провеждане

декември

Банско,
Пампорово,
Боровец,
Чепеларе

организатор

мероприятие
Ежегодно официално отриване
на зимен сезон

Проучване на възможности за организиране на:
• Национална конференция с ИКТ сектора ( с участието на редица водещи софтуерни, информационни и
комуникационни компании в България и на представители на туристическия бизнес).
• B2B форум за туроператори (съвместно с български туристически сдружения).
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