
ГРАФИК  НА  КУЛТУРНИТЕ  СЪБИТИЯ  В  ТРАНСГРАНИЧНИЯ  РАЙОН  КОНСТАНЦА-ДОБРИЧ,  СЪПЪТСТВАЩИ
ЧЕТИРИТЕ МАРШРУТА

График на културните събития в Област Добрич, съпътстващи четирите маршрута

№ Населено място
Месеци

Културни събития
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 гр.  Добрич  (Община
Добрич)

Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“

Седмица  на  камерната  музика  с  международно
участие „Константин Илиев“

Празник „Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй“

Празничен концерт, посветен на Рамазан Байрам

Дни на руската култура

Международен младежки фестивал „Фолклор без
граници“

Хляб фест

Национална  среща  на  младите  балетни
изпълнители „Атанас Петров“

Международен  младежки  музикален  конкурс
„Надежди, таланти, майстори“

Национални литературни празници „Йовков“



Литературни празници „Дора Габе“

Фестивал на екстремните спортове

№ Населено място Месеци

Културни събития

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2  Община Добричка

с. Добрево

с.Паскалево

с.Малка Смолница

с. Дончево

Бабин ден - пресъздаване на ритуала, общоселско
увеселение

Ден  на  лозаря  „Трифон  Зарезан“  и  Ден  на
влюбените, конкурс за най-добро вино

Честване на националния празник на България с
поход до паметника на загиналите руски воини за
освобождението  на  Добрич  1877-1878  г.  в
с.Паскалево

Честване  на  Тодоров  ден-конни  надбягвания  и
кушии, конкурс за най-красива каруца, музикална
програма

Празнуване  на  Сирни  заговезни  с  организирано
палене на огън, хвърляне на стрели и общоселско
веселие  край  огъня  (спрямо  Великден  в
календара)

„Приеми  духът  на  миналото,  съхрани  го  и  го
предай  на  поколенията  след  теб“  -  Ден  на
художествената самодейност

Лазаровден  –  обхождане  на  селата  от  лазарки  и



С. Победа благославяне за здраве, берекет, водосвети

Великденски  празници  –  тържества  и  програми,
концерти, изложби на детски рисунки, боядисани
яйца, обредни хлябове и козунаци

№ Населено място Месеци

Културни събития

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

с.Бранище, община 
Добричка

Фолклорна хоротека

„Добруджа-обич  моя“-регионални  прегледи  на
художеств.  самодейност,  посветени  на  празника
на община Добричка

с.Дебрене, местност 
„Славната канара“, 
община Добричка

Празник на община Добричка и фолклорен събор
„Песни и танци от слънчева Добруджа“

с.Одринци, община 
Добричка

Ден на градинаря

с. Бенковски, община 
Добричка

Мазни  борби.  Конни  състезания.  Празник  на
селото.

с. Козлодуйци, община 
Добричка

Честване  на  годишнина  от  Добричката  епопея  с
тържествено поднасяне на цветя на Мемориала в
памет  на  загиналите  от  VI  пехотна  Бдинска
дивизия  за  освобождението  на  Добруджа  край
село Козлодуйци

с. Козлодуйци, община 
Добричка

Фестивал на хризантемата



№ Населено място Месеци

Културни събития

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

3 с.  Добрин  (Община
Крушари)

Събор на селото

с.  Александрия
(Община Крушари)

Фолклорен събор „Текето“

Тържество  на  Паметника  на  загиналите  от  село
Александрия във войните

4 с.  Балик  (Община
Тервел)

Традиционно шествие до пещерите

Ежегодна молитва за дъжд

5 с.  Оброчище  (Община
Балчик)

Празник на селото

Ежегоден панаир

Международен фестивал за религиозно пеене на
име Св. Атанасий Велики - в местността „Текето“

гр.  Балчик  (Община
Балчик)

Фестивал на любителските състави Лазаровден

Дионисиеви празници

Международен  хоров  фестивал  „Черноморски
звуци“

Международен фестивал „Усмивките на морето“



Международен фестивал „Слънчева България“

В „Двореца“ (In the Palace – International Short Film
Festival)

Международен детски фестивал на изкуствата на
английския език и детското творчество „Светът в
детските длани“

Детски фестивал „Пясъчни Творения“

Международен  фестивал  „Дни  на  класиката  в
Балчик“

Национален  събор  –  надпяване  на  хората  от
третата възраст

Международен  фолклорен  фестивал  „Море  от
ритми“

Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“

№ Населено място Месеци

Културни събития

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

6 гр.  Каварна  (Община
Каварна)

Общобългарски  фолклорен  събор  „С  България  в
сърцето“

Празници на морето – Каварна

Национален  фестивал  на  любителските  театри  с
международно участие



Миден и рибен фест

Фестивал на старинната музика „Страваганца“

№ Населено място Месеци

Културни събития

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

с.  Българево  (Община
Каварна)

Фестивал на Трабанта

Българево Rocks

Фолклорен събор „С песни и танци в Българево“

Фестивал на пъпеша

Есенен уъркшоп за гагаузка кухня и свещолеене

с. Камен бряг (Община
Каварна)

Джулай морнинг фест

„Джаз на село“

7 гр.  Шабла  (Община
Шипка)

Шабленския панаир

Седмица на морето

Празник  на  плодородието  и  рибен  фест,  който
бележи  началото  на  есенния  сезон,  сеитбата  и
гроздобера

Фестивал на хвърчилата



№ Населено място Месеци

Културни събития

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

8 гр.  Генерал  Тошево
(Община  Генерал
Тошево)

Празнуване на „Конски Великден“

Празник на хумора и шегата и Карнавал „Голямата
усмивка“

Национален фестивал на лавандулата

Международен  Добруджански  фолклорен  събор
„Богородица“

Общински фолклорен събор „Цветница“

Регионален  фестивал  на  детския  танц  „Бялата
лястовица“

Фестивал на сармата и кюфтето

Йовкови празници
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