
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

За значими културни събития и изяви, културни събития с международно 

участие, културни прояви с национално значение, културни събития с 

регионално и местно значение, чествания на кръгли годишнини в община 

Сандански през 2016 година. 

 

№ 

по 

ре

д 

Традиционн

и културни 

инициативи 

/ събори, 

фестивали, 

чествания и 

др./ 

Организатор 

/съорганизатор/ 

адрес, телефон 

Финансира

не 

/ целево, 

смесено/ 

Кратка 

характеристика 

1. Мелнишки 

вечери на 

поезията  

Фондация 

„Мелнишки вечери 

на поезията” 

Катерина 

Ерменкова – тел. 

0887267714  

смесено м. юни 

среща на поети 

от страната и 

чужбина, и 

награждаване на 

най-добрите 

произведения в 

конкурсите, 

рецитали, 

концерти, 

изложби  

2. XХI 

Балкански 

младежки 

фестивал  

„Младостта 

на Балканите 

” 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

Емилия Маринова – 

директор  

тел. 0897309992 
 

смесено  м. август  

Кръгла маса 

„Партньорство 

сега и за в 

бъдеще”, 

кампания на ЕС 

„Различията ни 

събират срещу 

дискриминацият

а”, сцена на 

съвременните 

улични изкуства, 

надпяване и 

надиграване, еко 

хепънинг 

3. XXIV 

международе

н  фестивал 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

смесено 3-4 септември  

Фестивал на 

авторската 

mailto:oba-sandanski@abv.bg
mailto:oba-sandanski@abv.bg


„Пирин 

фолк” 

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 
 

македонска 

песен, сцена за 

изява на млади 

таланти и 

утвърдени 

изпълнители   

II. Културни 

събития  с 

национално 

значение  

   

     

1.  143 години от 

смъртта на 

Васил Левски  

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

целево 19 февруари   

Тържествено 

събрание с 

концерт  

2. Трети март – 

национален 

празник  

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

целево 3 март 

Поднасяне на 

венци на 

паметника на 

загиналите във 

войните, 

представяне на 

книги, спортни 

мероприятия, 

изложби, 

тържествено 

събрание с 

концерт  

3. 135 години от 

рождението 

на Тодор 

Александров 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

целево 4 март 

Лекция и 

дискусия за 

живота и делото 

mailto:oba-sandanski@abv.bg
mailto:oba-sandanski@abv.bg
mailto:oba-sandanski@abv.bg
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№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 

на Тодор 

Александров. 

Поклонение на 

гроба му. 

4. 101 години от 

смъртта на 

Яне 

Сандански  

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

целево 22 април  

Поднасяне на 

венци на 

паметниците в 

Сандански и 

Мелник. 

Слово на гроба 

му до Роженския 

манастир, 

мероприятие с 

ученици от 

гимназия „Яне 

Сандански”  

5. Празник на 

Българската 

армия и 

воинската 

храброст  

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

целево 6 май  

Поднасяне на 

венци, 

тържествен 

ритуал на 

паметника на 

загиналите във 

войните  

6. Ден на 

българската 

просвета и 

култура и на 

славянската 

писменост 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

целево 24 май 

Ученическо 

шествие, слово и 

тържествен 

концерт – 

художествена 

програма от 

учебните 

заведения и 
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sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

читалищата, 

спортни 

мероприятия, 

изложби, 

конкурси, 

представяне на 

новоизлезли 

книги на местни 

автори  

7. Ден на детето  Читалище „Отец 

Паисий”- гр. 

Сандански,  

ул. Македония 53 

Тел.0746/32230 

Училища, детски 

градини 

смесено 1 юни 

Концерт, 

викторина, 

конкурс, 

изложба, 

спортни 

мероприятия 

8. Ден на Ботев 

и на 

загиналите за 

свободата и 

независимост

та на 

България 

III ОУ „Христо 

Ботев” 

 Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 

 
 

целево 2 юни 

Викторина, 

изложба, 

спортни 

състезания, 

тържествен 

концерт 

9. Ден на 

Съединениет

о на България 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

целево 6 септември 

Полагане на 

венци, 

тържествен 

концерт 
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v.bg 
 

10. Ден на 

Независимост

та на 

България 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

 целево 22 септември 

Полагане на 

венци, 

тържествен 

концерт   

11. Европейски 

дни на 

културното 

наследството  

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 

Археологически  

музей – гр. 

Сандански 

целево 29, 30 

септември 

Концерт на 

самодейни 

състави. 

Отворени врати 

на културните 

институти 

12. Ден на 

народните 

будители 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

целево 1 ноември 

Чествания по 

училища и  

читалища  

III

. 

 

Културни 

събитие с 

регионално и 

 

 

Общинска 

 

 

 

 

Първият 

четвъртък след 
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1. 

местно 

значение 

 

 

Празник на 

град 

Сандански  

 
 

администрация  

2800 гр. Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

 

целево 

Великден -   

16 април 

Традиционен 

празник на 

града, 

възстновен през 

1993 година. 

Едномесечни 

културни 

събития – 

концерти, 

изложби, 

рецитали, 

спортни 

мероприятия, 

литийно 

шествие, 

заключителен 

концерт с 

дефиле на 

състави от 

страната и 

чужбина 

2. 104 години от 

освобождение

то на Свети 

Врач от 

турско 

робство. 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

целево 20 октомври 

103 години от 

освобождението 

на Свети Врач. 

Тържествен 

концерт. 
 

3. Ден на 

народните 

лечители Св. 

св. Козма и 

Дамян  

- покровители 

на град 

Църковно 

настоятелство при 

храма Св.св. Козма 

и Дамян  

целево 1 ноември 

Тържествена 

литургия в храм 

Св.Св.Козма и 

Дамян , народно 

веселие  
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Сандански 

4. Празник на 

младото 

червено вино 

Общинска 

администрация  

2800 гр.Сандански,  

бул. „Свобода” 

№16,  

тел.: 0882/011111 / 

101 

0882/011099  

Email: oba-

sandanski@abv.bg 

oba_kultura_san@ab

v.bg 
 

целево 29 декември 

Дегустация на 

вината на частни 

винопроизводит

ели от община 

Сандански  и 

връчване на 

награди за най - 

добро вино. 

Художествена 

програма  

IV

. 

Юбилейни 

годишнини 
 

   

 

Лица за контакти: Мария Чинкова – зам.- кмет „Хуманитарни и 

духовни дейности” тел. 0882/811965 

 Димитър Тошев – главен експерт  „Култура” тел. 0882/011099 
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