
 

 

Приложение № 1 към Решение № 582,  

взето с протокол № 24 от 19.12.2022г.   

на Общински съвет – Пловдив 
 

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г. 
 

Наименование на 

събитието 

Време и място Организатори Сума 

I. СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

1. Национални и местни празници, чествания и годишнини 

Тържествено отбелязване на 

175-тата годишнина от 

рождението на Христо Ботев 

6 януари            

 

Цар Симеонова градина 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол” 

 

                     

450,00 лв.  

Тържествено отбелязване на 

145-тата годишнина от 

Освобождението на Пловдив 

от османско владичество 

16 януари                            

 

Паметник на Капитан 

Бураго     

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол” 

                     

450,00 лв.  

Тържествено отбелязване на 

169-тата годишнина от 

рождението на Стефан 

Стамболов 

31 януари                                        

 

Пл. „Стефан Стамболов“ 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол” 

 

                     

450,00 лв.  

Тържествено почитане на 150–

тата годишнина от гибелта на 

Васил Левски 

19 февруари                                       

 

Централната алея на 

Бунарджика 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“ ,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол”, Общински 

комитет "Васил Левски" 

 

                     

450,00 лв.  

Тържествено отбелязване на 

Националния празник         на 

Република България и 145-тата 

годишнина от Освобождението 

от османско владичество 

3 март                                                

 

Паметник на руските 

освободители на 

Бунарджика 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол” 

      8 000,00 лв. 

 

 

Великденски празници  10- 17 април  

 

Пл. „Стефан Стамболов“ 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол ” 

14 000,00 лв. 

 

                

.   

Тържествено отбелязване на 

147-та годишнина от 

Априлското въстание 

20 април 

 

Паметниците на героите 

на Априлското въстание в 

Централна градска част  

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол”, Регионален 

исторически музей 

 

1 500,00 лв. 



9 май - Ден на Европа 9 май                                     

 

Пл. „Стефан Стамболов“ 

Община Пловдив  

Отдел „Култура, археология 

и културно наследство“     

    

       1 000,00 лв.  

Тържествено честване на Деня 

на светите братя Кирил и 

Методий, на българската 

азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност 

 

 

11 – 24 май      

 

Паметник на Св. Св. 

Кирил и Методий на пл.  

„11 май”,  

Открита сцена  на пл. 

„Централен“       

  

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Образование“ 

14 000,00 лв. 

 

               

 

Международен ден на детето 1 юни                                           

 

Открити градски 

пространства 

 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“  

 2 000,00 лв.  

Тържествено почитане Деня на 

Ботев и на загиналите за 

свободата на България 

2 юни                                               

 

Цар Симеонова градина 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол” 

 

              450,00 лв.  

Тържествено отбелязване на 

186-тата годишнина от 

рождението на Васил Левски 

18 юли                                            

 

Паметника на Левски на 

Бунарджика 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол”,  Общински 

комитет "В. Левски"  

 

              450,00 лв.  

Тържествено почитане на 

героите, загинали в 

Илинденско-Преображенското 

въстание  

2 август 

 

Паметника на българите 

от Източна и Западна 

Тракия и Беломорска 

Македония, загинали в 

национално-

освободителните борби и 

войните за България в 

Район „Южен“ 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол“ 

450,00 лв. 

 

 

Тържествено честване на Деня 

на Съединението на България 

и Празник на град Пловдив 

5 - 6 септември                                         

 

Пл. „Съединение“, 

открити градски 

пространства 

 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол” 

      14 000,00 лв. 

 

 

Тържествено честване на Деня 

на независимостта на България 

22 септември            

  

Пл. „22 септември“                

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“,         

отдел „Канцелария на Кмета 

и протокол  

 

           1 500,00 лв. 

 

 

Тържествено отбелязване на 

Деня на народните будители 

1 ноември 

 

Дом на културата „Борис 

Христов“ 

 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“  

 

           1 500,00 лв.  

Коледни и новогодишни 

празници 

1 – 31 декември                                    

 

Пл. „Стефан Стамболов“, 

открити градски 

пространства 

Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“ 

85 000,00 лв. 



Отбелязване на важни за града 

годишнини (юбилеи на творци 

и творчески формации, 

годишнини на регионални и 

държавни културни институти 

и училища по изкуствата) и 

национални кампании и 

чествания  

 

 Община Пловдив  

отдел „Култура, археология и 

културно наследство“ 

150 000,00 лв. 

Културно-исторически 

празници на местните 

етническите общности  

  5 000,00 лв. 

Общо по т.1 

 

300 650,00 лв. 

2. Фестивали, конкурси, награди, събития и кампании, организирани  от Община 

Пловдив. Съвместни инициативи с  Министерство на културата, държавни  и 

международни културни институти, дипломатически мисии,  български  

общности в чужбина и други 
 

Международен  ден на 

културно-историческото 

наследство  

18 април  Община Пловдив,   

 ОИ „Старинен 

Пловдив“,           

 музеи и галерии 

 

         5 000,00 лв. 

 

Европейска нощ на музеите  май Община Пловдив,  

ОИ „Старинен 

Пловдив“, 

музеи и галерии 

 

          5 000,00 лв. 

 

Европейска нощ на 

литературата 

май 

 

Читателски гнезда, обособени 

в културните институти 

Община Пловдив, 

Чешки център-София, 

културните институти и 

посолства на страните, 

членки на ЕС 

 

5 000,00 лв. 

 

 

 

Австрийски музикални 

седмици                         

май –юни            

 

Старинен Пловдив 

Посолството на 

Република Австрия,                                         

Община Пловдив  

отдел „Култура, 

археология и културно 

наследство“  

 

3 000,00 лв. 

 

 

Резидентна програма за 

български и чуждестранни 

артисти  

целогодишно Община Пловдив, отдел 

„Култура, археология и 

културно наследство“ 

45 000,00 лв. 

Празници на Стария град септември 

 

 

Общински институт 

„Старинен Пловдив“ 

Отдел „Култура, 

археология и културно 

наследство“ 

 

20 000,00 лв. 

 

 

Културни прояви, 

организирани  от районните 

администрации в Пловдив 

март – декември  Районните 

администрации 

     180 000,00 лв.  



Културни прояви на 

регионалните културни 

институти – ОИ „Старинен 

Пловдив“,  Градска 

художествена галерия, 

Регионален исторически 

музей,  Регионален 

археологически музей, 

Регионален етнографски 

музей, Регионален 

природонаучен музей, ФА 

„Тракия, НБ Иван Вазов“ 

 

 Регионалните културни 

институти 

56 000,00 лв. 

Организиране на изложби, 

откупки на произведения на 

изкуството за фонда на 

Община Пловдив и 

реставрация на произведения 

на монументалното изкуство 

 

февруари - декември            Община Пловдив  

отдел „Култура, 

археология и културно 

наследство“ 

45 000,00 лв. 

 

Награди и конкурси 

Награда „Пловдив” в областта 

на изкуството 

май Община Пловдив  

отдел „Култура, 

археология и културно 

наследство“  

 

65 000,00 лв. 

 

 

Награда „Шевалас“ за опазване 

зелената система на град 

Пловдив 

 

юни - август Община Пловдив  

Район „Централен“ 

 

5 000,00 лв. 

 

Национална награда „Христо 

Г. Данов” за принос в 

българската книжовна култура 

юни Община Пловдив  

отдел „Култура, 

археология и културно 

наследство“  

Министерство на 

културата 

 

        5 000,00 лв.  

Национален конкурс за поезия 

„Добромир Тонев”   

октомври Община Пловдив  

отдел „Култура, 

археология и културно 

наследство 

 

5 000,00 лв. 

 

Организиране на традиционни фестивали и събития 

 

Театър 

 

 

   

Фестивал на любителските 

театри 

 

„Завеса под звездите“ 

 

Есенен  театрален фестивал 

„Сцена на кръстопът“ 

 

Фестивал на стендъп 

комедията 

 

 

май – август 

 

 

май - септември 

 

септември 

 

 

септември 

 

 20 000,00 лв. 

 

 

8 000,00 лв. 

 

  55 000,00 лв. 

 

          

         25 000,00 лв. 



Кино 

 

   

Детски филмов фестивал 

„София филм фест в Пловдив“ 

Киномания 

Фестивал на българското 

документално и анимационно 

кино „Златен ритон“ 

февруари - юни 

 

март 

 

 

ноември 

 

декември 

 5 000,00 лв. 

 

18 000,00 лв. 

 

 

5 000,00 лв. 

 

30 000,00 лв. 

Музика и танц 

 

   

Международен фестивал на 

камерната музика 

 

Европейски музикален 

фестивал 

 

Годишни музикални награди 

на Бг радио 

 

Международен фолклорен 

фестивал 

 

Музикален форум „Музика от 

вековете/Plovdiv Music of  the 

Ages“  

 

Концерт на световно известен 

изпълнител   

 

Disco Music Fest: Back to the 

'80s ('90s) 

 

„Пътят към върха“ 

 

Фестивал на китарата  GuitArt 

 

юни 

 

 

юни - октомври 

 

 

юни - юли  

 

 

юли 

 

 

юни - септември 

 

 

 

юни - септември 

 

 

юни - септември 

 

 

септември 

 

октомври 

 40 000,00 лв. 

 

 

60 000,00 лв. 

 

 

110 000,00 лв. 

 

 

120 000,00 лв. 

 

 

84 000,00лв. 

 

 

 

70 000,00 лв. 

 

 

80 000,00 лв. 

 

 

36 000,00 лв. 

 

36 000,00 лв. 

 

Изобразително изкуство 

 

   

Национални есенни изложби 

 

 

1 – 30 септември   

 

 

 28 000,00 лв. 

 

 

Общо по т. 2.   

 

1 274 000,00 лв. 

Общо за I. СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 1 574 650,00 лв. 

 

II. ПРОЕКТИ  ПО „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА 

КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ” 

Компонент 1 „Фестивали и значими събития 

Международен ден на 

майчиния език 21 февруари 

февруари 

 

Висшите училища в града и 

зала „Тримонциум“ 

 

Сдружение „Българско-

турски литературен клуб“ 

5 450,00 лв. 



One Dance Academy – 

Безплатни уроци по 

съвременен танц 

февруари – юни 

 

Публични пространства на 

град Пловдив 

 

Фондация Едно за култура 

и изкуства 

 

            31 400,00 лв. 

Модерна академия на 

изкуствата „Синдикат“ 

февруари – юли 

 

Залите на Общински съвет 

и Музикален клуб 

„Петното на Роршах“ 

 

Сдружение „Сдружени 

пловдивски творци“ 

20 860,00 лв. 

Телевизионен фестивал 

„Непознатият Пловдив – пети 

сезон“ 

февруари – юли 

 

Пловдивска телевизия 

„Тракия“ 

Сдружение „Медии с 

човешко лице” 

10 960,00 лв. 

„Камерна сцена Пловдив” 

2023 

 

 

 

 

 

февруари – ноември  

 

Първо студио на Радио 

Пловдив, Culture Hot Spot 

M. Leviev - къща И. 

Черноземски 

Сдружение за култура и 

образование „Милчо 

Левиев“ 

            23 000,00 лв. 

Тв програма „Мисия 

култура“ 

февруари – декември 

 

Пловдивска телевизия 

„Тракия“ 

 

Сдружение „Медии с 

човешко лице“ 

              8 300,00 лв. 

Арт позитив 

 

март – април 

  

Галерия „Капана“ 

 

Сдружение „Изкуство 

днес” 

 

23 000,00 лв. 

 

XXI-во издание  

Литературен фестивал  

„Пловдив чете“ 2023 

 

 

 

 

 

март – октомври  

 

Античен театър,  

НБ „Иван Вазов“, 

Старинен Пловдив, 

Драматичен театър, Радио 

Пловдив, открити сцени, 

читалища, училища  

Фондация „Изкуство без 

граница“ 

           54 910, 00 лв. 

 

 

 

 

 

Международен фестивал на 

поезията „Орфей – Пловдив 

2023” 

март – май  

 

Малка раннохристиянска 

базилика 

 

Фондация „Пловдив ЛИК“ 19 370,00 лв. 

60 + март – ноември 

 

Различни пространства в 

районите на  град Пловдив 

 

Сдружение „Национално 

сдружение за единство и 

партньорство“ 

25 090,00 лв. 

Пловдивски литературен 

многоезичен  сайт 

www.plovdivlit.com  

март – декември   
 

Фондация „Пловдив ЛИК“              12 650,00 лв. 

 

 

 

Страница 2023 април – декември Сдружение „Литературна 

къща“ 

            16 700,00 лв. 



Шести международен 

фестивал „Здравей, Армения“

  

 

 

 

април – юни 

пл. Римски стадион, пл. 

„Стефан Стамболов“ и 

открити градски 

пространства 

Фондация „Аракс“             33 770,00 лв. 

Класик Open Air – Музиката 

под тепетата 

 

 

 

април – септември 

Открити градски 

пространства 

Държавна опера - Пловдив             13 650,00 лв. 

„Pure Plovdiv“ април - септември 

 

Гребна база, Младежки 

център, Братска могила 

 

Фондация „Артеаст“             26 300,00 лв. 

„Plovdiv Vibes” – наследство 

и бъдеще“ 

21 – 30 април 

 

Открити градски 

пространства 

 

Сдружение „Творчески 

комплекс Инкубатор“ 

            43 500,00 лв. 

Фестивал за улични изкуства 

6Fest Есен 2023 

 

26 – 30 април 

 

Открити градски 

пространства 

Сдружение „Обществен 

комитет „Васил Левски” - 

Габрово”  

17 000,00 лв. 

„Театър на сенките в 

Пловдив – среща на 

изкуствата“ 

 

май 

 

кв. „Коматево“, кв. 

„Прослав“, Район 

„Северен“, Район 

„Централен“ 

  

Сдружение „АртеВизия“ 12 000,00 лв. 

Международни фотографски 

срещи 

1 май – 31 октомври 

 

Изложбени пространства в 

Старинен Пловдив, 

Градска художествена 

галерия 

 

Фондация „Пловдивско 

фотографско средище“ 

25 800,00 лв. 

Панаир на кулинарното 

изкуство „Етно кухня на 

колела“ (за деца) и Фестивал 

за децата и семейството 

„Синьо лято“ 2023 

 

10 май – 10 юни  

 

Открити градски 

пространства 

 

Фондация „Заедно“ 16 600,00 лв. 

 

 

 

 

XIV Международен фестивал 

„Дни на музиката в 

Балабановата къща“ 

 

 

 

 

 

16 май – 30 юни;  

16 септември – 30 ноември  

 

Балабанова къща, Римски 

стадион, Малка 

Раннохристиянска 

Базилика, Епископска 

Базилика и др. 

 

 Фондация 

„Музикартисимо“ 

            55 000,00 лв. 

 

Фестивал Made At the 

Academy 

май – юли 

 

Античен театър, Римски 

стадион, Градска 

художествена галерия 

АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ Пловдив 

            20 800,00 лв.  



Фолклорен фестивал 

„Народен събор Пловдив“ 

 

19 – 21 май   

 

Парк „Лаута“ 

„Ясмина” ЕООД 27 000,00 лв. 

„Духовни маршрути в 

Пловдив“ 

20 май – 30 юни 

7 септември – 30 октомври 

 

Места и обекти, свързани с 

духовното наследство на 

Пловдив 

 

ЕТ „Издателство Летера – 

Надя Фурнаджиева – 

Цветелина Димитрова“ 

14 270,00 лв. 

Международен фестивал за 

театър и съвременен танц 

„Черната кутия“ Пловдив 

 

 

 

 

 

31 май – 15 юни 

 

Драматичен театър,  

Държавен куклен театър, 

Градска художествена 

галерия,Читалище „Шалом 

Алейхем“ 

 

Фондация „Черната кутия“ 55 000,00 лв. 

Пловдив – СтоЛица  на 

песента 

 

 

 

юни 

 

Открити сцени в районите 

на града 

Сдружение „Арт войс 

център“  

29 000,00 лв. 

 

 

 

 

„Включи квартала – театър в 

парка“ 

 

 

 

юни – юли  

 

Открити сцени в районите 

на града 

 

„МаскАрт“ ЕООД 37 500,00 лв. 

 

 

 

 

„Капана Фест“ Сезон 2023 юни – септември 

 

Мостовото съоръжение над 

ул. „Гладстон“,кв.„Капана“ 

 

„Капана Фест“ ЕООД 40 000,00 лв. 

X Международен фото салон 

Пловдив 2023 

 

 

 

юни – септември 

 

Открити градски 

пространства 

„Рефлекси“ ООД 13 926,00 лв. 

 

 

 

 

Международен детски 

балетен фестивал „С любов 

за танца“ Пловдив 2023 г. 

 

1 – 4 юни 

 

Дом на културата „Борис 

Христов“ 

  

Фондация „Буратино балет“

  

            19 500,00 лв. 

Кино под звездите – Пловдив 

2023 

 

 

 

15 юни-30 август 

 

Открити градски 

пространства 

„Проксима видео“ ЕООД             30 000,00 лв. 

Lost in Hills 

 

17 или 24 юни 

 

Хълмовете на града 

 

„Е-Букинг“ ООД             55 000,00 лв. 

„Пловдив – древен и вечен: 

история, етнология, култура 

и изкуство“ 

 

16 – 18 юни 

  

Парк „Лаута“, ул. „Княз 

Александър I“, Римски 

стадион 

 

Сдружение за исторически 

възстановки (СИВ) 

„Филипопол“ – Пловдив  

37 930,00 лв. 

 

 

 

 



Подпомагане на провеждане 

на Творческа лаборатория за 

запознаване с хорова музика 

„Крикор Четинян“ 

01 – 31 юли 

 

Концертна зала на НУМТИ 

„Добрин Петков“ 

 

„Четинян и Ко.“ ЕООД 5 000,00 лв. 

„Седмица на съвременното  

изкуство“ 

 

септември – октомври 

Галерия „Капана“ 

Сдружение „Изкуството 

днес“ 

25 100,00 лв. 

ЖЕНИале 2023 на тема 

АПОТЕМА 

 

септември – ноември 

 

Галерия „Ромфея“ 

 

СД „Ромфея-Ватев и с-ие“             24 544,00 лв. 

Пловдив – звезди от музика 

 

 

1 септември 

 

Античен театър - Пловдив 

НУМТИ „Добрин Петков“

  

         55 000,00 лв. 

„XXV-ти Международен 

куклено-театрален фестивал 

„Двама са малко – трима са 

много“ & TheatAir 2023“ 

 

 1 – 6 септември 

 

Държавен куклен театър, 

открити градски 

пространства 

 

СНЦ „МКТФ „Двама са 

малко – трима са много“  

40 000,00 лв. 

 

 

„Отклонение“ – филмова 

музика на Милчо Левиев 

 

октомври 

Дом на Културата „Борис 

Христов“ 

Сдружение за култура и 

образование „Милчо 

Левиев“ 

            34 120,00 лв. 

Девето издание на 

Международния кино-

литературен фестивал 

„Синелибри“ Пловдив 2023 

 

14 – 30 октомври 

 

Лъки Дом на киното 

 

Фондация „Синелибри“ 12 100,00 лв. 

Пловдив Джаз Фест 2023 – 

лятно и есенно издание 

 

 

 

 

 

 

4 – 6 август 

27 – 29 октомври 

 

Дом на Културата „Борис 

Христов“и алтернативни 

сцени 

 

„Блу Ем“ ЕООД 55 000,00 лв. 

Общо по Компонент 1 

 

 

1 126 100,00 лв. 
 

Компонент 2 "Мобилност" 

 

 

      40 000,00 лв. 

 

Компонент 3 "Гражданска активност" 

 

 

130 000,00 лв. 

 

Компонент 4 "Книги на пловдивски автори и важни за града 

издания" 

28 740,00 лв. 

 

 

Общо за т. II. ПРОЕКТИ ПО НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 

1 324 840,00 лв. 

 



III. ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 

 

 
Оперативни разходи за 

междувременно възникнали 

събития с местно, 

национално и международно 

значение, популяризиране на 

Пловдив и Културния 

календар  

 

  Община Пловдив  

отдел „Култура, 

археология и културно 

наследство“  

 

55 000 ,00 лв.         

 

Общо за III. ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ  

 
 

55 000,00 лв.       
 

Общо I. + II. + III. 

 

 

2 954 490,00 лв. 

   

 


