
Фестивали 

 

Фестивал „Козе мляко”- с. Горна Бела речка 

 
Фестивалът “Козе мляко” е наричан още фестивал на спомените. 

 От 2004 година насам се провежда в дните около 24 май. Организатор на събитието е 
фондация “Нова култура”, а мястото по традиция е село Горна Бела речка в община 

Вършец. 
Първият фестивален ден е  23 май. В рамките на три дни  има работилници по танци и 
инструменти. В различни концерти звучат танго, балкански ритми и средиземноморска 

музика. Свири духовият оркестър на Вършец, с български фолклор  се изявява и 
местното общество. 

Има дегустации на местни специалитети като козята извара например. Дегустациите се 
правят на открито. Гостите имат възможност да месят и разточват кори заедно с жените 

от селото, както и да си направят карта на района. Представя се и специална 
фотоизложба, подредена в изоставена къща. 

Провежда се и планински тур по “Пътеката на дедо Митко”. 
Фестивалът на козето мляко е невероятен начин да се популяризира и покаже красотата 

на обезлюденото през последните години село. 

 

 



 

Фестивал на килима Чипровци 

 
На 2 май 2014 г. в Чипровци се провежда първият фестивал на килима. Целта  е да 
се  популяризира килимарството и да се предизвика интереса на младите жени към 

него. 
Етапите в подготовката на материалите за изработка и демонстрация на тъкане по 

време на фестивала показват ученици от кръжока по килимарство към училището и 
майсторки на алеята на килима. 

Във фестивалния ден площадът  се превръща в импровизирана тъкачница. Под 
шатри  се монтират вертикални станове, зад които седят опитни жени и момичета. Те 

демонстрират всички етапи от създаването на килима. Показва се и багренето на 
вълната, което се извършва с естествени бои. 

В същия ден  се провежда и кръгла маса, на която се обсъждат произходът и етапите в 
развитието на чипровския  килим през вековете. Специалисти  говорят за неговата 

орнаментика, символи и цветови съчетания. 

 

 
 

Международен фолклорен фестивал- Монтана 

 
Международният фоклорен фестивал – Монтана се провежда в центъра на 

северозападна България – Монтана от 2005 г.  Той е посветен на празника на града 



Свети Дух, който винаги е в понеделника след Петдесетница (51 дни след Великден). 
Мисията на фестивала е популяризиране на фолклорното наследство като уникален 

носител на националната идентичност и взаимното опознаване на културите и 
традициите, за да се повиши толерантността и създаването на предпоставки за 

интензивен културен обмен. Фестивалът няма конкурсен характер.  
Ансамбли за народни танци от различни страни се канят за участие в Международния 

фолклорен фестивал “Монтана”. Няма възрастови ограничения. Групите могат да 
изпълняват програмата си с акомпанимент на музика на живо или на запис на CD. 

Изборът зависи от предпочитанията на групата. Разрешено е да се използва електронна 
музика. Концертите, включени в програмата на фестивала се провеждат на открита 

сцена на централния площад на Монтана. 

 

 



 
 

ПРАЗНИЦИ НА ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ „ДИКО 
ИЛИЕВ” -  МОНТАНА 

 
За повече от петдесет години  като музикант и композитор  Дико Илиев създава над 40 

хора, 15 марша, 5 народни китки и редица други произведения, които не са народна 
музика, а лично творчество. Те са създадени на фолклорна основа, ритъмът им е 
завладяващ. Тази музика  допада на народа, отговаря напълно на неговия вкус 

и  добива  изключителна популярност. Дико Илиев е високо оценен за огромния принос 
в развитието на българската музикална култура. 

Празничните дни, посветени на Дико Илиев и произведенията му се провеждат  на две 
години  в град Монтана  от 1998 г. насам. Целта им е : Популяризиране творчеството на 
самобитния композитор Дико Илиев и духовата музика у нас и в чужбина; Обогатяване 

и разнообразяване на културния живот в града и общината; Стимулиране на 
междукултурното сътрудничество; Развитие на фестивалния туризъм.  

 В тържествата участват оркестри и формации от България и други страни с богат 
репертоар. Най-често звучи „Дунавско хоро“.  Участие вземат и мажоретни състави. 

 
 

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ : Конкурс за създаване на нови творби за духов 
оркестър;. 

Международен конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие”. 



 

 

 
 

Кулинарен фестивал "Бабина душица" Монтана 

 
Кулинарен фестивал "Бабина душица" се провежда  от 2014 г. в Монтана. Той е част от 

програмата за честване празника на града Свети Дух. Кулинари от сдружението 
"Резерват Северозапад" палят огньове в единия край на централния площад "Жеравица" 

и започват да приготвят ястия от традиционната кухня на Северозапада. 
Организаторите от общината и сдружението обявяват  конкурс за най-вкусен 

специалитет.  До кулинарите свои сергии отварят местните занаятчии - грънчари, 



дърворезбари, плетачи. Целта  е да се покаже  богатството на традиционните местни 
занаяти. 

 

Международен  детски фестивал на изкуствата 
“Лачени обувки”                   Берковица 

 
Международният детски фестивал на изкуствата “Лачени обувки” се организира от 

Министерство на културата, Община Берковица и НЧ “Иван Вазов”. Неговото начало е 
през далечната 1922 г. 

Във фестивала могат да вземат участие деца до 16 годишна възраст. Фестивалът се 
провежда в края на м. май в 4 раздела: музика, детски театър, танцово изкуство, 

изобразително изкуство. 
 

Раздел МУЗИКА - забавна песен  
Могат да участва индивидуални изпълнители или вокални групи: 

До 12 участника на възраст до 16 години. Участието е с две забавни песни, едната от 
български автор. 

Изпълнителите от чужбина участват с две песни от своята националност.  
Жури – професионално. 

Съпровод за музикалния раздел: синбек. 
Раздел МОДЕРНИ ТАНЦИ  

Участниците представят танци или композиция с времетраене до 12 минути. 
Няма ограничение в броя на изпълнителитe. 

Жури - професионално. 
Раздел ДЕТСКИ ТЕАТЪР 

Участниците представят един театрален спектакъл с времетраене до 60 минути. 
Конпоненти за оценка са актьорско майсторство, сценография, музика към спектакъла, 

режисура, а журито отново и професионално. 
Раздел ДЕТСКА РИСУНКА 

Участниците рисуват по тема, като форматът на рисунките и материали за рисуване са 
по избор на художника.  

 



 
 

Рок Фестивал Беркрок – Берковица 

 
Уникален, носещ собствена атмосфера , берковският рокфест e с участието на 

български и чуждестранни рок изпълнители. Фестът се провежда ежегодно  в края на 
месец юли в местостта Пашината в подножието на връх Ком. Организатор на събитието 

е Община Берковица. Фестивалът „Беркрок” е станал вече много популярен сред 
любителите на рок музиката в България. Тук са свирили над сто групи от страната и 

чужбина. Специалната атмосфера, която се създава в дните на музикалния фест, 
привлича много български и чужди туристи. Гостуващите български и чужди групи 
създават настроението на един български Удсток. За първи път под името Берксток, 

фестивалът се провежда през 1998 г. с участието на БТР и негов организатор е 
фондация ”Берковска дарителска инициатива”. До 2005 г. се е провеждал редовно. 

През 2005 година на него гостува известната шотландска група "Експлойтед", наричани 
"бащите на пънка". . В периода 2006-2009 година фестивала се провежда под името 

"Беркрок", като тогава гостуват бившите вокалисти на "Рейнбоу" и "Дийп Пърпъл" Джо 
Лин Търнър и Гнейъм Бонет. 

     Заради финансови трудности от 2010 до 2011 фестивалът не се провежда. "Берксток" 
остава единствения у нас безплатен за публиката фестивал на рок-музиката.. На него са 
свирили всички известни български рок-групи. В края на 2011 г. Общинският съвет на 

гр. Берковица единодушно гласува рок фестивалът да бъде въстановен през 2012 г. 
Решено е той да се проведе в периода 29 юни - 1 юли. Фестивалът остава безплатен. 

„Беркрок” е първият рок фестивал в България, който се излъчва изцяло онлайн. 



 

 


