ОБЩИНА САМОКОВ

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 2019

КАЛЕНДАРЪТ Е СТРУКТУРИРАН В 3 ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ - които със своето ежегодно провеждане и местна, и
национална значимост допринасят за изграждане облика на града и общината;

 СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ – повеждат се ежегодно, традиционни са и се
характеризират с висока степен на устойчивост. В допълнение тези събития
притежават голям художествен заряд и стойност;
 ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР НА САМОКОВ – включва исторически
значимите за града и общината събития.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 2019

ОБЩ БРОЙ НА СЪБИТИЯТА: 50, ВКЛ. СЪБОРИТЕ ПО СЕЛАТА И
ПРАЗНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В
ОБЩИЯ БРОЙ КАТО 2 БРОЯ
ОБЩ БРОЙ СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ: 62
ОБЩ БРОЙ НОВИ СЪБИТИЯ: 5 – Ден на дарителя, „Щъркелови празници“ в с.
Поповяне, „С песните на Кремена Станчева“ в с. Ковачевци, Ученическо
състезание „Познавам ли моята България, Откриване на Пъмп-трак Самоков, “
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА СЪБИТИЯ И
ДЕЙНОСТИ: 283 865,00 лева
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I. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ

Богоявление

07.01.

Ден на родилната помощ

21.01.

Честване на победата в Булаирската
битка

08.02.

Поклади /Сирни заговезни/

10.03.

Поклонение пред паметта на Васил
Левски

19.02.

Тодоровден
Освобождение на България
от турско робство

16.03.

Международен ден на жените

08.03

Великденски празници

28.04.

03.03.

Един от най-древните християнски празници. В Самоков се извършва ритуално
хвърляне на кръста в р. Искър. Освен общоприетото за всички райони в страната
изваждане на кръста от водата , тук има обичай, след този ритуал да се къпят
младите булки в р. Искър/тези, които са се омъжили през изминалата година/ обичаят се нарича „топеница“.
Церемония по връчване на символите на община Самоков на децата, родени през
2018 г.
Събитието се провежда пред паметните стели на читалище-паметник „Отец Паисий1859” – там, където са изписани имената на героите от Самоков и селата от Общината,
загинали в битката.
Сирни заговезни е важен зимно-пролетен празник в народния календар. В самоковско
се нарича „Поклади”. Сирни заговезни /Поклади или Прощална неделя/ e празник на
всеобщото опрощение, на възстановяването на човешката взаимност и уважение.
Поклади се празнува по специфичен, характерен начин в самоковския район.
Извършва се панихида /приготвя се и се раздава питка и жито/ и се отслужва Света
литургия пред Девическия манастир. Събитието включва представяне на програма,
подготвена от ученици, поднасяне на венци и цветя в знак на преклонение пред
живота и делото на Апостола.
Църковен празник – традиционен за Самоков и селата от Общината.
Честването на Освобождението на България включва факелно шествие и концертна
програма.
Церемония по случай Международния ден на жената, награждаване на самоковски
жени с принос в обществения живот.
Празниците са свързани с концертни програми, изложби на козунаци и кукулници, базари.
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1. МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ
10

Ден на Европа и победата над фашистка
Германия

09.05.

11

Освобождение на Самоков от турско робство

14.05.

12

Церемония по връчване на Националната
награда
„Захарий Зограф”

13

Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост

14
15

16

17

Ден на детето
Ден на Ботев и загиналите за свободата на
България

в седми-цата
преди
24 май

24.05.

01.06.
02.06.

Празник на късноантична крепост „Цари Мали
Град”

месец юли

Празник на Рила

05.08.
06.08.

Честване победата над фашистка Германия – по традиция се извършва поднасяне на венци в знак на
признателност пред загиналите във Втората световна война самоковци. Тържественият ритуал се
извършва пред паметните стели, поставени на източната стена на сградата на военния клуб.
Младежки концерт по случай Деня на Европа – пл. „Захарий Зограф”.

2 500

Шествие до паметника „Кръста” – поднасяне на венци, историческа въстановка; поднасяне на венци на
паметника на Щъркелово гнездо.

3 000

Националната награда за живопис „Захарий Зограф“, връчвана от община Самоков е учредена
през 1972 г. Запазената традиция, е знак за духовна мярка и идентичност на Общината ни.
Национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително
изкуство „Захарий Зограф”, връчвана от Община Самоков. Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на
деца и ученици и да допринесе за мотивацията им да се занимават с изобразително изкуство и научат
повече за самоковските зографи.

3 000

Честването на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост се организира
съвместно с училищата и читалищата в Общината.
Изпращане на випуск 2018 и награждаване на отличниците на випуска.
Децата на Самоков танцуват – Детски уличен карнавал.
Честването на тази дата се извършва пред паметника на Христо Ботев, ситуиран в южния край на града –
ул. „Хр. Ботев“.
Културното традиционно събитие се провежда всяка година в късноантична крепост „Цари Мали Град“.
Организира се от Историческия музей.
Организира се съвместно с туристическото дружество. За първи път този празник е честван през 1925 г.
Празникът се чества с масово изкачване на първенеца на Балканите - връх Мусала, както и с различни
забавни игри и концертна програма.
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18

21 август – Ден на Св. Симеон
Самоковски – ПРАЗНИК НА
САМОКОВ

19

Съединението на България

20

Ден на Независимостта на
България

21

Ден на дарителя за община
Самоков

Празникът на Самоков включва няколко традиционни събития в рамките на
една седмица.
21.08.

30 000

06.09.

Денят на Съединението на България се отбелязва съвместно с Исторически
музей-Самоков и културните институции в града.

22.09.

Денят на Независимостта на България се отбелязва съвместно с Историческия
музей и Младежкия парламент.

месец
септември

Тържество, посветено на дарители – фирми, граждани, граждански и други
организации, спомогнали за реализиране на различни събития и проекти, за
подобряване живота на хората от Общината. Изложба, показваща историята
на дарителството в Самоков, както и ползата от спомоществувателството. За
уважение,споделяне и благодарност към тези, които са помагали и помагат
различни благородни каузи.

500

1 000

1 000
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2. ЕСЕННИ ПРАЗНИЦИ
22

Ден на народните будители

01.11.

23

Празник на картофа

месец
октомв-ри

24

Ден на християнското семейство

21.11.

25

Национална награда по фотография
„Анастас Карастоянов”

месец
ноември

26

27

ПРАЗНИЦИ НА ЕТНОСИТЕ
В САМОКОВ

Събитието се чества в Сарафската къща и включва награждаване на културни
дейци и програма за церемонията.
Техническо изложение, научна конференция, атрактивни и популярни гостуващи
готвачи, детски работилници, концертна програма.
Организиране на събитие, свързано със семейства, честващи своята златна сватба.
Церемония по връчване на Наградата, заключителна изложба, изработване на
пластики.
Финансиране на традиционни за различните етноси в Общината и подпомагане на
дейности, свързани с тях, организирани от неправителствени организации.

СЪБОРИ ПО СЕЛАТА; СЪБОР НА ШИШМАНОВСКИЯ Финансиране на традиционните ежегодни събори на селата от Общината.
МАНАСТИР

1 000
5 000
2 000
8 000

10 000

36 500

Описание, фотографиране на книжовните паметници, а именно книжовно ръкописно и старопечатно наследство в православните храмове от
Самоковска духовна околия, както и предписание за съхранението им на хартиен носител и на диск (DVD).
За тази година се предвижда работа в следните храмове: Храм "Успение Богородично" - с. Марица;
Храм "Възнесение Господне" - с. Маджаре;
Манастир "Покров Богородичен" - гр. Самоков;
Митрополитска църква "Успение Богородично" - нови попълнения в църковната библиотека.

28

Материалите се предават в община Самоков, Исторически музей – Самоков, енорийските черковни настоятелства на църквите и
Районно управление на МВР – Самоков. При реализиране на формата се извършва теренна работа, включваща: първичен опис на
наличните книжовни паметници във всеки от горепосочените енорийски храмове;
официален опис с експертизата, който се предава на: енориийските черковни настоятелства, Архиерейския наместник, Община
Самоков, Исторически музей-Самоков, Районно управление-Самоков.
Теренното проучване се извършва през месец юли

2 000
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29

30

31

Провеждане на Международен пленер по скулптура и живопис.
Пленерът, завършващ със заключителна изложба се провежда през месец август

Проект на „Фамилатлон –Самоков” /съвместно с Младежкия парламент/. Традиционно се реализира заедно с младежкия
фестивал „Ритъмът на планината”.

Традиционен научен международен симпозиум „Царшишманови дни в Самоков”, включващ и Балканска филмотека
Международният научен симпозиум „ Царшишманови дни в Самоков” е традиционен за Общината и всяка година е
посветен на различни национални и местни годишнини. Симпозиумът се организира от община Самоков и Асоциация
за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”.
В рамките на формата се провежда „Балканска филмотека на късометражен филм”.

9 000

1 000

3 000

месец септември

32

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНИЦИ

месец
декември

Запалване светлините на коледната елха, организиране на тържества за
деца, коледен базар.
10 000
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II. СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ
1. ФЕСТИВАЛИ
„Седмица на изкуствата”

месец
май

34

Фолклорен фестивал „Магията на
Рила планина”

месец
юни или
месец
юли

35

„Щъркелови празници“

месец
юни

36

Младежки арт фестивал

месец
юни-юли

33

37

38

Празник на Рилския зелник

„С песните на Кремена Станчева”

месец
юли

месец
юли

Съвместно със сдружение „Рила 2011”
Фестивалът е от национално значение и се провежда в к.к. Боровец съвместно със
Сдружението на хотелиерите в Боровец.
Основната проява на фестивала е конкурсът за български народни танци с участие на
фолклорни групи от цялата страна. Гостите на курорта имат възможността да се
потопят в магията на родната култура и традиции.
Празниците се организират съвместно с НЧ „Светлина-1940“ – с. Поповяне и Съюза
на българските писатели.
Организира се съвместно с фондация „Сийд” . Фестивалът включва участие на
младежи, ученици и деца – любители на графити-културата в специализирани
работилници. Усвояване на специфични умения по графити дизайн. Заключителен
концерт в облагородено градско пространство посредством графити изкуството.
Фестивалът е от регионално значение. Празникът се провежда в с. Бели Искър.
Организира се съвместно с кметство Бели Искър и НЧ „Стойне Ангелов”.
Празникът се провежда от 2002 г. и до днес най-голямото предизвикателство е
състезанието за най-вкусен зелник. Празникът е тържество и на българския фолклор
с участието на местните самодейни състави.

Организира се от Община Самоков и НЧ „Селска пробуда” – с. Ковачевци.
Фолклорният фестивал е посветен на Кремена Станчева и в него участват самодейни
състави от всички читалища в Общината с които именитата ни певица е работила,
както и състави и групи от съседни градове и села.

1 000

4 000

1 500

4 000

4 000

-
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39

Чакърови тържества

месец
юли

Организатори - Община Самоков и Клубът на любителите на историческо оръжия „Чакър войвода” –
регионално значение.
Чакъровите тържества се провеждат на Чакъровите поляни в м. Карагьол близо до гр. Самоков.
Включват исторически възстановки, народни борби, народни песни и хора, курбан.

40

Рок в Рила
/Боророк/

месец
август

Събитието е от национално значение, провежда се в к.к. Боровец.
На сцената излизат известни родни групи и фестивалът дава възможност за изява на млади български
изпълнители и групи.

41

Празник Боб Фест

месец
септемв-ри

Фестивалът се провежда в с. Радуил и е от национално значение. Организира се съвместно с кметството в
селото и НЧ „Христо Ботев” – с. Радуил.
През 2004 г. се поставя началото на международния фестивал на фасула в селото, славещо се с
производството на вкусен боб. По време на празника се организират редица конкурси – за написване на
текст за „Песен на фасула”, за излъчване на най-добър производител на на фасул, кулинарни конкурси и
др. В празника участват различни фолклорни състави и кукери от България и близките страни. Фестивалът
е с конкурсен характер.

8 000

7 000

4 000

Фолклорен фестивал „Дар от природата”

месец
септемв-ри

Организира се от Община Самоков, кметство и читалище "Хр. Ботев - 1928" в с. Говедарци; регионално
значение. Фестивалът се провежда в с. Говедарци.
Фестивалът в Говедарци е празник на занаятчии, производители на екологични храни и е съпроводен с
много песни и хора на фолклорни състави от цялата страна. Гостите на фестивала могат да се насладят на
базара на еко продукти – картофи, мед, мляко, сирене, извара, сладка от горски плодове, билки, както и
на невероятните дърворезби, картини, ръкоделия. Фестивалът е с конкурсен характер.

43

Младежки фестивал „Ритъмът на планината”

месец
септемв-ри

Фестивалът се организира от Община Самоков, Liberty Records и Младежки парламент Самоков. Всяка
година се провежда в чест на даден национален празник и включва работилници по изкуства, спорт,
екология и образование през деня и музикален концерт вечерта.

4 000

44

Празник на дзивата и картофа

месец
септемв-ри

Празникът се организира съвместно с НЧ „Светлина-1940“ – с. Поповяне. Основен акцент е кулинарната
изложба на характерната за селото баница – „дзива“.

1 500

42

4 000
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45

Фестивал на старата градска
песен и Фестивал за любителски
театри „Театър без граници”

46

Фолклорен фестивал
„Нашенско хоро”

47

„Яворови сватби“

месец
октомври

Фестивалите са от национално значение и се организират от читалищепаметник „Отец Паисий-1859” – гр. Самоков.
Фестивалът на старата градска песен е музикален форум с конкурсен
характер. Празникът възражда за нов живот очарованието на българската
стара градска песен – истински бисер в културното ни наследство и има за
цел да популяризира и съхранява най-доброто от този жанр и да
приобщава младите хора към нейната лиричност и очарование.
Театралният фестивал е събитие, утвърждаващо културните традиции в
града и даващо възможност за изява на любителските театри като
същевременно популяризира българската и чуждестранната
драматургия.

Организира се от Община Самоков и Школа за народни танци "Sun Dance" .
месец
Във фестивала вземат участие школи и клубове от страната, изучаващи
ноември български народни танци и хора.
месец
октомври

Фолклорният фестивал се организира от община Самоков и НЧ „Стойне
Ангелов“ – с. Бели Искър. Фестивалът включна възстановка на сватбата на
Лора и Яворов. В празника участват фолклорни състави.

4 000

1000

2 500

Включва всички видове танцово изкуство.
48

Международен танцов фестивал

месец
декември

800
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Фестивалите са от национално значение и се организират от читалищепаметник „Отец Паисий-1859” – гр. Самоков.
Фестивалът на старата градска песен е музикален форум с конкурсен
характер. Празникът възражда за нов живот очарованието на българската
стара градска песен – истински бисер в културното ни наследство и има за
цел да популяризира и съхранява най-доброто от този жанр и да
приобщава младите хора към нейната лиричност и очарование.
Театралният фестивал е събитие, утвърждаващо културните традиции в
града и даващо възможност за изява на любителските театри като
същевременно популяризира българската и чуждестранната драматургия.

45

Фестивал на старата градска
песен и Фестивал за любителски
театри „Театър без граници”

месец
октомври

46

Фолклорен фестивал
„Нашенско хоро”

месец
ноември

Организира се от Община Самоков и Школа за народни танци "Sun Dance" .
Във фестивала вземат участие школи и клубове от страната, изучаващи
български народни танци и хора.

1000

„Яворови сватби“

месец
октомври

Фолклорният фестивал се организира от община Самоков и НЧ „Стойне
Ангелов“ – с. Бели Искър. Фестивалът включна възстановка на сватбата на
Лора и Яворов. В празника участват фолклорни състави.

2 500

Международен танцов фестивал

месец
декември

47

48

4 000

Включва всички видове танцово изкуство.
800
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2. ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ФОРМАТИ В ОБЛАСТТА НА
КУЛТУРАТА И ПОДПОМАГАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ
И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
49

50

Финансово подпомагане на културни институции в Общината за реализиране на различни дейности, възникнали в процеса на работата
им.
Организиране на изложения на занаятчиите от община Самоков - „Произведено в Самоков“ – където майстори от Обшината ще имат
възможнаст да показват своите съвременни творби. Основна цел на изложенията е да се представи тази самобитна страна на
самоковските художествени занаяти, а също и да стимулира тяхното развитие.

51

Финансиране на читалища:
Финансиране създаването на ново читалище в с. Долни Окол. В селото е съхранен голям библиотечен фонд. Според ЗНЧ в първата
година от създаване на читалището не се осигурява субсидиране от държавата. – 3000 лева;
Честване на 160 години читалище „Отец Паисий-1859“, гр. Самоков – 3 000 лева;
Честване на 80 години читалище „Просвета 1939“, с. Марица – 600 лева;
Честване 45 години детски театър към читалище „Любословие 2009“, гр. Самоков /издаване на книга и откриване на тематична
изложба / - 600 лева

52

Ученическо състезание „Познавам ли
моята България”

месец
април-май

53

Ученическо състезание „Не се гаси
туй що не гасне”

месец юни

54

Откриване на PUMP-TRACK трасе
Самоков

месец
април

55

Издание на „София Филм Фест“ в
Самоков

месец юли
или месец
септемв-ри

Тематично състезание между ученици, включващо есета, рисунки, игри и др., както и
пътуващо читалище „Бащино огнище“
Съвместно с МОН и Сдружение „Руски клуб”
PUMP-TRACK трасе Самоков дава възможност за развитието на нов спорт в Самоков, а
именно спортно колоездене в различни стилове. Трасето е изградено по идея на
фондация „Сийд“.
Прожекции на български филми на открито

2 000

1 000

7 200

800
300

2 500

5 000
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3. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
56

Издаване на книги на самоковски автори на база финансиране по определени критерии като произведението се оценява от
специалисти от Община Самоков и Съюз на българските писатели

4 000

3. ИНФРАСТРУКТУРА – ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

57

Ремонт и обзавеждане на
Доспевската къща

58

Есова къща

Къщата е паметник на културата от национално значение – архитектурно-строителен и
исторически, ДВ, бр. 38/1972 г. Доспевската къща е принадлежала на семейството на
видния самоковски зограф Димитър Христов Зограф (1796-1860) - един от найизтъкнатите представители на Самоковската иконописна школа.. В двора е запазено
ателието на зографа.

17 500

Осигуряване на условия за работа на графичната база. /може би и за заплати/

5 000

17 000

59

Изграждане на паметник на Васил
Стоин
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III. ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
Събитие, организирано съвместно със Журналистическо дружество – гр. Самоков
60

175 години от излизането на
първи брой на сп. „Любословие”
на Константин Фотинов

61

Самоковска Художествена школа

62

Самоковска духовна епархия
и борбите на самоковци за
независима българска църква

1 500

Поклонение пред живота и делото на Христо Димитров – Зограф. 200 години от смъртта
на основоположник на Самоковската художествена школа от времето на българското
Възраждане. Баща и учител на Захари Зограф и Димитър Зограф. Дядо на Станислав
Доспевски.
Честване годишнини на самоковски зографи:
190 години от рождението на Никола Образописов,
140 Христо Йончев-Крискарец,
130 Константин Щъркелов,
110 Георги (Джони) Белстойнев,
125 Наум Хаджимладенов,
95 Зафир Йончев,
85 Васил Чакъров.

190 години от убийството на самоковския митрополит Игнатий
160 години от изгонването от Самоков на гръцкият митрополит Дели Матей

2 000

2 000
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IV. НАГРАДЕН ФОНД
63

Награда за първото бебе, родено в община Самоков за 2018 г.

230

64

Награда за извадилия кръста на Богоявление

115

65

Награден фонд за Тодоровден

800

66

Награда за носителя на Националната награда „Захарий Зограф”

4 500

67

Награди за победителите в Националния конкурс за детска рисунка към Националната награда „Захарий Зограф” /според
статута на конкурса/

1 200

68

Награди за Националната награда по фотография

2 100

69

Награда за състава, носител на специалната награда на община Самоков в Националния фестивал „Театър без граници”

230

70

Три награди по 100 лв. за Благовец

340

71

Резерв за непредвидени разходи, свързани със сектора „Култура” след представяне на мотивирано предложение и попълнен
формуляр, неразделна част от настоящия календар.

5 000

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

Храненето съпровожда човека през неговото
битие и е част от всеки празник – религиозен,
национален, личен или в чест на някакво събитие.
Календарът на събитията в общината е изпълнен с
празници, в които специално място е отредено и
на кулинарни изкушения. Посветени на
традиционни храни са “Празникът на Рилския
зелник”, “Бобфест” и Празник на картофа, а
фестивалът “Дар от природата” предлага базар с
местни екологични продукти – сирене, кашкавал,
мед, сладка от горски ягоди, малини и др.
На повечето празници, свързани с обичаи,
традиции и народни песни и танци, както и по
време на съборите в селата се раздава и курбан
от телешко или агнешко месо.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

БОРОВЕЦ, М.ЮНИ

Провежда се от 2012 година.
Основната проява на фестивала е
конкурсът за български народни
танци и песни. Богата концертна
програма
включва
певци,
музиканти и танцьори от Самоков
и страната, нестинарски ритуали,
традиционни гозби, конкурс за
„Магична
питка“.
Занаятчии
показват майсторлъка си.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

СЕЛО БЕЛИ ИСКЪР, М.ЮНИ

Вече 15 години селото чества
празника на Рилския зелник,
който се провежда в края на
юни и се организира от
местното
туристическо
сдружение.
Най-голямото
предизвикателство
е
състезанието за най-вкусен
зелник. Празникът е тържество
и на българския фолклор с
участието
на
местните
самодейни състави.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

Зелникът носи името си от плънката, която е
“зелена” – приготвя се от праз лук, а през
лятото са възможно комбинации от лапад,
киселец лобуда или други зеленила. А също
така плънката се нарича “зеле”, което също
обуславя името на това вкусно традиционно
ястие.
Зелникът се е приготвял по празници или за
почерпка на много скъпи гости, тъй като
отнема доста време да се приготви. За
зелника се месят тънки кори за баница и се
прави плънка от праз лук. Подредбата на
корите и плънката в тава също е специфична.
Готовият зелник може да се украси с пръжки
или с варени яйца, както и със здравец, и
други цветя.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА
Рецепта за самоковски зелник за съвременни жени
/с готови кори/
Продукти за плънката:

1 връзка праз лук – около 500 гр
3 яйца
300 гр сирене
3-4 с.л. кисело мляко
1-2 с.л. брашно за сгъстяване
4-5 с.л. олио за задушаване на лука

Приготовление:
Лукът се нарязва на ситно и се задушава в олиото /може да се добави 1/2ч.ч. вода/ с малко сол докато омекне и се изпари водата. След това към него се
добавят всички останали продукти / предварително смесени в отделна купа/и се бърка до сгъстяване.
Продукти за баницата:

1 пакет готови кори
2-3 яйца
300 гр сирене
3-4 с.л. кисело мляко
150 гр. Разтопено масло или смес от масло и олио

Приготовление:
Плънката за баницата се приготвя като се смесят сиренето, яйцата и киселото мляко.
Върху подмазана с мазнина тава /около 40см/ се подреждат 5-6 кори, които да се застъпват и да покрият дъното като излизат поне 10-15 см извън
тавата. Вземат се две кори, върху които се слага от плънката за баница и се поръсват с разтопеното масло, след което се завиват на руло. Така се
приготвят 2, 3 или 4 рула, които да се поставят до ръба на тавата като се остави празно място в средата за плънката от праз лук. Зелникът с по-тънка
баница /само с едно руло/ се нарича градски, а този с по-дебела баница – селски. В средата се изсипва плънката от лука и се покрива с една кора, която
се намазва с кисело мляко и се правят няколко дупки в нея. Излизащите кори извън тавата се завиват към баницата и се ръси с останалата мазнина
баницата и плънката. Пече се около 40 минути на 180-200°.

Добър апетит!

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ, М.ЮЛИ
Чакъровите
тържества
се
провеждат
на
Чакъровите
поляни, близо до историческата
местност Карагьол, където е
бил станът на легендарния
войвода. Началото на първите
тържества е през 1975 г. След
прекъсване бяха възстановени
през
2011
г.
Включват
исторически
възстановки,
народни борби, народни песни
и хора, курбан.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

ПРАЗНИК НА ГРАД САМОКОВ, М. АВГУСТ

От 2002 г. Самоков
отбелязва градския си
празник на 21-и август –
Успение на св. Симеон
Самоковски, покровителя
на града. По случай
празника на Самоков, в
рамките на една седмица
се организират много
културни мероприятия,
концерти,
състезания,
фестивали.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

БОБ ФЕСТ, СЕЛО РАДУИЛ , М. СЕПТЕМВРИ
През 2003 г. се поставя началото на
международния фестивал на фасула
„Бобфест”. Радуил се слави с
вкусния си боб. По време на
празника се организират редица
конкурси –„Песен на фасула”, найдобър производител на фасул,
кулинарни
конкурси
и
др.
Изключителен
интерес
представляват
различните
фолклорни състави и кукери от
България и близките страни.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

БОБ ФЕСТ, СЕЛО РАДУИЛ , М. СЕПТЕМВРИ
Кулинарната изложба по време на
бобфеста радва очите и сърцата на
участниците с местни бобени
специалитети като боб с ориз и
зеле, запечен боб, пълнени чушки и
др. Но акцентът на празника е
традиционната
бобена
чорба,
сготвена в несметно количество и
раздавана на всички участници.
Чорбата се готви от местните
майсторки в двора на красивата
радуилска църква. Приготвянето на
тази бобена корбан чорба е тайна и
гордост на местните жители.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

БОБ ФЕСТ, СЕЛО РАДУИЛ , М. СЕПТЕМВРИ
За всеки Бобфест се дава
сигнал с Бобеното топче, а
изработените награди са
„Златно бобче” и медали
„Златен Фасулицър”.
В двора на църквата се
приготвя голям казан с боб
чорба, който след като
бъде осветен се раздава на
участниците в празника.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

ДАР ОТ ПРИРОДАТА, СЕЛО ГОВЕДАРЦИ, М. СЕПТЕМВРИ

Фестивалът в Говедарци е
празник
на
занаятчии,
производители на екологични
храни и е съпроводен с много
песни и хора на местни състави.
Гостите на фестивала могат да се
насладят на базара на еко
продукти – картофи, мед, мляко,
сирене, извара, сладка от горски
плодове, билки, както и на
невероятните
дърворезби
и
картини.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА
ПРАЗНИК НА КАРТОФА, САМОКОВ, М. НОЕМВРИ
Традиционното „кафяво злато”,
което е и своеобразен символ
на Самоков и района с вкуса и
качеството
си,
вече
има
собствен специален празник,
който се отбелязва с вкусна и
атрактивна кулинарна изложба
на
майсторски
изработени
картофени специалитети: торти,
кошнички, картофени рула,
тарталети, шишове, картофени
петифури, картофен бургер,
картофени венци, конференция
на картофопроизводителите и
фолклорна програма.

ПРАЗНИЦИТЕ В САМОКОВ И РЕГИОНА

ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН, М. ОКТОМВРИ

Фестивалът възражда за нов живот
очарованието на българската стара
градска песен – истински бисер в
културното ни наследство и има за
цел да популяризира и съхранява
най-доброто от този любим жанр и
да приобщава младите хора към
нейната лиричност и очарование.
Музикалният форум е с конкурсен
характер.
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НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ, М. ОКТОМВРИ

През последната седмица на
месеца се провежда Националния
фестивал „Театри без граници“.
Фестивалът е с конкурсен
характер.
Това
събитие
утвърждава културните традиции
в града и дава възможност за
изява на любителските театри
като
същевременно
популяризира българската и
чуждестранната драматургия.
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ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НАШЕНСКО ХОРО“, М. НОЕМВРИ

Във фестивала вземат участие
всички школи и клубове,
изучаващи български народни
танци и хора. Фестивалът има
за цел да поддържа, обедини и
поощри всички хора, които се
занимават,
подпомагат
и
допринасят за запазването и
разпространението
на
българския танцов фолклор.
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Част от богатия календар на общината са и фестивалите:
„БОРОРОК“,
М. АВГУСТ, К.К. БОРОВЕЦ

„ЯВОРОВА
СВАТБА“ „ДЕН
НА ЯВОРОВ“ , С.
БЕЛИ ИСКЪР

„ПРАЗНИК НА РИЛА“,
М. АВГУСТ, К.К. БОРОВЕЦ

МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ
„РИТЪМЪТ НА ПЛАНИНАТА“,
М. СЕПТЕМВРИ, САМОКОВ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОБЩИНА САМОКОВ
e-mail: samokov@samokov.bg
www.samokov.bg
Телефон: +359 722 666 30

