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Организатор: „Ателие Боженица“, Община
Ботевград 

Пленер на занаятите – с. Боженица
 

През м. август край реката в с. Боженица 
майстори от цяла България демонстрират
традиционни занаяти, като дърворезба, тъкане
на художествено платно, изработка на
керамика, плъстене на вълна и др.
Посетителите могат да участват в изработката
на глинени съдове 
и друг вид дейности. Вечер под звездите се
прожектират и любими български филми. 
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СЪБИТИЯ И ФЕСТИВАЛИСЪБИТИЯ И ФЕСТИВАЛИСЪБИТИЯ И ФЕСТИВАЛИ

Организатор: Община Ботевград,
Национален природонаучен музей

Ден на Жабешкото блато

Денят на Жабешкото блато се отбелязва по
повод първото научно документиране на
уникалната миграция на планинската жаба
„Rana temporaria“ в защитена местност
Мухалница, край Ботевград. Празникът
включва целодневна програма с
образователни игри за деца.

Дата: 22-ри март – Световен ден на водата

Организатор: Община Ботевград, Кметство Врачеш

Фестивал на бъчвата – с. Врачеш
 

Бъчварският занаят в село Врачеш има 160-годишна традиция. Селото се
слави като „Столицата на бъчвите” не само у нас, но и в чужбина. Изделията
на врачешките бъчвари са познати в цяла Европа. 
Всяка година на Петковден или в дните около него, когато Врачеш отбелязва
своя събор, местните майстори - бъчвари демонстрират автентично
изработване на бъчва и основните етапи в процеса – от оформянето на
суровия дървен материал до сглобяването на крайния продукт. 
Гостите на празника имат възможност да се запознаят с най-възрастния и
най-младия майстор. Провеждат се атрактивни игри с бъчви, по време на
които състезателите демонстрират силата и сръчността на бъчварските
ръце. Търкаляне, вдигане и събиране на бъчва са само част от атракциите.
Освен това, през целия ден на фестивала, български винопроизводители от
различни райони на страната представят своята продукция. Приготвят се
традиционни кулинарни изкушения, а събитието е съпътствано от пъстра
музикална програма. Бъчфестът спомага за съхранението и
популяризирането на древния занаят в и извън границите на България.

Организатор: Община Ботевград, НЧ „Христо Ботев 1884“

 
Дефилир на духовите оркестри и мажоретни състави

 
Ботевград става домакин на празника през 2012 година, когато градът се
превръща в своеобразно сърце на духовата музика. В събитието взимат
участие 12 духови оркестри и 6 мажоретни състава от 12 града. 
Дефилирът е естествено продължение на фестивала. Създадените през
1964г. Младежки духов оркестър и мажоретен състав към НЧ „Христо Ботев
1848“ са едни от културните символи на града и визитната картичка на
Ботевград. Част от празника е и специалното Арт пространство в градския
парк „Арт кът в парка“, където под огромни шатри се показват детайли от
сътворяването на духовата музика и всички атрибути, характерни за
мажоретните състави. Празникът приключва с дефиле на Общински духов
оркестър и заключителен концерт на специалните участници –
Националният гвардейски духов оркестър.
Празниците нямат конкурсен характер – целта е да се съхранят богатите
традиции на духовите оркестри в регионален и национален плак. 



Организатор: Община Ботевград, НЧ
„Христо Ботев 1884”, Дружество „Орханиец”,
Дружество на литературните творци
„Стамен Панчев“

Мартенски дни на изкуствата и Национален
литературен конкурс „Стамен Панчев“

 
Мартенски дни на изкуствата се провеждат
ежегодно, в края на м. март. Традиционно
стартират с концерт на Общински духов
оркестър и солови гост – изпълнители.
Програмата включва представяне на изложби,
фотоизложби, театрални постановки и
спектакли. Финалът се поставя с официална
церемония по награждаване на лауреатите от
Национален литературен конкурс „Стамен
Панчев“. 

Организатор: Галина Боткова,
Община Ботевград

Фестивал „Здравей Здраве“
 

Фестивалът цели да популяризира
здравословния начин на живот във
всички негови аспекти: физическо,
емоционално, ментално и духовно
здраве. Програмата включва беседи,
базар за здравословни храни и
специализирана литература, както и
музикално-поетична програма. В
Градския парк се провежда практика
по паневритмия.

Трифон Зарезан
 

На 1-ви февруари тържествен водосвет
дава началото на празника в Зелински
манастир „Рождество на Пресвета
Богородица”. По традиция се избират
Цар на виното – майстор на най-
пивкото вино и Царица на лозята.
Всеки, който желае може да се включи
в надпреварата за титлата. След
официалната част се приготвя курбан
за здраве. За доброто настроение на
гостите се грижат музикантите от
Общински духов оркестър. 

Фестивал „Меден фест“

„Меден фест” – Ботевград се провежда в
рамките на три дни, около 10 октомври.
Началото се поставя с водосвет за здраве на
пчеларите, повече пчели и пълни кошери с мед.
Пчеларите от общината продават своята
уникална продукция и предлагат безплатна
дегустация на пчелни продукти и различни
видове мед - манов, липов, билков, магарешки,
акациев. 
Организира се с подкрепата на Национален
Браншови пчеларски съюз под патронажа на
кмета на Община Ботевград.
Поздрав към производителите на мед поднасят
и различни самодейни състави от общината.

Организатор: Община Ботевград

 
Великденски събор – Ботевград

 
Великденският събор е най-мащабното събитие в Ботевградски регион. От
2016 г. се провежда в Градския парк. 
Според спомени на старите ботевградчани, през 50-те години на XX век,
точно на това място, на Втория ден на Великден идвали люлки за деца,
където срещу монетка или срещу едно червено яйце се качвали да се
повъртят. Гощавали се със сладолед и лимонада до насита. Празничната
атмосфера се допълвала от духова музика, емблематична за Ботевград и от
малки павилиончета, продаващи сувенири и украшения.
След 1944 г. съборът на Ботевград постепенно е изместен от пазара на най-
тъжния ден за православните християни - Разпети петък.
През 2011 г. е създаден инициативен комитет, чиито членове започват да
възстановяват събора.
През 2016 г. окончателно Разпетипетъчните празненства се отменят и
съборът на Ботевград е възроден на втория ден на Великден.
Днес в празника участват десетки самодейни фолклорни състави, популярни
музикални изпълнители, стотици търговци и производители на керамични и
хранителни изделия, промишлени стоки и атракциони от цялата страна.
През 2019 г. „Великденски събор“ печели второ място в категория
„Туристическо събитие на годината“ на Годишни награди на Министерство
на туризма. 

Организатор: Мото клуб „Небесните сили",
Община Ботевград

Международен мото 
събор – с. Боженица

 
Ежегодно, в ботевградското село Боженица, се
състои двудневен рок фестивал, комбиниран с
мотоциклетен парад. По време на феста се
провеждат атрактивни игри, а вечерно време групи
като „Конкурент“, „End of pain“, „No smoking“ и 
 „Krossfire“, изнасят рок концерти. Ежегодно се
разиграва и томбола с големи награди. Посещава се
от около 4 000 души.

Организатор: Кметство Трудовец, Община
Ботевград

Фолклорен фестивал 
„Златни нишки” – с. Трудовец

Национален фолклорен фестивал „Златни
нишки” – с. Трудовец се организира за първи
път през 2018 г. по повод  133-та годишнина от
рождението на поета Никола Ракитин.
Неслучайно, носи името на една от неговите
книги. 
Фестивалът има за цел да разпространи
местните фолклорни традиции и обичаи сред
младите хора. Участие вземат танцови състави,
любителски школи и клубове, изучаващи
български фолклорни танци. 
Фестивалът е с конкурсен характер и се
провежда в три етапа. Във втория и третия етап
клубовете демонстрират и учат желаещи от
публиката на местни хора и ръченица. Финал
на празника се поставя с гала – концерт, на
който се съобщават и победителите в
отделните категории. 

Организатор: Община Ботевград

Фолклорен събор „Боженишки Урвич“
 

Всяка година, в последната събота на м. август, село Боженица се оживлява
от стотици гости на традиционния фолклорен събор „Боженишки Урвич“.
Събитието се организира в  памет на смелите българи, бранили крепостта
„Боженишки Урвич“ по времето на Цар Иван Шишман през XIV в. В
подножието на крепостта гостите могат да се насладят на прекрасни
фолклорни изпълнения и да се позабавляват с песни и танци, на фона на
красива природа и историческа символика.

Организатор: Община Ботевград и НЧ „Христо
Ботев 1884“

 
Международен детски фестивал

„Единството е сила“ 

Фестивалът дава поле за изява на  талантливи детски
състави от България, Европа и света. В рамките на 3
дни, гражданите и гостите на Ботевград, могат да се
насладят на феерия от различни изкуства и богата
концертна програма, представяща различни
музикални и танцови изкуства - фолклор, балет,
латино танци и др.

Организатор: „ВЕКАТА ЕКСТРИЙМ“ - Веселин
Христов

Офроуд състезание с. Трудовец

В рамките на събитието се организират състезания
с джипове, кросови мотори и АТВ-та, преминаващи
по специализирано трасе. Организаторите
предоставят атрактивни награди за участниците и
публиката, като полет с паратрайк над Община
Ботевград.


