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INTERREG V-A COOPERATION ROGRAMME 
GREECE-BULGARIA 2014-2020 

  
„Балкански игри” в Благоевград  

по проект „КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ“ 

 

В периода 4-5 май 2019г., Международният фолклорен фестивал „Балкански игри” събра стотици 

жители и гости на площад „Македония” в Благоевград. В двата дни атрактивно шествие на 

традиционни носии и костюми оповестяваше началото на балканските игри по централните улици 

на града с дефилето на танцови, певчески и кукерски групи от България и Гърция.  

Фестивалните дни ни дадоха възможност да се докоснем до автентичния български и гръцки 

фолклор, представен от танцови ансамбли и формации на България и Гърция. Богатата 

фестивална програма включваше образователни и развлекателни игри за малки и големи 

балканци, дефилета, фестивални прояви, съчетани с любопитни занаятчийски демонстрации и 

вълнуващи състезания и забавления за всички възрасти, показващи етнокултурния ритъм на 

Балканите. В Регионален исторически музей - Благоевград се проведе работен семинар „В музея 

по пантофи“ за обмен на опит и добри практики върху новите модели за мениджмънт в музеите и 

бе представена книгата на Георги Тенев - „Балкански ритуал“, издателство „Колибри“. 

Интерактивна работилница на колела представи филми във виртуална реалност - част от 

инициативата „Потапяне в културата в 360 градуса“ за популяризирането на културно-

историческото наследство на България.  

 
Фестивалът бе официално открит от г-жа Зорница Кралева - заместник-кмет по европейските 

проекти и програми на Община Благоевград. 

„Поздравявам Ви от името на Кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов, от мое име и 

от името на целия екип, който организира това прекрасно събитие. Това е един от проектите, които 

Община Благоевград изпълнява съвместно с партньори от съседна Гърция и е резултат от едно 

дългогодишно партньорство и един от многото реализирани проекти в различни сектори с 

трансгранично значение. Той е резултат от целенасоченото сътрудничество в областта на 

културата и туризма. Проектът е своеобразен мост между поколенията, общностите и културите на 

двете страни, част от голямото европейско семейство и допринася за поддържането на трайни 

добросъседски отношения между двете държави. Вярвам, че фестивалът „Балкански игри” ще 

даде възможност на всеки един от вас да докосне и да открие нови общи и различни неща за 

културата и бита на двата народа. Сигурна съм, че ще намерите много нови приятели и 

приятелства, които ще продължат и за в бъдеще. Пожелавам на всички Вас интересни и 

незабравими преживявания и щастливи спомени заедно, които ще накарат гостите на Благоевград 

да се връщат отново и отвоно в нашия прекрасен град”, каза Зорница Кралева. 

Официални гости на фестивала от страна на гръцките партньори бяха г-н Анастасиос Заферидис 

– представител на Министерството на вътрешните работи на Република Гърция и г-н Джордж 

Арапакис – Директор на Център за учене през целия живот в Регион Централна Македония, 
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Гърция. Те благодариха на Община Благоевград за топлото гостоприемство и за доброто 

сътрудничество. „Интересът към фестивала е много голям. Културата ни съединява, туризмът ни 

обединява и смятам, че чрез тази програма ще се възползваме точно от тези възможности”, каза 

Заферидис.  

В балканските игри взеха участие: 

- Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград с изпълненията на 

Детски фолклорен ансамбъл „Пиринче“ и Детски фолклорен ансамбъл „Пиринска китка“, 

България 

- Народно читалище „Никола вапцаров – 1866“ с изпълненията на фолклорна група към 

читалището, Фолклорен ансамбъл „Джумайчета“, група за стари градски песни „Нежни 

звуци“, България 

- Кукерите от Трети квартал, с ръководител Илия Дамянов , България 

- Културна формация "Ней Епиватес", Гърция / The Cultural Association "Nei Epivates"  

- Културна формация "Анагениси", Гърция  /The Cultural Assosiation "Anagennisi" 

 

През есента на 2019 г. в рамките на проект „Култура без граници“, в Благоевград ще се проведе 

второто издание на фестивал „Балкански игри“ с акцент върху детското творчество. 

 

*** 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Интегриране на трансграничното значение на 

историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива тематична 

туристическа дестинация”, с акроним „Култура без граници“, Договор № B2.6c.02/30.11.2017, 

финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 

2014-2020“. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от 

националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.  

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Благоевград и по никакъв 

начин не може да отразява мненията на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия 

орган и Съвместния секретариат. 


