
  

  ДДИИРРЕЕККЦЦИИЯЯ  ННАА  ППРРИИРРООДДЕЕНН  ППААРРКК  ””ББЕЕЛЛААССИИЦЦАА””   

 КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 
 

 

 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛ НА КЕСТЕНА 2016 

 

 

 
 

 

 

15-16 октомври 2016 г., село Коларово, сцената пред читалище  "Яне Сандански" 

 

 

 

 

Събота 15 октомври 

 

14:00 – 15:30 – Разходка из шатрите на подгорските села Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, 

Яворница, Ключ, Скрът и Габрене. Представяне на гостите: Винарна „Орбелия“, Арт ателие на клуб 

„Творци от Петрич“ към сдружение „Реализация и бъдеще за всеки“, Българска фондация 

„Биоразнообразие“, сдружение „Млад планинар, участници от Македония и Гърция. Представяне на 

традиционни храни от района на Беласица, приготвени от ученици от Професионална гимназия по 

икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Петрич 

15:30 – 15:45 - Официално откриване на Фестивала  

15:45 – 17:00 – Музикално артистична програма – песни, танци, обичаи, хумор и забава от Петрич, 

Беласица, Коларово, Самуилово, Яворница, Ключ, Скрът, Габрене и Тополница – I част 

17:00 – 17:30 „Етно ревю“ – дефиле с народни носии 

17:30 – 19:00 – Музикално артистична програма – песни, танци, обичаи, хумор и забава от Петрич, 

Беласица, Коларово, Самуилово, Яворница, Ключ, Скрът, Габрене и Тополница – II част 

19:00 - Закриване на фестивала 

 

 



 

Съпътстващи атракции: 

 

1. Представяне на експозицията в дирекцията на природен парк „Беласица“ (14:00-14:30 часа, 

18:00-18:30 часа)  

2.  „Оро на дворо“ - Разучаване на български народни танци, в двора на дирекцията на природен 

парк „Беласица“ с хореографа Андон Божанин (14:30-15:30 часа) 

3. „Дегустация с изненада“ – шатра на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. 

д-р Асен Златаров“ гр.Петрич (15:45 часа) 

4. Туристически ориентатор – игра подготвена от  Професионална гимназия по икономика и 

туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Петрич (през целия ден, до изчерпване на наградите) 

5.  Посещение на туристически маршрут „Животът на кестена“ (начало 16:00 часа, пред шатрата 

на Българска фондация „Биоразнообразие“, продължителност 2 часа и 30 мин.)   

6. Творческо ателие Кът „Сръчко” – игри и забавления за малки и големи, шатра на Българска 

фондация „Биоразнообразие“ (през цялото време) 

7. Етнографска изложба „Имало едно време...“, предоставена от музея в Петрич (откриване 16:00 

часа в срадата на дирекцията на природен парк „Беласица“) 

8. Представяне на филм за природното богатство на планина Беласица (16:30-17:00 часа) 

9. Представяне на филм за културно-историческото наследство на планина Беласица (17:30-18:00) 

 

 

Неделя, 16 октомври 

9:30 – 15:30 „Чудните водопади на Беласица“ - красива и приятна разходка по река Камешнишка с 

посещение на някои от най-впечатляващите водопади в планината. Стартовата точка е къща за гости 

„Янкиш“, с. Самуилово, ул. „Антон Попов“ №1. Повече информация: 

https://www.facebook.com/events/1092128000834935/  

 

 

 

Фестивалът се организира от Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към ИАГ с подкрепата 

на Българска фондация „Биоразнообразие“, Пирински туристически форум и община Петрич, 

както и с активното участие на кметовете и читалищните секретари на подгорските села и 

Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Петрич. 

 

 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата. 

За информация и подробности: www.belasitsa.net www.belasitsa.com 

Фейсбук страницата на Природен парк „Беласица“ 


