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Програма на пети юбилеен културно-спортен семеен празник 

„ Сабантуй-България 2019” 

 
Дата: 08-09.06.2019г. 

Място: Южен парк – „Голямата поляна» , гр. София 

 
Организатор на събитието е Сдружение «Волжки булгари», 

което има амбицията не само да съхрани и пренесе красивите празнични ритуали и  

послания на празника сред своите сънародници, които живеят в България, но и да запознае 

българи и граждани от други държави с една празнична култура, която идва от далечните 

векове на Волжката България. 

 
Цели и задачи на събитието: 

1.Народният  празник  се реализира   като програма,  насочена към   формирането на 

междунационално общуване чрез запознаване с културата и традициите на други народи; 

2.укрепване на културни и делови контакти между Републики Татарстан, Башкортостан и 

България. 

3.да пропагандира позитивно отношение към живота и здравословен начин на живот; 

 
В парка ще бъде изградена голяма Сцена за изпълненията на професионалните танцови и 

хорови творчески колективи, звезди на българска, руска и татарската естрада и др. 

 

На площадка «Спорт» ще се проведат състезания по старинна борба „кореш” (турнир по 

борба с пояси), канадска борба, вдигане на гири. Победителите ще получат награди, а 

главният Батир на Сабантуй голямата награда – жив овен. 

 

На площадка «Традиционни народни игри и състезания» - надбягване с кофи, пълни с 

вода, надпревара в чували , борба с торби със слама и др. състезания, в които през деня 

могат да участват всички желаещи: деца и възрастни. 

 

Площадка «Народни занаяти» ще събере занаятчии и майсторите от различни страни: 

България, Татарстан, Башкортостан, Евросъюз. Предвиждат се майсторски класове. 

 

Площадка «Национални кухни» ще бъдат представени традиционите ястия на национални 

кухни. Майсторски класове от Гост готвачи от Татарстан. 

 

През целия ден в парка : 
 

Изложба – щандове със сувенири и блюда от националните кухни, рекламни акции и т.н. 
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8 юни от 14ч.-21ч. 

Концерт , базар на народни занаяти, майстор-класове, дегустация 

на блюда от национални кухни. 

 

 
В програмата на празника 9 юни от 10ч.00-22ч00 

 

 11.00ч Тържествена среща на почетните гости, представяне на делегациите 

от Татарстан, Башкортостан и България. 

 Участие в националните културни прояви; 

 Презентация на националните шатри ; 

 Дегустация на блюда от националните кухни; 

 Оригинални експозиции; 

 Спортни състезания, забавни народни игри; 

 национална борба с колани, „кореш”; 

 Панаир;(ярмарка) 

 Търговия със сувенири, изделия на декоративното и приложно изкуство, 

националните занаяти и др. 

 Вечерна дискотека 





9 юни от 12.00 ч.- 14.00 ч.- Неформално общуване на тържествен обяд във VIP 

шатра за бизнесмени и официални гости. (Вход с покани) 
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История и любопитни факти за празник „Сабантуй” 

 

Същността на народния празник е достъпността за всички, Сабантуй е 

обединяващ празник. Историците откриват корените на Сабантуй в дълбока 

древност. 

Празникът е бил свързан със земеделието и изразявал дълбоката връзка на 

човека със земята. Свитетелство за това е значението на самата дума «сабан» - 

рало, а «туй» означава сватба. 

Някога празничните ритуали били много и сложни, разтегнати във времето. 

Сабантуй се е провеждал в няколко етапа. Като цяло всички ритуали били 

свързани с почитане на духовете на плодородието, на които хората са се 

молили за добра реколта. 

Днес Сабантуй е повод за всенародно веселие, в центъра, на което стои 

почитта към земята, към семейството, взаимопощта и приятелството. Това е 

всеобщ празник и всеки, независимо от националност, възраст и 

вероизповедание намира своето забавление или остава просто зрител. 

В предлаганата концепция празникът се позиционира като символично 

пътешествие на едно семейство начело с почетните гости на празника по седем 

тематични жизнени площадки. 

Животът е невъзможен без народните традиции, без основите на 

самобитната национална култура. 

Седем е щастливо число: седем са чудесата на света, дните на седмицата, 

нотите, основните цветове и т.н. Числото седем съответства на древната 

традиция „шежер”. Това е символичното число на поколенията в рода, които 

трябва да знае всеки уважаващ себе си човек. 

 

 

 
Сайт: bulgari.bg 

Фейсбук: Волжки Булгари Болгария 

 

Председател  на Орг.Комитет:   Алфия Димитрова тел.+359 889 198 481 


