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Етрополе е един от градовете в Софийска област с най-
голям потенциал за културно развитие. Доказателството 

за това е забележителното съчетание на красота, дух и 
енергия,предопределени от географско положение, богатство и 
разнообразие от природни, исторически и културни ресурси, и 

хора, способни да сътворяват и преживяват. 



ЯНУАРИ
06.01.  - м. „Изворите” Богоявление /Хвърляне на „кръста“ в извора/ 
13-14.01. - На площад „Зольовец” се провежда традиционният етрополски 
обичай „Пеене на пръстените” 
26.01.  - В НЧ „Тодор Пеев-1871” - гр. Етрополе  се организира Етрополска 
литературно-музикална зима 
26-27.01.  -  Зимен празник, свързан с почитането на Свети Атанас 
Национален туристически поход до тракийското светилище „Свети 
Атанас” 

ФЕВРУАРИ 
02.02. - с. Ямна, Традиционен празник и поход до „Вранята вода”
16.02 - НЧ “Тодор Пеев - 1871” урок по родолюбие по повод 145 години от 
гибелта на Васил Левски
09.02. - с. Лопян, Традиционен празник и поход до с. Лопян
19.02.  - Морената на Васил Левски - Възпоменание по случай 146 години от 
Обесването на Васил Левски
23.02.  - с. Бойковец , Традиционен празник и поход до с. Бойковец
 
МАРТ
03.03.  - Централен площад, 141 години от Освобождението на България, 
Национален празник на Република България
 23.03  - гр. София, Традиционна земляческа среща на етрополци, живущи в 
гр. София

АПРИЛ
през април - м. „Равнище”/пречиствателна станция за отпадни води в кв. 
8/Празник на ромите в Община Етрополе



МАЙ
09.05. - Централен площад, - чествания по случай Ден на Европа и Ден на 
Победата
през май - м. „Равнище”, Традиционен турнир по Мото-събор и офроуд
през май - Библиотека на НЧ “Тодор Пеев - 1871”, Златният век на 
Симеон I - честване на 1155 години от рождението му /864-927/
15.05. - НЧ “Тодор Пеев - 1871”, 45 години от създаването на ДГ “Звънче”
24.05.  - Централен площад, Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 

ЮНИ
01.06. - НЧ „Тодор Пеев-1871” , - Празник по случай Деня на детето
21-22.06. - Традиционна среща на туристите от балканите
29.06. - Централен площад, Петровден – Празник на гр. Етрополе 
през юни - Международен събор на зетьовете “ЗЕТРОПОЛЕ”

ЮЛИ
-

АВГУСТ
26.08 - 28.08. -  Местност “Братска могила”, “МОГА” ФЕСТ 

СЕПТЕМВРИ
06.09. - Централен площад, 134 г. от Съединението Княжество България и 
Източна Румелия  
15.09  - Във всички училища в Община Етрополе се открива учебната 
2019/2020 година
22.09. -  Централен площад, Честване по повод 111 години от Независимостта 
на България 



ОКТОМВРИ
01.10.-15.10. - VIII-ти Национален туристически събор „Златна есен” 
-Етрополе, 2019 г.
12.10. - Ден на българската община 

НОЕМВРИ
01.11. - НЧ „Тодор Пеев-1871”, Ден на народните будители
24.11. - НЧ „Тодор Пеев-1871”, Чествания по случай 142 години от 
Освобождението на гр. Етрополе
през ноевмври - Творчески портрет на Христо Ясенов по повод 130 години 
от рождението му 

ДЕКЕМВРИ
01-10.12. - Тържествено запалване на светлините на коледното дръвче
Коледни и Новогодишни мероприятия


