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Нематериално културно наследство 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културен календар 

На територията на общината се организират следните културни 

инициативи и мероприятия: 

 Национален конкурс за млада поетеса „Дора Габе” - с. Дъбовик. 

Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Дора Габе” – с. Дъбовик 

 Празници на град Генерал Тошево - Организатори: Община Генерал 

Тошево, НЧ „Светлина” – Генерал Тошево. 

 Празници на хумора, Седмица на детската книга и изкуствата за деца. 

 Общински фолклорен празник “Цветница”. Великденско добруджанско 

надсвирване – инструментални групи - гр. Ген.Тошево. 

 Национален литературен конкурс за млади поетеси „Дора Габе” -  с. 

Дъбовик. Организатори: Община Генерал Тошево; НЧ „Светлина” 

 Национален конкурс за млади изпълнители „Иван Георгиев” - с. Дъбовик. 

Организатори: Община Генерал Тошево и НЧ “Светлина”, НЧ “Хр. Ботев”. 

 Добруджански фолклорен събор „Богородица” -  гр. Генерал Тошево. 

Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Светлина”. 

 Фестивал на градската песен „Подари ми море”. Организатори: Община 

Генерал Тошево и община Шабла, НЧ „Светлина” 

 Събор на преселените от Северна Добруджа българи в с. Дъбовик 

 Еньовски събор на родовете и традициите „Край язовир Дрян” в с. 

Красен, “Йовкови празници”. 

 Празници на хляба, житото и Добруджа в с. Спасово. 
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Концерт за празника на Генерал Тошево 

Добруджански фолклорен събор „Богородица” 



 

3 

 

Откриване на жътва 

 
Гергьовска люлка 
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Събитийният /фестивален и културен/ туризъм е сектор, който разполага с 

всички възможности за разработването на имиджа на туристическата област или 

дестинацията. Събитията могат да бъдат ефективен ресурс за привличане на 

различни сегменти от посетители, в зависимост от вида на планираното събитие 

и качеството на неговото популяризиране. 

Специалните събития, особено фестивалите и панаирите, предоставят  

възможност на туристите да участват активно в тях. Това участие може да бъде 

изразено под много форми, включително дегустация на местни продукти и 

участието в игри и дейности, съобразени с темата на събитието. 

Събитийният туризъм е съществена и нарастваща пазарна ниша за дестинациите. В този 

смисъл той има благоприятни условия за развитие на територията на община Генерал 

Тошево. 

 

 

 


