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ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ СЪБОР НА КРИТ 

Покана за участие в програмата 
 

Уважаеми сънародници, колеги, собственици на фирми и бизнес в България, 

Гърция, Кипър, институции и медии, български организации, формации и 

самодейни състави, 
 

Приятели, на 1-ви и 2-ри юни 2019 г. в Гърция, на остров Крит в град Ираклио 

се  организира от „Сдружение на Българите на остров Крит“ традиционен 

БЪЛГАРСКИ СЪБОР НА КРИТ. На този фестивал с богата програма ще се 

опитаме да представим пред местното население и бизнес нашата Родина 

България, както с обичаи, история, песни, танци и култура, така и с 

традиционна българска кухня, продукти, произведения на изкуството, а защо 

не и родно производство изделия, продукти и услуги. 
 

Програмата има за цел да обхване от най-малките, нашите деца, учащи се в 

4-те Български неделни училища разкрити към Сдружението ни на острова в 

нашите културно информационни центрове, така и всички членове на 

сдружението над 1700 души, близки и познати българи живеещи на острова 

над 15 000 души, една част от тях смесени бракове, местното население над 

милион гърци, както многото гости и туристи! Крит е топ дестинация №1 в 

Гърция и една от най-предпочитаните в света. Целта ни е една – да докоснем 

с културата и произхода си хората тук, показвайки нещата, с които се гордеем 

че сме българи, местните тук, както и заедно да прекараме прекрасно! 
 

За най-малките сме организирали игри с награди, за големите имаме 

кулинарна изложба с награди! От месец април тече литературен конкурс за 

есе и стихотворение и конкурс за най-добра рисунка и двата на тема 

„Моята България“. По време на фестивала ще оценим приготвените от нас 
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ястия по традиционни български рецепти и ще вкусим качествени български 

храни и продукти. За най-добрите ще раздадем и награди! 

Успоредно с това по време на двудневния фестивал са предвидени и две 

мероприятия, които да допълнят програмата – Фото изложба и Базар с 

мостри на български продукти и услуги. Специален гост във фото изложбата 

със свои фотографии ще ни гостува известният фотограф Асен Великов. За 

базара имаме вече заявили фирми за участие! Участието им е абсолютно без 

такси и хонорари. Целта е да Ви помогнем да покажете своя бизнес и 

откриете и разширите своя пазар. Можем да ви предложим изложбено 

място, както и при нужда да подсигурим допълнително според 

изискванията ви каквото е нужно без никаква комерсиална за нас цел. 
 

Имаме десетки фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост и 

производството, които биха искали да стъпят и на този доста голям пазар – 

Крит е най-големия гръцки остров с хиляди четири и петзвездни хотели, 

развито земеделие и туризъм. Особено за фирмите в козметичната 

промишленост също може да открият стотици SPA центрове и прочие за 

техните продукти. Не малък би бил интересът и към хилядите фирми 

туристически контрагенти, имайки предвид, че тук температурите са доста 

високи и нямаме планински туризъм, то доста хотелиери и туристически 

агенции може да привлекат към България организирани групи от тук за 

зимния сезон, повечето от които и сега ходят неорганизирано. Нашата цел е 

да ви помогнем и станем мост, поне до колкото е според възможностите на 

нашето Сдружение. Ще да поставим вашата реклама на брошури, на сайта 

си, на банери по време на фестивала, както и на съпътстващи събития. 
 

Очакваме официални гости от България и от гръцката Столица Атина. 

Фестивалът се провежда с подкрепата на Периферия Крит(Областната 

администрация), Община Крит, Посолството на Р България в Атина, Гърция и 

десетки други фирми и организации от Гърция и България. 
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По време на фестивала ще отслужим молебен и ще осветим нашето 

„Сдружение на Българите на остров Крит“, както и ще проведем открит урок 

на тема „Кой е Петко Войвода“. 
 

За нашето настроение до момента са заявили участие във фестивала 

следните фолклорно танцови формации: 

„Пиперлии“- Гръцко-българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски",  

„Детелини“- Гръцко-българско сдружение за култура "Тракия“ и 

"Върти оро"- Гръцко-българско сдружение за култура "Нашенци“ всички от 

Атина, както и танцови групи към българските ни неделни училища на Крит! 
 

Ето и пълната програма по дни и часове: 

1-ви юни 

- 10:00 ч. Откриване 

- 11:00 ч. Игри и състезания за деца и възрастни  

- 15:00 ч. Българска трапеза 

- 17:00 ч. Български обичаи и традиции 

- 18:00 ч. Фолклорен фестивал 

2-ри юни 

- 10:00 ч. Молебен за здраве  

- 11:00 ч. Тържествена реч в паметта на героите 

- 12:00 ч. Освещаване на Сдружението 

- 13:00 ч. Открит урок „Кой е Петко Воевода!“ 

- 14:00 ч. Награждаване на победителите в проведените конкурси 

- 15:00 ч. Българска трапеза 
 

ВХОД СВОБОДЕН! 

НЕ СЪБИРАМЕ задължителни суми за провеждане на фестивала! Доброволни 

дарения неизразходвани, ако има такива ще бъдат предоставени на 

българските ни неделни училища след публичното оповестяване! 
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 „Сдружение на Българите на остров Крит“ в продължение на 4 години е 

мост и упора на българите живеещи тук опитвайки се да подсигури защита, 

образование и развитие на културна дейност тук сред нашите сънародници. 

Към момента разполагаме с културно информационни центрове в градовете 

Ираклио, Ханя, Ретимно и Йерапетра, както и разкрити 4 български неделни 

училища към тях в които се обучават по български език, география и история 

на България над 200 български деца.  
 

От 3 години подпомагаме на Посолството на Р България в Атина при 

провеждането на Изнесени консулски дни на остров Крит два пъти всяка 

година, като тук на място вече над 1200 наши сънародници са се възползвали 

от тези услуги. 
 

Във всички проведени избори спомагаме за разкриване на избирателни 

секции, осигуряване на място, оборудване и хора за да могат нашите 

сънародници да упражнят правото си на избор и да гласуват. Под надслов 

„За чисти и прозрачни избори“ участваме и като международни наблюдатели 

регистрирани към ЦИК. 
 

Имам  над 800 книги събрани в библиотеките на Сдружението ни от родни и 

български автори с литература на български език, предимно художествена, 

детска и др. със свободен достъп и продължаваме да събираме. 
 

Имаме 24 часов SOS телефон за спешна връзка в случай на изпаднали в беда 

наши сънародници тук на острова. Подсигуряваме на всички нуждаещи се 

консултации с адвокати, счетоводители и прочие лица според нуждите на 

хората тук, както и всички местни институции при нужда.  
 

Сдружението обслужва всички наши сънародници, не само своите членове 

и забележете НИЕ НЯМАМЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ! 

Разчитаме изцяло на дарения, лични средства и личен труд!  
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Българските ни неделни училища тази година бяха приети и записани в 

списъка на българските неделни училища в чужбина и от септември ще сме 

подпомагани по програма - Постановление №90 от МОН. Това ще ни 

позволи още по-добре да развием по-качествено обучение и повече 

допълнителна културна дейност за нашите деца. Една част от тях се завръщат 

в България и стават студенти, а защо не и за постоянно в Родината! 
 

Търсим генерален спонсор, желаещ да осигури присъствието на изпълнител 

на народна музика от България, както и спонсори готови да помогнат с 

българската трапеза по време на фестивала, рекламата и прочие! Както и 

български медии, желаещи да отразят нашият български събор! 
 

ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ И ПОМОГНАТ СТЕ  

ДОБРЕ ДОШЛИ! 
 

С уважение, 

Петър Анастасов 

Председател на „Сдружение на Българите на остров Крит“ 

Моб.: +30 6949 220 117, +30 6949 220 118, +30 6994 697 700, +359 89 637 1150 

Имейл: petaranastasov@gmail.com и Facebook: fb.com/Petar.L.Anastasov 
 

Сдружение на Българите на остров Крит 

Уебсайт: www.bac.gr и Имейл: info@bac.gr, 

Форум: forum.bac.gr и Facebook: fb.com/bac.gr 

Телефон: +30 2810 200 130 и факс: +30 2810 200 131 
 

Адрес на провеждане на фестивала: 

Гърция, Крит, 71305 Ираклио, Платия Кипро (до „Нова порта“ с/у пожарната) 

Място - Парк Оазис и летен театър „Никос Казандзакис“ 

Карта на Google Maps: Линк , GPS: 35.332733, 25.134495 и Facebook: Линк 

 

mailto:petaranastasov@gmail.com
https://www.facebook.com/Petar.L.Anastasov
http://www.bac.gr/
mailto:info@bac.gr
http://forum.bac.gr/
https://www.facebook.com/bac.gr
https://www.google.com/maps/@35.3321535,25.1343491,105a,35y,39.52t/data=!3m1!1e3?fbclid=IwAR0T-O7z0inTsqzqukjOXW0cPdnzMQJzsjwbzNe5Txdm73LQUwuTrlcHnNI
file:///C:/Users/Petros-Mobile/Desktop/OASI/5.Покани/35.332733,%2025.134495
https://www.facebook.com/events/388469905312475/
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