
Местни дати и събития 2023  

 

                  Януари 
 

2 януари 65 години от рождението на Красимир Рангелов (1958) – скулптор  

3 януари 85 години от рождението на Христо Ганов (1938 - 2022) – писател, 
поет, публицист  

10 януари 65 години от рождението на Антоан Божинов (1958) – фотограф, 
един от учредителите на международното фотографско биенале 
„Фодар”  

12 януари 90 години от рождението на Лилия (Лили) Енева (1933) – актриса    

14 януари 10 години от смъртта на Катя Ванчева (1945 – 2013) – писател, 
учител по история 

 10 години от смъртта на Хинко Георгиев (1940 – 2013) – писател, 
поет, журналист 

16 януари 120 години от рождението на Звезделин Цонев (Тодор Сейков 
Цонев) (1903 – 1970) – писател, историограф, есеист  

 90 години от рождението на Снежина Панова (1933 – 2009) – 
писател, изкуствовед, театровед 

17 януари 95 години от рождението на Иван Иванов – Манги (1928 – 1992) – 
хореограф  

 70 години от рождението на Цветко Цветков (1953) – политик, 
областен управител на област Плевен (2005 – 2009)     

23 януари 105 години от смъртта на Димитър Константинов (1841 – 1918) – 
търговец, общественик, дарител 

 65 години от смъртта на Илия Бешков (1901 – 1958) – художник  

 20 години от смъртта на д-р Христо Браилски (1924 – 2003) – лекар-
гастроентеролог, преподавател, учен, въвел нови лабораторни, 
инструментални и ендоскопски методи в България 

27 януари 90 години от рождението на Димитър Бояджиев (1933 – 1985) – 
общественик, културен и читалищен деец  

 95 години от рождението на Асен Христов (1928 – 2013) – 
футболист       

30 януари 80 години от рождението на Ваня Дочева (1943) – журналист  

 60 години от рождението на Божидар Богданов (1963) – поет 
  

                  Февруари 
 

3 февруари 65 години от рождението на Николай Милчев (1958 ) – поет 

 130 години от рождението на Любомир Пашовски (1893 – 1972) – 
хоров диригент, музикален педагог  

9 февруари 80 години от рождението на Калина Ковачева (1943) – поетеса, 



киносценарист  

 75 години от рождението на Наум Наумов (1948 – 2010) – 
художник, график 

11 февруари 15 години от смъртта на Гергана Бърдарова (1950 – 2008) – актриса 

16 февруари 130 години от смъртта на Димитър Коцов (1854 – 1893) – учител, 
читалищен деец, политик 

 35 години от смъртта на акад. Павел Миндоровски (1902 – 1988) –  
агроном, растениевъд-селекционер 

18 февруари 75 години от рождението на акад. Петко Петков (1948) – инженер 

19 февруари 40 години от рождението на Детелин Далаклиев (1983) – боксьор      

20 февруари 100 години от рождението на Георги Панков (1923 – 2011) – 
инженер-химик, политик    

22 февруари 105 години от създаването на професионалния театър в Плевен 
(1918) 

24 февруари 90 години от рождението на Виолета Аврамова (1933 – 2006) – 
художник, писател, педагог   

26 февруари  65 години от рождението на Жечка Димитрова (1958) – пианистка, 
музикален педагог  

28 февруари 120 години от рождението на Здравко Мицов (1903  – 1986) – 
лекар, офицер, съветник на министъра на отбраната (1968 – 1972) 

 70 години от рождението на Пламен Янкуловски (1953 – 2013) – 
художник - живописец   

  

                  Март 
 

1 март 105 години от рождението на Любомир Чаръкчиев (1918 – 1967) – 
фотограф 

7 март 75 години от рождението на Иван Стоянов (1948 – 2020) – лекар- 
оториноларинголог    

11 март 70 години от рождението на Любен Ангелов (1953) – художник  

12 март 75 години от рождението на Петьо Бочев (1948) – физик, биолог, 
експерт по биофизика към Европейската комисия  

15 март 85 години от смъртта на Михаил (Маню) Папазов (1871 – 1938) – 
учител, читалищен деец, един от първите теоретици на кредитната 
кооперация в България 

18 март 95 години от рождението на Лили Лесичкова (1928 – 1980) – 
композитор, музикален педагог      

23 март 120 години музейно дело в Плевен (1903) 

 15 години от смъртта на Румен Георгиев (1947 – 2008) – фотограф,  
кинооператор, основател на специалност „Художествена 
фотография” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”- София 

24 март 95 години от рождението на Петко Спасов (1928) – поет, сатирик  

 125 години от смъртта на Анастасия Димитрова (1815 – 1898) – 
първата българска светска учителка от епохата на Възраждането,  
родоначалник на българската девическа просвета 

 50 години от смъртта на Боян Икономов (1900 – 1973) – 



композитор, диригент      

29 март 85 години от рождението на Георги Кирилов (1938 – 2004) –  
писател     

  

                  Април 
 

       април 70 години от основаването на Симфоничния оркестър при 
Плевенската филхармония (1953) 

6 април 90 години от рождението на Гена Тодорова (1933 – ?) – историк, 
музеен специалист  

 100 години от рождението на Християн Русинов (1923 – 1983) – 
актьор 

9 април 10 години от смъртта на Иван Кръстев (1920 – 2013) – писател, 
журналист, учител 

10 април 75 години от рождението на Пъшо Конов (1948) – джаз музикант     

11 април 130 години от рождението на Христо Оббов (1893 – 1994) – 
политик, земеделец, преводач 

  100 години от рождението на Емилия Георгиева (1919 – 2009) –
оперна певица 

17 април 85 години от рождението на Христо Христов (Йошката) (1938 – 
2014) – художник 

18 април 65 години от основаването на Алпийски клуб – Плевен (1958) 

19 април 90 години от рождението на Любен Диманов (1933) – художник  

20 април 65 години от основаването на Филателно дружество – Плевен 
(1938) 

24 април 175 години от рождението на Георги Яковлев Кирков (1848  – 1929) 
– книжовник, педагог, математик  

 105 години от рождението на Владимир Филипов (1918 – 1981) – 
актьор  

 5 години от смъртта на Ана Александрова (1924 – 2018) – балерина, 
родоначалник на българското балетознание,  поетеса, преводач 

 5 години от смъртта на Георги Стойков (1931 – 2018) – писател, 
поет,  общественик       

28 април 85 години от рождението на Георги Борисов (Лъва) (1938 –  2015) –
художник  

  

                  Май 
 

1 май 120 години от рождението на Август Милчев (1903 – 1965) – военен 
лекар, офицер, военно аташе на България в Москва (1954 – 1958) 

 70 години от рождението на Майя Ананиева (1953) – художник, 
арт-педагог 

5 май 45 години от основаването на Дружеството на писателите – Плевен 
(1978) 

 15 години от смъртта на Ботю Ботев (1919 – 2008) – биолог 



8 май 120 години от смъртта на Парашкев Цветков (1875 – 1903) – 
революционер, преподавател по музика  

 90 години от смъртта на д-р Тодор Недков (1865 – 1933) – лекар-
хирург 

14 май 140 години от рождението на Иванка Касабова (1883 – 1963) – 
актриса   

 15 години от смъртта на Вътьо Раковски (1925 – 2008) – поет, 
писател, преводач, журналист 

15 май Празник на град Плевен 

16 май 140 години от рождението на Коста Домусчиев (1883 – 1963) – 
детски писател, учител,  журналист 

20 май 205 години от рождението на Едуард Тотлебен (1818 – 1884) – 
руски генерал, ръководил обсадата на Плевен през Руско-турската 
война 

23 май 80 години от рождението на Кирил Мескин (1943) – скулптор  

24 май 65 години от рождението на Цецка Цачева (1958) – юрист, политик, 
депутат, първата жена, заемала поста „председател на българския 
парламент“ (27 октомври 2014 – 27 януари 2017) 

25 май 65 години от рождението на Геновева Димитрова (1958) – 
кинокритик, журналист, преподавател   

26 май 65 години от рождението на Дарин Великов (1958) – баскетболист 

30 май 80 години от рождението на Йордан Кацамунски (1943) – художник  
  
                  Юни 

 

9 юни 60 години от рождението на Вяра Савова (1963) – художник, арт-
педагог 

10 юни 15 години от смъртта на Любен Дилов (1927 – 2008) – писател  

12 юни 155 години от рождението на Янко Забунов (1868  – 1909) – 
политик, идеолог и организатор на земеделското движение в 
България 

 125 години от рождението на Иван Миндиликов (1898 – 1944) –
политик, общественик,  кмет на Плевен (1923 – 1931) 

14 юни 90 години от рождението на Светлин Русев (1933 – 2018) – 
художник  

 105 години от рождението на Любомир Начев (1918 – 2013) – 
обществен деец, кмет на Плевен (1963 – 1971) 

20 юни  100 години от рождението на Никола Пилчев (1923 – 1999) – 
художник-дизайнер 

 70 години от смъртта на арх. Христо Дандолов (1899 – 1953)  – 
архитект 

22 юни 105 години от рождението на Любен Христов (1918 – 1999) – 
писател, хуморист  

 90 години от рождението на Димитър Казаков (Нерон) (1933 – 
1992) – художник      

 60 години от рождението на Петко Недялков (1963) – астрофизик, 



поет   

27 юни 105 години от рождението на Тано Цолов (1918 – 1990) – политик 

30 юни 75 години от смъртта на Борис Ганев (1902 – 1948) – военен летец 
  

                  Юли 
 

4 юли 60 години от рождението на Георг Спартански (1963) – юрист, 
политик, настоящ кмет на гр. Плевен 

7 юли 65 години от рождението на Диана Дудева (1968) – гимнастичка, 
печели първия медал в историята на българската женска спортна 
гимнастика (1988, Сеул) 

10 юли 70 години от рождението на Сергей Комитски (1953 – 2021) – 
кинорежисьор, сценарист, писател  

11 юли 75 години от рождението на Емил Качаунов (1948 – 2018) – актьор    

16 юли 155 години от рождението на Христо Чернопеев (1868 – 1915) – 
революционер, деец на Македонско национално-революционно 
освободително движение   

 120 години от рождението на Михаил Геновски (1903 – 1996) – 
юрист, политик  

18 юли 105 години от рождението на Марин Димитров (1918 – 1985) – 
хоров диригент  

 75 години от рождението на Николай Писаров (Николай Николов) – 
(1948) –  журналист, публицист, драматург 

19 юли 85 години от рождението на Цветан Генов (1938) – поет, писател, 
учител  

 5 години от смъртта на Ангел Шопов (1939 – 2018) – диригент, 
композитор, акордеонист, художествен ръководител на 
Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" 

24 юли 70 години от рождението на Зоя Минева (1953) – художник, 
поетеса  

25 юли 75 години от рождението на Тодор Здравков (1948) – спортист, 
треньор по класическа борба 

27 юли 90 години от рождението на Дончо Цончев (1933 – 2010) – писател  

28 юли 90 години от рождението на Димитър Арнаудов (1933 – 1989) – 
художник  

29 юли 15 години от смъртта на Трифон Стойчев (1932 – 2008) – хуморист       

31 юли 5 години от смъртта на Калю Катеров (1924 – 2018) – агроном,  
основател и председател на Съюза на лозарите в България, 
директор на Института по лозарство и винарство – Плевен (1968 – 
2018) 

  

                  Август 
 

8 август 125 години от смъртта на Иван Ведър (Данаил Николов) (1827 – 
1898) – учител, общественик, участник в национално-



освободително движение 

9 август 110 години от рождението на Радой Попиванов (1913 – 2010) – 
лекар, биолог, генетик, политик 

 70 години от рождението на Соня Лазарова (1953)  –  историк, 
археолог      

12 август 170 години от рождението на Стоян Заимов (1853 – 1932) – 
просветен деец, писател, общественик  

14 август 95 години от рождението на Иван Вълев (1928 – 2010) – 
композитор, диригент, художествен ръководител на Северняшкия 
ансамбъл (1961 – 1992) 

15 август 150 години от рождението на Данаил Гюлеметов (1873 – 1948) – 
агроном, паркостроител, градинар (1873 – 1948) 

15 август 45 години от смъртта на Михаил Попов (1899 – 1978) – оперен 
певец  

 15 години от смъртта на Илия Буржев (1931 – 2008)   –  писател, 
поет, журналист    

16 август 75 години от смъртта на Николай Бошнаков (1910 – 1948) – офицер, 
военен летец    

20 август 70 години от рождението на Валери Петров Петров (1953) –  
художник - график    

23 август 55 години от рождението на Людмила Радкова (1968) –  народна 
певица 

24 август 75 години от рождението на Иван Атанасов (1948) –  поет, писател     

 65 години от рождението на Станислав Ушев (1958 – 2021) – 
диригент  

26 август 125 години от смъртта на Анастас Попхинов (1826 – 1898) – 
революционер      

27 август 75 години от рождението на Владо Даверов (1948) – писател, 
сценарист  

 15 години от смъртта на д-р Димитър Янчев (1937 – 2008) – лекар-
хирург 

28 август 10 години от смъртта на Веселин Георгиев (1935 – 2013) – писател 
  

                  Септември 
 

1 септември 90 години от рождението на Кънчо Кънчев (1933 – 1989) – 
художник  

3 септември 20 години от смъртта на д-р Кунчо Игнатов (1942 – 2003) – лекар-
хирург, ректор на ВМИ – Плевен (1993 – 2003) 

17 септември 180 години от рождението на Михаил Скобелев (1843 – 1882) – 
руски военачалник, генерал, участник в Плевенската епопея  

18 септември 75 години от рождението на Илия Мирков (1948) – състезател по 
баскетбол, треньор  

25 септември 45 години от смъртта на Николай Христов (1927 – 1978) – архитект       

 25 години от смъртта на Любен Дунчев (1916 – 1998) – културен и 
обществен деец, библиотекар, първи директор на Окръжна 



библиотека – Плевен (1954 – 1966) 

 25 години от смъртта на Димитър Манолов (1940 – 1998) – 
диригент 

26 септември 75 години от рождението на Красимир Машев (1948) – писател, 
сатирик, преводач 

  

                  Октомври 
 

1 октомври 85 години от рождението на Илия Богданов (1938) – юрист, 
белетрист, журналист  

 85 години от рождението на Христофор Войников (1938 – 2022) – 
учител, краевед, изследовател на подземни води 

 55 години от смъртта на Христо Боев (1895 – 1968)  – военен 
разузнавач 

2 октомври 140 години от рождението на д-р Пейо Бешев (1883 – 1926) – лекар, 
политик 

 115 години от рождението на Пейо Гаджев (Пею Гаджев) (1908 – 
1987) – писател, драматург, общественик  

 95 години от рождението на Иван Маленин (1928 - ?) – агроном, 
специалист по лозарство       

 5 години от смъртта на Христо Домусчиев (1942 – 2018) – актьор    

9 октомври 90 години от рождението на Ставри Борисов (1933 – 1985) – поет, 
журналист  

 85 години от рождението на Марин Петракиев (1938 – 2016) – 
журналист, писател 

10 октомври 85 години от рождението на Петър Димов (1938) – актьор    

17 октомври 85 години от рождението на Любомир Джипов (1938) –  историк 

20 октомври 90 години от рождението на Емил Георгиев (1933 – 1997) –  
художник - график    

 70 години от рождението на Петър Дулев (1953) – журналист, 
политик 

23 октомври 70 години от рождението на Красимир Петров (1953) – историк, 
музеен специалист 

  

                  Ноември 
 

1 ноември 85 години от рождението на Пламен Дончев (1938) – актьор  

3 ноември  90 години от рождението на Божко Шойков  (1933 – 1998) – 
диригент, композитор, педагог, общественик, директор на НУИ 
"Панайот Пипков" - Плевен (1961 – 1995)      

 150 години от рождението на Марин Милчев (1873 – ?) –  учител,  
читалищен и театрален деятел, директор на Плевенската Девическа 
гимназия (1918 -1923), един от първите дейци на физкултурата в гр. 
Плевен 

 70 години от рождението на Татяна Любенова (1953) – писателка,  



поетеса, журналист  

6 ноември 30 години от смъртта на Петър Вутов (1917 – 1993) – политик, 
дипломат 

14 ноември 90 години от рождението на Георги Панов – Гецата (1933 – 2016) – 
баскетболист 

15 ноември 115 години от рождението на Любомир Кръстанов (1908 – 1977) – 
геофизик, специалист по физика на атмосферата, председател на 
Българската академия на науките (1962 – 1968) 

 130 години от смъртта на Васил Ганчев (Войводата; Васил 
Плевналията) (1837 – 1893) –  революционер   

19 ноември 140 години от рождението на Илия Булев (1883 – 1966) – поет  

22 ноември 90 години от рождението на Тодор Пандов (1933 – 2000) – агроном, 
политик     

27 ноември 100 години от рождението на Мария Атанасова (1923 – 2022) – 
историк, музеен специалист  

 90 години от рождението на Кино Лазаров (1933 – 2018) – юрист, 
белетрист, сатирик, поет 

28 ноември 75 години от рождението на Димитър Гетов (1948) – музикант, 
композитор, аранжор  

 60 години от смъртта на Златан Кашеров (1884 – 1963) – актьор     

29 ноември 90 години от рождението на Георги Вълев (1933 – 2013) – писател, 
журналист, публицист  

  

                  Декември 
 

6 декември 85 години от рождението на Спаска Гацева (1938) – поетеса,  
журналист    

8 декември 135 години от рождението на Владимир Заимов (1888 – 1942) – 
военен деец  

10 декември 146 години от Плевенската епопея (1877) 

 Ден на признателност към загиналите за освобождението на 
Плевен 

 80 години от рождението на Димитър Цалев (1943) – химик, 
академик  

11 декември 90 години от рождението на Ася Маринова (1933) – поетеса, 
психолог 

13 декември 100 години от рождението на Йордан Иванов (1923 – 2008) – 
агроном  

 95 години от рождението на Саша Филипова (1928 – 2013) – 
актриса  

 15 години от смъртта на Георги Нотев (1942 – 2008) – диригент  

20 декември 80 години от рождението на Георги Константинов (1943) – писател, 
поет, публицист  

22 декември 45 години от обявяването на Долна Митрополия за общински 
център (1978) 

23 декември 15 години от смъртта на Захарина Лалова (1930 – 2008) – писателка, 



журналист, публицист 

24 декември 105 години от рождението на Виолета Димчева (1918 – 2011) – 
скулптор               

26 декември 80 години от рождението на Аспарух Георгиев (1943) – лекар, 
акушер-гинеколог  

 45 години от обявяването на Гулянци за общински център (1978) 

27 декември 35 години от смъртта на Асен Кантарджиев (1951 – 1988) – пианист, 
клавирен педагог 

27 декември 15 години от смъртта на Владимир Карамишев (1927 – 2018) – 
фотограф, писател    

 

През 2023-та година се навършват: 

  

 535 години от рождението на Йозеф Бен Ефраим Каро (1488 – 1575) – 

книжовник 

 185 години от рождението на Атанас Костов (1838 – 1886)  –  обществен деец, 

първият кмет на Плевен след Освобождението (1877 – 1878) 

  185 години от рождението на Симеон Коцов (1838 – 1877) –  търговец, 

революционер, обществен и читалищен деец 

 185 години от рождението на Георги Димов Даскалов (Грънчарски) (1843 – 

1903) – педагог, учител 

 165 години от рождението на Горан Пенков Братоев (1858 – ?) – военен деец, 

един от основателите на Популярната банка в Плевен 

155 години от рождението на Петър Ненков (1868 – 1917) – библиотечен и 

читалищен деец  

155 години от рождението на Банко Банков (1898 – 1983) – агроном, политик 

115 години от смъртта на Тодор К. Коджов (1846 – 1908) – педагог, учител, 

преводач 

 105 години от рождението на Георги Булев (1918 – 2011) – културен деец, поет  

100 години от рождението на Иван Величков Вълчев (1923 – ?) ) – краевед 

90 години от рождението на Кънчо Даскалов (1933 – 2007) – актьор, режисьор  

85 години от рождението на Илия Казаков (1938) – шахматист, състезател по 

спортен бридж, писател 



 85 години от рождението на Светла Петкова (1938) – учител, краевед  

80 години от рождението на Ванко Стефанов (1943) – художник 

70 години от рождението на  Мая Михова (1953) – поетеса                                

 65 години от основаването на Плевенската художествена галерия „Илия 

Бешков” (1958) 

 50 години от смъртта на Илия Бърдаров (1886 – 1973) – писател, публицист   

 15 години от смъртта на Дора Гложенска (1924 – 2008) – вокален педагог    

   


