
Национални дати и събития 2023 г. 

 

 
                  Януари 

 

1 януари 160 години от рождението наЛюбомир Милетич(1863 – 1937) – 
езиковед, етнограф, историк, общественик, един от основателите 
на Висшия педагогически курс (дн. Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”)  

 125 години от рождението на Ламар (Лалю Маринов Пончев)(1898 
– 1974) –  поет, писател 

 100 години от рождението на Въло Радев(1923 – 2001) – 
кинорежисьор, кинооператор, сценарист   

6 януари 175 години от рождението на Христо Ботев(1848 – 1876)– поет, 
публицист, революционер  

7 януари 55 години от рождението на Георги Господинов(1968)– писател  

10 януари 105 години от смъртта на Константин Иречек (1854 – 1918)–  
историк, политик, автор на първия академичен труд по история на 
България“История на българите” (1876) 

12 януари 160 години от рождението на Беньо Цонев(1863 – 1926)– езиковед, 
славист, един от основателите на българската филологическа наука  

13 януари 160 години от рождението на Алеко Константинов(1863 – 1897)– 
писател  

 145 години от рождението на Пейо Яворов(Пейо Тотев 
Крачолов)(1878 – 1914) – поет, драматург, участник в македоно-
одринското революционно движение 

 Ден на българското кино 

16 януари 85 години от смъртта на Дядо Благо (Стоян Стойков Русев ) (1866 – 
1938)– детски писател, един от основателите на Съюза на 
българските писатели (1913), събирач на народни песни и 
умотворения,един от пионерите на българската детска литература 

17 януари 45 години от смъртта на Атанас  Далчев(1904– 1978)–  поет, 
преводач, критик 

19 януари 100 години от рождението на Ивайло Петров (Продан Кючуков) 
(1923 – 2005)– писател, белетрист 

21 януари Ден на родилната помощ 

24 януари 120 години от рождението на Коста Църнушанов(1903 – 1996)– 
историк, фолклорист 

 80 години от рождението на Георги Чапкънов (1943)– скулптор, 
илюстратор, сценограф 

25 януари Ден на българското радио 



27 януари 85 години от рождението на Александър Чирков(1938 – 2020)– 
лекар, кардиохирург 

28 януари 70 години от рождението на ХайгашодАгасян(1953)– музикант, 
композитор, певец  

  
                  Февруари 

 

1 февруари 100 години от рождението наГенко Генков( 1923 – 2006) – 
художник 

2 февруари 170 години от рождението на Стефан С. Бобчев (1853 – 1940)– 
юрист, политик, фолклорист, славяновед , публицист, журналист, 
един от инициаторите за създаване на Висшия педагогически курс 
(дн. Софийски университет„Св. Климент Охридски“)(1888), 
основател на Университет за национално и световно стопанство 
(1920) 

3 февруари 140 години от рождението на Стоян Дринов(1883 – 1922)– поет, 
преводач, детски писател  

 115 години от рождението на Владимир Георгиев (1908 – 1986) – 
учен, езиковед, един от инициаторите за създаването на 
съвременния български правопис 

6 февруари 135 години от рождението на Людмил Стоянов(Георги Стоянов 
Златарев)(1888 – 1973)– писател, поет, публицист, преводач, 
литературен критик 

8 февруари 165 години от рождението на Херман Шкорпил (1858 – 1923) –
археолог и музеен деец от чешки произход, геолог, ботаник, 
архитект, библиотекар, един от създателите на българската 
археологическа наука и музейно дело 

10 февруари 85 години от рождението на Димо Димов(1938)– цигулар, камерен 
музикант, музикален педагог, основател на Празници на изкуствата 
„Аполония“ (1984)   

 Ден на пчеларя 

14 февруари Ден на лозаря 

 Ден на археолога 

15 февруари 125 години от рождението на Дико Илиев(1898 – 1984) – музикант, 
композитор, диригент  

16 февруари 105 години от рождението на Веселин Андреев(1918 – 1991) – поет, 
публицист, белетрист 

 125 години от създаването на Българската телеграфна агенция 
(БТА) (1898) 

17 февруари 145 години от смъртта на Нешо Бончев (1839 – 1878)–  
възрожденец, един от първите български литературни критици, 
педагог 

19 февруари 150 години от обесването на Васил Левски(1837 – 1873) – деец на 



българското национално-революционно движение  

22 февруари 100 години от рождението на Юлия Огнянова(1923 – 2016) – 
режисьор  

23 февруари 200 години от рождението на Найден Геров(1823 – 1900) – 
възрожденски учител,филолог,езиковед, фолклорист, педагог, 
обществен и политически деец 

24 февруари 145 години от рождението на Александър Божинов(1878 – 1968) – 
живописец, илюстратор, публицист, писател,създател на 
съвременната българска художествена карикатура 

 80 години от рождението на Христо Проданов(1943 – 1984) – 
алпинист, първият българин, изкачил връх Еверест (1984) 

28 февруари 155 години от рождението наБорис Дякович(1868 – 1937) –историк, 
археолог, музеен и библиотечен специалист  

 145 години от рождението на Стефан Хаджидобрев(1878 – 1964 )– 
микробиолог, ветеринарен лекар, основоположник на 
микробиологията в България 

  
                  Март 

 
1 март Ден на самодееца. Ден на любителското художествено творчество 

 100 години от рождението наНеделчоЧернев( 1923 – 2000) – 
режисьор 

 80 години от рождението на Георги Китов(1943 – 2008)– археолог, 
траколог 

3 март Национален празник на Република България. Ден на 
Освобождението на България от османско владичество(1878) 

7 март 130 години от рождението на Райко Алексиев (1893 – 1944) – 
журналист, писател, художник, карикатурист 

10  март 80 години от спасяването на българските евреи (1943) 

 Ден на Холокоста в България 

13 март 95 години от рождението на Исак Паси(1928 – 2010) – философ, 
изкуствовед, културолог 

15 март Ден на здравния инспектор 

17 март 120 години от рождението на Иван Данчов (1893 – 1972) – архитект 

18 март 145 години от рождението на Тодор Самодумов(1878 – 1903) – 
педагог, учител 

20 март 85 години от смъртта на Александър Малинов (1867– 1938)–  
политик, юрист 

24 март 180 години от рождението на Петко Каравелов(1843 – 1957) – 
политик, държавник, основател на Демократическата партия в 
България (1896 – 1947, 1989 – ) 

25 март 135 години от рождението на Константин Щъркелов(1888 – 1961)– 



художник, създател на акварелната школа в България 

26 март Ден на Тракия 

29 март Ден на военноинвалидите и военнопострадалите 

 110 години от създаването на първото дружество на 
военнитеинвалиди в България (1913) 

30 март 90 години от рождението на Борис Карадимчев(1933 – 2014) – 
композитор 

 100 години от основаването на Българския олимпийски комитет 
(1923) 

  
                  Април 

 

2 април 90 години от рождението на Константин  Павлов(1933 – 2008)– 
поет, киносценарист 

4 април Ден на атлантическата солидарност 

5 април 100 години от рождението на Божидар Божилов (1923 – 2006)– 
поет, белетрист, драматург, преводач, критик 

6 април 85 години от рождението на Васил Михайлов(1938)– драматичен и 
филмов актьор  

7 април 110 години от рождението на Любомир Илиев(1913 – 2000) – 
математик, един от създателите на първата изчислителна машина и 
на първия изчислителен център в България 

11 април 75 години от рождението на Стефан Драгостинов(1948)– 
композитор, диригент, пианист, педагог 

 Професионален празник на стоматолозите в България 

15 април 95 години от рождението на Емил Камиларов(1928 – 2007)– 
цигулар, музикален педагог 

 120 години от рождението на Г. М. Димитров (Георги Михов 
Димитров, Гемето) (1903 – 1972) – политик 

16 април Ден на Конституцията 

 Професионален празник на българските юристи 

16, 17, 18 април Възкресение Христово 

21 април 160 години от рождението на Цветан Радославов(1863 – 1931)– 
учител, автор на националния химн на България  

22 април 100 години от рождението на Радой Ралин (Димитър Стоянов) 
(1923 – 2004)– поет, белетрист, сатирик, един от създателите на 
Стършеловия сатиричен театър 

23 април 100 години от рождението на Петър Слабаков(1923 – 2009) – актьор  

 85 години от рождението на Славка Славова (1938 – 2002) – 
актриса, кукловод 

27 април 100 години от рождението на Петър Ступел(1923 – 1997)– 
композитор, пианист 



28 април 80 години от смъртта на Тодор Влайков (1865 – 1943)–  писател, 
общественик, политик 

29 април 145 години от рождението на Андрей Николов(1878 – 1959)– 
скулптор  

 130 години от рождението на Елисавета Багряна(Елисавета 
Любенова Белчева)(1893 – 1991) – поетеса  

  
                  Май 

 

1 май Ден на труда и международната работническа солидарност 

 100 години от рождението на Юри Буков(1923 – 2006)– пианист  

3 май 90 години от рождението на Рада Москова(1933)– драматург, 
сценарист  

4 май 80 години от рождението на Георги Аспарухов (Гунди) (1943 – 
1971)– футболист  

 120 години от смъртта на Гоце (Георги) Делчев (1872 – 1903)– 
революционер, водач и идеолог на Българските македоно-
одрински революционни комитети 

6 май Ден на храбростта и българската армия 

 Празник на етнографите в България 

 Празник на земеделците в България 

10 май 85 години от рождението на Григор Ленков(1938 – 1977) – поет, 
преводач  

 70 години от възстановяването на Българската патриаршия (1953) 

11 май Професионален празник на библиотекарите 

 160 години от първото честване на празника на Светите 
братяКирил и Методийкато официален църковен празник (1863) 

12 май 90 години от рождението на Кръстьо Станишев(1933 – 2019)– поет, 
преводач  

14 май 155 години от рождението на Владимир Вазов(1868 – 1945)– 
военен деец, генерал-лейтенант 

15 май 80 години от рождението на Георги Бакалов(1943 – 2012 )– 
историк–медиевист, византолог 

16 май 85 години от смъртта на Иван Мърквичка (1856 – 1938)– художник, 
живописец, педагог, обществен деец, един от създателите на 
новото българско изобразително изкуство 

17 май 70 години от рождението на Румен Леонидов(1953) – поет, 
преводач, журналист, общественик, издател 

 Ден на българския спорт 

21 май 80 години от рождението на Кирил Топалов(1943)– писател, 
преводач, драматург, критик 

23 май 105 години от рождението на Кирил Василев(1918 – 2014) – 



философ, историк 

 120 години от рождението на Олга Кирчева (1903 – 1978) – актриса, 
сценаристка 

24 май Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската книжовност 

25 май 105 години от рождението на Гриша Островски(1918 – 2007)– 
драматичен и кинорежисьор, педагог   

27 май 120 години от рождението на Никола Фурнаджиев(1903 – 1968)– 
поет, публицист, преводач  

 30 години от смъртта на Тодор Боров(Тодор Цветанов Тодоров) 
(1901– 1993)– библиограф, литературовед, основател на Българския 
библиографски институт (1941) 

31 май 120 години от рождението на Маньо Стоянов(1903 – 1986)– 
библиограф, историк, книговед 

  
                  Юни 

 

2 юни Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 
България 

4 юни 175 години от смъртта на Неофит Бозвели(1785 – 1848)– духовник, 
книжовник, просветен деец, един от водачите на националното 
просветно и църковно движение през Възраждането 

11 юни Професионален празник на икономистите 

13 юни 120 години от рождението на Филип Кутев(1903 – 1982)– 
композитор, фолклорист, диригент 

14 юни 170 години от смъртта на Захарий Зограф (1810 – 1853)–  
живописец, иконописец, представител на Самоковската 
художествена школа, основоположник на българската светска 
живопис 

 100 години от смъртта на Александър Стамболийски (1879 – 1923)– 
политик, държавен деец 

15 юни 160 години от излизането на брой първи на „Гайда“ –   сатиричен 
вестник (1863 – 1867, Цариград) 

16 юни 110 години от избухването на Междусъюзническата 
война(Втората балканска война) (1913) 

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

 95 години от смъртта на Иван Шишманов (1862 – 1928)–   
литературовед, филолог, писател, общественик,  университетски 
преподавател, политик 

23 юни Ден на служителя в държавната администрация 

28 юни 115 години от рождението на Асен Пейков(1908 – 1973)– скулптор  



29 юни 75 години от рождението на Емил Чакъров(1948 – 1991)– музикант, 
цигулар, диригент, съосновател и ръководител на фестивален 
оркестър „Симфониета”   

 Ден на занаятите в България 
  
                  Юли 

 

3 юли 90 години от рождението на Александър Фол(1933 – 2006) – 
историк-траколог, филолог  

4 юли 150 години от рождението на Борис Вазов (1873 – 1957) – 
журналист, политик, юрист, дипломат, офицер, общественик 

 140 години от рождението на Петър Мутафчиев(1883 - 1943)– 
историк-медиевист, византолог 

5 юли Професионален празник на служителите от МВР 

6 юли 155 години от преминаването на четата на хаджи Димитър и 
Стефан Караджа през Дунава при с. Вардим, Свищовско (1868) 

9 юли 120 години от рождението на Илия Петров(1903 – 1975) – 
художник, педагог  

13 юли 145 години от подписванетона Берлинския договор (1878) 

15 юли 100 години от рождението на Бинка Желязкова(1923 – 2011) – 
кинорежисьор  

 85 години от рождението на Тодор И. Живков(1938 – 2001) – 
фолклорист, етнолог, един от основателите на Института за фолклор 
при БАН (1973) 

16 юли 95 години от рождението на Дико Фучеджиев(1928 – 2005) – 
писател, белетрист, драматург 

18 юли 186 години от рождението на Васил Левски(1837 – 1873) – деец на 
българското национално-революционно движение  

19 юли Ден на българската дипломация 

21 юли 130 години от рождението на Никола Д. Петков(1893 – 1947) – 
политик, общественик, един от лидерите на БЗНС  

  
                  Август 

 
1 август Ден на градинаря 
2 август 120 години от началото на Илинденско-Преображенското 

въстание (1903) 
3 август 125 години от рождението на Калина Малина (Райна Радева – 

Митова) (1898 – 1979) – писателка, поетеса,преводач, автор на 
творби за деца 

4 август 90 години от рождението на Александър Владигеров(1933 – 1993)– 
композитор, диригент 



10 август 110 години от подписването на Букурещкия договор, който наред с 
Цариградския договор,слага край на Втората 
балканска(Междусъюзническа) война (1913) 

13 август 110 години от смъртта на Илия Блъсков (1839 – 1913) –  писател, 
един от основоположниците на българската повествователна проза 

 100 години от рождението на Леа Иванова ( Лилия Иванова) (1923 – 
1986) –  шлагерна и джаз певица 

15 август 85 години от рождението на Янка Рупкина (1938) –  народна певица 
 Национален ден на спасението 
24 август 200 години от рождението на Кръстьо Пишурка (1823 – 1875) – 

учител, театрален деец, преводач, поет 
 100 години от рождението на Добрин Петков(1923 – 1987) – 

диригент, цигулар  
25 август 65 години от смъртта на Змей Горянин (Светлозар Димитров)(1905– 

1958) –  писател, публицист, фейлетонист, преводач 
27 август 195 години от рождението на Христо Г. Данов(1828 – 1911) – 

учител, просветител, книгоиздател, основоположник на 
организиранотобългарско книгоиздаване  

28 август 80 години от смъртта на цар Борис III Обединител (1894 – 1943) – 
български владетел (1918 – 1943) 

29 август 185 години от рождението на Тодор Икономов (1838 – 1892)– 
просветен и църковен деец, публицист, педагог   

31 август 110 години от рождението на Георги Павлов- Павлето (1913 – 1995) 
– художник, художествен критик 

  
                  Септември 

 

1 септември 125 години от рождението на Димитър Талев(1898 – 1966) – 
писател, журналист 

 165 години от рождението на Трайко Китанчев (1858 – 1895) –  
обществен деец, политик, учител, поет, публицист, деец 
наВърховният македоно-одрински комитет 

4 септември 205 години от рождението на Димитър Мутев (1818 – 1864) – 
просветен деец, учен-енциклопедист, издател, преводач, основател 
и първи редактор на сп. „Български книжици“ (1858 – 1862) 

 95 години от рождението на Йордан Друмников(1928 – 2009) – 
поет, белетрист 

6 септември Ден на Съединението 

 140 години от възстановяването на Търновската конституция (1883) 

8 септември 155 години от рождението на Мара Белчева(1868 – 1912) – поетеса  

 110 години от учредяването на Съюза на българските писатели 
(1913) 



9 септември 195 години от рождението на Йоаким Груев (1828 – 2009) – 
просветител, учител, педагог, преводач, книгоиздател, 
общественик, инициатор за създаването на Народна библиотека 
„Иван Вазов” – Пловдив (1879) 

12 септември 115 години от рождението на Лъчезар Станчев(1908 – 1992)– поет, 
белетрист, преводач  

 160 години от рождението на Моско Москов(1863 – 1947) – 
езиковед,  историк, писател, преводач, журналист 

 Ден на българската община 

14 септември 110 години от основаването на Българското стенографско 
дружество (1913) 

 185 години от рождението на Христо Иванов (Големия, 
Книговезеца, Войводата)(1838 – 1898) – националреволюционер, 
близък съратник на Васил Левски 

17 септември 125 години от рождението на Христо Смирненски(1898 – 1923) – 
поет, прозаик,патрон на Регионална библиотека – Плевен  

21 септември 180 години от рождението на Георги Бенковски (1843 – 1876) – 
революционер, един от организаторите и ръководителите на 
Априлското въстание (1876) 

22 септември Ден на независимостта на България(1908) 

23 септември 210 години от смъртта на Софроний Врачански ( Стойко 
Владиславов) (1739 – 1813)– народен будител, духовник, 
книжовник, един от създателите на съвременния български език и 
литература, последовател на Паисий Хилендарски 

24 септември 105 години от Войнишкото (Владайското) въстание (1918) 

28 септември 115 години от рождението на Марин Големинов(1908 – 2000) – 
композитор, музиковед, диригент  

29 септември 85 години от рождението на Матей Шопкин (1938) – поет 
  
                  Октомври 

 

1 октомври 135 години от основаването наВисшия педагогически курс(дн. 
Софийски университет „Св. Климент Охридски”)(1888) 

 Ден на застрахователното дело и българския застраховател 

4 октомври 120 години от рождението на Джон Атанасов(1903 – 1995) – физик, 
математик, електроинженер, изобретател на първия в света 
електронен цифров компютър  

5 октомври 145 години от избухването на Кресненско-Разложкото въстание 
(1878)  

7 октомври 140 години от рождението на Рачо Стоянов(1883 – 1951) – писател, 
драматург, преводач  

8 октомври 65 години от смъртта на Ран Босилек(Генчо Негенцов)(1886 – 



1958)– писател, поет, преводач, автор на творби за деца 

10 октомври 120 години от рождението на Христо Радевски(1903 – 1996)– поет, 
публицист, преводач, автор на произведения за деца,литературен 
критик, дипломат  

 Ден на архивиста 

12 октомври 95 години от рождението на Рангел Вълчанов(1928 – 2013) – 
кинорежисьор, сценарист, актьор 

 Ден на Българската академия на науките 
 Ден на българската община 

13 октомври 95 години от рождението на Величко Минеков(1928 – 2022) – 
скулптор  

16 октомври Празник на авиацията и военновъздушните сили 

17 октомври 145 години от рождението на Михаил Арнаудов (1878 – 1978) – 
литературен историк, фолклорист, етнограф 

 100 години от рождението на Апостол Карамитев(1923 – 1973) – 
драматичен и филмов актьор  

18 октомври Ден на парашутиста 

19 октомври Национален ден на благотворителността 

 Ден на българския лекар 

20 октомври 185 години от рождението на Марин Дринов(1838 – 1906) – 
историк, филолог, общественик, един от основоположниците на 
българската историография, член-съосновател и първи председател 
на Българското книжовно дружество (дн. Българска академия на 
науките) (1869) 

22 октомври 120 години от рождението на Златьо Бояджиев(1903 – 1976) – 
художник  

24 октомври 95 години от създаването на Столична библиотека (1928) 

25 октомври 135 години от създаването на Българския червен кръст (1878) 

26 октомври Ден на строителя 

28 октомври 90 години от рождението на Евтим Евтимов(1933 – 2016) – поет, 
текстописец 

29 октомври Ден на бесарабските българи 

 70 години от смъртта на Александър Жендов (Александър 
Стефанов) (1901 – 1953) –   художник, писател 

31 октомври Ден на Черно море 
  
                  Ноември 

 

1 ноември Ден на народните будители 

 Ден на българската журналистика 

 Ден на българските учени 

 150 години от рождението на Божан Ангелов (1873 – 1958) –  



литературен критик, историк, културен деец  

3 ноември Ден на българските художници 

4 ноември 140 години от рождението на Владимир Василев(1883 – 1963)– 
литературен и театрален критик, основател и редактор на сп. 
„Златорог”” (1920– 1943) 

8 ноември 95 години от рождението на Стефан Поптонев(1928 – 2004) – поет, 
белетрист, публицист, преводач 

 Празник на националната полиция 

 Ден на Западните покрайнини 

9 ноември 105 години от основаването на Българското географско дружество 
(1918) 

10 ноември 90 години от рождението на Кръстан Дянков(1933 – 1999) – 
преводач, журналист, есеист, един от основателите на Съюза на 
преводачите в България (1974) 

16 ноември 145 години от рождението на МихайлоПарашчук(1878 – 1963) –  
скулптор 

17 ноември 90 години от рождението на Панчо Панчев(Дядо Пънч) (1933– 
2019)– писател, драматург, сценарист, публицист, автор на творби 
за деца  

 125 години от смъртта на Александър I Български (Александър 
Йозеф фон Батенберг) (1857 – 1893) –   княз на Княжество България 
(26 юни 1879 – 26 август 1886) 

19 ноември Празник на сухопътните войски на българската армия 

22 ноември 190 години от рождението на Добри Войников(1833 – 1878) – 
писател, учител, драматург, общественик, журналист, музикален 
деец, театровед, основоположник на българския театър 

 140 години от рождението на Сирак Скитник (Панайот Тодоров 
Христов) (1883 – 1943) – художник, писател, поет-
символист,театрален критик 

 110 години от рождението на Асен Босев(1913 – 1997) – поет, автор 
на детско-юношеска литература, преводач, журналист, един от 
учредителите на Българската секция на Международния съвет за  
детската книга към  ЮНЕСКО 

 Ден на българската адвокатура 

25 ноември Патронен празник на Софийския университет 

27 ноември Ден на народната памет 

28 ноември 100 години от рождението на Петър Чолов(1923 – 2013)– историк, 
библиограф, краевед 

29 ноември 165 години от смъртта наКонстантин Фотинов (Александър 
Стефанов) (1790 – 1858) –   възрожденски книжовник, просветител, 
преводач, редактор и издател на първото българско списание 
„Любословие“ (1842 – 1846) 

  



                  Декември 
 

1 декември 135 години от рождението на Иван Данчов(1888 – 1960) – 
енциклопедист, лексикограф, един от авторите на първата 
Българска енциклопедия (1836) 

3 декември 200 години от рождението на Станислав Доспевски (Зафир 
Зограф)(1823 – 1878) – иконописец, художник,един от 
основоположниците на българската светска живопис  

4 декември 145 години от рождението на Никола Данчов(1878 – 1956)– 
писател, лексикограф,един от авторите на първата Българска 
енциклопедия (1836) 

 115 години от откриването на първия български киносалон 
„Модерен театър“ (София, 1908) 

6 декември Ден на българските банки 
7 декември 35 години от смъртта на Мирон Иванов(1931 – 1988) – писател, 

журналист, драматург 
8 декември 85 години от рождението на Красимира Колдамова(1938) – 

балерина, балетен педагог  
 Празник на българските студенти 
10 декември 145 години от основаването на Публичната библиотека в София 

(дн. Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”)(1878) 
12 декември 85 години от рождението на Невена Коканова(1938 – 2000) – 

актриса  
13 декември 145 години от рождението на Адриана Будевска(1878 – 1955) – 

актриса, една от основоположниците на театъра в България 
14 декември 90 години от рождението на Людмил Кирков(Кирето) (1933 – 1995) 

– кинорежисьор, киноактьор 
 Ден на ветеринарномедицинскитеспециалисти 
20 декември 155 години от рождението на Димитър Т. Страшимиров (1868 – 

1939) –  историк, писател, педагог, обществен деец 
21 декември 40 години от смъртта на Павел Вежинов (Никола Делчев 

Гугов)(1914 – 1983)– писател, сценарист, публицист, един от 
първите български фантасти 

24 декември 70 години от рождението на Иван Гранитски(1953) – писател, 
издател, литературен критик  

25, 26, 27 
декември 

Рождество Христово 

 

 

През 2023 – та година се навършват: 



1005 години от падането на България под византийска власт (1018) 

 855 години от рождението на цар Калоян (ок. 1168 – 1207)– български владетел 

 615 години от избухването на въстанието на Константин и Фружин (1408) 

335 години от избухването на Чипровското въстание (1688) 

245 години от рождението на Никола Карастоянов (Николай Карастоянов)(1778 – 

1874) – печатар, книгоиздател, основоположник на книгопечатането в България 

230 години от рождението на Неофит Рилски (Никола Поппетров Бенин)(ок.1793 – 

1881)– духовник,просветител, книжовник, езиковед, художник, водеща фигура в 

новобългарското просветно движение и борбата за църковна независимост през 

Възраждането 

215 години от рождението на Христо Тъпчилещов (1808 – 1875)– възрожденец, 

търговец, активист на движението за църковна независимост 

215 години от рождението на ХристодулКостовичСичан-Николов (1808 – 1889) –  

просветен деец  

190 години от издаването на първия български учебник „Аритметика или наука 

числителна” (Белград, 1833) 

 

  


