
 
 

 

Уважаеми сънародници, 

  

Скъпи приятели на България, 

  

И тази година Генералното консулство на Република България в Торонто 

има честта да Ви информира за предстоящите събития, 

  

свързани с отбелязването на Националния ни празник – 3 март. 

  

По вече установена традиция, инициирана от нашия екип, Ниагарският 

водопад ще бъде осветен в цветовете на българското знаме. 

  

Събитието, което за трета поредна година вълнува всички българи по 

целия свят и допринася за създаването на по-добри връзки и 

разпознаваемост на страната ни на територията на Канада и Северна 

Америка, отново ще бъде част от честванията за празника под егидата на 

Генералното консулство. 

  

Освен осветяването на водопада през 2023-а година Генералното 

консулство, заедно с подкрепата на голямата българска общност, 

организират празнично отбелязване на 3-ти март. 

  

Цялата българска общност в района на Голямо Торонто, всички гости и 

приятели са поканени да се присъединят към организираното тържество, 

което ще се проведе от 

  

6 pm EST ( 18 ч.) на 2-ри март на адрес – 

296 Broadview Ave, Toronto, ON M4M 2G7. 

  

На самия тържествен ден – 3 март – отбелязването на националния празник 

ще започне с издигане на знамето на Република България пред сградата на 

парламента на най-гъсто населената провинция в Канада – Онтарио.  

  

Всички български граждани и техните близки са добре дошли от 11 ч. на 

адрес - 111 Wellesley St W, Toronto, ON M7A 1A2 

  



Публикуваме всички потвърдени и заявени пред нас отбелязвания в цяла 

Канада както следва: 

  

7 am EST – вдигане на знамето пред сградата на общината в Торонто, 

Онтарио - 100 Queen St W, Toronto, ON M5H 2N2 

  

8 am MST – вдигане на знамето пред сградата на общината в Калгари, 

провинция Албърта - 800 Macleod Trail SE, Calgary, AB T2G 5E6 

  

11 am EST- вдигане на знамето пред сградата на парламента на провинция 

Онтарио в Торонто- 111 Wellesley St W, Toronto, ON M7A 1A2 

  

3 pm EST – вдигане на знамето пред сградата на общината на гр. Ниагара 

Фолс, Онтарио- 4310 Queen St, Niagara Falls, ON L2E 6X5 

  

5.30 pm EST -вдигане на знамето пред сградата на общината в гр. 

Китченер, Онтарио – 2 Benton St, Kitchener, ON N2G1V8 

  

4 pm PST – вдигане на знамето пред сградата на общината в Ню 

Уестминстер, Британска Колумбия - 511 Royal Ave, New Westminster, 

BC V3L 1H9 

  

10 pm EST осветяване на Ниагарския водопад в бяло, зелено, червено - 

6650 Niagara River Pkwy, Niagara Falls, ON L2E 6T2 

  

За празника на Република България ще бъдат осветени още няколко 

знакови сгради в провинциите Албърта и Британска Колумбия. 

  

Очакваме всички Вие и Вашите гости да станете част от отбелязванията на 

Националния ни празник заедно с нас! 

  

  

С Уважение, 

Екип на Генералното консулство, Торонто 
 


