
 
 

О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С  

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26 

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 

 

  

                      КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 2020 

 

 

1 – 29 февруари 

Алея пред КЦ“Морско казино“ 

Външна фотоизложба „Полски обекти в списъка на световното културно наследство на 

ЮНЕСКО “ 
 

1 февруари – 29 февруари 

КЦ „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0 

10:00 до 19:00 часа 

Изложба „ЗА-РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата“ 

Вход: с билети 
 

 

1 –  29 февруари 

БХГ „ Петко Задгорски“, ул.“Митрополит Симеон“ №24 

9:00- 18:00 часа 

1 етаж - изложба в памет на Стоян Цанев, живопис, графика, керамика  

2 етаж - изложба в памет на Стоян Цанев, живопис, графика, керамика  

ОТКРИВАНЕ - 11 февруари от 18:00часа  
3 етаж - изложба "Странджанска Икона" - постоянна експозиция от фонда на БХГ  

 

 

1- 29 февруари 

Туристически комплекс „Акве Калиде“ – кв. Ветрен 
„Деултум - малкият Рим в Тракия“ - гостуваща музейна експозиция на Общински 

исторически музей – Средец в ТК „Акве Калиде“. Колекцията включва елементи от военна 

екипировка на ветераните от VІІІ Августов легион, основатели на  римска колония Деултум 

 

 

27 януари - 17 февруари 

Галерия Пролет, ул. „Лермонтов“, №32  

Стойко Даскалов – изложба живопис 

 

 

1 февруари /събота/ 

11:00 часа 

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Трите прасенца“ - куклен спектакъл 

 
11:30 часа  

РИМ– Бургас, Етнографска експозиция, ул. „Славянска“,№69  

„Кинематографът в Бургас - началото“-лектория с водещ Милена Дамаскова  

уредник в Регионален исторически музей 

Вход: за възрастни 2,00 лв.,  за учащи и пенсионери – 1,00 лв. 

http://www.burgas.bg/


 

 
2 февруари / неделя/ 

11:00 часа 

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Трите прасенца“ - куклен спектакъл 

 

 
3 февруари /понеделник/ 

19:00 часа  

КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет.1 

Прожекция на филма „Аз, Леонардо“  

Вход: с билети 
 

 

 

4 февруари /вторник / 

19:00 часа  

Културен център „Морско казино“,зала „Петя Дубарова“,ет.1 

Прожекция на филма „Микеланджело: Безкрайност“  

Вход: с билети 

 
19:00 часа 

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“ №36а 

„Домът на Бернарда Алба“ – НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ 

ПРЕМИЕРА 

 

19:00 часа 

Галерия „Георги Баев“,бул. „ Демокрация“ 6, Арт градина 

“Wine Gogh” Ателие за рисуване и вино  
За записване: 0889444819 и 0888282773 

 

 

 

 

142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БУРГАС 

ОТ ОСМАНСКО ИГО 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

 

 

6 ФЕВРУАРИ (ЧЕТВЪРТЪК) 

 

11:00 часа 

 пл. „Атанас Сиреков“  

Ритуал по издигане на националния флаг на  

Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. 

Благодарствен молебен за благоденствието на свободен Бургас 

 



 11:30 часа   

Паметник на руските освободители 

Тържествен ритуал по отдаване на военни почести 

 и полагане на венци и цветя 

 

Паметна плоча на ген. А. М. Лермонтов  (ул. „Лермонтов“ №15)  

 Паметник на руския лазарет (Приморски парк) 

Полагане на венци и цветя 

 

12:00 часа  

Регионален исторически музей, ул. „Лермонтов“ 31 

 „Възкресението на свободата“ 

Гостуваща документална изложба от Национална агенция „Архиви“  

 

12:30 часа 

пл. „Атанас Сиреков“ 

Празничен фолклорен концерт 

с участието на ПФА „Странджа“ – Бургас, с художествен ръководител Марио Егов 

 

 

             

 

 

 6 февруари /четвъртък/ 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 

„6 -ти февруари в летописа на Бургас“ – честване на великата дата 

Владимир  Зротев с още интересни факти  

Участват млади дарования от Руската гимназия 

 

19:00 часа 

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“ 36а 

"Милионерът" от Йордан Йовков 

ПРЕМИЕРА  

 

19:00 часа  

Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

"Музиката продължава..."- спектакъл по повод 75-тата годишнина на поета, режисьора и 

художника Пейо Пантелеев - сценарист и режисьор Христо Симеонов 

С участието на Тони Димитрова, Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Руслан Мъйнов, 

Силвия Кацарова, Боян Михайлов, Ваня Костова, Ева Найденова, Максим Горанов, Галя 

Ичеренска, Пени Ставрева, ТОНИКА СВ, Дует "Бургас", Красимира Кралева и състави - 

Плевенска филхармония, група "Горещ пясък", Представителен хор "Родна песен", Вокален 

ансамбъл "Фортисимо" и балет "Дежа Вю" 

Диригент – Георги Милтиядов  

 

 

7 февруари/ петък/ 

17:00 часа 

РБ "П. К. Яворов" - Бургас ,ул. "Булаир" № 10 

"Любовта на Великите" - среща-разговор с писателката-изследовател Неда Антонова за 

важните моменти от българската историческа памет, за България и за любовта на великите 

българи 



17:30 часа  

Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1, зала ет.2 

„Кой ще напише нашата история“– документален филм  

Организатор: Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" 

 

17:30 часа  

Галерия „Георги Баев“,бул. „Демокрация“ 6, зала 2, ет 1, 

Изложба живопис “Цветя за любимите“ 

ОТКРИВАНЕ - 17:30 часа 

 

19:00 часа 

ДТ „ Адриана Будевска“ , ул.“Цар Асен“ 36а , камерна зала  

„Призраци" от Хенрик Ибсен 

 

 

7 -12 февруари  

Експо – център „Флора“, Приморски парк ,зала 6 

Изложба: „Супер герои в опазване на влажните зони и околна среда“ 

Вход: свободен 

 

 

7 февруари – 21 февруари  

КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 

от 10:00 до 18:00 часа  

Изложба „Дом на светлината и представяне на книгата „По пътя на пулсиращата светлина“ 

Автор: Бела Бенова 

Вход: свободен 

ОТКРИВАНЕ:7 февруари от 18:00 часа в зала „Георги Баев“, ет. 0 

 

 

8 февруари/ събота/ 

10:30 -14:30 часа  

Галерия „Георги Баев“, бул. „ Демокрация“ 6, зала 2, ет 1 

„В необятния свят на формите и цветовете“  

Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев  

За записване: телефон 0887882890 

 

11:00 часа 

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Магьосникът от Оз“ - куклен спектакъл 

 

 

9 февруари/неделя/ 

11:00 часа 

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Магьосникът от Оз“ - куклен спектакъл 

 

 

11 февруари/вторник/  

19:00 часа  

Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Палячи“ – опера в две действия от Руджеро Леокавало  
 

19:00 часа 

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

https://www.facebook.com/alef.center/?eid=ARDnoVLrJqnIGep8_h5TPy93wkNwGt3_CYi9OIs2k36Tlp-8SJvtvbEkDVfqkCVdHD_or0JzUYw881FJ


„Забравена от небето“ - по Екатерина Томова 

Постановка: Станимир Карагьозов – организирана от Талантино  

 

 

12 февруари /сряда/ 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 

Премиера на „Притоплени надежди“, поезия -автор Янчо Михайлов 

Представя Роза Боянова 

 

19:00 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“ ул.“Цар Асен“ № 36а 

„Гераците“ от Елин Пелин 

 

 

13 февруари /четвъртък/ 

19:00 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“ № 36а 
„Омайна нощ“ от Жозиан Баласко 

 

19:00 часа  

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Мъжете на Едит Пиаф“ – музикален моноспектакъл, режисьор Бойко Илиев  

 

 

14 февруари / петък / 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ №1 

Празнично приключване и връчване на наградите от конкурса за къс разказ  

на името на Атанас Радойнов – „Млад разказвач“, ІV издание 

 

19:00 часа  

Културен център „Морско казино“,зала „Петя Дубарова“,ет.1 
Прожекция на филма „Цигуларката"- режисьор Пааво Вестерберг 

Вход: с билети на каса „Часовника“  

 

19:30 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“№ 36а 

„Направо от асансьора“ от Жерар Лозие 

 

 

15 февруари /събота/ 

11:00 часа  

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Принцесата и граховото зърно“- куклен спектакъл 

 

11:30 часа  

РИМ– Бургас, Етнографска експозиция, ул. „Славянска“,№69  

„Какво разкрива потънал край Маслен нос древен кораб?“ 

Съботна лекция с археолог Мирослав Класнаков 

Вход: за възрастни 2,00 лв.,  за учащи и пенсионери – 1,00 лв. 

 

 

16 февруари/ неделя/ 

11:00 часа  



Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Принцесата и граховото зърно“- куклен спектакъл 

 

 

17 февруари/понеделник/ 

13:30 часа 

Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Четиримата близнаци“ – музикална комедия за малки и големи от Георги Костов 
 

19:00 часа 

 Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Дон Жуан“ – опера в две действия от Волфганг Амадеус Моцарт  
 

19:00 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“, № 36а 

„Министърът Женкар“- комедия с участието на Христо Гърбов 

Организирано от Арт Мелпомена и ДТ "Сава Огнянов" - Русе 

 

 

18 февруари / вторник /  

09:00 часа       

КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“ ,ет. 0 

Пленер по изобразително изкуство „Българските революционери и възрожденци“ 

Организатор: ЦПЛР - Бургас 

Вход: свободен 

17:30 часа  

Представяне на книгата „Червените мишки“ 

Автор: Мирела Костадинова 

Вход: свободен 

 

19:00 часа  

Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Непоправимо“ – от Щефан Фьогел  

Продукция на Драматичен театър "Ст. Киров" Сливен 

 

 

19 февруари/сряда/ 

11:30 часа  

Приморски парк, паметник на Васил Левски  

Заупокойна молитва и тържествен ритуал по полагане на венци и  

цветя по повод 147 години от гибелта на Васил Левски  

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“№1 

„Поетични меридиани“ – Съвременна поезия от България, Македония, Монголия,  

Полша, Русия, Хърватска и Черна гора - представят Наталия Недялкова и Роза Боянова 

 

19:00 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“, № 36а 

„Свекърва“ от Антон Страшимиров 

 

 

20 февруари/четвъртък/ 

10.00 часа – 18.30 часа 

Арт галерия „Неси“, ул. „Хан Крум“, № 3 

Симеон Шивачев – „ Имало едно време в Лох Нес“-  

https://www.facebook.com/artmelpomenaburgas/?eid=ARC6QfXV4TSbCPEMApJlScNN3vxcdL3u7zgWmU-9P1KnXgW9OaMhUcjx-wOzr5GF2fHWmiJnK1gypSdB
https://www.facebook.com/TeatarRuse/?eid=ARB6_ZB7ZV3STcU1xGEwDFyW-OKwJ-I86sP8auGDG5d1uf2WQFggZmq8LwLgZ9tjUV0d1M0tObN94dI9


Изложба скулптура 

ОТКРИВАНЕ: 18:00 часа 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“№1 

Преди да отпечатат книгата: 

Вечер – среща с читатели.Ваньо Вълчев ще чете творби от бъдещата си книга 

 

20-29 февруари 

11:30 -18:30 часа  

"Дружество на художниците - Бургас", ул. „Александровска“ №22  

Традиционна изложба "Млади автори" 

ОТКРИВАНЕ: 20 .02.-18:00 часа  

 

 

21 февруари/петък/ 

13:00часа 

Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Четиримата близнаци“ – музикална комедия за малки и големи от Георги Костов 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 

Премиера на стихосбирката „Алт“ – автор Роза Боянова 

Представя Иван Гранитски 

 

19:00 часа  

ДТ„Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“, № 36а 

НЧ „Пробуда 1880г-Бургас“ представя  

„Балкански синдром“ – от Станислав Стратиев 

Режисьор Христо Симеонов  

 

19:00 часа  

Културен център „Морско казино“,зала „Петя Дубарова“,ет.1 

Кино за приятели:прожекция на филма:ТАЗИ, КОЯТО НЕ СЪМ 

Вход: с билети 

 
 

22 февруари /събота/ 

11:00 часа  

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Магаренцето и звездата“ - куклен спектакъл 

 

11:30 часа  

РИМ – Бургас, Етнографска експозиция, ул. „Славянска“№69  

Лекция на тема „Тайнственият и непознат свят на влечугите», водена от представител на 

организацията «ЗмиярникЪ» 

Вход: за възрастни 2,00 лв., за учащи и пенсионери – 1,00 лв. 

 

 

23 февруари /неделя/ 

10:00 -18:00 часа 

Експо-център „Флора“ ,Приморски парк, зала  2 

„Моето образование в чужбина” - индивидуални консултации и срещи  

с университети - организатор :Cool Travel 



 

11:00 часа  

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Магаренцето и звездата“ - куклен спектакъл 

 

 

24 февруари /понеделник/ 

18 :00 часа 

КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1 

Творческа вечер „Зимата и морето с „Артпиерия“ и приятели“ 

Вход: свободен 

 

19:00 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“ , ул.„Цар Асен“ № 36а 
„ Лоши момчета“ от Рей и Майкъл Куни 

 

19:00часа 

Държавна Опера Бургас, ул.„Климент Охридски“ № 2 

„Кризисен Център“ – от Михаил Казаков  - гостуваТеатър „Васил Друмев“ - Шумен 

 

 

25 февруари/ вторник/ 

14:00часа 

Държавна Опера Бургас, ул.„Климент Охридски“ № 2 

„Макс и Мориц“ – опера за деца от Александър Йосифов  

 

19:00 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“ № 36а 

„Умопомрачение“ от Сам Бобрик – представя ТК „Вива Арте“ 

 

 

26 февруари /сряда/ 

11:00 часа 

Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1, зала ет.2 

Награждаване от национален конкурс "Магията на кукерската маска - да прогоним злото да 

бъдем по-добри" - организиран от читалище "Св. св. Кирил и Методий 1985" и Сдружение 

"Усмивка". Откриване на изложба-базар на маски. Събраните средства са за закупуване на 

инфузионна помпа за детска неонатология към УМБАЛ Бургас 

 

14:00часа 

Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Макс и Мориц“ – опера за деца от Александър Йосифов  

 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ 1 

Рьоне Шар – Поезия 

Представя Слави Томав 

 

18:00 часа 

Експо-център „Флора“ ,зала  2 

Филмът на Анри Кулев „Имало една война“ –премиера. 

На премиерата ще присъства Анри Кулев и част от актьорите, участвали във филма. 

Билети: на касата на Часовника, а в дните на прожекциите и на място, час преди началото. 

Редовен билет: 8лв.;  за учащи и пенсионери - 6лв. 

 

19:00 часа  



ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“ № 36а 

„Милионерът“ от Йордан Йовков 

 

 

27 февруари /четвъртък/ 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ №1 

„Вокалното стихосложение“ – книга за една нова стихотворна практика 

Автор Румен Денев - представя Лилия Христова  

 

18:00 часа 

КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“,ет. 1 
Клавирен рецитал на Анна Липяк с творби на Фредерик Шопен  

Вход: свободен 

 

18:00 часа  

Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1, зала ет.2 

НЧ „Фар 1946“  награждава участниците от V- тия конкурс за рисунка  

и литературна творба, посветен на Трети март  

 

18:00 часа 

Експо-център „Флора“ ,зала  2 

Филмът на Анри Кулев „Имало една война“ –премиера 

Билети: на касата на Часовника, а в дните на прожекциите и на място, час преди началото. 

Редовен билет: 8лв.;  за учащи и пенсионери - 6лв. 

 

19:00 часа 

Държавна Опера Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 
Танцова гала – със специалното участие на Марта Петкова – примабалерина на  

Софийската  Опера и балет  и участието на балета на Държавна опера – Бургас 

В програмата – шедьоври от световната балетна класика  

 

19:00 часа  

ДТ „ Адриана Будевска“, ул.“Цар Асен“ № 36а 

 „Албена“ от Йордан Йовков  

Организатор: Културна организация „Арт ателие” и Театър „ Българска армия” 

 

 

28 февруари / петък/   

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“№1 

„Антология на автори от Тополовград“- гостуват Николай Дялков и приятели 

Водещ Иван Кожухаров 

С участието на Димитър Тодоров, Росен Пурлантов , Светла и Наско Стоянови 

 

18:00 часа 

Експо-център „Флора“ ,зала  2 

Филмът на Анри Кулев „Имало една война“ –премиера 

Билети: на касата на Часовника, а в дните на прожекциите и на място, час преди началото. 

Редовен билет: 8лв.;  за учащи и пенсионери - 6лв. 

 

18:30 часа  

КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 

Концерт „Честит рожден ден. ИзгревЧет@ и приятели с песните на маестро Стефан Диомов“ 



Вход: свободен 

 

 

29 февруари /събота/ 

11:00 часа  

Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 

„Тумба лумба“ - куклен спектакъл  
 

 

18:00 часа 

Експо-център „Флора“, зала  2 

Филмът на Анри Кулев „Имало една война“ – премиера 

Билети: на касата на Часовника, а в дните на прожекциите и на място, час преди началото. 

Редовен билет: 8лв.;  за учащи и пенсионери - 6лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата, които ще бъдат 

публикувани своевременно. 

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ: 

 

ГАЛЕРИЯ НА ДБХ БУРГАС 

ул. „Александровска“ № 22 

Телефон: (056) 84 05 48 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПЕТКО ЗАДГОРСКИ“ БУРГАС 

ул. „Митрополит Симеон“ № 24 

Телефон: (056) 84 21 69 

e-mail: burggallery@abv.bg  

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БУРГАС 

ул. „Славянска“ № 69 

Телефони: +359 56 82 03 44, +359 56 84 25 82 

 

МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР 

ул. „Гладстон“ № 39 

Телефон:056 840 790 

 

ТЕАТРИ 

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“ 

ул. „Цар Асен I“ № 28А 

Телефон: 056 84 60 40 

056 84 14 81 

 

ДЪРЖАВНА ОПЕРА БУРГАС 

ул. „Климент Охридски“ № 2 

Телефон: 056 84 17 40 

 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР  



ул. „Климент Охридски“ № 2 

Телефон: (056) 84 12 35 - каса 

(056) 84 07 35 

 

ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“ 

площад „Тройката“ № 1 - Културен дом на нефтохимика 

Телефон: 056 844 274 

 

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО“ 

Приморски парк 

Телефон: 056 911 868 

 

 

 
 

 

 


	ОБЩИНА БУРГАС
	„Макс и Мориц“ – опера за деца от Александър Йосифов
	„Макс и Мориц“ – опера за деца от Александър Йосифов
	18:00 часа
	Дом на писателя, ул. „Вола“ 1
	Рьоне Шар – Поезия
	Представя Слави Томав

