
 

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 

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
Септември 2020 година 

 

 1 – 8 септември 
  
Алея пред КЦ „Морско казино“ 

Фотоизложба „Вдъхновението Деултум“ 

 40 години археологически проучвания 

  

1 – 19 септември 
 

10:00 часа до 18:00 часа 

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

 

1 – 30 септември 

 

9:00 часа – 18:00 часа 
Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски",ул. „Митрополит Симеон“ № 24 

ет. III 

постоянна експозиция "Странджанска икона" 

 

9:00 часа – 21:00 часа 

Парк Езеро 

Фестивал на пясъчните фигури 

Цени за посещение: 

- Деца до 7 - год. възраст и хора в неравностойно положение - безплатно; 

- Деца 7-18 год. - 1,5 лв. 

- Пенсионери - 1,5 лв. 

- Група над 10 човека - 2,5 лв. 

- Нормален билет - 3,5 лв. 

- 2 възрастни + дете над 7-год. - 7 лв. 

- 2 възрастни + 2 деца над 7-год. - 8,5 лв. 

- 2 възрастни + 3 деца над 7-год. - 10 лв. 

 

10:00 часа - 18:00 часа 

КЦ „Морско казино“, Фоайе на зала „Георги Баев“, ет. 0 
„Да узнаем, докато играем“ 

Изложба на детски играчки от древността до вчера 

Вход: свободен 

 

10:00 часа - 20:00 часа 

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

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

Вход: с билети 

 

10:00 часа - 20:00 часа 

http://www.burgas.bg/


КЦ „Морско казино“, Зала „Христо Фотев“, ет. 0 
„Snake House”. Изложба на отровни змии 

вход: с билети 

 

1 септември - вторник 

 

19:00 часа 

Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6, Арт градина 

Дни на изкуствата в Галерия „Георги Баев“ 

Заключителна изложба и прожекция на създадените анимации 

 

20:00 часа 

Летен театър, Приморски парк 

Моноспектакъл на Недялко Йорданов "Още ме има, още съм жив" 

В моноспектакъла са включени творби от книгите "Живей, живот", "67 сутрини", 

"Сребърна любов" и "Пепел ми на езика". На рояла ще бъде Хайгашот Агасян, 

с когото поетът е в творчески тандем от много години 

Билети каса Часовника 

  

2 септември - сряда 

 

18:30 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1  

Откриване на "Наистина ли си отива лятото" 

Бургаска поезия и Клод Дебюси - на пианото Милена Коларова  

 

18:30 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2 

Държавен куклен театър 

„Макс катеричката  и орехотрошача“ 

 

 2 - 4 септември 

 

21:00 часа 

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк 
„Лятно кино под звездите“ - вечер на корейското кино 

 

3 септември – четвъртък 

 

10:30 часа – 18:30 часа 

Дружество на бургаските художници, ул. „Александровска“ № 22 

Откриване на национална изложба - биенале "Приятели на морето" 

 

20:00 часа 

Летен театър, Приморски парк 

Христо Гърбов в комедията "Помощ, жена ми е луда" 

Участват: Христо Гърбов, Ясена Господинова, Йовко Кънев, Ралица Константинова, 

Петя Венелиновa, Тихомир Благоев, Ивайло Спасимиров 

Билети каса Часовника 

 

4 септември - петък 

 

18:00 часа 



Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски",ул. „Митрополит Симеон“ № 24 
Национална изложба "Приятели на морето" за съвременно българско изкуство - живопис, 

графика, скулптура 

ОТКРИВАНЕ 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
Премиера на "Ритуални измивания по листи"  

Гостува д-р Георги Мишев от Пловдив 

Представя Айше Рубева 

 

18:00 часа 

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк 
„Любов на жена“ - моноспектакъл на Геновева Диманова 

 

5 септември – събота 

 

11:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1 

Държавен куклен театър представя 

„Принцесата и граховото зърно“ 

 

18:00 часа 

НЧ „Пробуда 1931”, с. Твърдица 
Поднасяне цветя на паметника на -първия български шампион по борба " Никола Станчев. 

Празничен концерт с участието на Пенсионерски клуб " Никола Станчев "и оркестър " 

Нашенци " с певица  Катя  Георгиева. 

 

21:00 часа 

Открита сцена „Охлюва”, Приморски парк 
Премиера на документалния филм „1975 - 2020, Историята“ 

Режисьор: Красимир Марчев 

 

5 – 30 септември 

 

9:00 часа – 18:00 часа 
Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски",ул. „Митрополит Симеон“ № 24 

ет I - Национална изложба "Приятели на морето" за съвременно българско изкуство - 

живопис, графика, скулптура 

eт. II - Национална изложба "Приятели на морето" за съвременно българско изкуство - 

живопис, графика, скулптура 

 

6 септември – неделя 

 

135 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО 

НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ 

 

ПРОГРАМА 

 

  

10:30 часа 

Площад „Атанас Сиреков” 

Ритуал по издигане на националния флаг на Република България 

и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас 



 

10:30 часа 

ж.к. „Меден Рудник“ до СУ „Петко Росен“ 
Празничен концерт с участието на Катя Георгиева и оркестър "Нашенци", група 

"Авалон", фолклорна формация "Чинките" и вокално студио "Примо" при читалище "Св. св. 

Кирил и Методий 1985". 

 

11:00 часа 

Военен клуб – Бургас, ул. „Христо Ботев” № 48 

Заупокойна молитва за загиналите в Сръбско-Българската война 1885 година и ритуал по 

полагане на венци и цветя пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк 

 

11:30 часа 

Площад „Атанас Сиреков“ 

Голямото хоро на Бургас с участието на ПФА „Странджа“ 

 

19:00 часа 

кв. Ветрен, площада до ОУ „Христо Ботев“ 

Празничен концерт и заря по повод 100 години от основаването на кв. Ветрен 

 

11:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1 

Държавен куклен театър представя  

„Полицаят Артър и неговият кон Хари“ 

 

7 - 10 септември 

 

20:30 часа 

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк 

„Лятно кино под звездите“ - вечер на японското кино 

 

8 септември - вторник 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
„Да изпратим лятото с кънтри настроение“ - концерт на Лили Друмева О‘Райли 

С участието на Марияна Добрева  

  

18:00 часа 

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк 

Концерт на Бургаския духов оркестър 

 

9 септември - сряда 

 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
Моноспектакъл на Валентин Дишев 

по неговата книга с поезия „Янос“ 

 

9 – 30 септември 
  
Алея пред КЦ „Морско казино“, Приморски парк 

Фотоизложба „60 години Професионална гимназия по строителство, архитектра 



и геодезия „Кольо Фичето“ - Бургас“ 

 

10 септември - четвъртък 

 

17:00 часа - 19:00 часа 

Галерия „Неси“, ул. „Хан Крум“ № 3 / ул. „Александровска“ 

Изложба-Пена Николова 
 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
„Вселената е крайна и все пак няма граници“- есета 

Гостува Мая Горчева от София 

Представя Юлиан Жилиев 

 

20:00 часа 

Летен театър, Приморски парк 

Концерт - спектакъл "Обичам Бургас" 

с участието на Тони Димитрова, Стефан Илчев, 5-те сезона, Георги Дюлгеров, Фортисимо, 

Кристина Дончева,Вениамин Димитров, Галя Ичеренска, Яни Николов, Йордан Марков, ДВГ 

" Изгревчета", Espose Team и XNRG crew, Клуб по спортни танци "Бургас 1975" 

Клуб по спортна акробатика "Нефтохимик - 2011 

Билети каса Часовника 

 

11 септември - петък 
 

10:00 часа 

НЧ "Св. св. Кирил и Методий 1985", к-с "Меден рудник" 

Oбразователен спектакъл "Левски и Ботев на живо, представени от Захари Стоянов", с 

участието на д-р Искрен Красимиров 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
Поетична вечер „Дубльор за ада“ - гостува Анжела Димчева от София 

Представя Роза Боянова  

 

 18:30 часа 

 КЦ „Морско казино“, Зала „Георги Баев“, ет. 0 
Изложба от съкровищницата на Фара – картини на известни бургаски художници 

По повод 100 годишнината на Черноморски фар 

Официално откриване 

  

12 септември - събота 
  
20:30 часа 

 Открита сцена „Охлюва”, Приморски парк 
Музикално-сценичен спектакъл „Седемте чудеса на България” 

 

 12 – 30 септември 

  
10:00 до 18:00 часа 

 КЦ „Морско казино“, Зала „Георги Баев“, ет. 0 
Изложба от съкровищницата на Фара – картини на известни бургаски художници 

По повод 100 годишнината на Черноморски фар 

 



14 септември - понеделник 

 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
„Признание“ – млада бургаска поезия - Автор Галина Григорова 

Представя Денчо Михов 

С участието на Фани Георгиева 

  

19:00 часа 

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

Дни на руската клавирна музика 

 

17 септември - четвъртък 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
Премиера на „Светлопис“, стихосбирка 

Автор Борис Бухчев   

Представя Боян Чимов 

 

20:00 часа 

Летен театър, Приморски парк 

„Баща ми се казва Мария“ - Продукция на : ДКТ „К.Величков“- Пазарджик  

Разпространява : Театър Мелпомена  

Музика : Христо Намлиев 

Сценография : Анелия Райкова 

Костюми : Лиляна Гергишанова 

Актьори :Станимир Гъмов , Румен Угрински , Стефан Рядков ,  

Петьо Петков - Шайбата , Жанина Стоилова и Невена Бозукова 

Билети каса Часовника 

 

17 - 22 септември 

 

16:00 часа 

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

DOCK 2020 

Международен фестивал за документално историческо кино в Бургас 

 

19 септември – събота 

 

11:00 часа 

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

„Рибарят и златната рибка“ 

 

21:00 часа 

Летен театър, Приморски парк 

Intelligent Music Project - live in Burgas 

Към чудовищния глас на Rainbow ще се включат едни от наи-добрите български музиканти: 

Стоян Янкулов – Стунджи, Бисер Иванов, Боби Косатката, Иво Стефанов, Ивайло 

Звездомиров, Славин Славчев, Лина Никол и Самуел Ефтимов 

Билети: https://bit.ly/2BRYxs0 

 

20 септември – неделя 

11:00 часа 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2BRYxs0%3Ffbclid%3DIwAR1ZAMguPCgJbkKHk-5nxkIwnlkVTNzkzNJEmYqiYL5W1SJB1R8xI2ZzL0Q&h=AT1YDIF-eNJvzZ8TcomzmeBG297U0pNYUbbgAMHx9MHcQcO9opFIOsd6AG0ITE_A3kbhdsv8T1nIJu_f73c9EPS8xmf1Hx-NK33fTye1aXl8b7ogtGPcFlEkXnv6hN6A6FMg


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

„Рибарят и златната рибка“ 

 

20:00 часа 

Летен театър, Приморски парк 
„Чаплин - Уникален мюзикъл, в който се преплитат всички видове изкуства, разказващ за 

живота на най-големия комик за всички времена Чарли Чаплин 

В главната роля Мариан Бачев в компанията на великолепната трупа на варненската опера 

Начало : 20:00 часа 

Билети: https://www.eventim.bg/bg/bileti/chaplin-myuzikl-ot-kris-krtis-burgas-leten-teatr-

555263/event.html 

 

22 септември - вторник 
 

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

18:00 часа 

Парк комплекс "Славейков" 

Празничен концерт „112 години независима България“ - 

Участват: Александра Димитрова, Лазар Налбантов, Оркестър "Жарава", Хор "Самодивски 

огън" при НЧ "Пенчо Славейков 1983" с р-л Стойко Василев, Танцов състав "Младост" с р-л 

Маргарита Колева 

 

23 септември - сряда 

 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
Премиера на „Мястото Янтара“, роман - Автор Керана Ангелова 

Представя Добрина Топалова 

С участието на Аглика Бояджиева 

 

24 септември - четвъртък 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
Премиера – "На покрива", разкази - Автор Стана Апостолова 

Представя Борис Събев  

 

25 септември – петък 

 

19:30 часа 

Летен театър, Приморски парк 
Забраненото шоу на Рачков 

Билети : https://grabo.bg/burgas/shouto-na-rachkov-

03sth4t?fbclid=IwAR1jgzKJ4j2xiSOFDf9_XzluKg_9S5Jowf-1lT6i1TeAvgxBh-u1VBmQ624 

 

26 септември - събота 

 

11:00 часа 

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

„На двора“- театрално представление 

 

17:00 часа - 19:00 часа 

Галерия „Неси“, ул. „Хан Крум“ № 3 / ул. „Александровска“ 

https://www.eventim.bg/bg/bileti/chaplin-myuzikl-ot-kris-krtis-burgas-leten-teatr-555263/event.html
https://www.eventim.bg/bg/bileti/chaplin-myuzikl-ot-kris-krtis-burgas-leten-teatr-555263/event.html
https://grabo.bg/burgas/shouto-na-rachkov-03sth4t?fbclid=IwAR1jgzKJ4j2xiSOFDf9_XzluKg_9S5Jowf-1lT6i1TeAvgxBh-u1VBmQ624
https://grabo.bg/burgas/shouto-na-rachkov-03sth4t?fbclid=IwAR1jgzKJ4j2xiSOFDf9_XzluKg_9S5Jowf-1lT6i1TeAvgxBh-u1VBmQ624


Изложба-Румен Петков 

Вернисаж 

 

27 септември – неделя 

 

11:00 часа 

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

„На двора“- театрално представление 

 

28 септември - понеделник 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
„Идея за проза“ – на Джорджо Агамбен 

Експозе на Слави Томов  

 

29 септември - вторник 

 

18:00 часа  

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
Представяне на списание „Море“ и алманах „Бургас“ 

Закриване на "Наистина ли си отива лятото" 

 

30 септември – сряда 

 

20:30 часа 

Летен театър, Приморски парк 
Концерт на Тоника Домини и приятели "Спомен за Гого" - Със специалното участие на: 

Веселин Маринов, Тони Димитрова, Нели Рангелова, Стефан Диомов 

Билети каса Часовника 

 

Регулярни събития: 

 

Всяка сряда 

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

от 10:00 часа до 13:00 часа 
Арт ателие „ЦвЕтНо“ с ръководител Таня Стоянова 

За записване: 0889444819 

 

Всяка сряда и четвъртък 

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

от 18:30 часа 
“Wine Gogh” Ателие за рисуване и вино 

За записване: 0889444819 и 0888282773 


