
ЕЖЕСЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН 

31 август – 6 септември 

 

 

 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 август – 30 септември 

 

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. 

 

1 – 30 септември 

 

от 10:00 до 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 

 

1 – 30 септември 
 

10:00 до 20:00 часа 

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

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

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 – 30 септември 
 

10:00 до 20:00 часа 

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

вход: с билети 

  

2 - 4 септември 

 

21:00 часа 

КЦ „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“ 
„Лятно кино под звездите“ - вечер на корейското кино 

 

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“ 

 

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 

 

3 - 5 септември 

спортен център "Изгрев" 

Детски футболен турнир "Зелен Бургас“ 

 

4 септември /петък/ 

 

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 

ет. III - постоянна експозиция "Странджанска икона" 

 

 

10:00 часа - 19:00 часа 

Етнографски музей - Бургас, ул. "Славянска" 69 
Представяне на интериор на бургаската градска къща от XIX век 

 

16:00 часа - 22:00 часа 

Морска гара 
TEEN BOOM FEST 2020 

 

18:00 часа 

пред сградата на БХГ „“Пртко Задгорски“ 
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 

 

18:30 часа - 23:00 часа 

Графична база "Тодор Атанасов" - Бургас 
Локум Фест 2020 - Локумена революция 

 

21:00 часа 

HashtagPAVILION 
Jeremy? LIVE Concert at HashtagPAVILION & Afterparty DJ Stenly 

 

21:00 часа 

Открита сцена „Охлюва“,  Приморски парк  
„Лятно кино под звездите“ 

Вечер на корейското кино 

Прожекция на филма „Малката гора” (2018) – драма 

 

5 септември – събота 

 

10:00 часа - 17:30 часа 

БХГ „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“ 24 

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" ЗА СЪВРЕМЕННО 

БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО - ЖИВОПИС, ГРАФИКА, СКУЛПТУРА 



10:00 д- 19:00 часа 

Етнографски музей - Бургас, ул. "Славянска" 69 

Представяне на интериор на бургаската градска къща от XIX век 

 

11:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1 

Държавен куклен театър представя 

„Принцесата и граховото зърно“ 

 

16:00 часа - 22:00 часа 

Морска гара 
TEEN BOOM FEST 2020 

 

17:00 часа - 23:00 часа 

Графична база "Тодор Атанасов" - Бургас 
Локум Фест 2020 - Локумена революция 

 

18:00 часа 

Остров „Света Анастасия“ 
Островно DJ парти 

 

18:30 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2 

Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“. 

 

21:00 часа 

КЦ „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва” 

 

Премиера на документалния филм „1975 - 2020, Историята“ 

Режисьор: Красимир Марчев 

 

21:30 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, открита сцена  

Театрално-музикален пърформанс „ЧАСТ ОТ КОЛЕКЦИЯ„ 

 

6 септември – неделя 

 

135 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО 

НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ 
 

 

10:00 часа - 17:30 часа 

БХГ „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“ 24 

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" ЗА СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО 

ИЗКУСТВО - ЖИВОПИС, ГРАФИКА, СКУЛПТУРА 

 

10:00 д- 19:00 часа 

Етнографски музей - Бургас, ул. "Славянска" 69 

Представяне на интериор на бургаската градска къща от XIX век 

 



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 

 

11:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1 

Държавен куклен театър представя  

„Полицаят Артър и неговият кон Хари“ 

 

11:30 часа 

Площад „Атанас Сиреков“ 

Голямото хоро на Бургас с участието на ПФА „Странджа“ 

 

18:30 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2 
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“. 

 

19:00 часа 

кв. Ветрен, площада до ОУ „Христо Ботев“ 

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


