
Ежеседмичен бюлетин 

21 – 27 септември 

 

14 – 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 
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 - 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 вестник „Черноморски фар“ 

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

Алея пред КЦ „Морско казино“, Приморски парк 
Фотоизложба „60 години Професионална гимназия по строителство, архитектра 
и геодезия „Кольо Фичето“ - Бургас“ 

21 септември – понеделник 

18:00 часа 
галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6 
Изложба фотографии Photoschool 
Откриване 

20:00 часа 
Летен театър, Приморски парк 
Откачена фамилия - Комедия по Рей Куни в Бургас 
Билети на каса “Часовника” и в деня на събитието на каса Летен театър от 18:00 часа 



тел. за връзка - 0898420537 

16:30 часа – 18:30 часа 
КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 
Международен фестивал на историческото документално кино – Бургас DOCK 2020 
16:30 часа - Прожекция на филма „Възможни разстояния“ 
17:15 часа - Прожекция на филма „Северна Корея в епохата на Чучхе“ 
Вход: Свободен 

18:00 часа 
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1 
Световен ден на мира - БУРГАС'2020 
Световен ден на мира чрез култувиране на състрадание 
Лектор: Яна Янева 
Вход: с регистрация 

18:00 часа - 21:45 часа 
Експозиционен център Флора Бургас, Приморски парк 
Международен фестивал на историческото документално кино – Бургас DOCK 2020 
18:00 часа - Разстоянието между мен и мен / The Distance Between Me and Me 
19:30 часа - Процесът / The Trial 

22 септември - вторник 

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ 

ПРОГРАМА 

10:30 часа 
пл. "Атанас Сиреков" 
Ритуал по издигане на националния флаг на Република България, флаговете на 
Европейския съюз и на Община Бургас. 
Празничен молебен за благоденствието на Независима България. 

11:00 часа 
Военен клуб - Бургас, ул. "Христо Ботев" № 48 
Ритуал по полагане на венци и цветя на паметника на 24-ти черноморски пехотен полк в 
памет на загиналите за защита на Българската независимост. 

11:30 часа 
пл. "Св. св. Кирил и Методий" 
"С песните през вековете" 
Празничен концерт с участието на Илия Луков. 

11:30 часа 
пл. "Св. св. Кирил и Методий" 
РИМ Бургас, Историческа експозиция представят "Оръжия на българската армия от 
периода на обявяване 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 

10:00 часа - 18:00 часа 
Бургаски ден без автомобили 2020 
По повод 22 септември – Европейския ден без автомобили 
Шествието от „триъгълника“ зад ОУ „Коджакафалията“ - кръстовището на бул. „Стефан 
Стамболов“ и ул. „Цар Симеон I“. 
Маршрутът е следният: бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Славянска“, ул. „Михал Лермонтов“, 
ул. „Метрополит Симеон“, ул. „Славянска“, ул. „Софроний“, ул. „Цар Симеон I“ (обратно към 
старта кръстовището с бул. „Стефан Стамболов“). 

13:00 часа 
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1 



Уъркшоп с Блажка Димитрова 
Вход: с регистрация 

15:00 часа – 18:00 часа 
КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 
Международен фестивал на историческото документално кино – Бургас DOCK 2020 
15:00 часа - Прожекция на филма: „От града към света“ 
16:30 часа - Прожекция на филма: „Олово срещу словото“ 
Вход: Свободен 

18:00 часа - 20:15 часа 
Експозиционен център Флора Бургас, Приморски парк 
Международен фестивал на историческото документално кино – Бургас DOCK 2020 
18:00 часа - Денят на жената / Woman's Day филм 

19:30 часа - Тръмп: Анатомията на един мъж / Trump: The Anathomy of a Man филм 

22 - 27септември 

9:00 часа – 18:00 часа 
галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6 
Изложба фотографии Photoschool 
Вход: свободен 

23 септември - сряда 

17:00 часа – 19:30 часа 
галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32 
Изложба - живопис на Милко Божков 

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 

18:30 часа - 22:30 часа 
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6 
“Wine Gogh” Ателие за рисуване и вино 
Галерия „Георги Баев“, ет. 0 
За записване: 0889444819 и 0888282773 

20:00 часа – 23:00 часа 
Летен театър, Приморски парк 
Да си спомним за Тодор Колев 

23 - 27 септември 

10:00 часа - 19:00 часа 
Морска гара Бургас 
Port Auto Show Burgas 2020 - Автоизложение 

24 септември - четвъртък 

18:00 часа  
Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 
„На покрива – разкази 
Премиера 
Автор: Стана Апостолова 
Представя: Борис Събев 

18:30 часа - 22:30 часа 
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6 
“Wine Gogh” Ателие за рисуване и вино 



Галерия „Георги Баев“, ет. 0 
За записване: 0889444819 и 0888282773 

19:00 часа - 22:00 часа 
Papa Beer, ул. „Милин Камък“ № 1 
Kaloyan Live 

20:00 часа - 21:30 часа 
Летен театър, Приморски парк 
Концерт - спектакъл  “Споделено” 
Орлин Горанов и “Акага” 

25 – 27 септември 

СПОРТЕН УИКЕНД 

25 септември – петък 

19:00 часа 
Държавна опера – Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 
„ЛАТИНО ПУЛС“ 
Диригент - СВИЛЕН СИМЕОНОВ; Концертмайстор - ВАНЯ ЗЛАТЕВА; Хореография - 
ГАЛИНА КАЛЧЕВА; Аранжименти - СВИЛЕН СИМЕОНОВ; Солист - Ралица Петкова - 
електрическа и акустична цигулка 

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 
В деня на събитието, от 18:00 часа, на каса Летен театър 

20:00 часа - 21:30 часа 
Експозиционен център Флора Бургас, Приморски парк 
Приятно ми е, Ива! - спектакъл 

26 септември - събота 

10:00 часа - 18:00 часа 
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк 
Трето издание на специализираното търговско изложение за детски стоки и услуги - "Бебе 
Зона" 

11:00 часа 
Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ № 2 
„На двора“- театрално представление 

11:00 часа - 13:00 часа 
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6 
Арт Ателие ЦвЕтНо с Таня Стоянова 
За записване: 0889444819 

16:00 часа 
кв. Лозово 
100 г. от основаването на Лозово и 90 г. от създаването на НЧ „Тракия - 1930“ 

17:00 часа - 19:00 часа 
Галерия „Неси“, ул. „Хан Крум“ № 3 / ул. „Александровска“ 
Изложба - Румен Петков 
Вернисаж 

17.30 часа 
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк 
Европейски ден на езиците Бургас 2020 

23:00 часа 



Fabric Club, бул. „Стефан Стамболов“ № 53 
Любо Киров 

 
СПОРТЕН УИКЕНД 
спортни събития 

ЗОНА: ЕКСПО ЦЕНТЪР „ФЛОРА“ 
10:00 часа - Тренировка по пилатес – Студио „София“, Спортен център – Бургас 
10:30 часа - Велотур – Колоездачен клуб „Черноморец“ – Бургас 
Маршрут: Експоцентър „Флора“, алеята зад Пантеон край „Барабар“ до Културен център 
„Морско казино“ 
11:30 часа - Демонстрация на Клуб по спортна акробатика „Бургас“ 
12:30 часа - Демонстрация на Спортен клуб „Кудо – Бургас“ 
13:00 часа - Гимнастика за деца – Студио „София“, Спортен център – Бургас 

ЗОНА: ПЛУВЕН КОМПЛЕКС „ФЛОРА“ 
11:00 часа - Откриване на златна плоча за световен рекорд – 50600 м – непрекъснато 12-
часово плуване в 50-метров басейн на Цанко Цанков 
11:30 часа - Открит урок по плуване на Цанко Цанков за деца от ПК „Черноморец“, ПК 
„Бриз“, ПК „Метропол“, ПК „Акулите“, ПК „Започни да плуваш“, КВС „Бургас“ и ПК 
„Нефтохимик“. 
Представяне на клубовете по водна топка: КВТ „Черноморец“, СКВТ „Нептун“, КВТ „Арена 
Бургас“ 

ЗОНА: ПАНТЕОНА 
11:30 часа - Демонстрация на Спортен клуб по текбол – Бургас 
12:00 – 13:00 часа - Демонстрации на деца от футболните академии „Звездичка“ и 
„Нефтохимик 1962“ 

ЗОНА: ЛЕТЕН ТЕАТЪР 
10:00 часа - Открита тренировка – Клуб „Зумба ФИТ“ – Бургас 
12:30 часа - Художествена гимнастика – Спортен клуб „Олимпия“ 
13:00 часа - Художествена гимнастика – Спортен клуб „Черноморец“ 
16:30 часа - Представяне на Спортен клуб „Бушидо Бургас“ 
(на тревната площ край алеята към входа на Летен театър) 
17:00 часа - Тренировка по Power Pilates 
18:00 часа - Представяне на Спортен карате клуб „Киокушин спирит“ 
18:30 часа - Демонстрация на Канго Джъмпс 

ЗОНА: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО“ 
16:00 часа - Модерен балет с елементи на гимнастика 
18:00 часа - Демонстрация на Фехтовален клуб „Корсар“ 

27 септември – неделя 

10:00 часа - 18:00 часа 
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк 
Трето издание на специализираното търговско изложение за детски стоки и услуги - "Бебе 
Зона" 

11:00 часа 
Държавен куклен театър, ул. „Климент Охридски“ №2 
„На двора“- театрално представление 
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