
 
 

КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019 г. 

 
 
20 ноември 2019 г. (сряда) 
17:00 ч., сцена пред Община Велико Търново 
 „Коледна въртележка“ - запалване на коледните светлини 
Програма с участието на Театър ВЕСЕЛ, коледни фойерверки 
 
17:30 ч., РНБ „П. Р. Славейков“ 
Представяне на книгата на Милка Денева "Ние, ловците" и изложба от картини 
на Дешка Денева 
 
18:00 ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Концерт на преподаватели и техни ученици от   СУ "Емилиян Станев" – Велико 
Търново, посветен на Деня на християнското семейство  
 
18:00 ч., Голяма зала на Община Велико Търново 
Концерт, организиран от Градски ученически парламент 
 
21 ноември 2019 г. (четвъртък) 
11.00 ч., Репетиционна зала НЧ „Надежда-1869” 
„Ден на Християнското семейство”  
Концерт, съвместна инициатива на НЧ „Надежда-1869”, Съюз на слепите в България и 
Лайънс клуб „Велико Търново-Арбанаси”  
 
16:00 ч., Ритуална зала на Община Велико Търново 
Ден на християнското семейство 
 
17:00 ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
ІV национално биенале на рисунката Велико Търново 2019 
 
19:00 ч., ДКС „Васил Левски“ 
Концерт „На 8 рояла“ за 16 пианисти и 32 ръце. Диригент Григор Паликаров 
от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 
 
26 - 30 ноември 2019 г. (вторник – неделя) 
17:00 ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
„Историческо величие“  
Интерактивна изложба на историческо изкуство - картини, съкровища, предмети и 
литература; образователни програми и анимация за деца 
 
Програмата на изложба „Историческо величие“ във Велико Търново:  
Вторник: 
17:00-19:00ч.: Обиколка на изложбата с екскурзовод, завършваща със спектакъл 
„Различните периоди в живота на воина и техните особености“. 
19:00-20:00ч.: Обучение по стрелба с лък. 



Сряда: 
17:00-19:00ч.: Обиколка на изложбата с екскурзовод, завършваща със спектакъл 
"Воински титли, организация и йерархия при древните българи".  
19:00-20:00ч.: Обучение по стрелба с лък. 
Четвъртък: 
17:00-19:00ч.: Обиколка на изложбата с екскурзовод, завършваща със спектакъл "Какво 
е да си български воин – философска система и ценности“.  
19:00-20:00ч.: Обучение по стрелба с лък. 
Петък: 
17:00-19:00ч.: Обиколка на изложбата с екскурзовод, завършваща със спектакъл "Какво 
е Велика България и как да я изградим в себе си“.  
19:00-20:00ч.: Обучение по стрелба с лък. 
Събота: 
10:00-17:00ч: Обиколка на изложбата с екскурзовод и обучение по стрелба с лък. 
Билети за изложбата:  
За деца до 7 години - безплатно; 
За възрастни - 10 лв.; 
 
27 ноември 2019 г. (сряда) 
16.00 ч., Библиотеката на НЧ „Надежда-1869” 
„В търсене на Холивудския прислужник”  
Представяне на книгата от Христо Добротинов 
 
17:30 ч., Читалнята на РНБ „П. Р. Славейков“, ул. „Иванка Ботева“ 2  
Представяне на сайта „Активна историческа карта“  
 
28 ноември 2019 г. (четвъртък) 
17:30 ч., РНБ „П. Р. Славейков“ 
Представяне на Йорданка Ненчева и стихосбирката „Солени времена“ с поетична 
наздравица и представяне на изд. „Корс“ от Маргарита Сариева 
 
18:00 ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Концерт камерна класическа музика на трио Анна Фурнаджиева –цигулка,  
Франческо Мариоци –виолончело (Италия), Тодор Петров – пиано. Концертът се 
посвещава на 210-годишнината от смъртта на Йозеф Хайдн (31 март 1732 - 31 май 
1809) и 210-годишнината от рождението на Феликс Менделсон  Бартолди  (3 февруари, 
1809 - 4 ноември  1847). В програмата: 1.Йозеф Хайдн:  Трио 18 №30 в ми бемол 
мажор; Алегро молто-Ларго- Престо; Трио 15 №28  във фа диез минор; Модерато-
Ларго-Темпо ди минуетто. 2.Феликс Менделсон Бартолди: Трио №1 оп.47  в ре минор; 
Алегро молто-Скерцо-Анданте состенуто-Ун  поко модерато-Алегро молто 
 
19:00 ч., ДКС „Васил Левски“ 
„Лебедово езеро“ и „Лешникотрошачката“  
Руски държавен балет на лед, Санкт Петербург 
 
 
29 ноември 2019 г. (петък)    
17:00 ч., парк „Марно поле“ 
Откриване на Коледния базар с участието на Джуниър бенд при СУ „Емилиян 
Станев“ 



 
19:00 ч., ДКС „Васил Левски“ 
„Шоу без име“ 
Благотворителен концерт-спектакъл на трупата на Нешка Робева 
 
4 декември 2019г. (сряда) 
16:00ч., РИМ-Велико Търново 
Предаване на дарение на бюст, изработен от комитет „Сава Муткуров“ и 
откриване на изложба с някои от ордените на генерала. Събитието се провежда във 
връзка с рождения ден на ген.Сава Муткуров 
 
17:30ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Изложба икони, изписани от деца, възпитаници на неделното училище във Велико 
Търново. Изложбата е в чест на 180 години от основаването на Славянобългарското 
църковно училище при храм ”Св.Никола” 
 
18:00 ч.,  Художествена галерия "Борис Денев"  
„Дипломация и изкуство“ 
Представителна експозиция от богатия художествен фонд на Министерството на 
външните работи по повод 140 години от създаването на българската дипломатическа 
служба 
 
5 декември 2019г. (четвъртък) 
17:30ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Родопа планина – една голяма любов 
фотоизложба Мирослав Момински  
 
18:00ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Представителна изложба на преподаватели  от факултет по изящни изкуства  към 
Тракийски университет  град Одрин, Турция 
 
8 декември 2019г. (неделя) 
19:00 ч., пл. „Цар Асен І“ 
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ 
 
 11 декември 2019г. (сряда) 
17:30ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Багри от долината 
Представителна експозиция от фонда на Художествена галерия – Казанлък 
 
18.00 ч., театрален салон на НЧ „Надежда-1869” 
 Коледен концерт „Надежда и приятели”  
С участието на формациите при НЧ „Надежда-1869” и гости 
 
12 декември 2019 г. (четвъртък) 
14.30 ч., Библиотеката на НЧ „Надежда-1869” 
Коледна работилница  
С участието на Читателския клуб на НЧ „Надежда-1869” 
 
12 – 20 декември 2019 г. 



Фоайе на РНБ „П. Р. Славейков“ 
„Коледна магия“ 
Изложба-базар на Клуб по битова култура при НЧ „Надежда-1869“ 
 
13 декември 2019г. (петък) 
17:30ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Коледен концерт на хор „Търновград“ 
Диригент Кремена Павлова 
 
14 декември 2019 г. (събота) 
10:30 ч., Община Велико Търново, ІІІ етаж 
Детска коледна работилничка  
 
14-15 декември 2019 г. (събота – неделя)  
10:30 ч., Голяма зала на Община Велико Търново  
Пети национален конкурс за вокално и танцово изкуство „Звезден сблъсък“ 
 
16 декември 2019 г. (понеделник) 
17:00ч., голяма зала на Община Велико Търново 
Ежегоден коледен концерт и отбелязване на 117 години от учредяване на 
Туристическо дружество „Трапезица“ 
 
18:00 ч., салон на НЧ „Искра“ 
„Коледа, здравей!“ 
Спектакъл на Театрално студио „Усмивка“с ръководител Милен Иванов и концерт на 
Балетна формация „Полиденс“ с ръководители Виргиния, Сергей и Мария Казарини 
 
18:30 ч., ДМТ „К.Кисимов” 
Коледен концерт на балетна школа „Класико” при НЧ”Надежда 1869”  
 
18:30 ч., салон на ЦПЛР – ОДК 
Коледен концерт на ДЮФА „Българче“ 
 
17 декември 2019 г. (вторник) 
15:00 ч., фоайе ІІ етаж на Община Велико Търново 
Изложба на сурвакници „От Коледа до Васильов ден“ 
 
17:00ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Натални рисунки 
Изложба на Костадин Млячков 
 
17:30 ч., Голяма зала на Община Велико Търново  
„Заедно на Рождество“  
Рождествен концерт на Музикална школа „Елита“ 
 
19:00 ч., МДТ „Константин Кисимов“ 
Коледен концерт на СУ „Емилиян Станев“ 
 
18 декември 2019 г. (сряда) 
16.00 ч., Библиотеката на НЧ „Надежда-1869” 



„Ние ловците”  
Представяне на книгата от Милка Денева 
 
18:30 ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Коледен концерт на хор „Кантилена“ при НЧ „Искра-1896“ – Велико Търново 
Диригент Анета Павлова 
 
19:00 ч., МДТ „Константин Кисимов“ 
Коледен концерт на Биг бенд Велико Търново с участието на Стефка Оникян 
 
18:00 ч. Голяма зала на Община Велико Търново 
Коледен концертна Балетна формация „Виргиния балет“ при Младежки дом – 
Велико Търново 
 
19 декември 2019г. (четвъртък) 
17:30ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Изложба и представяне на артистична концепция "Катя" 
Автор: Галина Цветкова 
 
18:00 ч. Голяма зала на Община Велико Търново 
Коледен концерт на Детска вокална група „Пеещи камбанки“ 
 
20 декември 2019г. (петък) 
17:30ч., Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Коледен концерт  на самодейните  колективи на НЧ”Пламък 2016” 
 
19:00 ч., МДТ „Константин Кисимов“ 
Коледен концерт на оркестъра на МДТ „Константин Кисимов“ и Детска вокална 
група „Пеещи камбанки“ 
 
21 декември 2019 г. (събота) 
10:30 ч., Община Велико Търново, ІІІ етаж 
Детска коледна работилничка  
 
25 декември 2019г. (сряда) 
19:00 ч., пл. „Цар Асен І“ 
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ 
 
28 декември 2019 г. (събота) 
10:30 ч., Община Велико Търново, ІІІ етаж 
Детска работилничка за сурвакници 
 
30 декември 2019г. (понеделник) 
19:00 ч., пл. „Цар Асен І“ 
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ 
 
31 декември 2019 г. (вторник) 
23:00 ч., сцена пред Община Велико Търново 
Честита Нова година 2020 
С участието на:  



23:00 – 23:40 ч. - дует „Инилия“ 
23:40 – 0:00 ч. – благослов от свещеник, слово на Кмета, тв слово на президента 
0:00 – 0:05 ч. – празнични фойерверки 
0:05 – 0:45 ч. – новогодишна програма на ПФА „Искра“ 
0:45 – 1:45 – концерт на Графа с лазерно шоу 
02:00 ч. – край на програмата 
Водещ Вихрен Недялков 
 
 


