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ББООТТЕЕВВИИ    ДДННИИ    22001199  

    Враца  3000,  ул.  “Стефанаки Савов” № 6,  тел.  092/62 45 81, факс 092/62 70 85, www.vratza.bg 

            
„Ботеви дни” се провеждат под патронажа на г-н Румен Радев-  

Президент на Република България 

                       

КУЛТУРНИ  ПРОЯВИ  
 

 Посвещават  се  на  143-та  годишнина от подвига 
 на Христо Ботев  и  неговата чета   

 
 

 23 май 2019 г. 

четвъртък 

14:00 ч. 

Конкурс за стихотворение и есе „Емилия Александрова” - 

награждаване 

 Място „НЧ „Развитие 1869” 

23 май 2019 г. 

четвъртък 

20:00 ч. 

Концерт на Симфониета Враца и Национален филхармоничен хор 

„Светослав Обретенов”- София: Оратория „Ботев” 

 Място: градска концерта зала  

24 май 2019 г. 

пeтък 

20:00 ч. 

Откриване на “Ботеви дни 2019”  

 Място:  пл. „Христо Ботев” 

20:30 ч. Концерт на „Фондацията” 

 Място: пред Община Враца 

21:30 ч. 3D мапинг 

 Място: сграда на НЧ „Развитие 1869” 

25 май 2019 г. 

събота 

10:00 ч. 

 57-ми Национален конкурс-рецитал за изпълнение на Ботева и 

възрожденска поезия и проза за ученици и студенти и 24-ти конкурс 

за изпълнение на Ботева поезия на есперанто 

 Място: Младежки дом Враца  

25 май 2019 г. 

събота 

12:00 ч. 

Концерт на Симфониета Враца и Дамски хор „Враца” в пещера 

„Леденика“ 

 Място: пещера „Леденика” 

19:00 ч. Концерт на Васил Найденов 

 Място: пред Община Враца 

27 май 2019 г. 

понеделник 

10:00 ч. 

Изпращане на походниците от 73-тия Национален туристически 

поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ 

 Място:  пл. „Христо Ботев” 

16:30 ч. Шествие и концерт на детски и юношески мажоретни състави от 

Враца 

 Място: пл. „Христо Ботев” 

 17:30 ч. Откриване на изложба „Ботевска работилница” и награждаване на 
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  призьорите 

 Място:Младежки дом Враца 

19:00 ч. Концерт на група „Еридан” 

 Място: пред Община Враца 

27-31 май 2019 г. Образователна игра „Аз познавам Ботев”- по програма 

 Място:Регионална библиотека „Хр.Ботев 

28 май 2019 г. 

вторник 

17:30 ч. 

Откриване на художествена изложба „Земята на Ботев” и 

литературно четене на врачански поети 

 Място: Регионален исторически музей  

19:00 ч. Концерт на група „Акага” 

 Място: пред Община Враца 

29 май 2019 г. 

сряда 

17:00 ч. 

Откриване на изложба „Духът на Христо Ботев в изкуството и 

литературата” 

 Място: Регионален исторически музей  

18:00 ч. „Непобеденият генерал Владимир Вазов”- филм на режисьора 

Татяна Пандурска 

 Място: градска концертна зала 

19:00 ч. Концерт на „Тоника СВ” 

 Място: пред Община Враца 

30 май 2019 г. 

четвъртък 

17:30 ч. 

Среща на кмета на Община Враца с ръководителите на 73-тия НТП  

„По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 

 Място: в НЧ „Светлина” с. Баница 

19:00 ч. Концерт на Симфониета Враца 

 Място: пред Община Враца 

31 май 2019 г. 

петък 

9:30 ч. 

Патронен празник на СУ „Христо Ботев” Враца   

 Място: СУ „Христо Ботев” Враца 

09:30 ч. Възпоменателно тържество на връх Милин камък- със съдействието 

на читалищата и кметства в селата Чирен, Баница, Мраморен и 

Голямо Пещене и походниците от 73-тия Национален туристически 

поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ 
 Място: връх „Милин камък” 

11:00 ч. Тържество по повод 140 години от основаването на Обединено 

училище „Христо Ботев” с. Баница 

 Място: училището в с. Баница 

17:30 ч. ХХIII–ти Национален литературен конкурс за написване на 

стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев”   

 Място: Регионален исторически музей 

19:00 ч. Концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев” 

 Място: пред Община Враца 

1 юни 2019 г.  

събота 

8:30 ч. 

Възпоменателна панихида за Христо Ботев и неговите четници  в 

храм  “Св. Възнесение” 

 Място: храм „Свето Възнесение” 

9:00 ч. „Със стихове и песни по Ботевата алея - по стъпките на Ботев” 
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 Място: Ботева алея при с. Косталево 

10:00 ч. Тържествено заседание на Общински съвет Враца и обявяване на 

Наградите на Враца  

 Място:градска концертна зала на Община Враца 

13:30 ч. Поклонение  на лобното място на Христо Ботев в м. Камарата 

 Място: м. „Камарата” 

19:30 ч. Тържествен концерт, посветен на 143
-та 

годишнина от подвига на 

Христо Ботев и неговата чета  

 Място: зала на Драматично-куклен театър 

21:00 ч. Митинг-заря в памет на загиналите за свободата на България 

 Място: пл. „Христо Ботев” 

2 юни 2019 г. 

неделя 

11:00 ч. 

Всенародно поклонение на връх “Околчица”- молебен  и  

възпоменателен митинг 

 Място: връх „Околчица” 
 
 

 

Съпътстваща програма за Ботеви дни  

 

м. април-май 

2019 г. 

Конкурс за изпълнение на Ботево стихотворение за ученици от трети 

и четвърти клас „С Ботев в сърцето“ 

8-10 май 2019 г. Ботевска работилница - конкурс за пленерно рисуване и плакат 

14 май 2019 г.  

вторник 

Гостуваща изложба на Исторически музей Велинград „Армъните в 

България” 

16 май 2019 г. 

четвъртък  

18:30 ч. 

Концерт на млади таланти и Симфониета Враца 

 Място:градска концертна зала на Община Враца 

18 и 19 май 

2019 г. 

Национален турнир по автомоделни спортове 

 Място:писта за автомоделни спортове 

25 май 2019 г. 

събота 

Футболен  турнир за деца 

 Стадион „Христо Ботев” 

31 май 2019 г. 

петък 

10:00 ч. 

Откриване на виртуална зала и нов кабинет по биология в СУ 

„Христо Ботев” 

май-юни 2019 г. Провеждане на инициативата „Най-патриотичен клас“ 

 
 

 

 

 

 


