
1 

 

ББООТТЕЕВВИИ    ДДННИИ    22001166  

    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 Росен Плевнелиев- Президент 

на Република България 

                      

КУЛТУРНИ   ПРОЯВИ  

 

 Посвещават  се  на  140-та  годишнина от подвига 

 на Христо Ботев  и  неговата чета   

 

  

Дата Събитие  

27 май 

петък 

10:00 ч. 

Официално откриване на „Ботеви дни 2016”. Изпращане на походниците от 

70 Национален туристически поход “Козлодуй-Околчица” 

 

 Място: пл. „Хр. Ботев” 

11:30 ч. Поклонение на лобното място на Перо Херцеговинеца и детско утро в м. 

Погледец 

 Място: м. Погледец 

12:00 ч. Откриване на Обща художествена изложба “Земята на Ботев” 

 Място:  РИМ, художествена галерия 

     10:30 ч. Научна сесия „Христо Ботев и неговата чета” 

 Място:  РИМ, малка зала 

17:00 ч. Гостуваща изложба “Оригинални материали от Априлското въстание, 1876 г 

от фонда на Исторически музей Батак” 

 Място:  РИМ, Ботева зала 

17:30 ч. 20 Национален литературен конкурс за написване на стихотворение и есе 

“Живеем в земята на Ботев”   

 Място:  РИМ, художествена галерия 

19:30 ч. Концерт на група „Сигнал” 

 Място: открита сцена  пред Община Враца 

21:00 ч. 3 D мапинг  
 Място: пространство между Община Враца и НЧ „Развитие” 

28 май 

събота 

10:30 ч. 

54 Национален конкурс-рецитал за изпълнение на Ботева и възрожденска 

поезия и проза за ученици и студенти и 22-ри конкурс за изпълнение на 

Ботева поезия на есперанто 

 Място: Младежки дом Враца 

 16:00 ч. 

17.00 ч. 

Поднасяне на цветя  пред паметната плоча на Иванка Ботева. 

Литературно четене на български писатели и представяне на алманах 

„Околчица” 

 Място: РИМ, художествена галерия 

19:00 ч. Концерт на  група  D2 

 Място: открита сцена  пред Община Враца 

29 май 

неделя 

Концерт на Симфониета Враца и Дамски хор „Враца”  в пещера „Леденика” 
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11.00 ч. 

 Място: Пещера „Леденика” 

30 май 

понеделник 

15:00 ч. 

8 Национална среща на детски и младежки парламенти в България –   от 30 

май до 2 юни – по програма 

 Място: Младежки дом Враца 

17:00 ч. Среща на кмета на Община Враца с ръководителите на 70-тия Национален 

туристически поход „Козлодуй-Околчица” 

 Място:НЧ „Светлина” с. Баница 

19:00 ч. Концерт на Ненчо Балабанов, Део и Йоана Драгнева 

 Място: открита сцена  пред Община Враца 

 31 май 

вторник 

10:30 ч. 

Областно ученическо състезание за деца от 5 и 6 клас на тема „Истината е 

свята, свободата  е мила”- да се гордеем с Ботев!” 

 Място: Регионална библиотека Враца 

14:00 ч. Национална среща на училищата, носещи името на Христо Ботев-от 31 май 

до 2 юни - по програма. Патронен празник на СОУ „Христо Ботев” Враца 

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

 Място:от пл. „Македония” до пл.  „Христо Ботев” 

 19:00 ч. Концерт на ПТС „Хемус” и КУД „Бор”- Сърбия 

 Място: открита сцена в парк „Дъбника” 

19:00 ч. Концерт на Любо 

 Място: открита сцена  пред Община Враца 

1 юни 

сряда 

  8:30 ч. 

Възпоменателна панихида за Христо Ботев и неговите четници   

 Място: храм  “Св. Възнесение” 

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

Враца  

 Място: Градска концертна зала 

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

 Място: м. Камарата 

19:30 ч. Тържествен концерт, посветен на 140
-та годишнина от подвига на Христо 

Ботев и неговата чета  

 Място: Драматично-куклен театър  

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

 Място: пл. „Христо Ботев” 

2 юни 

четвъртък 

11:00 ч. 

Всенародно поклонение на връх Околчица- молебен, възстановка на НД 

„Традиция” и  възпоменателен митинг 

 Място: вр. Околчица 
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 Съпътстваща програма   

 

 

2 март- 29 

април 

Интерактивни уроци в училищата на Община Враца и представяне на три 

документални филма за Христо Ботев – по програма 

11 май 

сряда 

10:30 ч. 

Откриване  на ученическа изложба „Ботевска работилница” и награждаване 

на призьорите  

 14 май 

събота 

11:00 ч. 

Освещаване на новата паметна плоча на връх Милин камък 

 Място:връх Милин камък 

19 май 

четвъртък 

Временен експозиционен кът за арх. Дограмаджиев и инж. Новоселски – 

проектанти на паметника на връх Околчица 

 Място:Регионален исторически музей 

май  Откриване паметна плоча на Ботевата дъщеря Иванка в Женева, Швейцария 

май Историческа разходка-часове в къща „Иванка Ботева”- по график 

25 май  

сряда 

 

Фотоизложба на архивни и авторски  снимки на Боян Пищиков „Духът на 

миналото в наши дни” 

 Място:Регионален исторически музей 

26 май 

четвъртък 

 12:00 ч. 

Фото-документална изложба „От Козлодуй до Околчица – създаването на 

една  национална традиция” 

 Място: Държавен архив Враца 

26 май 

четвъртък 

18:30 ч. 

Концерт „Млади музикални таланти” 

 

 Място: Градска концертна зала 

28 и 29 май V-ти турнир по баскетбол  за „Купата на Враца” за  подрастващи момичета 

и момчета и  за мъже 

 Място: ПМГ „Акад. Иван Ценов” 

29 май 

неделя 

19:00 ч. 

Концерт на  рок и поп групи от Враца 

 Място: открита сцена  пред Община Враца 

31 май-2 

юни 

вторник 

Международен  детски турнир по футбол 

 Място:Стадион „Христо Ботев” 

1 юни Турнир по футбол за деца от населени места по пътя на Ботевата чета 

 

 

 

 

 

 


