
 

 

П Р О Г Р А М А   

КОЛЕДНИ   И  

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ 

14-31 декември 

2015г. 



   14.12.2015 г. /понеделник/ 

17:00ч. Площад “Пенчо Янкулов” - Запалване светлините на коледното 

дърво и награждаване на училищата, участвали в конкурса за  

украсяване на коледни дървета. 

             15.12.2015 г. /вторник/ 

18:00ч. НЧ “Борба 1896” - “Око под наем” - роматична комедия с 

 участието на Асен Блатечки. Билети ще се продават на място. 

    16.12.2015 г. /сряда/ 

14:00ч. Камерна зала на НЧ “Борба 1896” - Презентация на Коледните 

традиции и обичаи за деца от IV, V и VI клас. Вход свободен. 

    17.12.2015 г. /четвъртък/ 

17:00ч.  Големият салон на НЧ “Борба 1896” - “Благословена Коледа” 

коледен концерт—спектакъл с участието на “ТРИО ГРАНДИ  

ТЕНОРИ” от старозагорската опера и балет. Вход свободен. 

           18.12.2015 год. /петък/ 

16:00ч.  Исторически музей —Тематична прожекция на Коледен 

филм. Вход свободен. 

            19.12.2015г. /събота/ 

Посещение от театралните състави към читалище “Борба 1896” на 

дом за сираци в гр. Плевен. 

21.12.2015г. /понеделник/ 

18:00ч. Камерна зала на НЧ “Борба 1896” - “Коледна приказка” -  

              класически концерт на флейта и пиано в две части на Златина  

              Шостакович и Томислав Вичев. Вход  свободен. 



                   22.12.2015г. /вторник/ 

10:00ч.  Нова ритуална зала  - Благотворителен класически концерт   

в подкрепа на каузата “Да помогнем на Веси днес, за да има утре”.  

                                23.12.2015 г. /сряда/ 

13:00ч. Традиционно посрещане на коледари пред сградата на  

Община Кнежа и празнично шествие до Историческия музей.  

14:00ч.  Исторически музей— Възстановка на Бъдни вечер  с ученици 

от ОУ “Васил Левски” и ПГЗ “Стефан Цанов”. Вход свободен. 

  24.12.2015 г./четвъртък/ 

В навечерието на Бъдни вечер Община Кнежа ще зарадва децата в  

неравностойно положение с посещение от Дядо Коледа и Снежанка, 

които ще им занесат подаръци по домовете.  

     

                   31.12.2015 год. /четвъртък/ 

00:30ч.  Общинското ръководство и Кметът на Община Кнежа  

Илийчо Лачовски,  Ви канят на празнично посрещане на новата 2016 
година на площад “Пенчо Янкулов” ! 

 

 

 Заповядайте заедно да отпразнуваме новото  

начало и да си пожелаем здраве, щастие  и  

берекет през новата 2016 година! 



ОБЩИНА КНЕЖА 

 ВИ  

ПОЖЕЛАВА  

ВЕСЕЛИ  

ПРАЗНИЦИ! 

 


