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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2018 ГОДИНА 

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

2018 ГОДИНА - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
ДАТА, 

МЕСЕЦ 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪБИТИЕТО ОРГАНИЗАТОРИ ЗАБЕЛЕЖКА 

6 

януари 

Парк „Христо Ботев” 

Горна Оряховица  

170 години от рождението на  

Христо Ботев:  

- ритуал по поднасяне на венци и цветя  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей  

 

Културно събитие 

с местно значение 

6  

януари 

Мост на река Янтра при 

с. Първомайци  

Йордановден: 

 - водосвет, ритуал по хвърляне на светия 

кръст във водите на р. Янтра  

Кметство с. Първомайци 

със съдействието на 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с местно значение 

21 

януари 

МБАЛ 

„Св. Иван Рилски”  

Горна Оряховица  

Ден на родилната помощ  Община Горна Оряховица;  

Ръководство на МБАЛ „Св. Иван Рилски” и 

АГО  

Културно събитие 

с местно значение 

31 

януари 

Бюст-паметник  

ПГЛПИ „Ат. Буров” 

Горна Оряховица 

143 години от рождението на  Атанас 

Буров: 

 - поднасяне на венци и цветя 

Община Горна Оряховица; 

ПГЛПИ „Ат. Буров” - Горна Оряховица 

Културно събитие 

с местно значение 

8 

февруари 

ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица  

Изложба, посветена на Трифон Зарезан  ХГ „Недялко Каранешев”  

 

Културно събитие 

с местно значение 

14 

февруари 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица  

„Празник на любовта и виното”: 

- празничен концерт  

Сдружение „Горнооряховски младежки 

парламент“  

Културно събитие 

с местно значение 

 

февруари 

 

Младежки дом  

Горна Оряховица  

„Работилница за умения и добродетели”: 

- изложба на мартеници, изработени от 

деца и ученици от детските и учебни 

заведения в общината  

Община Горна Оряховица;  

ОП „МДСИП”;  

Учебни и детски заведения  

Културно събитие 

с местно значение 

18 

февруари 

 

Паметник на  

Васил Левски,  

кв. Пролет  

Горна Оряховица  

145 години от смъртта на Васил Левски:  

- ритуал по поднасяне на венци и цветя  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей;  

Общинска библиотека;  

Учебни и детски заведения  

Културно събитие 

с местно значение 

24 

февруари 

Паметен знак на гроба на 

Елена Грънчарова,  

Парк „Никола Петров” 

95 години от смъртта на Елена Грънчарова: 

- поднасяне на венци и цветя  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей -Горна Оряховица 

Културно събитие 

с местно значение 
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1  

март 

 

ХГ  „Н. Каранешев”  

Горна Оряховица  

Годишна среща на Кмета на Община Горна 

Оряховица с представители на 

читалищните настоятелства, художествени 

ръководители и самодейци по повод 1
-ви

 

март - Ден на любителското художествено 

творчество  

Община Горна Оряховица  

 

 

 

Културно събитие 

с местно значение 

1  

март 

Зала 1 на Община  

Горна Оряховица  

Празничен концерт на съставите при 

читалищата по повод 1 март - Ден на 

любителското художествено творчество 

Читалищни настоятелства от  

община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с местно значение 

3  

март 

 

Пл. „Георги Измирлиев” 

 

Национален празник на Република 

България - 140 години от Освобождението 

на България:  

- тържествен ритуал по издигане на 

националното знаме;  

- поздравителен концерт  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей   

Културно събитие 

с местно значение 

27 

март 

Читалища в общината  Международен ден на театъра - премиери 

на театралните колективи в читалищата  

Читалищни настоятелства от  

община Горна Оряховица  

Културно събитие 

с местно значение 

март 

 

 XI
-та

 младежка национална среща  Сдружение „Горнооряховски младежки 

парламент“ със съдействието на  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с национално 

значение 

31 

март 

Лазаровден 

НЧ „Иван Вазов-1893“  

с. Първомайци  

III
-ти

 Национален преглед на любителските 

народни хорове и групи за обработен 

фолклор „Ганчо Михов” 

НЧ „Иван Вазов-1893“ - с. Първомайци Културно събитие 

с национално 

значение 

2 

април 

Общинска библиотека 

Горна Оряховица 

Международен ден на детската книга. 

Представяне на творчеството на български 

детски писатели 

Общинска библиотека Културно събитие 

с местно значение 

2-23 

април 

Общинска библиотека 

Горна Оряховица  

Маратон на четенето. 

Представяне на романи, творечство на 

местни творци 

Общинска библиотека  

 

Културно събитие 

с местно значение 

5 април Младежки дом  

Горна Оряховица 

„Работилница за умения и добродетели”:  

- „Великденски писани яйца” 

 

Община Горна Оряховица;  

ОП „МДСИП”;  

Младежки организации;  

Учебни и детски заведения; 

ХГ „Недялко Каранешев” 

Културно събитие 

с местно значение 
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април 
Младежки дом 

Горна Оряховица 

Работилница „Захарно петле“ ОП „МДСИП” Културно събитие 

с местно значение 

април 
ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица  

Пролетен салон на изкуствата  ХГ „Недялко Каранешев” 

 

Културно събитие 

с местно значение 

април 

 

Зала 1 на Община  

Горна Оряховица 

VII
-ми

 Културно-образователен форум  

 

Община Горна Оряховица; 

ХГ „Недялко Каранешев”; 

Учебни и детски заведения от общината 

Културно събитие 

с местно значение 

21  

април 

Зала 1 на Общината Национална инициатива на Български 

хоров съюз - „България пее”  

НЧ „Напредък-869“ - Горна Оряховица Културно събитие 

с национално 

значение 

21-28 

април 

НЧ „Съединение-1888“ 

с. Драганово 

Пролетни дни на културата. 

130 години НЧ „Съединение-1888“  

НЧ „Съединение-1888“ - с. Драганово Културно събитие 

с местно значение 

23-27 

април 

Общинска библиотека 

Горна Оряховица 

23 април - Международен ден на книгата 

Маратон на четенето - седмица, посветена 

на: 

155 години от рождението на Алеко 

Константинов; 

140 г. от рождението на Пейо Яворов; 

190 г. от рождението на Жул Верн; 

125 г. от рождението на Елисавета Багряна; 

120 г. от рождението на Димитър Талев; 

105 г. от рождението Асен Босев. 

Общинска библиотека  Културно събитие 

с местно значение 

22 

април 

Младежки дом 

Горна Оряховица 

Най-дългата рисунка, посветена на Деня на 

Земята 

Младежки дом; 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с местно значение 

април НЧ „Пробуда-1904” 

Горна Оряховица 

Пролетни  дни на културата 

 

НЧ „Пробуда-1904” - Горна Оряховица Културно събитие 

с местно значение 

април НЧ „Иван Вазов-1893”  

с. Първомайци 

III
-ти

 Детски фолклорен празник 

 „Весел Чичопей“ 

НЧ „Иван Вазов-1893” - с. Първомайци Културно събитие 

с местно значение 

1-30 май МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

148 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 

ГРАД – концерти, изложби, спортно-образователни прояви, забавно-

развлекателни инициативи  

Община Горна Оряховица;  

Читалищни настоятелства;  

ОП „МДСИП”; ИМ; ХГ;  

Общинска библиотека;  

Учебни и детски заведения; НПО 
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май НЧ „Развитие-1884“ 

с. Поликраище 

Пролетни дни на културата: 

- „Люлки полюлейки“ - пресъздаване на 

пролетни народни обичаи 

НЧ „Развитие-1884“ - с. Поликраище Културно събитие 

с местно значение 

май 
Център  

с. Първомайци 

 
Празник на „Първомайския разсол“  

 

Кметство с. Първомайци; 

НЧ „Иван Вазов-1893“ - с. Първомайци 

Културно събитие 

с местно значение 

6 

май 

 

Паметен знак на 

загиналите във войните 

горнооряховчани  

 

Ден на храбростта:  

- поднасяне на венци и цветя пред 

Паметния знак на загиналите във войните 

горнооряховчани;  

- празничен концерт  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей  

 

Културно събитие 

с местно значение 

май 

НЧ „Градина-Върбица 

1894”  

с. Върбица 

Празник на „Дрипавата баница” - пъстър 

хоровод и Гергьовско хоро 

НЧ „Градина-Върбица1894” - с. Върбица Културно събитие 

с местно значение 

май 
Пл. „Георги Измирлиев“ Концерт-представяне на новия албум на 

Николай Манолов 

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 

8-13 

май 

НЧ „Съединение – 1888” 

с. Драганово 

VII
-ми

 Национален преглед на селските 

любителски читалищни театри   

НЧ „Съединение-1888” - с. Драганово  

със съдействието на  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с национално 

значение 

9 

май 

Зала 1 на Община  

Горна Оряховица 

Ден на Европа: 

- празничен концерт  

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 

11 

май 

Общинска библиотека 

Горна Оряховица  

Ден на библиотекаря:  

-155 г. от първото честване на празника на 

Светите братя Кирил и Методий /11 май 

1863 г./  

Общинска библиотека  

 

Културно събитие 

с местно значение 

15-19 

май 

НЧ „Съединение-1888“ 

с. Драганово 

Детски майски празници НЧ „Съединение-1888“ - с. Драганово Културно събитие 

с местно значение 

май 
Пл. „Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  

51
-ва

 Лекоатлетическа щафета – обиколка 

на Горна Оряховица  

ОП „МДСИП”; 

Община Горна Оряховица  

Спортно събитие 

май 
Исторически музей 

Горна Оряховица  

„Европейска  нощ на музеите“  Исторически музей  

 

Културно събитие 

с местно значение 

май 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

ІV
-ти

 Национален фестивал на руската 

поезия, песен и танц – 

 „Пусть всегда будет солнце“ 

НЧ „Напредък-1869“ - Горна Оряховица 

 

Културно събитие 

с национално 

значение 
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24 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пл. „Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  

 

 

 

 

ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица  

 

 

 

 

Пл. „Георги Измирлиев“ 

Горна Оряховица  

Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост   

- празнично шествие с участието на деца от 

детските заведения, ученици, учители, 

просветни и културни дейци;  

 

- празнична среща на Кмета на Община 

Горна Оряховица с директори на училища, 

детски градини, представители на 

културни институции, културни дейци, 

журналисти; 

 

- церемония по тържественото изпращане 

на абитуриенти от учебните заведения на 

Горна Оряховица 

Община Горна Оряховица; 

Директори на детските и учебните 

заведения в града;  

ХГ „Недялко Каранешев”  

Културно събитие 

с местно значение 

25 

май 

Парк „Градска градина” 

Горна Оряховица 

ХХII
-ри

  Регионален преглед на старата 

градска песен „Божури” 

Община Горна Оряховица Културно събитие 

с местно и 

регионално  

значение 

май Пл. „Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица 

Автомобилно рали „Раховец”  Община Горна Оряховица Спортно събтие 

26-30 

май 

Младежки дом/  

хижа „Божур”  

XIХ
-ти

 Международен пленер по 

Живописатира  

Община Горна Оряховица;  

ОП „МДСИП”  

Културно събитие 

с национално и 

международно 

значение 

26-28 

май 

 

НЧ „Просвета-1906“ 

с. Горски горен Тръмбеш 

Празници на духовността в Горски горен 

Тръмбеш  

II 
-ри

 Песенен фестивал на старата градска 

песен на пенсионерските клубове 

„Който пее, не старее“ 

Сдружение  „За възраждане на Горски горен 

Тръмбеш”; 

Кметско наместничество; 

НЧ „Просвета-1906”;  СП-2004  

Културно събитие 

с местно значение 

28 

май 

Парк „Христо Ботев” 

Горна Оряховица 

 

 

 

 

Ден на поклонение и почит пред героите от 

Априлската епопея в Първи революционен 

окръг с център Горна Оряховица: 

- поднасяне на венци и цветя пред 

паметниците на героите в Горна 

Оряховица; 

Община Горна Оряховица; 

Исторически музей 

Културно събитие 

с местно значение 
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Пл. „Георги Измирлиев“ 

Горна Оряховица 

- тържествена проверка- заря 

148 ГОДИНИ ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА 

29 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм „Успение на Света 

Богородица”  

 

 

Зала 1 на Община 

Горна Оряховица 

 

Пред сградата на 

Общината  

 

 

Пл. „Георги Измирлиев”  

- тържествена Света литургия за здраве, 

благоденствие и просперитет на жителите 

на град Горна Оряховица;  

 

- тържествена сесия на Общински съвет;  

 

 

- ритуал по издигане на знамето на  

Горна Оряховица;  

- приветствие на Кмета на Община  

Горна Оряховица; 

- връчване на Годишни награди на  

Община Горна Оряховица  

 

- фестивал „Улицата“ ; 

- поздравителен концерт;  

- празнични илюминации  

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 

1 

юни 

Пл. „Георги Измирлиев” 1
-ви

 юни - Ден на детето:  

- празнична програма  

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 

2 

юни 

Парк  „Христо Ботев” 

Горна Оряховица  

142 години от смъртта на Христо Ботев: 

- ритуал по поднасяне на венци и цветя 

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей  

Културно събитие 

с местно значение 

юни 

Хижа „Божур”/ 

Зала 1 на Общината 

Туристически песенен празник на божура с 

участието на групи за туристически песни 

от страната 

Туристическо дружество „Камъка” 

 

Културно събитие 

с национално 

значение 

1-3 

юни 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

ХIII
-ти

  Международен конкурс за 

изпълнители на популярна песен „Нова 

музика“ 

НЧ „Напредък-1869“ 

със съдействието на 

Община Горна Оряховица 

 

Културно събитие 

с национално и 

международно 

значение 

8,9,10 

юни 

Парк „Градска градина” 

Горна Оряховица 

Празник на горнооряховския суджук Община Горна Оряховица Културно събитие 

с национално и 

регионално 
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значение 

юни Зала 1 на Общината/ 

ХГ  

„Недялко Каранешев“ 

Национални годишни награди за 

публицистика  

„Св. Константин-Кирил Философ“  

Българска асоциация на регионалните 

медии  (БАРМ); 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с национално 

значение 

юни - 

септември 

Исторически музей 

Горна Оряховица  

„Семейна събота в музея“ / 

Развлекателно-познавателни дни/  

Исторически музей  

 

Културно събитие 

с местно значение 

16 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

ІХ
-ти

  Национален фестивал на 

фолклорните танцови клубове и групи 

„Фолклорна броеница“ 

НЧ „Братя Грънчарови-2002  

със съдействието на  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с национално 

значение 

18-24 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

XІV
-ти

  Международен фолклорен 

фестивал „Раховче”  

 

НЧ „Братя Грънчарови -2002“  

със съдействието на  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с национално и 

международно 

значение 

19-23 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

ХVІ
-ти

  Национален  детски фестивал на 

изкуствата „Раховче” 

НЧ „Братя Грънчарови-2002”  

със съдействието на  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие 

с национално 

значение 

юни 

 

Летен театър/ 

Зала 1 на Община  

Горна Оряховица  

Национален филмов фестивал „София 

Филм Фест в Горна Оряховица”  

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 

30 

юни 

НЧ „Пробуда -1922”  

с. Янтра 

ХII
-ти

 Общински празник на групите за 

изворен фолклор „От извора 2017” 

НЧ „Пробуда-1922“;  

Кметство с. Янтра 

 

Културно събитие 

с регионално и  

местно значение 

14 

 юли 

НЧ „Напредък-1869“ Концерт на хор „Славянско единство“ и 

гостуващ хор от САЩ 

НЧ „Напредък-1869“- Горна Оряховица Културно събитие 

с медународно 

значение 

18 

юли 

Паметник на 

Васил Левски  

кв. Пролет  

Горна Оряховица  

181 години от рождението на Васил 

Левски:  

- ритуал по поднасяне на венци и цветя  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей 

  

Културно събитие 

с местно значение 

20 

юли 

Манастир  

„Св. Пророк Илия” 

Горна Оряховица  

Празник на Свети Пророк Илия, закрилник 

и покровител на  

Горна Оряховица:  

- празничен водосвет и курбан  

Община Горна Оряховица;  

Манастир „Св. Пророк Илия”  

Културно събитие 

с местно значение 

юли Пл. „Георги Измирлиев” Планинско автомобилно рали  Община Горна Оряховица;  Спортно събитие 
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Горна Оряховица „Раховец - Лясковец“  Община Лясковец 

25 

август 

Открита сцена  

с. Писарево  

VII
-ми

  Национален празник на 

автентичния фолклор  

„На мегдана”  

Кметство Писарево; 

НЧ „Съгласие -1905”- с. Писарево 

Културно събитие 

с национално 

значение 

6 

септември 

Пл. „Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  

Ден на Съединението на Княжество 

България с Източна Румелия:  

- тържествен ритуал по издигане на 

националното знаме;  

– концертна програма  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей  

 

Културно събитие 

с местно значение 

 

септември 

Открита сцена  

с. Поликраище 

ХІI
-ти

 Общински празник на плодородието 

- „Ден година храни”  

ІІІ
-та

 Национална среща-конкурс 

„Надиграване“ на клубове за народни хора 

Кметство с. Поликраище;  

НЧ „Развитие-1884“ - с. Поликраище 

Културно събитие 

с местно  и 

национално 

значение 

15 

септември 

Учебни заведения  Първи учебен ден:  

– празнични прояви, свързани с началото 

на учебната година  

Община Горна Оряховица;  

Ръководства на учебните заведения в 

общината  

Културно събитие 

с местно значение 

 

септември 

Открита сцена  

с. Драганово 

 

  

„Празник на градинаря”: 

- изложба - „Даровете на земята” с 

участието на производители от Драганово 

и региона;  

- концертна програма 

Кметство с. Драганово;  

НЧ „Съединение-1888” - с. Драганово 

 

Културно събитие 

с местно значение 

септември 

Пл. „Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица 

Европейска седмица на мобилността 

флашмоб с участието на спортни клубове 

 

ОП „МДСИП” Културно събитие 

с местно значение 

22 

септември 

Пл. „Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  

Ден на Независимостта на България: 

- тържествен ритуал по издигане на 

националното знаме; 

- концертна програма  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей  

 

Културно събитие 

с местно значение 

29 

септември 

Парк „Градска градина“ „Фамилатлон в Горна Оряховица” –  

VІI
-мо

 издание /семейство, спорт, 

екологичен начин на живот/  

Община Горна Оряховица Културно събитие 

с местно значение 

29 

септември 

НЧ „Иван Вазов-1893” 

с. Първомайци 

ІІI
-ти

 Национален фестивал на селските 

клубове за народни хора „Хоро се вие край 

река Янтра“  

НЧ „Иван Вазов-1893“ - с. Първомайци Културно събитие 

с национално 

значение 
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1 

октомври 

Зала 1 на Община 

ГорнаОряховица  

 

 

 

Читалища в Общината 

Международен ден на възрастните хора. 

Световен ден на музиката и поезията: 

 - преглед на самодейните състави при 

клубовете на пенсионера от община Горна 

Оряховица; 

- откриване на творческите сезони- 

концерти, литературни четения 

Община Горна Оряховица; 

Ръководствата на клубовете на пенсионера в 

община Горна Оряховица; 

Читалщните настоятелства 

Културно събитие 

с местно значение 

30 

септември 

Централна градска част VI
-ти

 лекоатлетически шосеен пробег-

мемориал „Димитър Велиславов-МИКИ”  

ОП „МДСИП”; 

Община Горна Оряховица  

Спортно събитие 

с национално 

значение 

октомври Парк „Градска градина Празник на горнооряховското гърне:  

- етнографски форум на традициите 

 „Завет за бъднини”  

Община Горна Оряховица Културно събитие 

с местно значение 

октомври 
Зала 1 на Община 

Горна Оряховица 

IV
-ти  

Културно-етнографски форум 

  

Община Горна Оряховица;  

Исторически музей 

Културно събитие 

с местно значение 

12 

октомври 

Зала 1 на Община 

Горна Оряховица  

Ден на българската община: 

 - празнична програма  

150 години Горна Оряховица - Община 

Община Горна Оряховица  

 

Културно събитие 

с местно значение 

октомври 

Исторически музей 

Горна Оряховица  

Изложба, посветена на резултатите от 

археологическите проучвания на крепост 

Ряховец 

45 години от първата експозиция в 

музейната сграда 

Исторически музей 

 

Културно събитие 

с местно значение 

октомври 

НЧ „Звезда-1905“ 

с. Правда 

„На празник в село Правда“:  

- кулинарна  изложба;  

- фолклорна програма 

Кметство  с. Правда;  

НЧ „Звезда-1905“ - с. Правда 

Културно събитие 

с местно значение 

октомври 

Парк „Христо Ботев“ 

Горна Оряховица 

„Празник на знанието“ - образователни 

игри със състезателен характер, насочени 

към здравословния начин на живот на деца 

и младежи 

ОП „МДСИП”; 

РЗИ - Велико Търново 

Културно събитие 

с местно значение 

октомври 

Спортна зала  

„Никола Петров“ 

Горна Оряховица 

III
-то

 изложение-конкурс  

„Младежко техническо творчество“ 

Фондация „Милен Григоров“; 

ОП „МДСИП” със съдействието на 

Община Горна Оряховица 

Събитие с 

национално 

значение 

18 

октомври 

ХГ „Н.Каранешев”  

Горна Оряховица 

Есенен салон на изкуствата 

- изложба на Сдружение ГОАРТ 

ХГ „Недялко Каранешев”  

 

Културно събитие 

с местно значение 



 10 

20 

октомври 

Открита сцена  

с. Стрелец 

V
-ти

 Регионален празник на захарната 

метла и маджуна 

Кметство с. Стрелец; 

НЧ „Заря-1900”;  

Клуб на пенсионера  „Нов век“ 

Културно събитие 

с местно значение 

24 

октомври 

Манастир „Св. Пророк 

Илия” Горна Оряховица  

Церемония „Камбана за живота на Земята” 

2017 

Община Горна Оряховица 

 

Културно събитие 

с местно значение 

29 

октомври - 

3 ноември  

НЧ „Иван Вазов-1893”  

с. Първомайци 

125 години НЧ „Иван Вазов-1893”  

с. Първомайци 

Настоятелстовтото на  

НЧ „Иван Вазов-1893”- с. Първомайци 

Културно събитие 

с местно значение 

1 

ноември 

Зала 1 на Община 

Горна Оряховица  

Ден на народните будители:  

- празнична пограма  

Община Горна Оряховица 

 

Културно събитие 

с местно значение 

2 

ноември 

НЧ „Съединение-1888“ 

с. Драганово 

Детски празник „Събуди се ясно слънце“ НЧ „Съединение-1888“ - с. Драганово Културно събитие 

с местно значение 

ноември 
Младежки дом  

Горна Оряховица 

 „МАЛКО въображение“ - модно шоу с 

деца от детските и учебни заведения 

Младежки дом  

 

Културно събитие 

с местно значение 

21 

ноември 

Зала 1 на Община  

Горна Оряховица  

Ден на християнското семейство и 

християнската младеж:  

- отбелязване на златни сватби  

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 

29-30 

ноември 

НЧ „Христо Козлев-

1883“  

гр. Долна Оряховица 

135 години НЧ „Христо Козлев-1883“; 

135 години театрална дейност 

 

Настоятелството на читалището Културно събитие 

с местно значение 

декември Читалища, училища; 

Детски градини, 

Исторически музей - 

Горна Оряховица;  

ХГ  

„Недялко Каранешев”; 

Младежки дом  

Конкурси, концерти, изложби, 

пресъздаване на обичая „Коледуване”; 

други коледни и новогодишни празнични 

инициативи  

Община Горна Оряховица; 

Читалищни настоятелства; 

Младежки дом; 

Исторически музей;  

ХГ „Недялко Каранешев”  

Културно събитие 

с местно значение 

 

декември 

Пред сградата на 

Община  

Горна Оряховица  

Запалване на светлините на Коледната 

елха: 

 - празнично шоу за децата от  

Община Горна Оряховица  

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 

6 

декември 

ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица  

Коледна изложба  ХГ „Недялко Каранешев” 

 

Културно събитие 

с местно значение 

7 

декември 

ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица  

Годишна среща на Кмета на Община Горна 

Оряховица с художествени ръководители и 

Община Горна Оряховица  Културно събитие 

с местно значение 
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самодейци - призьори от национални и 

международни конкурси и фестивали 

 

декември 

Младежки дом  

Горна Оряховица  

„Работилница за умения и добродетели”: 

- изложба на сурвакници и коледни 

картички, изработени от деца и ученици от 

детските и учебни заведения в общината  

Община Горна Оряховица;  

Учебните и детски заведения в общината; 

Младежки дом; 

Социални заведения  

Културно събитие 

с местно значение 

19 

декември 

Спортна зала 

„Никола Петров” 

145 години от рождението на  

Никола Петров;  

45 години спортна зала „Никола Петров”  

Община Горна Оряховица 

ОП „МДСИП” 

Събитие с  

национално и 

местно значение 

31 

декември 

Пл. „Георги Измирлиев“ 

Горна Оряховица  

„Новогодишна магия”:  

- празнична концертна програма;  

- празнични илюминации  

Община Горна Оряховица 

 

Културно събитие 

с местно значение 

Годишнини и юбилеи на значими личности, 

читалища; учебни и детски заведения и други организации на територията на община Горна Оряховица 

1. 150 години от рождението на почетния гражданин на Горна Оряховица - д-р Иван Момчилов 

2. 145 години от рождението на почетния гражданин на Горна Оряховица - Никола Петров  

3. 140 години от избирането на първия кмет на града Радко Радославов- почетен гражданин на Горна Оряховица 

4. 95 години от години от кончината на почетния гражданин на Горна Оряховица Елена Грънчарова – Спасителката на Горна Оряховица 

5. 150 години от обявяването на Горна Оряховица за Община 

6. 45 години от първата експозиция в музейната сграда 

7. 135 години НЧ „Христо Козлев-1883“; 135 години театрална дейност - гр. Долна Оряховица 

8. 130 години НЧ „Съединение-1888“ - с. Драганово 

9. 125 години НЧ „Иван Вазов-1893” - с. Първомайци 

10. 65 години ФА „Сидер войвода” при НЧ „Напредък-1869” 

11. 60 години от основаването на Женски народен хор при НЧ „Съгласие -1905”- село Писарево  

12. 60 години от основаването на Групата за изворен фолклор  при НЧ „Просвета-1906” село Горски горен Тръмбеш 

13. 20 години от основаването на Женски народен хор „Росна китка” при НЧ „Развитие-1884“ - с. Поликраище     

14. 70 години от основаването на Детска градина „Детски свят”- кв. Калтинец 

15. 45 години от откриването на спортна зала, парк и паметник на Никола Петров в Горна Оряховица  

 20 години творческа театрална дейност на режисьорската Стефка Петрова със самодейния колектив при НЧ „Христо Козлев -1884“ –  

гр. Долна Оряховица 

 

( Приет с решение на Общински съвет № 609 от Протокол № 38 от 28.12.2017 г. и влиза в сила от 11.01.2018 г.) 


