16.00 ч.
18.00 ч.
20.00 ч.
16.30 ч.
20.00 ч.
10.00 ч.

18.00 ч.
20.00 ч.

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
22 МАЙ - 9 ЮНИ 2019 ГОДИНА
22 МАЙ (сряда)
Клуб „Българско войнство“
Изложба „Мозайки“ представя Николай Колев
пл. „Георги Измирлиев“
Концерт на местни рок-групи:
„Мълния“, „Демоде“, „Черноризец“
и „Ozone Friendly“;
пл. „Георги Измирлиев“
Концерт на рок група Ахат
23 МАЙ (четвъртък)
Творческа среща, посветена на Деня на българската
НЧ „Пробуда-1904“
просвета и култура и на славянската писменост
кв. Калтинец
Фолклорен спектакъл с участието на Николина
пл. „Георги Измирлиев“
Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл
24 МАЙ (петък)
Ден на българската просвета и култура и на
пл. „Георги Измирлиев“
славянската писменост:
– празнично шествие с участието на деца от
детските заведения, ученици, учители, дейци на
просветата и културата
пл. „Георги Измирлиев“
Тържествено шествие
на абитуриентите от Горна Оряховица
пл. „Георги Измирлиев“
Празничен концерт на Деси Добрева
и танцьори от ФА „Сидер Войвода“

19.00 ч.

пл. „Георги Измирлиев“

11.30 ч.

Парк „Христо Ботев“ –
алея на възрожденците

21.00 ч.

пл. „Георги Измирлиев“

11.00 ч.

27 МАЙ (понеделник)
Лятно музикално турне „HAPPY ENERGY TOUR"
на Coca Cola и The Voice с участието на Pavell &
Venci Venc' , Dara, Михаела Маринова, Yoana, Eva
Parmakova, Михаела Филева, Криско, Балет NOVA,
BallaN и DJ Doncho и др.
28 МАЙ (вторник)
Ден на поклонение и почит пред героите от
Априлската епопея в Първи революционен окръг
с център Горна Оряховица:
– поднасяне на венци и цветя
Тържествена проверка-заря

ПРАЗНИК НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА
29 МАЙ (сряда)
Зала 1 на Общината
Тържествена сесия на
Общински съвет Горна Оряховица;
Церемония по удостояване със звания и награди по
случай Празника на Горна Оряховица;

12.00 ч.

пл. „Георги Измирлиев“

Церемония по тържествено издигане на знамето на
Горна Оряховица,
Празничен поздрав от кмета на Община Горна
Оряховица,
Оповестяване на удостоените със звания и награди;

12.30 ч.

пл. „Георги Измирлиев“

18.00 ч.

пл. „Георги Измирлиев“

Тържествено откриване на паметник
на Атанас Буров
Детска фиеста с UN BESO art & dance center
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19.30 ч.

18.30 ч.
10.00 ч.

11.00 ч.

11.45 ч.

19.00 ч.

17.30 ч.

15.00 ч.

пл. „Георги Измирлиев“

Празничен концерт с участието на:
Вокална формация „Графити“,
Миро,
Йорданка Христова;
3D Mapping ;
празнични илюминации
30 МАЙ (четвъртък)
Юбилеен концерт-спектакъл, посветен на
НЧ „Напредък-1869“
150 години от основаването на НЧ „Напредък-1869”
31 МАЙ (петък)
Районна служба
пожарна „С очите си видях бедата“ – изложба на детски
безопасност и защита на рисунки, награждаване на призьорите;
Демонстрация на пожарна техника и разходка с
населението
пожарни автомобили
1 ЮНИ (събота)
Парк „Детски кът“
1-ви юни – Международен ден на детето:
/При лошо време в Зала 1 на Драматично-куклен театър „Васил Друмев" гр. Шумен,
представя пиесата „Цветни вълшебства” от Румен
Общината/
Николов. С участието на Димитър Атанасов, Миглена
Стоева и Елена Атанасова
2 ЮНИ (неделя)
Парк „Христо Ботев“
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България:
– ритуал по поднасяне на венци и цветя
4 ЮНИ (вторник)
„Да спечелиш джакпота" – комедия по Дьорд Шпиро
НЧ „Напредък-1869“
с участието на Николай Урумов и Росица
Александрова
5 ЮНИ (сряда)
Поетесата Ани Шани от ЛК „Асен Разцветников”,
ХГ „Недялко Каранешев“
представя три книжки за деца
„Горски приказки”, „Посрещане на пролетта” и
„Приятели”
ПРАЗНИК НА ГОРНООРЯХОВСКИЯ СУДЖУК
7-9 ЮНИ (петък – неделя)
7 ЮНИ (петък)
ХХIII-ти Регионален преглед на старата градска песен
Парк „Градска градина“
„Божури“

17.30 ч.

Парк „Градска градина“

Фолклорна палитра с участието на състави при НЧ
„Братя Грънчарови-2002“

18.30 ч.

Парк „Градска градина“

11.00 ч.

Парк „Градска градина“

Фолклорна програма с участието на Оркестър
„Здравец“ и Нелина
8 ЮНИ (събота)
Официално откриване на Празника на
горнооряховския суджук

11.00 ч.

Парк „Градска градина“

18.00 ч.

Парк „Градска градина“

23.00 ч.

пл. „Георги Измирлиев“

Празнична програма на самодейни състави от
общината и гости;
Кулинарни игри, викторини, награди
Фолклорна програма с участието на Димитър
Аргиров, Оркестър „Експрес бенд“, Жоро Любимеца и
Валя
3D Mapping
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11.00 ч.

Парк „Градска градина“

15.00 ч.

ХГ „Недялко Каранешев“

18.00 ч.

23.00 ч.

9.00 ч.

17.00 ч.

10.00 ч.

11.00 ч.
17.00 ч.
17.00 ч.

10.00 ч.
11.00 ч.
19.30 ч.

11.00 ч.

17.30 ч.

9 ЮНИ (неделя)
Празнично веселие
с участието на самодейни колективи

XХ-ти Международен пленер по „Живописатира“
2019
Фолклорна програма с участието на
Парк „Градска градина“
Национален фолклорен ансамбъл „Българе“,
Албена Вескова, Крум Крумов
Празнични илюминации
пл. „Георги Измирлиев“
3D Mapping
ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА
В СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
23 МАЙ (четвъртък)
НЧ „Градина – Върбица 1894“ Празнична програма, посветена на Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост с
с. Върбица
участието на ученици от ОУ „Васил Левски“ с.
Върбица
„За буквите с любов“ – детски празник
НЧ „Звезда -1905“
с. Правда
24 МАЙ (петък)
Литературно – музикална програма по повод Деня на
НЧ „Заря – 1900“
българската просвета и култура и на славянската
с. Стрелец
писменост с участието на самодейни колективи
31 МАЙ (петък)
„Ваканция здравей“ – детски празник посветен на
Център
Международен ден на детето
с. Драганово
Празничен концерт, посветен на 1-ви юни –
НЧ „Христо Козлев-1883“
Международен ден на детето
град Долна Оряховица
Изложба на местния художник Боян Болярски
НЧ „Развитие – 1884“
с. Поликраище
1 ЮНИ (събота)
Център
1-ви юни – Международен ден на детето:
с. Върбица
– детско музикално шоу
„Детство мое“ – празнична програма, посветена на 1Център
ви
юни – Международен ден на детето
с. Правда
„Традициите задължават” - празничен концерт по
НЧ „Развитие – 1884“
повод 135 години НЧ „Развитие – 1884“
с. Поликраище
с. Поликраище, с участието на: Женски народен хор
„Росна китка”, клуб за народни хора „Жива вода”, ДТС
„Северняче”, участници от школата за народно пеене,
Дария Симеонова, Даниел Гългълов, мажоретен състав
при читалището и спортна акробатика
– огнено шоу
2 ЮНИ (неделя)
Паметник „Майка България“ 143 години от гибелта на Христо Ботев:
с. Върбица
– ритуал по поднасяне на цветя и поетичен
рецитал с участието на деца от ОУ „Васил
Левски“
8 ЮНИ (събота)
Празничен концерт, посветен на празника на
пл. „Съединение“
село Първомайци
с. Първомайци
3

СПОРТНИ ПРОЯВИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
22 - 24 МАЙ (сряда - петък)
10.00 ч. Спортна
зала
„Никола Държавен финал по хандбал за момчета 16 години, под
домакинството на ХК „Раховец 2008”
Петров“
26 МАЙ (неделя)
ФК „Долна Оряховица” гр. Долна Оряховица –
10.00 ч./ Стадион „Захарни заводи”
ФК „Ботев“ гр. Дебелец –
11.30 ч.
среща от първенството на футбол 7 и футбол 9
ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица –
ФК „Алекс О´Кей“ с. Шемшево –
среща от първенството на футбол 7 и футбол 9
1 - 2 ЮНИ (събота и неделя)
Национален турнир по стрийтбол за момичета и
10.00 ч. пл. „Георги Измирлиев“
момчета 14 г.,16г. и 18 г., мъже и жени, организиран от
БК „Локомотив“
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ
ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ.
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