
ПРОГРАМА 

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

месец ноември 2012 година 
1 ноември /четвъртък/, площад „Георги Измирлиев”/ при лошо време в Зала №1 в 

сградата на общината 

Ден на народните будители: 

10.30 часа – Тържествен ритуал по издигане на националното знаме пред Община Горна 

Оряховица с участието на представителни групи на ученици и учители от общински, държавни 

училища и детски заведения на територията на Община Горна Оряховица; 

- благослов от отец Николай – архиерейски наместник и отец Антоний от църквата „Успение на 

Света Богородица” – Горна Оряховица; 

- награждаване на призьорите от конкурса за есе, посветено на Деня на народните  будители; 

11.00 часа - Поднасяне на цветя пред паметника на Георги Измирлиев, гроба на Иван 

Момчилов, в Алеята на възрожденците в парк „Христо Ботев” (пред паметниците на Елена 

Грънчарова, Вичо Грънчаров, Сидер Грънчаров, Христо Ботев); празничното шествие е по 

маршрут – паметника на Георги Измирлиев – гроба на Иван Момчилов – парк „Христо Ботев” 

(Алея на възрожденците). 

  

1 ноември /четвъртък/, 18.00 часа, НЧ „Напредък 1869” 

Тържествен концерт с участието на читалищни колективи по повод 1 ноември – Ден на 

народните будители  

 

1 ноември /четвъртък/, 18.00 часа, НЧ „Развитие 1884” село Поликраище 

VІІІ празнична среща „Читалището-наша съдба”, посветена на дългогодишни читалищни 

дейци. Празничен концерт с участието на читалищни самодейните състави 

 

5 ноември /понеделник/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев”  

Изложба „Керамика” на Красен Троански и Златина Кръстева 

 

6 ноември /вторник/, 11.30 часа, Младежки дом  

Държавен драматичен театър  Търговище представя  постановката „Чифт обувки” по 

едноименната приказка на Пиер Грипари с режисьор Съби Събев     

 

8 ноември /четвъртък/, 18.00 часа, НЧ „Напредък 1869” 

Концерт на Христо Кидиков – „40 години на сцена” 

 

15 ноември /четвъртък/, 19.00 часа, НЧ „Напредък 1869” 

Сатиричен театър София представя комедия от Жан-Клод Дано „Парижки Лудории” – юбилеен 

спектакъл по повод 90-годишнината на Стоянка Мутафова   

 

20 ноември /вторник/, 14.30 часа, Община Горна Оряховица 

Награждаване на призьорите от конкурса за детска рисунка „БЪЛГАРКАТА”. Инициатива, 

посветена на 21 ноември – Ден на християнското семейство и християнската младеж и във 

връзка със 130 години от рождението на Владимир Димитров – Майстора 

 

21 октомври /сряда/, 11.00 часа, НЧ „Развитие 1884” село Поликраище 

Ден на християнското семейство: 

 – литературно музикална програма с ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” село 

Поликраище; 

– конкурс и изложба на рисунки –„Моето родословно дърво”; 

– кулинарен конкурс „Пъстра трапеза” 

 

 



 

21 ноември /сряда/, 15.30 часа, Зала 102 на Община Горна Оряховица 

Ден на християнското семейство и християнската младеж: 

– отбелязване на златни сватби 

 

 

21 ноември /сряда/, 17.30 часа, НЧ „Иван Вазов” село Първомайци 

Ден на християнското семейство: 

-  „По стъпките на Исус Христос” -  беседа с автора Николай Колев за светите места  и 

мултимедийна презентация  

 

29 ноември /четвъртък/, 19.00 часа, НЧ „Напредък 1869” 

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов” Велико Търново  представя спектакъла 

„Железният светилник” по едноименния роман на Димитър Талев 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ  СИ 

ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ 

 


