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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА  

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2016 ГОДИНА  

140 ГОДИНИ АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ 

 
ДАТА, 

МЕСЕЦ 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СЪБИТИЕТО 

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАБЕЛЕЖКА 

6 януари Мост на река Янтра при 

с. Първомайци  

Йордановден: 

 – водосвет, ритуал по хвърляне на 
светия кръст във водите на р. Янтра  

Кметство село 

Първомайци; Община 
Горна Оряховица  

Културно събитие с местно 

значение  

6 

януари 

Парк „Христо Ботев” 

Горна Оряховица  
169 години от рождението на 
Христо Ботев:  
– ритуал по поднасяне на венци и 

цветя  

Община Горна Оряховица; 
Исторически музей  

Културно събитие с местно 

значение  

14 

януари 

ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица 
Юбилейна фотоизложба на 
Красимир Маринов 

ХГ „Недялко Каранешев”; 

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  

28 

януари 

ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица 
Изложба на Николай Стайков и  

приятели 

ХГ „Недялко Каранешев”; 

Община Горна Оряховица 
Културно събитие с местно 

значение 
11 

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  
„Отново за любовта и виното”: 

 – празничен концерт  
Община Горна Оряховица; 
Сдружение 
„Горнооряховски 

младежки парламент“  

Културно събитие с местно 

значение  

16 

 февруари 

Исторически музей 

Горна Оряховица 
„Мила Родино”: 

- гостуваща  художествено-

документалната изложба, посветена 
на създателя на българския 
национален химн Цветан Радославов 

Исторически музей; 

Община Горна Оряховица 
Културно събитие с местно 

значение 

17 

февруари 

 

16.30 часа 

Младежки дом  

Горна Оряховица  
„Работилница за умения и 

добродетели”: 

- изложба на мартеници, изработени 

от деца и ученици от детските и 

Община Горна Оряховица; 
ОП „МДСИП”; 

Горнооряховски младежки 

парламент;  

Културно събитие с местно 

значение  



 2 

учебни заведения в общината  Учебни и детски заведения  
18 

февруари 

11,30 часа 

Паметник на Васил 

Левски, кв.„Пролет” 

Горна Оряховица  

143 години от обесването на 
Апостола:  
– ритуал по поднасяне на венци и 

цветя  

Община Горна Оряховица; 
Исторически музей; 

Общинска библиотека; 
Учебни и детски заведения  

Културно събитие с местно 

значение  

18 

февруари 

 

15.00 часа 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица 

143 години от обесването на Васил 

Левски: 

 – прожекция на филма  „Тайната 
вечеря на Дякона Левски”  

по едноименната пиеса на   
Стефан Цанев,  
режисьор Димитър Шарков 

Община Горна Оряховица; 
Исторически музей;  

ХГ „Недялко Каранешев”; 

Общинска библиотека; 
Учебни и детски заведения  

Културно събитие с местно 

значение 

25 

февруари 

 

18,00 часа 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица - 

Празничен концерт на съставите 
при НЧ „Братя Грънчарови-2002” 

по повод 1 март - Ден на 
любителското художествено 

творчество 

Община Горна Оряховица; 
Настоятелството на НЧ 

„Братя Грънчарови-2002” 

Културно събитие с местно 

значение  

29 

февруари 

12.00 часа 

ХГ  „Н. Каранешев”  

Горна Оряховица  
Традиционна 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  

2 март ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица  
„Жени-творци за  красивото”: 

 -изложба; 
-Емилия Николова и Розалия 
Лефеджийска представят своята 
стихосбирка "Нежни хоризонти"  

ХГ „Недялко Каранешев” 

Община Горна Оряховица 
Културно събитие с местно 

значение 

3 март 

11.00 часа 

Пл. „Георги 

Измирлиев”/  

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица  

Национален празник на 
 Република България:  
– тържествен ритуал по издигане на 
националното знаме;  
– поздравителен концерт с 
участието на гост-изпълнител  

Община Горна Оряховица; 
Исторически музей  

Културно събитие с местно 

значение  
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март Исторически музей 

Горна Оряховица 
„Спомени от Велинград” гостуваща  
изложба на ИМ Велинград 

Исторически музей; 

Община Горна Оряховица 
Културно събитие с местно 

значение 

8 март Пл.„Георги  

Измирлиев” 

Горна Оряховица  

VІ-то
 Дамско авторали по повод 8

-ми
 

март - Международен ден на жената  
Община Горна Оряховица  Културно събитие с местно 

значение  

11- 13 

март 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица  

„Ролята на младите хора в решаване   
на глобалните проблеми на 
гражданското общество": 

- национална младежка среща 

Сдружение 
„Горнооряховски 

младежки парламент“;  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално значение 

27 

март 

Читалища в общината  Международен ден на театъра - 
премиери на театралните колективи 

в читалищата  

Читалищните 
настоятелство от община 
Горна Оряховица  

Културно събитие с местно 

значение  

 

април 

Общинска библиотека 
Горна Оряховица  

Детски маратон на четенето 

посветен на: 
 -150 години от рождението на 
Пенчо Славейков;  
-130 години от рождението на Ран 

Босилек; 
-65 години от смъртта на Асен 

Разцветников; 
 -140 г. от рождението и 100 г. от 
смъртта на Джек Лондон  

Общинска библиотека  Културно събитие с местно 

значение  

7 

април 

ХГ „Н. Каранешев” 

Горна Оряховица  
Пролетен салон на изкуствата  ХГ „Недялко Каранешев”; 

Община Горна Оряховица  
Културно събитие с местно 

значение  

13-15 

април 

НЧ „Съединение 1888“ 

с. Драганово 

Пролетни дни на културата НЧ „Съединение -1888“  

 

Културно събитие с местно 

значение 

20 

април 

 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица 

Културно-образователен форум : 

„140 години от славните събития 
през април 1876 година- връх на 
българското национално-

освободително движение”: 

- художествена програма: 
- историческа сцена – възстановка 
на исторически моменти с 

Община Горна Оряховица; 
Учебни и детски заведения 
от общината 

Културно събитие с местно 

значение 
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участието на деца от детски 

театрален състав при  

НЧ „ Хр. Козлев-1883” –  

гр. Долна Оряховица;  
СДГ „Детски свят”  

Горна Оряховица;  
СОУ „Георги Измирлиев”; 

СОУ „Вичо Грънчаров”; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Горна Оряховица и др. 

 

април 

Исторически музей   

Горна Оряховица; 
Художествена галерия 
 „Недялко Каранешев“ 

„Подкрепи и мен ръката”: 

- изложба, посветена на 140 години 

от обявяването на Априлското 

въстание 1876 г.в Горна Оряховица 
- център на Първи революционен 

окръг  

Исторически музей – 

Горна Оряховица; 
ХГ „Недялко Каранешев”; 

Община Горна Оряховица 
 

Културно събитие с местно 

значение 

18 - 22 

април 

Общинска библиотека 
Горна Оряховица 

Маратон на четенето: 

 - седмица, посветена на 23 април - 

Международен ден на книгата 

Общинска библиотека; 
Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално 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 

22 -24 

април 

НЧ „Напредък-1869” 

Горна Оряховица 
ХI

-ти
 Международен конкурс за 

изпълнители на популярна песен 

„Нова музика” 

Министерство на 
културата; 
Община Горна Оряховица; 
НЧ „Напредък-1869” 

Културно събитие с 
национално  и 

международно значение 

23 

април 

Лазаровден 

НЧ „Иван Вазов-1893” 

с. Първомайци 

ХХVІI-ми
 Национален фолклорен 

празник на народните хорове и 

групите за изворен фолклор 

„Първомайци 2016” 

НЧ „Иван Вазов -1893”; 

Община Горна Оряховица 
Културно събитие с местно 

значение 

25-27 

април 

Младежки дом Горна 
Оряховица 

„Работилница за умения и 

добродетели” : 

-Благовещенско - Великденски 

ателиета за изяви и раздумки;  

- „Писани яйца”- изложба 
 

Община Горна Оряховица; 
ОП „МДСИП”;  

Младежки организации;  

Учебни и детски 

заведения; 
ХГ „Недялко Каранешев” 

Културно събитие с местно 

значение 
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25-28 

април 

НЧ „Пробуда-1904” 

Горна Оряховица 
Пролетни  дни на културата 
15 години Женска фолклорна 
формация „Калатина” 

Настоятелството на 
читалището; 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение 

април  ІV-ти
 регионален фестивал  

„Графит фест“  

Сдружение 
„Горнооряховски 

младежки парламент“ 

Културно събитие с 
регионално значение 

1-30 

май 
146 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА  

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ГРАД 

 МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА В  

ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
празнични прояви: 

концерти; 

изложби; 

фестивали; 

спортно-образователни прояви; 

забавно-развлекателни инициативи 

Община Горна Оряховица; Читалищни настоятелства; ОП 

„МДСИП”; ИМ; ХГ; Общинска библиотека; Учебни и 

детски заведения; Младежки организации  

4-6 

май 

НЧ „Развитие-1884“ 

с. Поликраище 
Пролетни дни на културата: 
- „Люлки полюлейки“ – 

пресъздаване на пролетни народни 

обичаи 

НЧ „Развитие-1884“ 

с. Поликраище; 
Община Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение 

5 

май 

17.00 часа 

 

Паметен знак на 
загиналите във войните 
горнооряховчани  

 

Пред сградата на 
Младежки дом 

Ден на храбростта:  
– поднасяне на венци и цветя пред 

Паметния знак на загиналите във 
войните горнооряховчани;  

– празничен концерт на  
духов оркестър 

Исторически музей – Горна 
Оряховица; ОБС на 
ветераните от войните; на 
военноинвалидите; 
Патриотичен съюз 

Културно събитие с местно 

значение 

6 

май 

Община  
Горна Оряховица 

Ден на храбростта: 
-празнична среща на Кмета на 
Община Горна Оряховица с 
представители на Съюз на 
офицерите и сержантите от запаса и 

резерва; Съюз на ветераните от 
войните; Съюз на военно инвалиди 

и военно    пострадалите;  

Община Горна Оряховица Културно събитие с местно 

значение 
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Военно формирование - 22 790 

май Исторически музей „Тракийска царска гробница“: 

 – гостуваща изложба на ИМ 

    град Исперих 

Исторически музей – Горна 
Оряховица; 
Община Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение 

май Център  

село Първомайци 

ІІ-ри Регионален празник на 
„Първомайския разсол“  

 

Кметство с. Първомайци; 

НЧ „Иван Вазов -1893“; 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение 

9-15 

май 

 

НЧ „Съединение 1888“ 

с. Драганово 

VІ –ти Национален преглед на 
селските любителски  читалищни 

театри 

Община Горна Оряховица; 
Министерство на 
културата; 
НЧ „Съединение -1888“  

 Културно събитие с 
национално значение и 

участие 
 

9 

май 

ХГ „Н. Каранешев“ 

Горна Оряховица 
„По думите ще ги познаете” – 

представяне на книгата на Ива 
Йолова 

Община Горна Оряховица Културно събитие с местно 

значение 

9 

май 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица/  
Пл.„Георги Измирлиев”  

Ден на Европа: 
– Празничен концерт  

Община Горна Оряховица; 
Директори на учебните 
заведения в града  

Културно събитие с местно 

значение и участие  

11 

май 

Общинска библиотека 
Горна Оряховица  

Ден на библиотекаря:  
– среща на библиотечни 

специалисти; 

 – тематичен форум  

Общинска библиотека  Културно събитие с 
регионално значение  

май Пл.„Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  
49

-та
 Лекоатлетическа щафета – 

обиколка на Горна Оряховица  
ОП „МДСИП”; 

 Община Горна Оряховица  
Културно събитие с местно 

значение  
май Пл.„Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  
Автомобилно рали „Раховец”  Община Горна Оряховица  Културно събитие с 

регионално и местно 

значение  
21-29 

май 

Спортни зали,  

спортни площадки и 

футболни терени в 
община  
Горна Оряховица 

„Европейска седмица на 
физическата активност и спорта ”- 

MOVE WEEK : 

-открити спортни турнири; 

-спортни демонстрации 

ОП „МДСИП”; 

Директори на учебните 
заведения в града; 
 Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
регионално и местно 

значение 

май Исторически музей 

Горна Оряховица  
„Европейска  нощ на музеите“  Исторически музей  Културно събитие с местно 

значение  
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26 – 30 

май 

Младежки дом/  

хижа „Божур”  

XVІI-ти
 Международен пленер по 

Живописатира  
Община Горна Оряховица; 
ОП „МДСИП”  

Културно събитие с 
национално и международно 

значение  
24 

май 

10.00 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 часа 

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  

28 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк „Христо Ботев“ 

 

 

 

Пл.„Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  

Ден на поклонение и почит пред 

героите - 140 години от обесването 

на Георги Измирлиев и героите на 
Априлската епопея в  
Първи революционен окръг с 
център Горна Оряховица: 
 

 

 

– тържествен ритуал – поднасяне на 
венци и цветя пред паметниците на 
героите в Горна Оряховица;  
 

-тържествена заря-проверка  
 

Община Горна Оряховица; 
Исторически музей  

Културно събитие с местно 

значение  
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29 

май 

 

 

8.30 часа 

 

 

 

 

10.00 часа 

 

 

 

11.00 часа 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 часа 

 

 

 

Храм „Успение на 
Света Богородица”  

 

 

 

 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица 
 

 

 Пред сградата на 
Общината  
 

 

 

 

 

 

Пл.„Георги Измирлиев”  

146 ГОДИНИ ГРАД 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА: 

 – 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 Годишните награди 

на Общински съвет Горна 
Оряховица  
 

Празнична програма:  
– поздравителен концерт;  
– празнични илюминации  

Община Горна Оряховица  Културно събитие с 
регионално и местно 

значение  

31 

май 

Парк „Градска градина” 

/ Зала 1 на Община 
Горна Оряховица  

ХIX
-ти

 Регионален преглед на 
старата градска песен ”Божури”  

Община Горна Оряховица  Културно събитие с 
регионално и местно 

значение  
1 

юни 

Пл „Георги Измирлиев”  

Горна Оряховица  
1

-ви
 юни – Ден на детето:  

– празнична програма  
Община Горна Оряховица  Културно събитие с местно 

значение  
2 

юни 

Парк „Христо Ботев” 

Горна Оряховица  
140 години от смъртта на Христо 

Ботев: 
 – ритуал по поднасяне на венци и 

цветя 

Община Горна Оряховица; 
Исторически музей  

Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение 

4-5 

юни 

Парк „Градска градина” 

Горна Оряховица 
Празник на горнооряховския суджук Община Горна Оряховица   Културно събитие с 

национално и регионално 

значение 
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юни Хижа „Божур”/ Зала 1 

на Община 
Горна Оряховица 

Туристически песенен празник на 
божура с участието на групи за 
туристически песни от страната 

Туристическо дружество 

„Камъка”;  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално значение 

юни- 

септември 

Исторически музей 

Горна Оряховица  
„Семейна събота в музея“ 

/Развлекателно-познавателни дни/  

Исторически музей  

Горна Оряховица 
Културно събитие с местно 

значение  
18-20 

юни 

Горски горен Тръмбеш „Празници на духовността в Горски 

горен Тръмбеш”: 

- фестивал на естрадно-сатиричните 
програми „Парад на смеха”; 

- ІV 
–то

 издание на турнир „ Хари 

Стоев”  по свободна борба на 
открито за момичета и момчета; 
-пленер на художниците от 
Сружение ГОАРТ 

Сдружение  „За възраждане 
на Горски горен Тръмбеш”; 

Община Горна Оряховица; 
Кметско наместничество; 

НЧ „Просвета-1906”  

Културно събитие с местно 

значение 

18 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

VІІ-ми  Национален фестивал на 
фолклорните танцови клубове и 

групи „Фолклорна броеница” 

НЧ „Братя Грънчарови – 

2002”;  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално значение  

20-25 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

XІI-ти
  Международен фолклорен 

фестивал „Раховче” 

НЧ „Братя Грънчарови – 

2002”;  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
международно значение 

20-25 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

XІV-ти
  Национален детски фестивал 

на изкуствата „Раховче“ 

НЧ „Братя Грънчарови – 

2002”;  

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално значение 

25 

юни 

НЧ „Пробуда -1922”  

с. Янтра  
Х-ти

 Общински празник на групите 
за изворен фолклор „От извора 
2016”  

НЧ “Пробуда -1922 “;  

Кметство с. Янтра;  
Община Горна Оряховица  

Културно събитие с 
регионално и местно 

значение  
27 юни 

-2 юли 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица- 
Летен театър / 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица  

ІV –то издание на Национален 

филмов фестивал „София Филм 

Фест в Горна Оряховица”  

Община Горна Оряховица  Културно събитие с местно 

значение  

18 

юли 

Паметник на 
 Васил Левски,  

кв. „Пролет”  

179 години от рождението на Васил 

Левски:  

– ритуал по поднасяне на венци и 

Община Горна Оряховица; 
Исторически музей – Горна 
Оряховица  

Културно събитие с местно 

значение  
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Горна Оряховица  цветя  

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 
регионално и местно 

значение 

август НЧ „Напредък-1869” 

Горна Оряховица  
  Международен фестивал на 
младежките аматьорски театри  

Сдружение МТ 

„Алтернатива“;  

НЧ „Напредък – 1869”; 

Община Горна Оряховица  

Културно събитие с 
международно участие и 

значение  

27 

август 

НЧ „Съгласие – 1905” 

село Писарево / 

 Открита сцена в село 

Писарево  

VI
-ти

  Национален празник на 
автентичния фолклор „На мегдана”  

Кметство Писарево; 

 НЧ „Съгласие – 1905”; 

Община Горна Оряховица; 
КП „Янтра – 96”  

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 – Горна 
Оряховица  

Културно събитие с местно 

значение  

11 

септември 

Открита сцена  
село Поликраище 

X
-ти

 Общински празник на 
плодородието „Ден година храни”:  

  – изложба на земеделска продукция;  
– фолклорна програма; 
– спортни игри 

Кметство село 

Поликраище; НЧ 

„Развитие-1884”; Община 
Горна Оряховица 

Културни събития с 
регионално и местно 

значение 

 

септември 

НЧ „Развитие-1884”  

с. Поликраище 
ІV-ти

 Регионален фестивал за 
народни танци „Жива вода” 

НЧ „Развитие-1884”; 

Община Горна Оряховица 
Културни събития с 
регионално и местно 

значение 
15 

септември 

Учебни заведения  Първия учебен ден:  

– празнични прояви, свързани с 
началото на учебната година  

Община Горна Оряховица; 
Ръководства на учебните 
заведения в общината  

Културно събитие с местно 

значение  

17 

септември 

Открита сцена в село 

Драганово; 

 

 НЧ „Съединение-1888”  

„Празник на градинаря”: 

 – изложба – „Даровете на земята” с 
участието на производители от 
Драганово и региона;  
– кулинарни изкушения; 
– концертна програма  

Кметство село Драганово; 

НЧ „Съединение-1888”; 

Община Горна Оряховица  

Културно събитие с 
регионално и местно 

значение с участието на 
български градинари, 

заселили се в Унгария  
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септември 

Парк „Градска градина“ „Фамилатлон в Горна   Оряховица” 

– V
-то

 издание /Семейство, спорт, 
екологичен начин на живот/  

Община Горна Оряховица; 
ОП „МДСИП”; ОДК; 

Младежки организации  

Културно събитие с местно 

значение  

20 

септември 

ХГ „Н.Каранешев“ Самостоятелна изложба на Иво 

Йорданов 
ХГ „Н. Каранешев”  

Горна Оряховица 
Културно събитие с 
национално 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  

Горна Оряховица; 
Младежки организации  

Културно събитие с местно 

значение  

24 

септември 

НЧ „Иван Вазов-1893” 

с. Първомайци 

І-ви
 Национален фестивал на 

селските клубове за народни хора - 
Първомайци `2016 

Настоятелството на  
НЧ „Иван Вазов-1893”; 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално значение 

30 

септември 

Парк „Градска градина” 

/ Зала 1 на Община 
Горна Оряховица  
 

 

 

 

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  

8 

октомври 

Парк „Градска градина” Празник на горнооряховското гърне: 
- Етнографски форум на традициите 
„Завет за бъднини”  

Община Горна Оряховица  
 

Културно събитие с местно 

значение  

12 

октомври 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица  

Ден на българската община: 
 – празнична концертна програма  

Община Горна Оряховица  
 

Културно събитие с местно 

значение  
октомври Исторически музей 

Горна Оряховица  
Изложба, посветена на резултатите 
от археологическите проучвания на 
крепост Ряховец  

Исторически музей; 

Община Горна Оряховица  
Културно събитие с местно 

значение  

15 

октомври 

НЧ „Просвета -1906“ 

с. Горски горен 

Тръмбеш 

110 години НЧ „Просвета -1906“ 

с. Горски горен Тръмбеш: 

– празничен водосвет; 
– „Читалището стълб на 
българщина“; 

– тържествен концерт 

Читалищното настоятелство;

Кметство  село  

Горски горен Тръмбеш; 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение 
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октомври Младежки дом/  

Парк „Христо Ботев“ 

ІІІ –ти Празник на знанието  ОП „МДСИП”; 

РЗИ- Велико Търново; 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение 

октомври Пл.„Георги Измирлиев” 

Горна Оряховица  
„Димитър Велиславов Димитров – 

Мики“ : 

- лекоатлетически пробег- мемориал  

ОП „МДСИП” ; 

ЛК „Локомотив 55”; 

СКЛА „Локомотив 26”; 

ЛК „Локомотив 2010” ; 

Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално значение  

октомври ХГ „Н.Каранешев”  Изложба на сдружение ГОАРТ  Сдружение ГОАРТ ; 

ХГ „Недялко Каранешев”  

Културно събитие с местно 

значение  
22 

октомври 

Открита сцена в 
центъра на с. Стрелец/ 

НЧ „Заря-1900”  

ІІІ-ти
 Регионален празник на 

захарната метла и маджуна  
НЧ „Заря-1900”; 

Кметство село Стрелец; 

Клуб на пенсионера  
„Нов век;  
Община Горна Оряховица  

Културно събитие с 
регионално и местно 

значение  

24 

октомври 

Манастир „Св. Пророк 
Илия” Горна Оряховица  

Церемония „Камбана за живота на 
Земята” 2016  

Община Горна Оряховица; 
ОП „МДСИП”  

Културно събитие с 
регионално и местно 

значение  
26 

октомври 

НЧ „Звезда-1905”  

с. Правда  
ІІІ-то

 издание на  „Димитровден в 
село Правда - празници, традиции, 

обичаи”  

Кметство с. Правда; 
НЧ „Звезда-1905”; 

Община Горна Оряховица  

Културно събитие с 
регионално и местно 

значение  
28 

октомври 

НЧ „Съединение 1888“ 

с. Драганово 

20 години Драматичен театър  при 

НЧ „Съединение-1888” 

Настоятелство  на  
НЧ „Съединение -1888“  

Община Горна Оряховица; 

Културно събитие с местно 

значение 

1 

ноември 

Пл. „Георги 

Измирлиев”/  

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица  
 

 

Читалища в Община 
Горна Оряховица 

Ден на народните будители: – 

Церемония по награждаване на 
призьорите от общинския конкурс 
за художествено творечство, 

посветен на празника;  
 

– концертна програма  

Община Горна Оряховица; 
Ръководства на учебните 
заведения в общината;  
ОП „МДСИП”  

 

Настоятелствата на 
читалищата в Община 
Горна Оряховица 

Културно събитие с местно 

значение  

ноември НЧ „Напредък-
Крушето1906” 

с. Крушето 

110 години НЧ „Напредък-
Крушето1906” с. Крушето: 

–творческа среща; 

Настоятелството на 
читалището; 

Кметство село Крушето; 

Културно събитие с местно 

значение 
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–изложба; 
–празничен концерт 

Община Горна Оряховица 

 

ноември 

Зала 1 на Община 
Горна Оряховица / 
Читалища в община 
Горна Оряховица 

ІІ-ри
 Културно-етнографски форум  

„За рода български”- „Читалищeто – 

българска светиня“: 

- читалищен пътуваш семинар, 

посветен на 160 години читалищно 

дело в България 

Община Горна Оряховица; 
Настоятелствата на 
читалищата в Община 
Горна Оряховица; 
Исторически музей;  

ХГ „Недялко Каранешев” 

Културно събитие с 
регионално и 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  

декември Читалища, училища; 
Детски градини, 

Исторически музей - 

Горна Оряховица; ХГ 

„Недялко Каранешев”; 

Младежки дом  

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ В  

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

Конкурси, концерти, карнавали, 

изложби, пресъздаване на обичая 
„Коледуване”; други коледни и 

новогодишни инициативи  

Община Горна Оряховица; 
Читалищни настоятелства; 
Младежки дом; 

Исторически музей; ХГ 

„Недялко Каранешев”  

Културно събитие с местно 

значение  

2 

декември 

Пред сградата на 
Община  
Горна Оряховица  

Запалване на светлините на 
Коледната елха: 
 – празнично предколедно шоу за 
децата от Община Горна Оряховица  

Община Горна Оряховица  Културно събитие с местно 

значение  

8 

декември 

ХГ„Н. Каранешев”  Изложба, посветена на 
предстоящите коледни празници  

ХГ „Недялко Каранешев”; 

Община Горна Оряховица  
Културно събитие с местно 

значение  
декември ХГ „Н. Каранешев” Годишна среща на колективите и 

самодейците –призьори от 
национални конкурси и фестивали 

Община Горна Оряховица Културно събитие с местно 

значение 

декември НЧ „Градина-Върбица 
1894” с. Върбица  

ІV–ти
 Празник на 

 „Дрипавата баница”:  

– изложба–представяне на 
традиционни баници от региона - 
фолклорна обредност;  
– фолклорна програма  

НЧ „Градина-Върбица 
1894”;  

Община Горна Оряховица  

Културно събитие с 
регионално и местно 

значение  

декември Младежки дом Горна 
Оряховица  

„Работилница за умения и 

добродетели”: 

Община Горна Оряховица; 
Учебните и детски 

Културно събитие с местно 

значение  
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 - изложба на сурвакници и коледни 

картички, изработени от деца и 

ученици от детските и учебни 

заведения в общината  

заведения в общината; 
Младежки дом; 

 Социални заведения  

19-23   

декември  

Спортна зала 
 „Никола Петров” 

Спортно-образователен форум: 

„Щрихи към личността на 
непознатия Никола Петров” 

- дискусионно студио; 

- празничен турнир по свободна 
борба 

ОП „МДСИП; 

Ръководства на учебните 
заведения в общината;  
Ръководство на Спортен 

клуб по свободна борба;  
Община Горна Оряховица 

Културно събитие с 
национално и местно 

значение 

31 

декември 

Открита сцена  
кв. „Пролет”  

Горна Оряховица  

„Новогодишна магия”:  

- празнична концертна програма; 
- празнични илюминации 

Община Горна Оряховица  Културно събитие с местно 

значение  

Други прояви по културен 

календар: 

Годишнини и юбилеи на: значими личности, учебни и детски заведения; клубове на пенсионера и 

други неправителствени организации в Община Горна Оряховица;. Участия на читалищни и други 

самодейни състави в международни, национални, регионални конкурси, фестивали, събори, 

надпявания и други инициативи, събития и други годишнини през 2016 година: 
 април – 50 години Мъжка певческа група „Георги Измирлиев; 50 години ЦДГ „Бодра смяна“ и 

65 години ЦДГ „Здравец” – Горна Оряховица. 
20 години бадминтон; 20 години СКА „Локомотив-96” -/канадска борба/;  
10 години  Тенис клуб „Царевец”. 

 


