
ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА 

6 ЯНУАРИ (вторник) 

11.30 ч. Парк „Христо Ботев” 167 години от рождението на Христо Ботев: 

- ритуал по поднасяне на венци и цветя 
21 ЯНУАРИ (сряда) 

15.00 ч. НЧ „Пробуда -1904“ 

Кв. Калтинец 

Бабинден - „С дарове и молитвена вода на гости 

баба“ 

24 ЯНУАРИ (събота) 

18.30 ч. НЧ „Напредък -1869“ Драматичен театър „Адриана Будевска" - Бургас 
представя  театралния спектакъл „Диагноза: Едит 

Пиаф” с участието на Тони Димитрова, Асен 

Лозанов, Ива Папазова и др. 

28 ЯНУАРИ (сряда) 

18.00 ч. НЧ „Напредък -1869“ Театър „Искри и сезони“ -  София представя  
театралната постановка „Ожени се  за мен“  

30 ЯНУАРИ (петък) 

11.30 ч. ПГЛПИ „Ат. Буров” 

бюст-паметник 

140 години от рождението на Атанас Буров: 

- поднасяне на венци и цветя 
ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В СЕЛИЩАТА НА 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

   6 ЯНУАРИ (вторник) 

11.00 ч. Мост на река Янтра при 

 с. Първомайци 

 

Йордановден 

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

12.00 ч. река Лефеджа при 

с. Горски долен Тръмбеш 

 

Йордановден 

Ритуал по хвърляне на светия кръст във водите на 
р. Лефеджа 

18 ЯНУАРИ (неделя) 

16.00 ч. НЧ „Съединение -1888“ 

камерна зала 

с. Драганово 

Детски празник – „Месец на именниците“ 

              19 ЯНУАРИ (понеделник) 

16.00 ч. НЧ „Христо Козлев -1883“ 

гр. Долна Оряховица 

Литературна среща с ученици от ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, посветена на 80 години от 
рождението на Дамян Дамянов и 75 години от 
рождението на Недялко Йорданов 

21 ЯНУАРИ (сряда) 

10.00 ч. НЧ „Пробуда -1922“ 

с. Янтра 

Празнична седянка по повод Бабинден 

10.00 ч. НЧ „Заря -1900“ 

с. Стрелец 

Празнична програма, посветена на Деня на 
родилната помощ  с участието на самодейни 

колективи 

10.30 ч. НЧ „Съгласие -1905“ 

с. Писарево 

Ден на родилната помощ  

 „Бабинден“  

12.00 ч. НЧ „Иван Вазов -1893“ 

с. Първомайци 

Ден на родилната помощ  

Представяне на обичай - Бабинден 

13.00 ч. НЧ „Градина Върбица -1894“ 

с. Върбица 

Зимни празници и обичаи - Бабинден: 

- народно веселие с участието на групата за 



                             

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ. 

автентичен фолклор 

 

 

13.00 ч. НЧ „Развитие -1884“ 

с. Поликраище 

Бабинден: 

- представяне на обичая „Къпане на бебе“ и 

посрещане на акушерката и последното 

новородено бебе; 
- Конкурс за най- артистична и млада баба 

14.30 ч. НЧ „Христо Козлев -1883“ 

гр. Долна Оряховица 

Възпроизвеждане на обичая „Бабуване“ от Групата 
за изворен фолклор „Бабина душица“ 

30 ЯНУАРИ (петък) 

16.00 ч. НЧ „Христо Козлев -1883“ 

гр. Долна Оряховица 

140 години от рождението на Атанас Буров – 

видеопрожекция за живота и дейността му 


