
24 май /четвъртък/, 10:00 часа, Пл. „Георги Измирлиев” 

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 от Община Горна Оряховица 

24 май /четвъртък/, 18:00 часа, Пл. „Георги Измирлиев” 

Шоу на „Болярка” с томбола и игри 

25, 26, 27 май /петък, събота и неделя /, НЧ „Напредък 1869”   

VІI-ми Международен конкурс за  изпълнители на популярна песен „Нова Музика” 

25 май /петък/, 17:30 часа, НЧ „Напредък 1869”   

Откриване на VІI-ми Международен конкурс за  изпълнители на популярна песен „Нова Музика” 

25 май /петък/, 17:00 часа, от НЧ „ Напредък 1869" до парк „Градска градина“ 

Празнично шествие - Празник на горнооряховския суджук  

25 май /петък/, 18:00 часа, Парк „Градска градина“ 

Концерт на Поли Паскова и професионална танцова формация „Чинари“ 

25 май /петък/, 20:00 часа, Парк „Градска градина“ 

Кулинарен Денс клуб 

26 май /събота/ , 10:00 часа, Парк „Градска градина“ 

Празник на горнооряховския суджук – Официално откриване 

Празнична програма на самодейни състави от община Горна Оряховица и гости 

Кулинарни състезания, суджукарски игри, викторини, награди, творчески работилници 

26 май /събота/ , 20:00 часа, Парк „Градска градина“ 

Концерт на поп-фолк изпълнителката Ивана 

Празнични илюминации 

26-29 май / събота-вторник /, Младежки дом Горна Оряховица 

XIII-ти Международен пленер по Живописатира 

27 май /неделя/, 10:00 часа, Пл. „Георги Измирлиев” 

Автомобилно рали - откриване 

27 май /неделя/, 11:00 часа, Тренировъчно игрище над стадион “Локомотив“ 



Турнир по ръгби  

27 май /неделя/, 17:30 часа, Пл. „Георги Измирлиев”/при лошо време в  НЧ „Напредък 1869" / 

Галаконцерт на лауреатите от VII-мия Международен конкурс за изпълнители на популярна 

песен „ Нова музика“ 

27 май /неделя/, 19:00 часа, Пл. „Георги Измирлиев”/при лошо време в  НЧ „Напредък 1869" / 

Концерт на рок-група „Б.Т.Р.” 

28 май /понеделник/, 10:00 часа, Парк “Христо Ботев“ Алея на възрожденците - паметник на  

Елена Грънчарова  

Ден на поклонение и почит пред героите на Горна Оряховица  

170 години от рождението на Елена Грънчарова 

28 май /понеделник/, 19:00 часа, Пл. “Георги Измирлиев“ 

Тържествен ритуал - Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Георги Измирлиев  

28 май /понеделник/, 19:30 часа, Пл. “Георги Измирлиев“ 

Историческа възстановка „Горди наследници на рода Грънчарови“с участие на ученици от СОУ 

„Георги Измирлиев“ 

28 май /понеделник/, 20:00 часа, Пл. “Георги Измирлиев“ 

Музикална програма с патриотични песни 

28 май /понеделник/, 20:00 часа, Пл. “Георги Измирлиев“ 

Заря-проверка 

28 май /понеделник/, Пл. “Георги Измирлиев“ 

ІІІ-то Цветно изложение на декоративни цветя и градинска техника „Божури” 

29 май /вторник/ - ПРАЗНИК НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

08:30 часа, Храм „Успение на Света Богородица”- Благодарствен молебен    

09:00 часа, Младежки дом - Откриване на XIII-ти пленер по  Живописатира 

10:00 часа, Зала 1 на Община Горна Оряховица- Тържествена сесия  на Общински съвет  

Горна Оряховица 

11:00 часа, Пл. “Георги Измирлиев“-  

Тържествена церемония: Ритуал издигане знамето на  Горна Оряховица   



Приветствие на кмета към горнооряховчани и гостите на града 

12:00 часа, Пл. “Георги Измирлиев“- Откриване на ІІІ-то Цветно изложение на декоративни 

цветя и градинска техника „Божури” 

17:00 часа, Пл. “Георги Измирлиев- Театър „Весел“ – Детско шоу с томбола и нгради 

20:00 часа, Пл. “Георги Измирлиев 

Празничен концерт с участието на : Орлин Горанов, Мариана Попова, Дани Милев и бенд, 

Вокален състав „Нова музика“ и участници от VII -ми Международен конкурс за 

изпълнители на популярна песен „Нова музика“ 

Празнични илюминации 

31 май /сряда/, 18:30 часа, НЧ „Напредък 1869”    

Годишен концерт на Класически балет „Грация” 

 


