
ПРОГРАМА 

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В  ДУХОВНАТА СФЕРА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

през месец ноември 2013 година 
 

1 ноември /петък/, 10.00 часа, пред паметната плоча на гроба на Иван Момчилов в 

двора на храм „Успение на Пресвета Богородица” 

Поднасяне на венци и цветя и възпоменателно слово от Исторически музей  

Горна Оряховица 

 

1 ноември /петък/, 10.00 часа, НЧ „Заря - 1900” село Стрелец  

Празничен концерт с участието на читалищни състави 

 

1 ноември /петък/, 10.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев”  

Официално награждаване на призьорите от общинския литературен конкурс на тема: 

„Енергията на будителите – опора за бъдеще и мечти” 

 

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

 ІХ-та Празнична среща „Читалището наша съдба”, посветена на годишнини и юбилеи на 

читалищни дейци и самодейци и концерт с участието на читалищните състави и учениците 

от ІІІ клас при ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

 

12 ноември /понеделник/, 17.00 часа,  голяма зала на Младежки дом Горна Оряховица  

СБЖ представя книгата на Димитър Димитров „100 години Захарни заводи Горна 

Оряховица” 

 

12 ноември /вторник/, 18.00 часа,  НЧ „Напредък - 1869” Горна Оряховица 

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

постановката „Хотел между тоя и оня свят”  

 

14 ноември /четвъртък/, 17.30 часа,  НЧ „Напредък - 1869” Горна Оряховица 

Обща музикална продукция на инструментални и вокални класове на Школа по изкуствата 

при НЧ „Напредък – 1869” 

 

18 ноември /понеделник/, 15.00 часа,  Зала №1 на Младежки дом Горна Оряховица 

Здравословно хранене и готвене – информационна кампания  

 

19 ноември /вторник/, 17.00 часа, Младежки дом Горна Оряховица  

Беседа с младежки организации на тема „Неразбраната църковност и бунта на новото 

поколение” с лектор отец Зоран  

 

19 ноември /вторник/, 19.00 часа, Младежки дом Горна Оряховица  

Драматичен театър „Рачо Стоянов” град Габрово представя театралния спектакъл 

„Целувката” от Анна Петрова. С участието на:  Николай Бързаков, Гергана Змийчарова, 

Силвия Чобанова, Димо Димов и Силвия Боева 

 

 

20 ноември /сряда/, 17.30 часа,  НЧ „Напредък - 1869” Горна Оряховица 

Представяне на стихосбирките „С чадърче от глухарче” и „Училище в гората” с автор 

Ивелина Цветкова от ТЛГ „Асен Разцветников” Горна Оряховица  

 



 

21 ноември /четвъртък/, 12.00 часа, НЧ „Иван Вазов - 1893 ” село Първомайци 

Концерт по повод Деня на християнското семейство и християнската младеж 

 

21 ноември /четвъртък/, 13.00 часа, НЧ „Развитие 1884” село Поликраище 

 Представяне на изложба „Моето родословно дърво” и кулинарна изложба „Шарена 

трапеза” 

 

21 ноември  /четвъртък/, 14.00 часа, НЧ „Съгласие - 1905” село Писарево  

Празничен концерт – 55 години Женски народен хор 

 

21 ноември  /четвъртък/, 16.30 часа, Зала №102 на Община Горна Оряховица 

Ден на християнското семейство и християнската младеж: 

– отбелязване на златни сватби 

 

21 ноември  /четвъртък/, 17.30 часа, Зала №1 на Община Горна Оряховица 

„Viva la Muzika” - концерт с участието на „Trio Grandi Tenori” по повод Деня на 

християнското семейство и християнската младеж 

 

24 ноември /неделя/, 9.00 часа, Младежки дом Долна Оряховица 

Областен турнир по тенис на маса  
 

26 ноември  /вторник/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев” 

Фотоизложба – ретроспекция на футболен клуб „Локомотив” 

 

26 ноември /вторник/, 18.00 часа,  НЧ „Напредък - 1869” Горна Оряховица 

Драматичен театър „Адриана Будевска”  град Бургас представя постановката „Мъже на 

изчезване” с участието на Красимир Ранков 

 

27 ноември /сряда/, 18.00 часа,  НЧ „Напредък - 1869” Горна Оряховица 

Концерт – спектакъл „Ние сме” 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА.  

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ. 


