
Коледни и новогодишни прояви в населените места на  

Община Горна Оряховица 
 

град Долна Оряховица 
19 декември /четвъртък/, 17.00 часа, НЧ „Христо Козлев -  1883” Долна Оряховица 

Празничен концерт посветен на 130 години от създаването на НЧ „Христо Козлев –

1883”  

 

20 декември /петък/, 18.00 часа, НЧ "Христо Козлев-1883" Долна Оряховица 
Драматичен театър "Невена Коканова" гр. Ямбол представя спектакъла "Чичовци" по 

Иван Вазов. С участието на: Димитър Димитров, Вълчо Янев, Михаил Лазаров, Георги 

Ружичка и др.  

 

село Драганово 
6 декември /петък/, 10.00 часа, Клуб на пенсионера  
Общоселски празник по повод Никулден  с участието на местни колективи 

 

12 декември /четвъртък / фоайе на НЧ „Съединение -1888”  

Трапезата на Бъдни вечер битова изложба   

 

17 декември / вторник /, 18,00 часа, Клуб на пенсионера 

 Коледен концерт 

  

24 декември /вторник/, 18,00 часа 

Пресъздаване на обичая Коледуване по домовете на жителите на селото  

 

 

село Първомайци 
4 декември /сряда/, 18.00 часа,  изложбена зала на НЧ „Иван Вазов-1893”  

Изложба на гоблени и плетива на Антоанета Станкова 

 

20 декември /петък/, 18.00 часа,  малък салон на НЧ „Иван Вазов-1893”  

Коледен концерт на читалищните колективи  

 

24 декември  /вторник/, 15.00- 22.00 часа 

Пресъздаване на обичая Коледуване по домовете на жителите на селото  

 

 

село Поликраище 
14 декември /събота/, 9.00 часа, НЧ „Развитие-1884” 

„Зимна приказка”- изложба рисунки и картички 

 

22 декември /неделя/, 17.00часа, НЧ „Развитие-1884” 

Представяне трапезата за Бъдни вечер 

 

23 декември /понеделник/, 10.00 часа, центъра на селото 

Коледно общоселско тържество   

 



 

 

 

село Писарево 
20 декември /сряда/, 11,00 часа , НЧ „Съгласие-1905”  

Коледен концерт с участието на децата от ОУ „Отец Паисий” и самодейните състави 

при читалището 

 

27 декември /петък/, 18,30 часа, НЧ „Съгласие-1905”   

„Коледната трапеза” - изложба 

 

 

село Правда 
23 декември /понеделник/, 10.30 часа, малък салон на  НЧ „Звезда-1905”  

Дядо Коледа идва при децата на село Правда – коледно тържество 

 

31 декември /вторник/, 23.30 часа, пл. „Св. Димитър”  

Посрещане на Новата 2014 година – народно веселие и новогодишни илюминации 

 

 

село Янтра 
19  декември /четвъртък/, 10.00 часа НЧ „Пробуда -1922” 

 „Коледната трапеза в миналото и сега” – битов кът и изложба на сурвакници  

 

19 декември /четвъртък/, 19.00 часа, НЧ „Пробуда -1922” 

„Край огнището” - коледно веселие с участието на самодейните състави при 

читалището 

 

21 декември /събота/, 12.00 часа, Клуб на пенсионера 

Общоселско коледно тържество  

 

 

село Върбица 
4 декември /сряда/, 10,30 часа  малък салон на НЧ „Градина-Върбица 1894” 

Коледно тържество с участието на децата от ЦДГ „Слънчице”  

 

село Горски горен Тръмбеш 
20 декември /петък/11.00 часа, НЧ „Просвета -1906” 

Коледен концерт с участието на местни състави и гост-изпълнител Станимир Иванов 

 

 

село Стрелец 
20 декември /петък / 11.00 часа, НЧ „Заря -1900” 

Коледно тържество концерт с участието на децата от селото 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ  

ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ. 


