
ПРОГРАМА 

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

през месец март 

 

1 март /събота/, 10.30 часа, НЧ „Заря - 1900” с. Стрелец 

Ден на любителското художествено творчество: 

- празничен концерт на читалищните състави 

 

1 март /събота/, 19.00 часа, НЧ „Развитие 1884” с. 

Поликраище 
Ден на любителското художествено творчество: 

- празничен концерт на читалищните състави 

 

2 март /неделя/, 17.00 часа, парк „Балтейка” с. Поликраище 

Прескачане на огън и пресъздаване на обичая Заговезни 

 

3 март /понеделник/, 10.00 часа, Паметник „Майка България” 

Долна Оряховица  

Национален празник на Република България: 

– ритуал по поднасяне на венци и цветя 

 

3 март /понеделник/, 10.00 часа, Паметник на загиналите във 

войните с. Стрелец   
Национален празник на Република България: 

– ритуал по поднасяне на венци и цветя 

 

3 март /понеделник/, 10.00 часа, НЧ „Просвета-1906” с. 

Горски горен Тръмбеш  

Музикално-поетичен рецитал „За свободата” с участието на 

певческа група за патриотични песни и група за художествено 

слово 

 

3 март /понеделник/, 10.00 часа, Паметник на загиналите във 

войните с. Горски долен Тръмбеш 

Национален празник на Република България: 

– ритуал по поднасяне на венци и цветя; 

– празничен концерт с участието на читалищните състави; 



3 март /понеделник/, 10.00 часа, Паметник на загиналите 

драгановчани във войните с. Драганово 
Национален празник на Република България: 

– ритуал по издигане на националното знаме; 

– поднасяне на венци и цветя; 

 

3 март /понеделник/, 10.00 часа, Паметник на загиналите в 

Първата световна война с. Поликраище 
Национален празник на Република България: 

– ритуал по издигане на националното знаме; 

– празничен концерт с участието на читалищните състави; 

 

3 март /понеделник/, 11.00 часа, пл. „Георги Измирлиев” 

Национален празник на Република България: 

– тържествен ритуал по издигане на националното знаме; 

– поздравителен фолклорен концерт с участието на Христо 

Косашки и танцова формация „Гайтани”, Клуб за народни танци 

„Фолклорна броеница” при НЧ „Братя Грънчарови -2002” град 

Горна Оряховица; 

 

4 март /вторник /, 10.30 часа, НЧ „Звезда 1905” с. Правда 

Изложба - базар на мартеници 

 

4 март /вторник/, 18.00 часа зала №1 на Община Горна 

Оряховица 
Концерт на балет „Калина” и вокален състав „Патиланчета” при 

НЧ „Напредък-1869” по повод 8-ми март – Международен ден на 

жената; 

 

5 март /сряда/, 17.30 часа ГХГ „Недялко Каранешев” Горна 

Оряховица 
Концерт на вокални и инструментални класове на Школата по 

изкуства при НЧ „Напредък-1869” по повод 8-ми март – 

Международен ден на жената; 

 

5 март /сряда/ 18.30 часа, зала №1 на Община Горна 

Оряховица 



Драматичен театър „Сава Огнянов” гр. Русе представя „Отворена 

брачна двойка” комедия от Дарио Фо и Франка Раме; 

 

6 март /четвъртък/, 18.30 часа, зала №1 на Община Горна 

Оряховица 

Концерт на вокален състав „Нова музика” при НЧ „Напредък-

1869” Горна Оряховица и гост изпълнителите от Вокален състав 

„Грамис” гр. София по повод Международния ден на жената; 

 

7 март /петък/, 12.00 часа, Исторически музей Горна 

Оряховица 

Изложба „От ръцете на мама” посветена на Международния ден 

на жената; 

 

7 март /петък/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев” Горна 

Оряховица 

„Да превърнеш във вечност мига”: 

– изложба на творби на жени - художнички от Горна Оряховица и 

Велико Търново; 

 

7 март /петък/, 18.30 часа, Младежки дом Горна Оряховица 

„С обич за моята майка” - празничен осмомартенски концерт; 

 

7 март /петък/, 19.00 часа, НЧ „Звезда 1905” с. Правда 
Самодеен театрален състав НЧ „Звезда-1905” представя премиера 

на пиесата „Женско царство”; 

 

8 март /събота/, 10.00 часа, НЧ „Христо Козлев -1883” Долна 

Оряховица  

„Моята мама” – изложба на рисунки и плетива; 

 

8 март /събота/, 10.00 часа, център с. Поликраище 

Дамско автошоу; 

 

8 март /събота/, 12.00 часа, пл. „Георги Измирлиев”   

Четвърто дамско авторали по повод 8-ми март - Международен 

ден на жената; 

 

http://dariknews.bg.feedsportal.com/c/33201/f/543203/s/1306d67f/l/0Ldariknews0Bbg0Cview0Iarticle0Bphp0Darticle0Iid0F6760A42/story01.htm


18 март /вторник/, 18.30 часа, Младежки дом Горна 

Оряховица 

Среща - разговор на отец Зоран с младежи на тема „Мразя 

родителите си, обичам приятелите си” от поредицата „Църквата и 

съвременния свят”; 

 

20 март /четвъртък/, 16.30 часа, зала №1 на Община Горна 

Оряховица 

„Протегни ръце на етническата толерантност”-концерт с 

участието на децата и учениците по проект „Танцуваме, играем и 

учим заедно”; 

 

21 март /петък/, 13.00 часа, НЧ „Градина-Върбица 1894” с. 

Върбица 

„Щастливата мисъл е като семе, което сее щастие за всички”-

литературно-музикална програма посветена на Световния ден на 

поезията и Международен ден на щастието; 

 

21 март /петък/, 17.30 часа, Клуб на пенсионера „Асен 

Разцветников” с. Драганово  

Пролетен концерт с участието на самодейните състави при НЧ 

„Съединение-1888” и съставите при Клуб на пенсионера; 

 

22 март /събота/, 10.00 часа, НЧ „Развитие-1884” с. 

Поликраище 

Детски пролетен празник с участието на ученици от ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”; 

 

25 март /вторник/, 11.00 часа, НЧ „Съгласие-1905” с. 

Писарево 

Благовещене - възпроизвеждане на обичая гонене на змии и 

гущери и литературна програма с участие на ученици от ОУ 

„Отец Паисий”; 

 

26 март /сряда,/ 17.30 часа, малка зала на НЧ „Напредък-

1869” Горна Оряховица 
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Изложба по повод 60 години от създаването на Творческо-

литературна група „Асен Разцветников” при НЧ „Напредък-1869” 

Горна Оряховица; 

 

26 март /сряда/ 18.30 часа, НЧ „Напредък-1869” Горна 

Оряховица 

Поздравителен концерт по повод 60 години от създаването на 

Творческо-литературна група „Асен Разцветников при НЧ 

„Напредък-1869” Горна Оряховица; 

 

27 март /четвъртък/ 11.00 часа, НЧ „Напредък-1869” Горна 

Оряховица; 
Драматичен театър Ловеч представя постановка за деца „Халифът 

Щърк” по мотиви от приказката на Вилхелм Хауф с участието на 

Ивайло Спасимиров, Дина Мановска, Слава Георгиева, Софрони 

Рацов, Катя Йочева; 

 

28 март /петък/, 16.00 часа, библиотека на НЧ „Христо 

Козлев-1883” Долна Оряховица 

Литературна вечер по повод 127 години рождението на Димчо 

Дебелянов; 

 

28, 29, 30 март /петък,събота и неделя/, 13.30 часа, Лоби бар 

„Амбарица” 

Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” и Община 

Горна Оряховица организират Седма национална младежка 

среща „Млади европейци в ерата на кризи -гражданско 

образование с нова преспектива”. 

Отбелязване на 10 години от основаването на Сдружение 

„Горнооряховски младежки парламент”. 

 

31 март /понеделник/, 17.30 часа, Младежки дом Горна 

Оряховица 

Откриване на изложба карикатура, живопис, акварел и 

дървопластика на горнооряховския художник Ангел Гецов; 

 

31 март /понеделник/ 18.30 часа, НЧ „Напредък 1869” Горна 

Оряховица 
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Драматичен театър „Антон Страшимиров” град Разград 

представя постановката „Вампир” по Антон Страшимиров с 

участието на Александър Бориславов, Мариела Топалова, Мария 

Петрова-Енева, Катерина Драганчева; 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА.  

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА 

ПРОМЕНИ. 
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