
ПРОГРАМА 

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

през месец октомври 

 

1 октомври /вторник/, 9.30 часа Зала №1 на Община Горна 

Оряховица/  

ХVІI-ти Регионален преглед на старата градска песен „Божури” 

 

4 октомври /петък/, 17.00 часа, Зала №1 на Община Горна 

Оряховица  

10 години на сцена – Юбилеен концерт на Група за стари градски 

песни „Очарование” 

 

10 октомври /четвъртък/, 12.00 часа, НЧ „Напредък - 1869”  

Драматичен театър „Сава Огнянов” гр. Русе представя 

постановка за деца „Аладин” 

 

10 октомври /четвъртък/, 18.30 часа, НЧ „Напредък - 1869”  

Драматичен театър „Сава Огнянов” гр. Русе представя 

постановката „Милионерът” по Йордан Йовков, с участието на 

Илка Зафирова – носител на наградата „Аскеер” 2013 година за 

главна женска роля 

 

11 октомври /петък/, 12.00 часа, Община Горна Оряховица 

Изложба, посветена на 40-годишнината от откриването на 

музейната сграда и 145 години Община Горна Оряховица  

 

11 октомври /петък/, 18.30 часа, НЧ „Развитие – 1884” село 

Поликраище 

Празничен концерт по повод 15 години Женски народен хор 

„Росна китка”  

 

14 октомври /понеделник/, 10.00 часа, НЧ „Градина – 

Върбица 1894” село Върбица  

Празник „Пъстра броеница от есенни веселби” 

 



14 октомври /понеделник/, 17.00 часа, Младежки дом Горна 

Оряховица  

Откриване на документална фотоизложба за историята на 

Община Горна Оряховица, посветена на Деня на българската 

община 

 

14 октомври /понеделник/, 18.30 часа, НЧ „Напредък - 1869”  

Концерт - промоция на Веселин Маринов - представя новия 

албум „Носталгия” 

 

16 октомври /сряда/, 18.30 часа, НЧ „Напредък - 1869”  

Концерт на Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”  

 

17 октомври /четвъртък/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко 

Каранешев” Горна Оряховица 

Представяне на дует „Тюркоаз” от Творческа литературна група 

„Асен Разцветников” при НЧ „Напредък – 1869” 

 

18 октомври /петък/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев” 

Горна Оряховица 

„ГОАРТ 69” – шест години Сдружение ГОАРТ 

 

19 октомври /събота/, 10.00 часа, храм „Св. Иван Рилски” 

село Горски горен Тръмбеш 

Празничен водосвет и молебен за здраве и благоденствие по 

повод празника на селото 

 

10.30 часа НЧ „Просвета-1906” 

Изложба-ръкоделия с българска народна шевица 

„За песен синор няма”-празничен концерт по повод 55 години от 

създаване на Групата за автентичен фолклор при читалището 

 

22 октомври /вторник/, 11.00 часа, НЧ „Напредък - 1869”  

Драматичен театър град Ловеч представя постановка за деца 

„Добрата магьосница”  

 

22 октомври /вторник/, 15.00 часа, Младежки дом Горна 

Оряховица  



Среща-беседа с ученици на тема:  

„Еко-тревогите, еко-идеите и моето лично участие” във връзка с 

Екофорума за мир – „Камбана за живота на Земята” и засаждане 

на дърво в района на Младежкия дом 

 

22 октомври /вторник/, 17.30 часа, ГХГ  „Недялко 

Каранешев” Горна Оряховица 

Камерен концерт на Школа по изкуствата - профил класически 

инструменти 

 

24 октомври /четвъртък/, 10.00 часа, Манастир „Св. Пророк 

Илия” 

Екофорум за мир „Камбана за живота на Земята”:  

- курбан за здраве и благоденствие; 

- засаждане на дървета до НЧ „Напредък – 1869” 

 

24 октомври /четвъртък/, 16.00 часа, Младежки дом Долна 

Оряховица 

Турнир по карамбол без възрастови ограничения. 

Записвания за участие до 23 октомври 2013 година 

 

24 октомври /четвъртък/, 18.00 часа, НЧ „Напредък - 1869”  

Концерт „Българска музика” с участието на ВС „Нова музика” и 

балет „Калина”  

 

25 октомври /петък/, 10.30 часа, НЧ „Звезда - 1905” село 

Правда 

Фолклорен празник „Празници, традиции и обичаи”  

 

25 октомври /петък/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев” 

Горна Оряховица 

Алманах „60 години” Творческа литературна група „Асен 

Разцветников” при НЧ „Напредък-1869” 

 

31 октомври /четвъртък/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко 

Каранешев” Горна Оряховица 

Връчване на традиционните журналистически награди „Ряховски 

камъни” от СБЖ Горна Оряховица 



ЗАБЕЛЕЖКА: 

ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА.  

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА 

ПРОМЕНИ. 


