
ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА 

5 ФЕВРУАРИ (вторник) 

11.00 ч. Младежки дом „Мартенички чудновати“ – Детско работно 

ателие, организирано от Младежки дом със 

специалното участие на майстор художествено 

плетиво Цвети Терзиева 

12 ФЕВРУАРИ (вторник) 

14.00 ч. Младежки дом  Февруарска Антиспин кампания на тема 

„Любовта и алкохола и мястото им в моя свят“, 

посветена на Деня на влюбените 

18.30 ч. НЧ „Напредък-1869“ Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово 
представя постановката „Трудни за обичане ”  по 
Леополд Герш. С участието на: Мария 
Сапунджиева, Адриана Димова, Мартин 
Властанов, Светослав Славчев 

13 ФЕВРУАРИ (сряда) 

17.30 ч. ХГ „Недялко Каранешев” Сдружение ГОАРТ представя  изложба, по повод 

празника Трифон Зарезан 

14 ФЕВРУАРИ (четвъртък) 

11.00 ч. НЧ „Пробуда-1904“ 
кв. Калтинец 

„Нека да е берекет“ – честване на Трифон 

Зарезан 

14.00 ч. - НЧ „Напредък-1869“ „Любов в думи“ – хиляда писма с послания –  

организира Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент 

18 ФЕВРУАРИ (понеделник) 

11.00 ч.  Паметник на  Васил Левски  
кв. Пролет 

146 години от смъртта на Васил Левски: 

- ритуал по поднасяне на венци и цветя 

19 ФЕВРУАРИ (вторник) 

18.30 ч. НЧ „Напредък-1869“ Миро Мюзик представя, постановката „Всичко 
или нищо” по Лиза Шопова. С участието на:  
Христо Шопов, Лилия Маравиля, Ирини Жамбонас 

20 ФЕВРУАРИ (сряда) 

16.30 ч. Младежки дом  
 

„Работилница за умения и добродетели” - 
изложба на мартеници, изработени от деца и 
ученици от детските и учебни заведения в 
общината  

21 ФЕВРУАРИ (четвъртък) 

14.00 ч. Младежки дом Интерактивно обучение за младежи на тема 
„Безопасен интернет“ със съдействието на Детска 
педагогическа стая при Районно управление гр. 
Горна Оряховица 

22 ФЕВРУАРИ (петък) 

14.00 ч. Паметен знак на  
Елена Грънчарова 
Парк „Никола Петров“ 

96 години от смъртта  и 177 години от рождението 
на Елена Грънчарова – Спасителката на Горна 
Оряховица и почетен гражданин на Горна 



Оряховица: 
- поднасяне на венци и цветя 

26 ФЕВРУАРИ (вторник) 

18.30 ч. НЧ „Напредък-1869“ Русенската опера представя концерт, посветен на 
90-годишнината от рождението на  Николай 
Гяуров 

      28 ФЕВРУАРИ (четвъртък) 

14.00 ч. Зала 1 на Общината VIII-ми Културно-образователен форум „На 
България с любов“, посветен на 141 години от 
Освобождението на България и 40 години от 
излъчването на филма-епопея „Пътят към София“; 
- представяне на изкуството на  Анна Мария 
Гюзелева; 
-  поетична беседа върху лирическата стихосбирка 
„А душата знае“ 

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА 
В СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

10 ФЕВРУАРИ (неделя) 

12.00 ч. Център  
с. Правда 
 

Трифон Зарезан – традиционно зарязване на лоза: 
- конкурс за най-добро домашно вино и пелин 

14 ФЕВРУАРИ (четвъртък) 

10.00 ч. Център  
с. Писарево 

Пресъздаване на обичая „Зарязване на лоза“   

10.00  ч. Център  
с. Първомайци 

Трифон Зарезан - пресъздаване на обичая с 
участието на самодейци от НЧ „Иван Вазов-1883” 
и клуб на пенсионера „Дълголетие” 

10.00 ч. Център  
с. Драганово 

Трифон Зарезан - зарязване на лозите   

10.00 ч. Център  
с. Крушето 

Ден на лозаря - пресъздаване на обичая 

11.00 ч. НЧ „Градина-Върбица 
1894“ 
с. Върбица 

„Вино и любов“ - празничен концерт                   
 с участието на читалищни колективи и 
пресъздаване на обичая „Зарязване на лоза“ 

11.00 ч. Център 
с. Горски долен Тръмбеш 

Пресъздаване на обичая Трифон Зарезан 
и избиране „Цар на виното за 2019 година“:   
- конкурс за най-добро домашно вино 

11.00 ч. 
 
 

11.30 ч. 

Лозов масив 
с. Горски горен Тръмбеш 
 
КП „Калето“ 
с. Горски горен Тръмбеш 

Празничен водосвет и зарязване на лози 
 
 
Празничен концерт „Вино и любов“ с участието на 
самодейни колективи 

12.00 ч. НЧ „Христо Козлев-1883“ 
гр.  Долна Оряховица 

„Трифон шета по лозята“ – възстановка на стари 
традиции по резитба и фолклорна програма  

12.00 ч. НЧ „Развитие-1884“ 
с. Поликраище 

Винена фиеста: 
- зарязване на лоза и конкурс за най-добро вино 

12.00 ч. Център  
с. Янтра 

„Зарязване на лоза“ - пресъздаване на обичай от 
самодейците при НЧ „Пробуда-1922” и Клуб на 
пенсионера „Вяра” 



 19 ФЕВРУАРИ (вторник) 

10.00 ч. НЧ „Звезда-1905“ 
 с. Правда 

Литературно четене, посветено на 146 години от 
смъртта на Васил Левски 

11.00 ч. Парк „Васил Левски“ 
с. Поликраище 

Поднасяне на цветя пред паметника на  
Васил Левски 

12.00 ч.  Паметна плоча на 
Васил Левски  
гр. Долна Оряховица 

Поднасяне на цветя пред паметната плоча на  
Апостола на Свободата 

13.00 ч. НЧ „Градина-Върбица 
1894“ 
с. Върбица 

Рецитал, посветен на 146 години от смъртта на  
Апостола с участието на ученици от ОУ „Васил 
Левски“ – с. Върбица 

14.00 ч. НЧ „Съгласие-1905“ 
с.  Писарево 

Рецитал, посветен на „Апостола на свободата“  
с участието на ученици от ОУ „Отец Паисий“ 

              20-24 ФЕВРУАРИ (сряда - неделя) 

14.00 ч. НЧ „Градина-Върбица 
1894“ 
с. Върбица 

Работилница „Седянка“ - традиционна седянка за 
изработване на мартеници 

25-28 ФЕВРУАРИ (понеделник и четвъртък) 

14.00 ч. НЧ „Христо Козлев-1883“ 
гр.  Долна Оряховица 

В работилницата на Баба Марта“ – изработване  
на мартеници от деца и възрастни 

27-28 ФЕВРУАРИ (сряда и четвъртък) 

16.00 ч. НЧ „Съединение-1888“ 
с. Драганово 

„Мартенска работилничка“ – изработване на 
мартеници с учениците от ОУ „Климент 
Охридски“ 

СПОРТНИ ПРОЯВИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

3 ФЕВРУАРИ (неделя) 

14.00 ч. Спортна зала   
„Никола Петров” 

Среща по хандбал „А” РГХ мъже - ХК „Локомотив”  
– гр. Горна Оряховица – ХК „Чардафон“ - гр. 
Габрово 

9 ФЕВРУАРИ (събота) 

9.00 ч. Спортна зала   
„Никола Петров” 

Североизточна конференция по баскетбол за 
момчета 12 год. под домакинството на БК 

„Росица” с. Поликраище  
 

16 ФЕВРУАРИ (събота) 

11.00 ч. Спортна зала   
„Никола Петров” 

Турнир баскетбол мъже – Аматьорска 
баскетболна лига, под домакинството на БК 
„Локомотив” – гр. Горна Оряховица 

17 ФЕВРУАРИ (неделя) 

14.00 ч. Спортна зала   
„Никола Петров” 

Среща по хандбал „А” РГХ мъже - ХК „Локомотив” 
гр. Горна Оряховица – ХК „Пирин” гр. Гоце Делчев 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ  

ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ. 


