
ПРОГРАМА 

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

през месец март 
 

1 март /петък/, 11.00 часа, пред входно-изходните табели на Горна Оряховица и 

Лясковец 

Символично свързване на двата града чрез закичване с мартеници входно-изходните 

табели. Среща на кметовете на Община Горна Оряховица и Община Лясковец 

 

1 март /петък/, 11.00 часа, НЧ „Развитие -1884” с. Поликраище 

Посрещане на Баба Марта – детски празник:  

- изложба на мартеници, изработени от ученици на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” и 

самодейци от читалищните състави 

 

1 март /петък/, 14.30 часа, Младежки дом Горна Оряховица  

Работилница за умения и добродетели със специалното участие на Баба Марта. Млади 

и възрастни ще говорят за добродетелите, за легендите и традициите, свързани с 

празника, ще изработят заедно мартеници и ще се закичат за здраве. 

 

1 март /петък/, 18.00 часа, НЧ „Иван Вазов-1893” с. Първомайци 

Ден на любителското художествено творчество: 

- празничен концерт на самодейните колективи при НЧ „Иван Вазов-1893” с. 

Първомайци”  

 

1 март /петък/, 19.30 часа, НЧ „Развитие -1884” с. Поликраище 
Ден на любителското художествено творчество:  

- празничен концерт на самодейните състави при читалището 

 

3 март /неделя/, 10.00 часа, пред Паметника на падналите драгановчани във   

войните - панихида и празничен концерт 

 

3 март /неделя/, 10.00 часа, пл. „Съединение” с. Първомайци 

Национален празник на Република България: 

- поднасяне на цветя пред паметника на „Загиналите във войните” 

 

3 март /неделя/, 10.00 часа, пред Паметника на загиналите в отечествената война 

с. Янтра - панихида и поднасяне на цветя 

 

3 март /неделя/, 10.30 часа, пред кметството с. Поликраище 

Национален празник на Република България: 

- празничен ритуал по издигане знамето на Република България 

 

3 март /неделя/, 11.30 часа, пл. „Георги Измирлиев” Горна Оряховица  

Национален празник на Република България: 

– Тържествен ритуал по издигане на националното знаме; Тържествен ритуал по 

поднасяне на венци и цветя; 

– Поздравителен фолклорен концерт с участието на Квартет „Славей” на Надка 

Караджова и фолклорни състави при НЧ „Братя Грънчарови - 2002”, Горна Оряховица 

 

4 март /понеделник/, 17.30 часа, Изложбена зала в НЧ „Иван Вазов-1893” с. 

Първомайци  

„Читалището - път през годините" изложба посветена на 120 години НЧ "Иван Вазов-

1893", село Първомайци 



5 март /вторник/, 17.00 часа, малка зала в НЧ „Напредък 1869” Горна Оряховица  

„Бъди благословена, майко”- среща разговор с Литературна група „Асен Разцветников”  

и Клуб „Човеколюбие”; 

- изложба на Мариана Гайдарова 

 

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

„Да превърнеш във вечност мига”:   

–  изложба на творби на жени - художнички от Горна Оряховица  

 

7 март /четвъртък/, 17.30 часа, Зала №1 на Община Горна Оряховица  

Благотворителен концерт в помощ на Маринка Конакчиева с участието деца от  

ЦДГ „Ален мак”,  ФК „Сидер войвода, Стелияна Христова  

 

7 март /четвъртък/, 18.30 часа, НЧ „Напредък 1869” Горна Оряховица  

Драматичен театър „Адриана Будевска” гр.Бургас  представя „Мъже на изчезване” 

комедия от Жан-Жак Брике и Морис Ласег с участието на: Красимир Ранков,  

Асен Лозанов, Деница Денчева, Димитрина Тенева, Стоян Памуков 

 

8 март /петък/, 10.00 часа, център село Поликраище  

Дамско рали по повод 8
-ми

 март - Международен ден на жената 

 

8 март /петък/, 10.00 часа, НЧ „Пробуда - 1922” с. Янтра 

Изложба „Женско творчество” представяне на гоблени, плетива и шевици 

 

8 март /петък/, 11.00 часа, НЧ „Развитие -1884” с. Поликраище 

Изложба на гоблени  

 

8 март /петък/, 12.00 часа, пл. „Георги Измирлиев” Горна Оряховица 

Трето дамско авторали по повод 8
-ми

 март - Международен ден на жената 

 

20 март /сряда/, 11.00 часа, Младежки дом  Горна Оряховица  

Държавен куклен театър гр. Търговище представя постановката за деца „Пинокио” 

 

22 март /петък/, 10.00 часа, НЧ „Развитие -1884” с. Поликраище 
 „Пролет е дошла” – изложба на рисунки и картички 

 

22 март /петък/, 10.00 часа, НЧ „Пробуда - 1922” с. Янтра  
Посрещане на Първа пролет и пресъздаване на обичая Благовещение 

 

22 март /петък/, 11.30 часа, Общинска библиотека Горна Оряховица 

Заключителна сбирка на клуб „Фолклор” по Проект „Всички сме с едно  сърце”  

с ученици  от ОУ „Иван Вазов” с ръководител  Елка Маркова 

 

25 март /понеделник/, 10.00 часа, НЧ „Съгласие -1905” с. Писарево 
 Представяне на обичая Благовещение с участие на ученици от ОУ „Отец Паисий”  

 и самодеен състав при читалището  

 

27 март /сряда/, 19.00 часа, НЧ „Иван Вазов-1893” с.Първомайци 
Премиера на театралния спектакъл „ Живия град” от Д.Неделчев 

 

27 март /сряда/, 17.00 часа, Младежки дом Горна Оряховица  

Театрален Клуб 220 представя театралното представление „Вражалец” по Ст. Л. Костов 

 

27 март /сряда/, 18.00 часа, НЧ “Напредък-1869” Горна Оряховица 

Премиера на театралния спектакъл „Клоунада” на МТ „Алтернатива”, посветена на 

Международния ден на театъра 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.programata.bg%2F%3Fp%3D38%26c%3D4%26id%3D1204%26l%3D1&ei=IjcmUdvQJMWrtAavwYGQCg&usg=AFQjCNHsaMs4OeBBxkDi7o5SwzcYyDNHCw
http://theatre.art.bg/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2__1920
http://theatre.art.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0__1255
http://theatre.art.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0__1123
http://theatre.art.bg/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2__1121
javascript:new_window('detailed.php?id=1040&reg_num=1158')
javascript:new_window('detailed.php?id=1040&reg_num=1158')


  

28 март /четвъртък/, 17.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев” Горна Оряховица 

Пролетен салон на изкуствата: Изложба на художника Христо Панев 

 

28 март /четвъртък/, 18.00 часа, НЧ „Напредък 1869” Горна Оряховица 

Благотворителен концерт „Да помогнем на Данчо”, организиран от ученици от  

ПГЛПИ „Атанас Буров” 

 

29-30 март /петък и събота/, 15.00 часа, Комплекс „Амбарица” Горна Оряховица 

Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” и Община Горна Оряховица 

организират Шеста Национална младежка среща „Бъдещето на младите хора в 

България” 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ 

ЗАПАЗВАТА ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ. 

 


