
ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
АПРИЛ 2018 ГОДИНА 

5 АПРИЛ (четвъртък) 

16.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

„Работилница за умения и добродетели”: 
- „Великденски писани яйца” 

10 АПРИЛ (вторник) 

18.30 ч. НЧ „Напредък - 1869“ Общински Драматичен Театър „Невена 

Коканова” гр. Дупница, представя 

постановката „Аферата в хотел Уестмистър” по 

Рей Куни. С участието на Ивайло Захариев, 

Ивайло Калоянчев и др. 

12 АПРИЛ (четвъртък) 

10.30 ч. Храм „Св. Иван Рилски“  
кв. „Калтинец“ 

Откриване и освещаване на надгробна плоча 

на поручик Петър Бочев – летец-изтребител 

16 АПРИЛ (понеделник) 

16.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Най-дългата рисунка, посветена на Деня на 

Земята, с участието на деца от учебните 

заведения в общината 

17.30 ч. Общинска библиотека „Богатството на българския фолклор" - 

литературна вечер с ученици, родители и 

учители от ОУ „Иван Вазов", посветена на 

Детския маратон на четенето 

 18 и 20 АПРИЛ (сряда и петък) 

10.00 ч. Тенис кортове, кв. „Пролет“ Работилница „Захарно петле“ – игри и 

забавления 

19 АПРИЛ (четвъртък) 

12.30 ч. НЧ „Напредък - 1869“ Държавна опера - Бургас представя 

„Пинокио“ - опера за деца от Александър 

Йосифов, диригент Цанислав Петков 

14.30 ч. Зала 1 на Общината VII-ми Културно-образователен форум на 
тема „140 години свободна България“: 
- Възтановка на „Радини вълнения“ по 
Иван Вазов, представена от ученици от СУ 
„Георги Измирлиев“; 
- „Урок по родолюбие“, изнесен от 

Сдружение „Българска история“ 

18.30 ч. НЧ „Напредък - 1869“ Държавна опера - Бургас, представя „Бродуей 
ще полудей” - концерт-спектакъл на трио 
„Тенорите". Диригент Левон Манукян 

23 АПРИЛ (понеделник) 



11.00 ч. Общинска библиотека Представяне лекция на Атанас Коев 
„Звезделин Цонев - писател, историк и 
краевед" по повод 115 години от рождението 
му 

24 АПРИЛ (вторник) 

17.00 ч. Общинска библиотека Общинска библиотека представя романите на 
Моника Атанасова /Лиса Мей/ - „Невъзможна 
връзка" и „Опасен меден месец“ 

25 АПРИЛ (сряда) 

17.00 ч. Общинска библиотека Общинска библиотека представя                                          
размислите „Мисли без плът" на Ина Крейн  

18.30 ч. НЧ „Напредък - 1869“ „Театър 220“ - Горна Оряховица представя 
постановката „Татул“ по Георги Караславов 

26 АПРИЛ (четвъртък) 

17.30 ч. Зала 1 на Общината Празничен концерт „Героите на моя град“ с 
участието на деца от ДГ „Ален мак“ 

28 - 29 АПРИЛ (събота и неделя) 

9.00 ч. НЧ „Напредък-1869“ Първи национален танцов конкурс „Танцова 
въртележка” 

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА 
В СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

2 АПРИЛ (понеделник) 

10.30 ч. Клуб на пенсионера 
с. Върбица 

Хумористична програма, посветена на Деня на 
шегата с участието на самодейни колективи 

4 АПРИЛ (сряда) 

18.00 ч. 
 
 

18.30 ч. 

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

„Шарени яйца, писани“ - Великденска 
изложба  
 
Великденски концерт на самодейните състави 
при читалището 

4-5 АПРИЛ (сряда - четвъртък) 

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

Седмица на детската книга и изкуства за 
деца: 
- Срещи с ученици от ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ и деца от ДГ „Детска радост“ 

5 АПРИЛ (четвъртък) 

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

Детски конкурс за декорация на Великденски 
яйца 

11.00 ч. Клуб на пенсионера  
„Асен Разцветников“ 
с. Драганово 

„Шарените яйца на баба“ – боядисване на 
Великденски яйца с участието на Детски 
танцов състав и Група за стари градски песни 

6 АПРИЛ (петък) 

10.00 ч. НЧ „Заря – 1900“ 
с. Стрелец 

Изложба на Великденски яйца 

10 АПРИЛ (вторник) 



10.00 ч. Клуб на пенсионера 
„Нов век“ с. Стрелец 

Великденска изложба на писани яйца и 
козунаци 

12 АПРИЛ (четвъртък) 

17.30 ч. НЧ „Иван Вазов - 1893“ 
с. Първомайци 

Благотворителен Великденски концерт в 
подкрепа на Екатерина Михайлова с участието 
на деца от ДГ „Здравец", ОУ „Елин Пелин" и 
самодейни колективи при НЧ "Иван Вазов - 
1893" и КП „Дълголетие" 

16 АПРИЛ (понеделник) 

10.30 ч. Център 
с. Стрелец 

Празник на село Стрелец: 
- Курбан за здраве и берекет; 
- Празнична програма 

20 АПРИЛ (петък) 

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

Театрален състав при НЧ „Христо Козлев - 
1883“ Долна Оряховица представя премиера 
на театралната постановка „Свекърва“ по 
Антон Страшимиров. Постановка Стефка 
Петрова 

21 АПРИЛ (събота) 

10.00 ч. НЧ „Иван Вазов - 1893“ 
с. Първомайци 

III - ти Детски фолклорен празник „Весел 
Чичопей“ Първомайци 2018 

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

ХХХV-ти Пролетни дни на културата – 
Драганово: 

- Театрален състав към НЧ „Съединение-
1888“ Драганово представя премиера 
на пиесата „Големанов“ по Ст. Л. 
Костов. Режисьор Кирил Ангелов 

25 АПРИЛ (сряда) 

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

„Аз обичам да чета“ – среща с 
първокласниците от ОУ „Васил Левски“, 
посветена на Седмица на детската книга и 
изкуства за деца 

27 АПРИЛ (петък) 

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

ХХХV-ти Пролетни дни на културата – 
Драганово: 

- Празнична програма, посветена на 130 
години от основаването на НЧ 
„Съединение - 1888“ 

30 АПРИЛ (понеделник) 

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

125 години от рождението на българската 
поетеса Елисавета Багряна – рецитал на 
ученици от ОУ „Васил Левски“ 

 СПОРТНИ ПРОЯВИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

1 АПРИЛ (неделя) 

10.00 ч. 
11.30 ч. 

Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица – ФК 
„Локомотив“ гр. Дряново – среща от 
първенството на футбол 7 и футбол 9 



13.00 ч. 
14.30 ч. 

Стадион „Захарни заводи” ФК „Долна Оряховица” гр. Долна Оряховица – 
ОФК „Трявна“ гр. Трявна – среща от 
първенството на футбол 7 и футбол 9 

11 АПРИЛ (сряда) 

16.00 ч. Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица – ФК 
„Етър“ гр. Велико Търново – среща от 
първенството на юноши старша възраст – зона 
Велико Търново 

12 АПРИЛ (четвъртък) 

14.00 ч. Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица – ФК 
„Спартак 1919“ гр. Плевен – среща от 
първенството на футбол 11 

15.30 ч. Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” – ФК „Спартак 1919 „ Плевен 
– среща от първенството на  
U 15 – зона Велико Търново 

14 АПРИЛ (събота) 
10.00 ч. Спортна зала  

„Никола Петров“ 
Среща по хандбал „Б” ХГ жени, под 
домакинството на ХК „Раховец - 2008“ гр. 
Горна Оряховица  

11.30 ч. Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица – ФК 
„Локомотив“ гр. Дряново – среща от 
първенството на деца  – зона Велико Търново 

14.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Среща по хандбал „Б” ХГ мъже, под 
домакинството на ХК „Локомотив” - гр. Горна 
Оряховица 

15 АПРИЛ (неделя) 

10.00 ч. 
11.30 ч. 

Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица – ОФК 
„Локомотив“ гр. Свищов – среща от 
първенството на футбол 7 и футбол 9 

17 АПРИЛ (вторник) 

9.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Зонално първенство по баскетбол за момичета 
и момчета 5-7 клас от Ученически игри - 2018 
година 

19 АПРИЛ (четвъртък) 

9.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Зонално първенство по волейбол за момичета 
и момчета 5-7 клас от Ученически игри - 2018 
година 

20 -22 АПРИЛ (петък - неделя) 

9.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Държавен финал по хандбал за момчета 11 
години, под домакинството на ХК „Локомотив” 

21 АПРИЛ (събота) 

  9.45ч. 
11.30 ч. 

Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” гр. Горна Оряховица – ОФК  
„Трявна“ гр. Трявна – среща от първенството 
на деца и юноши младша възраст – зона 
Велико Търново 

22 АПРИЛ (неделя) 



10.00 ч. 
11.30 ч. 

Стадион „Захарни заводи” ФК „Долна Оряховица” гр. Долна Оряховица – 
ОФК „Павликени“ гр. Павликени – среща от 
първенството на футбол 7 и футбол 9 

23 АПРИЛ (понеделник) 

9.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Зонално първенство по волейбол за  юноши и 
девойки 8-10 клас от Ученически игри - 2018 
година 

25 АПРИЛ (сряда) 

10.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Зонално първенство по хандбал за момчета 10 
години, под домакинството на ХК „Локомотив” 

13.00 ч. 
14.30 ч. 

Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” – ФК „Болярчета „ Велико 
Търново – среща от първенството на футбол 7 
и футбол 9 

16.00 ч. Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” – ОФК „Спартак Плевен” 
гр.Плевен – среща от първенството на юноши 
старша възраст – зона Велико Търново 

26 АПРИЛ (четвъртък) 

9.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Зонално първенство по тенис на маса за 
момичета и момчета 5-7 клас от Ученически 
игри - 2018 година 

14.00 ч. Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” – ФК „Литекс Ловеч„ Ловеч – 
среща от първенството на футбол 11 

15.30 ч. Стадион „Захарни заводи” ОФК „Локомотив” – ФК „Литекс Ловеч„ Ловеч – 
среща от първенството на  
U 15 – зона Велико Търново 

27 - 29 АПРИЛ (петък - неделя) 

9.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

ДИП до 15 години по тенис на маса, под 
домакинството на СКТМ „Локомотив 50“ гр. 
Горна Оряховица 

29 АПРИЛ (неделя) 

10.00 ч. 
11.30 ч. 

Стадион „Захарни заводи” 
 
 
 

ФК „Долна Оряховица” гр. Долна Оряховица – 

ФК „Изгрев 93“ с. Царевец – среща от 

първенството на футбол 7 и футбол  

  30 АПРИЛ (понеделник) 

9.00 ч. Спортна зала  
„Никола Петров“ 

Зонално първенство по тенис на маса за 
юноши и девойки 8 – 10  клас от Ученически 
игри - 2018 година 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА 

ПРОМЕНИ. 

 

 


