
Уважаеми жители н гости на община Гърмен, 

 

19 години община Гърмен чества своя празник, който по традиция е третата 

седмица на месец април. От 15 до 21 април, заповядайте на мероприятията, които 

организираме, за да се повеселим заедно преди започване на усилената 

селскостопанска работа. 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

За празника на община Гърмен 

( 15 - 21 април ) 2019 год. 

15 април /понеделник/ 

с. Гърмен 

10.00 – Тържествено откриване на празника с вдигане на националния флаг 

                                                                  площада 

15.04.-19.04. Конкурс за най-добра  рисунка на тема „Приказките на гората ” 

                                                                 библиотеката  

17.00 часа – Конкурс-рецитал по стихове на Никола Вапцаров – 110 г. от рождението 

                                                                 Библиотеката 

 

16 април /вторник/ 

с. Гърмен 

17.00 часа – „Сблъсъци (Гражданска поезия)“ – представяне на книгата на Красимира 

Кацарска  

                                                                 кафе-бар „Шадоу” 

17 април /сряда/ 

с. Гърмен 

17.00 часа – „Значими личности от миналото на община Гърмен“ – представяне на 

книгата на Илия Милев  

                                                                 кафе-бар „Шадоу” 

 

18.30 часа – „Маминото детенце“-  постановка на театър – гр. Търговище   

                                                                 Читалището 

                                                                           

18 април /четвъртък/ 

        с. Гърмен 

17.00 часа – Среща с твореца Нона Йотова  

                                                                кафе-бар „Шадоу”  

  с. Огняново 

11.00 часа –Откриване на Горни бани  

17.00 Кулинарна изложба от ДГ 

                                                                площада                                  

17.30 часа – Музикална програма от ученици и самодейци 

                                                                площада 

18.30 часа – Концерт на Ирина Паскалева 

                                                                площада 

  с. Осиково 

15.00 часа – Футболна среща  

                                                                  игрището 

20.00 часа - Музикална програма  с участието на Боряна Карпузова на площада. 

 



 

 

19 април / петък/ 

        с. Горно Дряново 
10.00 часа – Откриване на празника  

                                                                   училището  

10.15 часа -  Спортни състезания                                                                    

                                                                   училището 

11.00 часа -  Музикална програма и концерт на Милко Бошнаков 

                                                                   училището 

с. Рибново 

14.30 часа – Откриване на пенсионерски клуб 

                                                                  

15.00 часа – Концерт на Гергана 
                                                                  площада 

с. Гърмен 

17.00 часа – Талантите на община Гърмен, Конкурс „Мини мис Пролет“ и „Мини 

мистър Пролет -2019“ 

                                                                 площада 

 

с. Дъбница 

10.00 часа – Спортни игри  

                                                                  парка 

16.30 часа – Кулинарна изложба пред читалището 

17.30 часа – Музикална програма  

                                                                  читалището 

 

с. Крушево              

19.00 часа – Музикална програма   

                                                                Площада 

 

20 април /събота/   

с. Рибново 

9.00 часа – Масов крос  

                                                                  пътя Рибново-Осеново 

13.00 часа – Турнир по футбол 

                                                                   стадиона 

   

         с. Огняново  

11.00 часа – Х-ти Международен  шахматен турнир  

                                                                    хотел „Огняново“ 

 

           с. Гърмен     

18.00 часа - Музикална програма с участие на самодейци от община Гърмен                                                                     

19.00 часа – Концерт на Николина Чакърдъкова 
20.30 часа – Заря       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

21 април /неделя/ 

       с. Дебрен 

9.30 часа – откриване на реновираната сграда на ДГ и  Музикална програма на 

децата от ДГ 

10.30 часа - Спортни и развлекателни състезания между учениците „Бързи, смели, 

сръчни“ 

                                                                   площада 

11.00 часа –  Футболен турнир  

                                                                  игрището                                                                   

13.00 часа – Музикална програма от самодейци  

14.00  часа - Народни борби                                                           

17.00 часа – Концерт на Райна 
                                                                  площада 

                                              

с. Долно Дряново                

10.00 часа – Спортни състезания 

                                                                  игрището                                                              

17.30 часа - Музикална програма от децата от ДГ, ученици и самодейци 

                                                                  площада  

19.00 часа – Концерт на Милко Бошнаков 
                                                                  площада  
 

 

 

МИНКА КАПИТАНОВА  /п/ 

Кмет на община Гърмен 
 


