
 

„Т Р А Я Н О В И   В Р А Т А  –  В Е Л И Ч И Е   И    П А М Е Т“ 
ФЕСТИВАЛ НА КЪСНОАНТИЧНОТО И СРЕДНОВЕКОВНО НАСЛЕДСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

войскарите, разглеждане на средновековните лагери, 

музей на открито, жива история. занаятчийски 

работилници и щандове, средновековни игри и 

забавления за малки и големи, късноантични и 

средновековни ритуали, демонстрация на бойни умения 
с огън „Огнена стена“. 

 

 

    Приветствие към присъстващите поднесоха г-н 

Радостин Радев, кмет на община Костенец, г-н Георги 

Митров, председател на Общински съвет-Костенец и г-
жа Юлия Заркова, директор на ОП“Траянови врата“. 

    Благодарности към участници във фестивала за 
отличното им представяне. 

 

 
 

 

 
 
   На 17 август 2018г. се навършиха 1032 годни от 

великата победа на цар Самуил над Василий II, в 

прохода Траянови врата. С храброст и ум българския 

владетел разгромява 30 000-та византийска армия, а 

Василий II едва спасява живота си с позорно бягство. 

   Фестивал на късноантичното и средновековно 

наследство, по случай победоносната битка на Самуил 

над Василий II на 17 Август 986 г. бе организиран от 

община Костенец, Крепост „Траянови врата“ и 

„Сдружение за възстановяване и съхранение на 

българските традиции – Авитохол“ – гр. Варна. 

Фестивалът пресъздаде живота в крепостта "Стенос" 

при Траянови врата, в периода IV-V век до XIV- XV 

век.  

    През двата дни на фестивала гостите наблюдаваха 

демонстрация на късноантични и средновековни бойни 

практики и борби, дуели и сблъсъци на войскарите, 

разглеждане на средновековните лагери, 

занаятчийските работилници и щандове, игри, 

представяне на облекла, въоръжение и снаряжение от 

периода на късната античност, ранното и късното 

средновековие, граждански ритуал и бракосъчетание на 

младоженците в средновековни облекла, представяне на 

средновековната храна, представяне на керамиката през 

вековете, средновековна школа за млади воини – 

обучение на младежи и деца в стрелба с лък, боравене с 

копие, щит и сабя – разкази за средновековната войска, 

средновековни игри и забавления за малки и големи; 

Представяне на керамиката през вековете, представяне 

на късноантични и средновековните бойни техники  и 
строй на армиите,  битка на армиите,    сблъсък на  
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 90 години НЧ „Г.Бенковски-1927“ с. Горна 

Василица  

 

 
Интервю с  Георги  Апостолов, председател на 

НЧ“Г.Бенковски-1928“ 

          Кратка история на читалището: 

 

    Читалището е основано на 5 март 1928 година с 

протокол от 120 човека. Членове  от трите махали са 

основали читалище с името „Еледжик“. Първият 

председател на читалището е Юстиниян Петков, 

председател на РПК“Венера“ и секретар Атанас Илчев. 

През 1958 година е взето решение да има читалища и в 

трите махали. В махала „Пердова“ е построена 

читалищна сграда, която носи името „Г.Бенковски“. 

     Към читалището участват следните групи : „Кукерска 

група“ с над 100-годишна история и автентични костюми, 

„ Група за народни обичаи“  и “Група за народни танци“ 

с  ръководител г-жа Светла Кангалова.  

     Председател на читалището от 2013 година е Георги 

Апостолов. 

 

          Участия и награди от Международни и 

национални фестивали          

 Международен фестивал „Празник на черешата“ 

Охрид 2015г. 

 Международен фестивал „Пътят на звънците“ Солун 

2017г. 

 Международен фестивал за автентичен фолклор 

Дорково 2015/2016г. 

 Национален фолклорен събор „Рожен“ 2015/2016г. 

 Фолклорният фестивал на маскарадни и кукерски 

игри – с.Попинци 

 Международен фестивал на маскарадните игри 

"Сурва“ - сребърен и бронзов медал, както  и награда 

от Регионален исторически музей за опазване на 

автентичен фолклор и носия 

 Фестивал на маскарадните игри „Старци в Турия” с. 

Турия, общ. Павел баня. Първа парична награда за  

най-добра маска  

 

 

 

 Международен фолклорен фестивал в с.Микрево, 

общ.Струмяни 

 Фестивал на боба ''Боб Фест'' в с.Радуил  

 Фолклорен фестивал  на автентична народна носия – 

с. Рибарица, общ.Тетевен 

 Национален Петропавловски събор на народното 

творчество Лясковец 2017г. 

      Как отбелязахте 90-годишнината на читалището?  

    На 25 август 2018г.  читалище „Г.Бенковски-1928” 

отпразнува своя  90 годишен юбилей. Официални  гости 

на празника бяха:  г-н Георги Митров, председател на 

Общински съвет – Костенец, г-н Румен Тодоров – зам.-

кмет на Община Костенец, кметове на кметства, 

общински съветници,читалищни секретари и др. 

 

 
 

          В програмата взеха участие: Денс формация 

„Вайялет” с ръководители -  Валентина Бонжолова и 

Емилия Мичева, Танцов състав с ръководител Андрей 

Марков, Мона Кметски – цигулка, Георги Георгиев – 

гайда, Димитър Кметски – цигулка, Зорница Бахчаванова 

– народни песни, Мъжка група „Родолюбец” – народни 

песни, Народната певица Станислава Димитрова 

„Сънни”. 

          Поздравителни адреси по повод празника бяха 

получени от г-н Радостин Радев, кмет на община 

Костенец,  г-н Георги Митров, председател на Общински 

съвет-Костенец, НЧ“Прогрес 1907“ гр.Костенец и 

НЧ“Просвета-1913“ с.Пчелин. 

           Благодарим на Кмета на Община Костенец г-н 

Радостин Радев за оказаната финансова подкрепа. 

 

     



 

Георги Митров е новият председател на  

Общински съвет-Костенец 

 

    На 25 юли 2018 г.  в голямата  

заседателна зала на Общинска 

администрация – Костенец, се 

проведе заседание, свикано по 

реда на чл.23, ал.4, т.2 от 

ЗМСМА, чл.30, ал.1 и ал.3,т.2 от 

ПОДОбСКПКВОбА и искане 

вх.№ 150-281/18.07.2018г. 

Проверката на кворума показа 

присъствие на 17 общински 

съветници от общо 17.  

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ 

РЕД: 

Г-жа Захариева, 

председател на ОбС предостави 

на г-н Юлиян Одажиян да 

председателства заседанието, тъй 

като се касае за прекратяване на 

правомощията на председателя на 

Общинския съвет. 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС поясни, че до 

края ще продължат без системата 

за електронно гласуване, тъй като 

той не може да води заседанието 

от компютъра на председателя и 

предостави думата на 

вносителите на искане с вх.№ 

150-281/18.07.2018г.  

Г-н Митров, съветник ПП 

ГЕРБ запозна присъстващите с 

предложение относно предсрочно 

прекратяване на правомощията на 

Председателя на Общински съвет 

– Костенец г-жа Евгения 

Лазарова Захариева. 

Г-н Даскалов, съветник 

ПП БСП с риск да се повтори 

запита вносителите, тъй като не 

е чул нито едно конкретно 

нарушение, за да стане ясно 

защо искат предсрочното 

освобождаване на г-жа 

Захариева, уронване на 

престижа, несправяне с 

работата, не е чул конкретно 

нещо.  

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС подложи на 

гласуване прекратяване на 

разискванията. Със 17 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се” бе прието. Г-н Одажиян 

предостави думата за 

предложения за членове на 

комисията, която ще проведе 

тайното гласуване. 

Г-н Чолаков, съветник 

ПП БДЦ предложи състав на 

комисията : председател г-жа 

Снежана Тодорова и членове г-

жа Лидия Стоянова и г-н 

Георги Донков. 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС подложи на 

гласуване прекратяване на 

разискванията. Със 17 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал 

се” бе прието.  

На гласуване бе 

подложен състава на 

временната комисия за 

провеждане на тайното 

гласуване за прекратяване на 

правомощията на председателя 

на Общински съвет – Костенец 

г-жа Евгения Лазарова 

Захариева. С 16 гласа „за”, 0 

„против” и 1 „въздържал се” бе 

прието. 

На основание чл. 24., 

ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл.6, ал.3 от 

Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - 

Костенец, Постоянните 

комисии и взаимодействието му 

с Общинската администрация, с 

16 гласа „за”, 0 „против” и 1 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 

 

 Общински съвет – Костенец 

избира три членна Комисия за 

провеждане на тайното 

гласуване за прекратяване 

правомощията на Председателя 

на Общински съвет – Костенец, 

г-жа Евгения Лазарова 

Захариева,  в състав: 

Председател: г-жа Снежанка 

Тодорова, съветник ПП БСП и 

Членове: 

1. Лидия Стоянова, съветник 

ПП ГЕРБ 

2. Георги Донков, съветник 

МК „Костенец, наш дом” 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на председателя на 

Комисията за провеждане на 

тайното гласуване за 

прекратяване правомощията на 

Председателя на Общински 

съвет – Костенец, г-жа Евгения 

Лазарова Захариева. 

Г-жа Тодорова, 

председател на Комисията за 

провеждане на тайното 

гласуване за прекратяване 

правомощията на Председателя 

на Общински съвет – Костенец, 

г-жа Евгения Лазарова 

Захариева поясни начина на 

провеждане на тайното 

гласуване, а именно:  

Има списък на 

общинските съветници по 

азбучен ред след гласуването се 

подписват, бюлетината е с три 

колони –   
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    от стр.3     „за”, „против” и 

„въздържал се”,  отбелязва се в 

празното квадратче с Х или V , 

след като определи вота си  се 

сгъва и се поставя в плик и в 

урната. 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС подложи на 

гласуване предложението на г-жа 

Тодорова. С 13 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се” бе 

прието. Г-н Одажиян обяви 

начало на тайното гласуване.  

След приключване на 

тайното гласуване г-н Одажиян, 

зам.-председател на ОбС 

предостави думата на г-жа 

Тодорова да обяви резултата. 

Г-жа Тодорова, 

председател на Комисията за 

провеждане на тайното гласуване 

за прекратяване правомощията 

на Председателя на Общински 

съвет – Костенец, г-жа Евгения 

Лазарова Захариева обяви 

резултата от проведеното тайно 

гласуване, а именно: в урната са 

открити 13 плика, от които 9 

„за”, 0 „против”, 1 „въздържал 

се” и 3 невалидни. 

На основание чл. 24., 

ал.1, т.3, чл.24, ал.3, т.2 от Закона 

за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.9, 

ал.1, т.2 от Правилника за 

организацията и дейността на 

Общински съвет - Костенец, 

Постоянните комисии и 

взаимодействието му с 

Общинската администрация, с 

тайно гласуване с  9 гласа „за”, 0 

„против” и 1 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 

 

Освобождава г-жа 

Евгения Лазарова Захариева от 

поста Председател на 

Общински съвет – Костенец и 

прекратява предсрочно 

пълномощията й, като такава. 

 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на г-жа Евгения 

Захариева. 

 

Г-жа Захариева, 

съветник ПП ГЕРБ поясни, че 

преди една година е застанала 

на това място с ясното 

съзнание, че е временно.   

            Благодари на г-н Радев 

за доброто сътрудничество и 

партньорство за съвместна 

работа, на всички съветници 

които са й помагали на 

кметовете на кметства, 

служителите на Общинска 

администрация и директорите 

на общински предприятия за 

готовността и отзивчивостта 

винаги, когато са били 

потърсени за съдействие. 

ТОЧКА ВТОРА ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на г-н Пламен Чолаков. 

Г-н Чолаков, съветник 

ПП БДЦ в предвид резултатите 

от т.1 издигна кандидатурата на 

г-н Георги Митров за 

председател на Общинския 

съвет. 

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС подложи на 

гласуване прекратяване на 

разискванията. С 12 гласа „за”, 

0 „против” и 0 „въздържал се” 

бе прието. Г-н Одажиян 

предложи състава на комисията 

да бъде същия, като в т.1. С 13 

гласа „за”, 0 „против” и 1 

„въздържал се” бе прието.  

На основание чл. 24., 

ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, чл.6, ал.3 от 

Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - 

Костенец, Постоянните 

комисии и взаимодействието му 

с Общинската администрация, с 

16 гласа „за”, 0 „против” и 1 

„въздържал се”, Общински 

съвет – Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 

 

 Общински съвет – Костенец 

избира три членна Комисия за 

провеждане на тайното 

гласуване за избор на 

Председател на Общински 

съвет – Костенец г-н Георги 

Владов Митров,  в състав: 

Председател: г-жа Снежанка 

Тодорова, съветник ПП БСП и  

Членове: 

1. Лидия Стоянова, съветник 

ПП ГЕРБ 

2. Георги Донков, съветник 

МК „Костенец, наш дом”. 

3.  

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на председателя на 

комисията за провеждане на 

тайното гласуване за избор на 

председател на Общински съвет 

– Костенец г-жа Снежана 

Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова, 

председател на комисията за 

провеждане на тайното 

гласуване за избор на 

председател на Общински съвет 

– Костенец поясни начина на 

провеждане на тайното 

гласуване, а именно: има 

списък по азбучен ред на 

общинските съветници, 

бюлетина с три квадратчета 

„ЗА” , „ПРОТИВ” и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, гласува се 

с Х или V, сгъва се бюлетината 

и се поставя в плик  и в урната, 

след което комисията ще 

провери и ще обяви 

резултатите. 
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   от стр.4   Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС подложи на 

гласуване предложението на г-жа 

Тодорова. С 13 гласа „за”, 0 

„против” и 0 „въздържал се” бе 

прието. Г-н Одажиян обяви 

начало на тайното гласуване. 

След приключване на тайното 

гласуване г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на г-жа Тодорова да 

обяви резултата. 

 

Г-жа Тодорова, 

председател на Комисията за 

провеждане на тайното 

гласуване за избор на 

Председател на Общински 

съвет – Костенец г-н Георги 

Митров обяви резултата от 

проведеното тайно гласуване, а 

именно: в урната са открити 12 

плика, от които 10 „за”, 0 

„против”, 0 „въздържал се” и 2 

невалидни. За председател на 

Общински съвет – Костенец е 

избран г-н Георги Владов 

Митров и от името на 

комисията му пожела 

ползотворна работа в интерес 

на общината. 

 

На основание чл. 21., 

ал.1, т.3, чл.24, ал.1  от Закона 

за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.6, 

ал.2 и чл.8 от Правилника за 

организацията и дейността на 

Общински съвет - Костенец, 

Постоянните комисии и 

взаимодействието му с 

Общинската администрация, с 

тайно гласуване с  10 гласа „за”, 

0 „против” и 0 „въздържал се”, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 

 Избира за Председател на 

Общински съвет – Костенец г-н 

Георги Владов Митров, 

съветник ПП ГЕРБ. 

 

 Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС предостави 

думата на г-н Георги Митров за 

изказване. 

Г-н Митров, 

председател на ОбС благодари 

на комисията за свършената 

работа, благодари  за доверието, 

което са му гласували, надява 

се, че няма да ги разочарова, 

обеща да работи за прозрачност 

в  действията си, и този ОбС  да 

заработи в името на жителите 

на Община Костенец, надява се 

и занапред да продължат 

съвместната си работа.  

Г-н Одажиян, зам.-

председател на ОбС покани г-н 

Митров да заеме 

председателското място.  

Г-н Митров, 

председател на ОбС, поради 

изчерпване на дневния ред 

закри заседанието на 

Общинския съвет в 11:50 часа. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ 

ПОДПИСКА 

 

 
На 27 юли 2018 г., на 

основание с чл.49, ал.6 от 

ПОДОбСПКВОбА, Общински 

съвет – Костенец проведе 

гласуване чрез подписка, във 

връзка със следните 

предложения: 

 

- Предложение относно 

стопанисване на общинската 

собственост от Общинския 

горски фонд. 

 

- Предложение относно 

утвърждаване на 

самостоятелни паралелки с 

пълняемост, под 

задължителния минимум за 

учебната 2018/2019 година. 

 

 

За по-добра ефективност 

и повече приходи в бюджета на 

Община Костенец от 

преработката на дребна, средна 

и  едра строителна дървесина и 

иглолистни дърва от 

Общинския горски фонд, на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и 

чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и 

местната администрация, с 

гласуване чрез подписка, 

Общински съвет – Костенец 

прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 83 

 

    Да се преустановят всички 

търгове и преговори за 

продажба на дървесина от 

Общинския горски фонд. 

 

    Добитите широколистни 

дърва за огрев да бъде за 

задоволяване на местното 

население. 

 

    Добитите иглолистни дърва и 

дребна строителна дървесина да 

бъде за производството на 

пелети. 

 

    Добитата едрата и средна 

строителна дървесина да бъде 

за нуждите на гатера. 

 

   Отменя текста „Иглолистна 

дървесина – 150 /сто и петдесет/ 

м 3” от т.ІІ на Решение № 12 от 

01.03.2018г.  на Общински 

съвет – Костенец.         на стр. 6 
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Костенец днес 

Издание на Община Костенец 

e-mail: 

kostenetz.dnes@kostenetz.com 

2030 Костенец,  

ул.“Иван Вазов“ №2 

Редактор: Вержиния Шопска 

телефон: 0877 10 76 77 
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  от стр.5     

    На основание  чл.21, ал.1,т.6 

и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 и чл.27, 

ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната 

администрация, както  

и във връзка чл.61, чл.63 и   

чл.68, ал.1, т.2, ал.2 , ал.3 и ал.4 

– ал.7 от Наредба за 

финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и 

училищно образование на 

МОН, приета с ПМС № 219 от 

05.09.2017г., обн., Дв, бр.81 от 

10.10.2017г., с гласуване чрез 

подписка, Общински съвет – 

Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 84 

                          1. Разрешава 

функционирането на 

самостоятелни паралелки с 

брой ученици под нормативно 

определения минимум в 

общинските училища на 

територията на община 

Костенец за учебната 2018 / 

2019 година. 

                           2. Осигуряване 

на допълнителните средства, в 

размер на 15 892.00 лв., извън 

определените по  стандарт за 

ученик в паралелка в 

неспециализирано училище по 

бюджета ОУ ”Христо 

Смирненски” град Момин 

проход, които да бъдат 

предвидени при изготвяне на 

бюджет 2019 година  на община 

Костенец, съгласно 

изискванията на чл.68, ал.1, ал.2, 

ал.3 и ал.4, т.2 от Наредбата на 

МОН за финансиране на 

институциите в системата на 

предучилищното и училищно 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пълно 

наименование на 

училището 

 

Клас 

 

Брой 

ученици  

 

Разлика до 

задължителния 

минимум 

Прогнозен 

общ брой 

ученици в 

училището 

 

ОУ „СВ.СВ. 

КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ” 

гр. Костенец 

 

 

 

ІІ - б  клас 

 

VІІ – б клас 

 

 

14 

 

12 

 

 

2 

 

6 

 

 

220 

 

 

СУ 

„СВ.КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ”  

гр. Костенец 

 

 

Х-а клас 

с профил 

Технологичен 

– Туризъм 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

565 

 

 

ОУ 

„КОНСТАНТИН 

КОСТЕНЕЧКИ” 

с. Костенец 

 

ІІ – б клас 

 

ІV – а клас 

 

ІV – б клас 

 

V – а клас 

 

VІ – а клас 

 

VІ – б клас 

 

 

15 

 

13 

 

12 

 

11 

 

15 

 

16 

 

1 

 

3 

 

4 

 

7 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

182 

 

ОУ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ” 

гр. Момин 

проход 

 

І клас 

 

ІІ клас 

 

ІІІ клас 

 

ІV клас 

 

V клас 

 

VІ клас 

 

VІІ клас 

 

7 

 

6 

 

8 

 

8 

 

12 

 

6 

 

13 

 

9 

 

10 

 

8 

 

8 

 

6 

 

12 

 

5 

 

 

 

 

 

60 
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       Уважаеми дами и господа, 

      Каним Ви на фестивала на старата градска песен "Да 

попеем по съседски", който ще се проведе на 25 септември 

2018  година (вторник) с начален час 14.00 часа в НЧ 

"Прогрес 1907" град Костенец. 

      Целта на фестивала е да съхрани и популяризира 

старата градска и шлагерна песен, да я възроди за нов 

живот и да приобщи младите хора към нейната 

чувственост и мелодичност. Фестивалът няма конкурсен 

характер. 

 

      УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Във фестивала могат да участват индивидуални 

изпълнители и групи за стари градски  и шлагерни 

песни от цялата страна; 

2. Групите за стари градски песни могат да представят 3 

песни с общо времетраене до 10 минути, а 

индивидуалните изпълнители и дуетите по една песен 

до 3 минути; 

3. Не се допускат повече от едно индивидуално 

изпълнение и един дует от група; 

4. Препоръчително е сценичните костюми да представят 

духа на времето; 

5. Организаторите имат право да записват и излъчват 

целия фестивал; 

6. Осигурено е озвучаване; 

7. Всички разходи по пътуването и престоя в гр. 

Костенец са за сметка на участниците. Не се събират 

такси за участие. 

 

Редът на изпълненията е съобразно реда на подадените заявки. 

Всички групи, индивидуални изпълнители и дуети получават 

грамота за участие. 

 

Заявки /по образец/ ще се приемат до 20.09.2018 година на 

адрес: 2030 град Костенец обл. Софийска 

           НЧ „Прогрес 1907” 

                        ул. „Д-р Петър Берон” №2 

                        До Детелина Василева – секретар 

                        или на  e-mail:  progres_grkost@abv.bg 

 

Телефони за информация: 

 0878 128214 - Детелина Василева – секретар 

   07142 2007   - Наталия Манова – библиотекар 
 

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ И 

НЧ „ПРОГРЕС 1907” ГРАД КОСТЕНЕЦ, ПОД ПАТРОНАЖА НА 

Г-Н РАДОСТИН РАДЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

ФУТБОЛНИ  ЕМОЦИИ 

 

 
 
    Силна игра, екипен дух, борба до края на силите 

си белязаха началото на пътя на футболните 

надежди от набор 2004-2006/2010 г. на ФК 

Белмекен.  

    През изминалите дни  футболистите  изиграха 

приятелски срещи с отборите на ДФК 

Лъвчетата, ДФК Орлета, ФК Пещера, ФК Левски 

/Долна Баня/. Все отбори с история и традиции във 

футбола.  

    Ръководството на ФК Белмекен само може да 

поздрави децата ни за сърцатата игра. Благодарим 

ви за емоциите, които ни подарихте. Да сте все така 

амбициозни и да следвате мечтите си. НАПРЕД 

БЕЛМЕКЕН. Благодарности и на родителите, че са 

винаги до нас и ни подкрепят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрална постановка „Женско царство” 
за празника на града 

    На 17 септември 2018г., Театър „Искри и сезони“ 

ще представят постановката „Женско царство” с 

участието на Искра Радева. Място: НЧ ”Прогрес 

1907” гр.Костенец. Час: 18.30ч. 

 

 
 

 

mailto:progres_grkost@abv.bg


 

 

 
Театрална постановка „Женско 

царство” с участието на Искра Радева, 
 Театър „Искри и сезони” 

18.30 часа 
НЧ ” Прогрес 1907 ” гр.Костенец  

 
 

 
Ден на независимостта 

11.30 часа 
Паметник в центъра на гр.Костенец  

 

 

 
VІІ Национален фестивал на старата 

градска и шлагерна песен 
14.00 часа 

НЧ ” Прогрес 1907 ” гр.Костенец  

 

 
 „Костенска фолклорна плетеница” 

Концерт на самодейни индивидуални 
изпълнители, групи, състави и  формации 

към читалищата в община Костенец  

 

 

 
Спортен празник 

10.00 часа 
Спортно-тренировъчен комплекс 

„Бенковски” гр.Костенец 
 

 

 
Изложение „Произведено в Костенец” 

– МИГ Костенец 2010 
10.00 часа 

ул.”Търговска”, централна градска 
част 

 
Гост изпълнители: 

 
Михаела Филева 

 
Ива Давидова 

 
19.00 часа, Амфитеатър 

Официално закриване Празника на 
Костенец 

 
 
 

П Р А З Н И Ч Н А  З А Р Я ! 
 

 

             /18.00 часа, Амфитеатър/ 
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