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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  2022 ГОДИНА 

ОБЩИНА  КОСТЕНЕЦ                 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА 

КОНТАКТИ 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 2022 

януари 

 

 

Площад „Константин 

Костенечки” с.Костенец 

„Снежно парти” – игри и забавления на 

открито  

НЧ „Просвета – 1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

02 януари 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

 

100 години от рождението на  

Блага Димитрова 

 

НЧ „Просвета – 1881” 

с.Костенец 

 

 

Ем.Илчева-

Ценова 

 

07 януари 
 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954” гр.Момин 
проход 

/ малка зала / 

Отбелязване 100 години от рождението на 

Блага Димитрова 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 
проход 

 

Силвия 

Обретенова 
 

 

08 януари 

 

 

 

Народно читалище 

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

Отбелязване на бабин ден 

 

 

 

НЧ ”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

 

В.Лазарова 

 

 

13 януари 

 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

Участие на Детска театрална работилница 

„Приказно детство” и  ГСГП „Костенски 

ритми” в тържественото отбелязване 

освобождението на с.Костенец от турско 

робство 

 

Кметство с.Костенец 

НЧ „Просвета – 1881” 

с.Костенец 

 

 

Н.Бекярова 

 

 

 

14 януари 

 
 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954” гр.Момин 

проход 
/ библиотека / 

197 години от рождението на Гео Милев 

/рецитал по стихове на Г.Милев;портрет на 

автора, нарисуван от деца; изложба от негови 
книги / 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 
 

Силвия 

Обретенова 

 

 

10 - 14 
януари 

 

 
Народно читалище 

„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

/ библиотека / 

 

100 години от рождението на  
Блага Димитрова 

 

 
 

НЧ „Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

 

 
 

 Н. Манова 

Ю.Ангелова 

 
 

18 януари 

140 години от рождението на Алън Милн  

/ английски писател, автор на книгите за 

Мечо Пух/ 

 

21 януари 

 

 

Народно читалище 

”Георги Бенковски - 1928” 

с.Горна Василица 

 

Традиционно отбелязване на  Бабин ден 

 

 

НЧ „Георги 

Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

 

Св.Кангалова 

 

 

 
21 януари 

 

 

 
Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 
Бабин ден 

 

 
НЧ „Просвета – 1881” 

с.Костенец 

 

 
Н.Бекярова 

Стефка 

Ибришимова 

 

21 януари 

 

 

 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954” гр.Момин 

проход 

 

 

Честване на традиционния празник-Бабин 

ден с пресъздаване на обичая „Къпане на 

баба”; музикална програма 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход, Кметство 

Момин проход 

Бойка 

Кичукова 

Кметство, 

Момин 

проход 

 

21 януари 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

Съвременност и традиции – Бабин ден 

 

НЧ „Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 
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18, 23 и 27 

януари 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Отбелязване : 140 години от рождението на 

Алън Милън / литературно четене/; 

140 години от рождението на Гоце Делчев 

/събеседване/; 140 години от рождението на 

Луис Карол 

 

НЧ „Просвета – 1881” 

с.Костенец 

 

 

Ем. Илчева-

Ценова 

 

 

29 януари 

 

 

 

Народно читалище 

”Георги Бенковски - 1928” 

с.Горна Василица 

 

Участие в Международен фестивал  

гр. Перник 

Кукерска група и група за народни обичаи 

Община Перник 

НЧ „Георги 

Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

Св.Кангалова 

 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 

02 

февруари 

 

11 

февруари 

Народно читалище 

„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

/ библиотека /  

 100 години от рождението на Стоянка 

Мутафова 

 

Отбелязване 105 години от рождението на 

Сидни Шелдън 

 

 

НЧ„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

 

Н. Манова 

Ю.Ангелова 

 

 

месец 

февруари 

 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Отбелязване Световен ден на борба срещу 

рака / с ученици / 

Отбелязване Трифон Зарезан 

Поглед към творбите за деца на 

Г.Константинов, Св.Минков и Ем.Станев 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 

Ем.Илчева - 

Ценова 

 

 
04 

февруари 

 

 

 
Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход /библиотека/ 

 
„Глобални библиотеки” – отбелязване на 

рожден ден 

 

 

 
НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

 
Силвия 

Обретенова 

14 

февруари 

 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

/ читалищна библиотека / 

Отбелязване на Трифон Зарезан със 

самодейците в читалището 

 

 

Любовта като ценност на българина 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Н.Бекярова 

 

 

Ем.Илчева - 

Ценова, 

14 

февруари 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

Съвременност и традиция – 

Трифон зарезан 

 

НЧ„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

 

14  

февруари / 

04 март 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954” гр.Момин 

проход 

/ занаятчийска 

работилница /  

 

Изработване на кукери и други сувенири, 

свързани с празника „Поклади” 

 

 

 

НЧ „Гео Милев-1954” 

гр.Момин проход 

 

 

 

Б. Кичукова, 

Росица 

Налбантова 

 

14 

февруари 

 

 

 

Народно читалище 

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

Отбелязване на Трифон зарезан 

 

 

НЧ ”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

 

В.Лазарова 

 

18/19 
февруари 

 

 

Народно читалище 
„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

„ Васил Левски в спомени”  
НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 
Ем. Илчева -  

Ценова 

 

18 

февруари 

 

17/28 

февруари 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

/ библиотека / 

 

Урок по родолюбие „Спомен за Левски” 

 

АРТ-работилница за мартеници 

 

 

 

НЧ„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

 

Н. Манова 

Ю.Ангелова 

 

 

25 

февруари 

 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход 

/читалищна библиотека/ 

 

 

Изработване на мартеници в библиотечна 

работилница 

 

 

НЧ „Гео Милев-1954” 

гр.Момин проход 

 

 

 

Силвия 

Обретенова 
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21-28  

февруари 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход 

/занаятчийска 

работилница/ 

 

Българските народни празници – наша памет 

и традиция. Изработване на мартеници от 

естествени материали по автентични модели 

 

НЧ „Гео Милев-1954” 

гр.Момин проход 

 

 

 

Росица 

Налбантова 

 

 

24-25 

февруари 

 

 

гр.Солун, Гърция 

 

 

 

Участие на кукерска група и група за 

народни обичаи в Международен фестивал 

 

НЧ „Георги 

Бенковски – 1928” 

с.Горна Василица 

 

 

Св.Кангалова 

 

26 

февруари 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

„Да е бяло сърцето – румено личицето” 

в работилницата на баба Марта 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

 

26 
февруари 

 

 

 

Народно читалище „Гео 
Милев-1954”гр.Момин 

проход 

/библиотека / 

 

Изработване на мартеници в библиотечната 
работилница 

 

НЧ „Гео Милев – 
1954” гр.Момин 

проход 

 

 

С.Обретенова  

МЕСЕЦ МАРТ 2022 

 

 

 

 

01 март 

 

 

 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход 

 

Организиране на изложба – базар от 

произведените мартеници 

 

 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

 

Р.Налбантова

, 

С.Обретенова 

Детски градини на 

територията на община 

Костенец 

Посещение на Баба Марта при децата от 

детските градини и подаряване на мартеници, 

изработени в читалището 

Росица 

Налбантова 

 

 

01 март 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 

Ден на самодееца 

 / музикално поетична вечер/ 

 

НЧ „Прогрес 1907”  

гр.Костенец 

 

Ива Георгиева 

В. Сотиров 

Св.Петков 

 

Съвременност и традиция – Баба Марта 

 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

 

01 март 

 

 

 

Народно читалище 

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

Баба Марта 

Осмомартенски празник 

 

НЧ ”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

 

В.Лазарова 

 

 

01 / 07 март 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

/ библиотека / 

 

Арт-работилница „Картичка за мама” 

Народно читалище 

„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

Н. Манова 

Ю.Ангелова 

 

 

 

01 март 

 

 

 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 

Отбелязване Ден на самодееца 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 

 

 

Надежда 

Бекярова 

 

 

Честита баба Марта – базар на мартеницата 

Ем.Илчева - 

Ценова 

 
06 март 

 

 

 
 с.Горна Василица 

Традиционен кукерски празник 2022 

Кукерска група и  

Група за народни обичаи 

 

 
Читалище, 

Кметство, с.Горна 

Василица 

 
Св.Кангалова 

 

 

 

03 март 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

Отбелязване националния празник на 

България с участието на  ТФ”Рила”, ВФ 

„Рила”,  ДТР ”Приказно детство” 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Надежда 

Бекярова 

 

 

03 март 
 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 
гр.Костенец 

Тържествено отбелязване на празника с 

участие на групите към читалището 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 
 

В.Бонжолова 

Св.Петков, 
В.Сотиров 
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04 март 

Народно читалище 

 „Гео Милев-1954” 

гр.Момин проход 

/ занаятчийска 

работилница / 

библиотека 

Отбелязване на 8-ми март : 

- Изработване на картички и сувенири 

за 8-ми март 

 

 

Изработване картичка – „Изненадай мама” 

 

 

 

 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

Росица 

Налбантова 

Силвия 

Обретенова 

 

 

06 март 

Спортно-тренировъчен 

комплекс „Бенковски” 
гр.Костенец 

Базар на кукерски маски и сувенири Б.Кичукова 

Р.Налбантова
, 

С.Обретенова 

 

08 март 

Народно читалище 

 „Гео Милев-1954” 

гр.Момин проход 

 

Отбелязване на 8-ми март – посещение в дома 

на пенсионера и дома за стари хора 

 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

Росица 

Налбантова 

 

 

08 март 

 

Народно читалище 

”Георги Бенковски-

1928” с.Горна Василица 

 

Отбелязване на 8-ми март с  

пенсионерите от селото 

Читалище, 

Кметство  с.Горна 

Василица 

 

Св.Кангалова 

 

 

08 март 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Осмомартенски поздрав за пенсионерски клуб 

„Зелен здравец” 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Стефка 

Ибришимова 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

 

Отбелязване „Денят на мама”  

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем.Илчева- 

Ценова, 

библиотекар 

 

 

19 март 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

„Баба Марта на дървото” – украсяване на 

читалището и дръвчета в селото с мартенички, 

изработени в мартенската работилница 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

21 март 

 

 

гр.Ямбол 

 

Международен фестивал „Кукерландия” – 

Кукерска група и Група за народни обичаи 

 

Читалище, 

община Ямбол 

 

Св.Кангалова 

22 март 

 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907”  

гр.Костенец 

/ библиотека / 

 

„Магическата сила на водата”  

 

 

 

НЧ„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

 

 

22 март 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

„Силата и магията на водата” НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

25 март 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

„ Благовещение” – празник на майката НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Н.Бекярова 

 
25 март 

Народно читалище 
 „Гео Милев-1954” 

гр.Момин проход 

/читалищна библиотека/ 

 
Отбелязване на 135 години от рождението на 

Димчо Дебелянов 

 

 
НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

Силвия 
Обретенова 

 

27/28 март 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

Годишнини от рождението на Слав 

Хр.Караславов, Димчо Дебелянов 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

 26 - 28 март 

 

гр.София 

Международен турнир по: танцово шоу ; джаз 

танц  и  модерен танц 

БСТФ 

 

 В.Бонжолова 

01 / 31 март 

 

28 март 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907”  

гр.Костенец 

/ библиотека / 

Урок по родолюбие – 3 март 

 

Отбелязване 135 години от рождението на 

Димчо Дебелянов 

 

НЧ„Прогрес 1907“ 

гр.Костенец 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 
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Тържествено отбелязване на 3-ти март 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 

01 април 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

библиотека 

 

Отбелязване деня на шегата 

 

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем. Илчева- 

Ценова 

 

 

02 април 

 

Народно читалище 

”Георги Бенковски-

1928” с.Горна Василица 

 

Международен ден на детската книга 

 

НЧ ”Георги 

Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

Св.Кангалова 

 

 

02 април 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 
/ библиотека / 

Маратон на четенето / колективно четене на 

приказки с деца от начален етап / 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем.Илчева -

Ценова 

 

08 април 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Пролетен концерт на читалището 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Н. Бекярова 

 

 

11- 15 април 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

/ библиотека / 

Съвременност и традиция – 

Лазаров ден и Цветница 

 

„Приказна дъга” – маратон на четенето 

Традиционно четене на приказки  - детски 

градини 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

И.Георгиева, 

Н.Христова 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

 

 

15 април 

 
 

 

 

Народно читалище 

„Гео Милев-1954” 
гр.Момин проход 

библиотека и парка на 

града 

Вълшебна седмица с магията на  детските книги 

в „Аз чета”: Карнавал с приказни герои в парка; 

Конкурс: „Съчини приказка” за написване 
съвременна приказка от деца; 

Състезание по четене в библиотеката 

Прожекция на детски филм в библиотеката 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 
проход 

 

 

 

Силвия 
Обретенова 

 

16 април 
 

 

Народно читалище 
„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Работилница „Ой, червен Великден”, 
Великденска работилница „Писаното Костенско 

яйчице” – демонстрация на писане; приготвяне 

на обредни хлябове, кукли, козунаци 

НЧ „Просвета-1881” 
с.Костенец 

 

 

Стефка 
Ибришимова 

 

21 април 

 

 

 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход /библиотека/ 

Великденски традиции / месене на обредни 

хлябове и козунаци,багрене на яйца по 

традиционен начин, писане на яйца – технология 

с восък 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

Р.Налбантова 

С. 

Обретенова 

 

 

16 април 

Народно читалище 

”Георги Бенковски-

1928” с.Горна Василиц 

 

Великденски концерт 

НЧ ”Георги 

Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

Св.Кангалова 

 

 

21 април 

 

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

Боядисване на яйца и 

Изложба „Велики четвъртък”  

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

В.Лазарова 

 

 
21  април 

 

 

 
Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

библиотека 

 
Ден на Земята 

 

 

 
НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 
Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

 

 

22 април 

 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Откриване на арт-фестивал”За да остане 

природата в България”  

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

 

23 април 

 

 

Народно читалище 

„Гео Милев-

1954”гр.Момин проход 

 

Великденски концерт 

 

 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

Б.Кичукова 

Н.Борисов 

Ю.Одажиян 
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01 / 30 април 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

библиотека 

 

„Аз съм грамотен” 

 

 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

 

 

месец април 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 

Великденските Костенски писани яйца / украса, 

изложба/ ;Пътуване в библиотеката / урок по 

библиотечни знания /; Среща с писател; 

Отбелязване Ден на Земята и Ден на труда с 

почистване; Традиционно четене на приказки за 

деца в детските градини; 

Ако  Петя Дубарова беше навършила 60 години? 

Базар на книгата  

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 

 

Ем. Илчева- 

Ценова 

 

 

НДК Участие в Международен детски фестивал 
„Млади таланти” 

Стефка 
Ибрищимова 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2022 

 

02 - 05 май 

 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Съвременност и традиция - Гергьовден 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

06 май 

 

Местност „Кръстите” Гергьовден в с.Костенец 

ТФ”Рила” 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

Ива Георгиева 

 

месец май Народно читалище 

„Слънце” гр.Ихтиман 

„Майски дни на изкуствата” – ТФ „Рила”  

Община Ихтиман 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ива Георгиева 

 

11 май 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Отбелязване професионалния празник на 

библиотекаря 

 

Ем.Илчева- 

Ценова 

. 

 

16 май 

 

ДГ „Радост” с.Костенец 

Участие в Празник на с.Костенец 

„Празнична шумотевица в детската градина” 

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

 

18 май 

Посещение в музей Отбелязване Международен ден на музеите Ем.Илчева -  

Ценова 

 

23 май 

 
 

24 май 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 
библиотека 

„Писменост и традиция” –  

инициатива по повод 24 май 

 
 

Участие в тържествен концерт за празника 

 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 
 

и община Костенец 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 
 

В.Бонжолова, 

Св.Петков 

 

21 май 

Площад „Константин 

Костенечки” с.Костенец 

Участие в Празник с.Костенец 2022  НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

Кметство с.Костенец 

 

Н.Бекярова и 

ръководители 

на състави и 

групи 

23 

 

 

24 май 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Непознатата Яна Язова – 110 години от 

рождението и 

 

„Св.св. Кирил и Методий и българската азбука” 

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Ем.Илчева -  

Ценова 

 

24  май 

 

 

ОУ „Христо 

Смирненски”  

гр.Момин проход 

 

Участие в концерт на училището по повод 

празника – 24 май 

 

 

ОУ „Христо 

Смирненски”  

гр.Момин проход 

 

Н.Борисов 

 
24 май 

Народно читалище 
”Георги Бенковски-

1928” с.Горна Василица 

 
Участие в тържествен концерт 

НЧ ”Георги 
Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

Св.Кангалова 
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29 май 

 

 

гр.Елин Пелин 

Окръжен преглед на народното творчество – 

кръг от ХІІ събор на българското народно 

творчество „Копривщица 2022”   

 

Община Елин Пелин 

Бойка 

Кичукова 

 

 31 май Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Откриване на празниците, посветени на Ден на 

детето с „Пъстра въртележка от забавления” 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

 

 

01 – 31 май 

 

 

СУ „Св.Климент 

Охридски” 

гр.Костенец 

50 години средно училище / участие в 

инициативи по повод годишнината / 

 

 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 

В.Бонжолова 

 месец май Кв.„Кремиковци” 

 

Участие в Международен фестивал „Гергьовско 

веселие” 

  

Ива Георгиева 

Тържествен  концерт,   

посветен на 24 май,  ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2022 

 

01 юни 

 

 

Парка на  

гр.Момин проход 

 

Празник на детето / детски карнавал, празник 

в парка / 

НЧ „Гео Милев -

1954”гр.Момин 

Кметство  

Б. Кичукова 

С.Обретенова 

Р.Налбантова 

 

01 юни 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

115 години Народно читалище „Прогрес – 

1907” 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

И. Георгиева, 

В.Бонжолова, 

Св.Петков, 

В.Сотиров 

 

01 юни 

 

Изложба на школата по изобразително 

изкуство 

НЧ„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Д.Котларова 

 

01 юни 

 

 

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 
с.Пчелин 

 

Детски празник за 1-ви юни 

Детска рисунка 
 

 

 

НЧ ”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 
 

 

В.Лазарова 

 

01 юни 

 

 

Площад „Константин 

Костенечки” 

с.Костенец 

 

читалищна библиотека 

Празник по случай първи юни   

за децата от с.Костенец 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

Кметство с.Костенец 

Надежда 

Бекярова 

 

01 юни 

 

Международен ден на детето НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем.Илчева -  

Ценова 

 01 – 30  

юни 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Месец на детето – спектакли и карнавали 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

 12  юни Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

140 години  

НЧ „Просвета – 1881” с.Костенец 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Надежда 

Бекярова 

 

 

03 - 05 юни 
 

 

гр.София 

Национален шампионат по танцово шоу, 

модерен танц, джаз танц 
 

  

БСТФ 

 

В.Бонжолова 

6  - 12  юни Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

Участие в реализиране на проект: „ децата и 

територията” 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

МИК Костенец 2010 

Н. Бекярова 

Стефка 

Ибришимова 

 

12 юни 

 

Читалищен двор 

 

Землячески събор „Пчелин 2022” 

Читалище и  

кметство с.Пчелин 

Виолета 

Лазарова 

 

 

15 юни 

 

Махала „Нова” 

 

Участие на Групата за народни обичаи в 21 

землячески събор 

 

Читалище, 

Кметство с.Горна 

Василица 

 

Св.Кангалова 
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15 юни 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

/ голям салон / 

Годишен концерт на  

Денс формация „Вайялет” 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

В.Бонжолова 

 

18 юни 

 

17/19 юни 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Отбелязване 150 години от рождението на 

Яне Сандански 

 

„Паисий в българския език и литература – 

Паисиеви четения” 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Ем.Илчева 

Ценова,  

 

24 юни 

 
 

 

с.Горна Василица 

 
 

 

Отбелязване на Еньовден – събиране и 

запознаване с билките в района 
 

 

НЧ „Георги Бенковски 

– 1928” с.Горна 
Василица 

 

 

Св.Кангалова 

 

  

01 - 24 юни 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Съвременност и традиция –  

Спасовден Еньовден 

 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

 

24 юни 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

 

 

Еньовден- възпроизвеждане на традициите и 

обредите за празника 

 

НЧ „Гео Милев -

1954”гр.Момин 

 

 

Б.Кичукова 

Р.Налбантова 

 

 

24 юни 

Местност „Горна черква” „Венец от билки и усмивки” / Еньовден – 

шоу-спектакъл сред природата  

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

 

26 юни 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

 

Международен ден за борба с наркотичните 

зависимости 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем. Илчева-

Ценова,  

01, 

08,15,22,  

29 юни 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

библиотека 

Работа с деца „Лято в библиотеката” 

Библиотечна АРТ работилница 

Кино - прожекции 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Н. Манова, 

Ю.Ангелова 

 

месец юни 

КК Албена Участие на Вокална формация „Рила” в 

Международен  фолклорен фестивал 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 
 

Ирина Герина 

гр.Обзор Участие в Х Международен театрален 
фестивал 

Стефка 
Ибришимова 

 

Тържествено отбелязване на 2-ри юни 

Община Костенец, Паметник в центъра на гр.Костенец 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 

месец юли 

 

 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954” 

гр.Момин проход 

 

Участие на танцовите формации в 

Международен фестивал 

 

 

 

 

 

Б. Кичукова 

 

 

  04 юли / 

12 август 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954” 

гр.Момин проход 

Читалищно лято: „ Да запазим нишката жива” 

– обучения в практикуване на стари местни 

занаяти; приготвяне на традиционни ястия; 

усвояване автентични фолклорни танци; 

прожекции на филми; походи в района на 

града 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

 

С. Обретенова 

Р. Налбантова 

 

01 - 20 юли 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Съвременност и традиция – 

св.Врач и Илинден 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

 

02 – 03 

юли 

 

с.Лозен, община Любимец 

 

Национален фолклорен фестивал 

 „Кехлибарен грозд” 

 

Община Любимец 

НЧ ”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

 

 

В.Лазарова 

0894466764 
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09 юли 

К Вили Костенец „По стъпките на Вазов” – исторически поход НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

Н.Бекярова 

 

05 – 09 

юли 

 

 

КК Албена 

Участие на децата в Международен фестивал 

на изкуствата / школа по изобразително 

изкуство/ 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Д.Котларова  

 
06, 13, 20, 

27 юли 

 

Народно читалище 
„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

/ библиотека /  

Работа с деца „Лято в библиотеката” 
Библиотечна АРТ работилница 

Кинопрожекции 

 
НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Н. Манова, 
Ю.Ангелова 

 

08 юли 

 

гр.Приморско „В магията на танца и морето” БСТФ В.Бонжолова 

 

16 юли 

 

 

19 юли 

 

 

 

Народно читалище 

”Георги Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

Презентация 

185 години от рождението на Васил Левски 

 

Летни занимания в библиотеката 

/ за децата от селото / 

 

 

НЧ ”Георги 

Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

 

 

Св.Кангалова 

 

 

 

 

 

 
22  юли 

 

 

 

Парка на гр.Момин проход 

 

Ден на занаятите – демонстрация на местни 

занаяти;  изложба с произведенията; 

концерт в парка на града 
 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 
 

 

Б.Кичукова 

Р.Налбантова 

 

Парка на  

гр.Момин проход 

 

Участие на танцовите и певчески състави в 

Празник на Момин проход 2022 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

Кметство  

гр.Момин проход 

 

Б.Кичукова 

 

 

 

18 юли 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

185 години от рождението на Васил 

Ив.Кунчев 

„За българското село” – 145 г. от рождението 

на Елин Пелин 

 

 

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Ем. Илчева-

Ценова 

 

м.юли 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

„Лятна работилничка за игри и мечти” 

 

Еко - поход 

Стефка 

Ибришимова 

 
м.юли 

 
Китен 

 
VІ-та Национална фолклорна среща 

„Китен и приятели 2022” 

 

Народно читалище  
”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

Кметство – Китен 

 
В.Лазарова 

 

 

30 юли 

Народно читалище 

”Георги Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

Летни занимания в библиотеката 

школа по английски език 

 

НЧ ”Георги 

Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

Св.Кангалова 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 

 

01 - 15 

август 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 

1907”гр.Костенец 

 

Съвременност и традиция –  

Преображение и Голяма Богородица 

 

НЧ „Прогрес 

1907”гр.Костенец 

 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

 

 

02 август 

 

Народно читалище 

„Прогрес 

1907”гр.Костенец 
библиотека 

Отбелязване 80 години от рождението на 

Исабел Алиенде 

 

НЧ „Прогрес 

1907”гр.Костенец 
 

 

Община Самоков 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова  

 

01 - 31 
август 

 

 

с.Говедарци 

 

Международен фолклорен фестивал 

И.Георгиева, 

В.Сотиров 
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03 - 31 

август 

 

Народно читалище 

„Прогрес 

1907”гр.Костенец 

 

 

Пленер : „Безгрижно лято”  

Читалище, 

Добрияна Котларова 

Д.Котларова, 

секретар 

 

03 август 

 

 

 

 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход 

/библиотека/ 

 

Направи си сам – морски дарове в стъклени 

съдове 

 

 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

 

С.Обретенова 

 

04 август 

 

с.Дорково 

 

Участие в Международен фестивал, 

 Група за народни обичаи 

 

Читалище и кметство 

в с.Дорково 

 

Св.Кангалова

, 
секретар 

 

 

 
06 август 

Народно читалище 
”Георги Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

Летни занимания в библиотеката 
школа по английски език 

 

НЧ ”Георги 
Бенковски-1928” 

с.Горна Василица 

 

05 - 07 

август 

 

 

Копривщица 

„Копривщица 2022” – ХІІ събор на 

българското народно творчество 

 

 

 

Народно читалище 

„Гео Милев-

1954”гр.Момин 

проход 

Б. Кичукова 

Н.Борисов 

Ю.Одажиян 

 

19 август 

ДГ „Здравец” гр.Момин 

проход 

Отбелязване 120-годишнината от рождението 

на Ангел Каралийчев 

С.Обретенова 

 

 

17 август 

 

Народно читалище 

„Прогрес 

1907”гр.Костенец 

библиотека 

Из историята на Костенец – битката при 

Траянови  врата / беседа / 

 

НЧ „Прогрес 

1907”гр.Костенец 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова  

 

17 и 21 

август 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

„Да опазим историята”  - отбелязване 1035 

години от победата на Самуил при Траянови 

врата 

Най – обичаните приказки на Ангел 
Каралийчев 

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Ем. Илчева-

Ценова  

20-31 

август 

гр.Сандански Участие в конкурса: „Детски Пирин фолк” Община Сандански 

 

Св.Петков 

21 

 

 

24  август 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 

1907”гр.Костенец 
библиотека 

120 години от рождението на Ангел 

Каралийчев 

 

Запознаване на деца с различни професии 

 

 

НЧ „Прогрес 

1907”гр.Костенец 

 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова  

03,10, 17, 

31 август 

Работа с деца „Лято в библиотеката” 

Библиотечна арт – работилница 
Кино прожекции 

 

 

17 август – тържествено отбелязване  на  годишнина  от битката при Траянови врата 

  ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ  

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022  

 

03 / 04 

септември 

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

Бобфест 

с.Радуил 

Община Самоков 

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

В.Лазарова 

 

 

06 

септември 

 

 

с.Радуил 

 

Участие в Международен фестивал 

„Боб фест”, Група за народни обичаи и 

фолклорна формация 

Читалище и кметство 

в с.Радуил 

 

Св.Кангалова 

 

 
01-10 

 септември 

 

 
с.Радуил 

 

 
Участие в Международен фестивал 

„Боб фест” 

Община Самоков 
читалище   

 

Ива 
Георгиева, 

В.Сотиров 
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06 

септември 

 

08 

септември 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Отбелязване Ден на съединението 

 

Отбелязване Световен ден на грамотността 

/ с ученици – ролеви игри / 

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

14 – 17 

септември 

гр.Костенец Съвременност и традиция – 

Кръстовден 

Вяра, Надежда и Любов 

 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

 

15 

септември 

Народно читалище 

„Прогрес 

1907”гр.Костенец 

 

Откриване на новата учебна година  

Училища 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Св.Петков, 

В.Бонжолова 

 

15 

септември 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

 

„Училище, здравей” 

 

НЧ  „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

 

15 
септември 

 

ОУ „Христо Смирненски” 
гр.Момин проход 

 

Откриване на новата учебна година – 
тържествен концерт в двора на училището 

 

НЧ „Гео Милев – 
1954” гр.Момин 

проход 

 

 

 
 

Б. Кичукова 

Н.Борисов 

Ю.Одажиян 

 

 

 

17 

септември 

Парка на гр.Момин проход 

 

 

Откриване на новия творчески сезон  с 

концерт на съставите към читалището 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

месец 

септември 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Организиране на „Работилничка на есента” 

 

НЧ  „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Стефка 

Ибришимова 

21 
септември 

 

Народно читалище 
„Прогрес 

1907”гр.Костенец  

/ библиотека / 

 
75 години от рождението на Стивън Кинг 

НЧ „Прогрес 1907” 
гр.Костенец 

Община Костенец 

 
Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

26 

септември 

 

Народно читалище 

„Прогрес 

1907”гр.Костенец  

VІІІ Национален фестивал на старата градска 

песен „Да попеем по съседски” 

 

НЧ „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Община Костенец 

Секретар 

В.Сотиров 

 

01 – 30 

септември 

 

гр.Силистра 

 

Фестивал на старата градска песен  

„Дунавски вълни” 

 

Община Видин 

 

В.Сотиров 

месец 

септември 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Среща с писател 

 

200 години от рождението на Добри Чинтулов 

 

НЧ  „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 

Община Самоков 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

месец 

септември 

гр.Костенец 

 

с.Радуил 

Участие във фестивал на старата градска 

песен: „Да попеем по съседски” 

Участие в Международен фестивал 

„Боб фест” 

В.Сотиров 

Ива 

Георгиева 

22 септември  - отбелязване Ден на независимостта 

Празник на Костенец 2022   / четвърта седмица на месец септември / 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 

01 

октомври 

 

Народно читалище  

„Просвета 1913” с.Пчелин 

 

Отбелязване Ден на възрастните хора 

 

НЧ „Просвета 1913” 

с.Пчелин 

 

В.Лазарова 

01 

октомври 
 

04 

октомври 

 

16 

октомври 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 
с.Костенец 

/ библиотека / 

Отбелязване Ден на възрастните хора – 

гостуване и беседа с хора от пенсионерски 
клуб „Зелен здравец” 

Световен ден на защита правата на животните 

/ посещение на щраусовата ферма / 

 

Отбелязване 120 г. от рождението на Фани 

попова Мутафова 

 

 
 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 
 

Ем.Илчева 

Ценова 

 



 12 

17 

октомври 

Световен ден на борбата с бедността, глада и 

нищетата / с ученици / 

 

 05 

 октомври 

Народно читалище 

„Прогрес 
1907”гр.Костенец 

/ библиотека / 

„Стихове и песни през поколенията” – Ден на 

възрастните хора, музиката и кафето 

НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 
 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

 

08 – 10 

октомври 

 

гр.Добринище 

 

Международен фолклорен фестивал  

„Шарена стомна” 

 

Община Банско, 

читалище 

 

В.Сотиров 

 

 

07 

октомври 

 

 

с.Микрево 

 

Участие в Международен фестивал, 

Група за народни обичаи и фолклорна 

формация 

Читалище и  

кметство в с.Микрево 

 

 

Св.Кангалова 

 

 

14 

октомври 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход 

/ занаятчийска 

работилница / 

 

Отбелязване Световен ден на хляба с 

кулинарна изложба – състезание за тестени 

изделия „Няма по-голям от хляба” 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

 

Р. 

Налбантова 

 

 14-26 
октомври 

Народно читалище 
„Прогрес 

1907”гр.Костенец 

 Съвременност и традиция – Св.Петка и 
Димитровден 

 
НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Ива 
Георгиева, 

Н.Христова 

 

26 

октомври 

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

На хоро под тепето Община Пловдив 

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

В.Лазарова 

 

01 – 31 

октомври 

 

 

гр.Бургас 

 

Фестивал: „Сребро в косите, песен в душите” 

 

Община Бургас 

 

В.Сотиров 

 

28 

октомври 

 

НЧ „Гео Милев-

1954”гр.Момин проход 

Отбелязване Ден на народните будители – 

викторина 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

С. 

Обретенова 

 

22 - 26 
октомври 

 

 

м. 

октомври 

Народно читалище 
„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Отбелязване Национална седмица на четенето 
/ посещение в детските градини / 

На чаша кафе с любима книга или 

удоволствието от четенето 

Половата култура при подрастващите 

 
 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 
Ем.Илчева 

Ценова 

 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

„Карнавал на веселите тикви” 

шоу – спектакъл с обявени конкурси 

и арт работилници 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 

01 ноември 

 

 

 

Народно читалище 

„Георги Бенковски -1928” 

с.Горна Василица 

 

Отбелязване Ден на народните будители – 

среща с писател 

НЧ  „Георги 

Бенковски -1928” 

с.Горна Василица 

 

Св.Кангалова 

 

 

 

01 ноември 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Читалищен концерт  за Ден на народните 

будители 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Надежда 

Бекярова 

 

 

01 ноември 

 

 
 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 
библиотека 

 

Ден на народните будители 

 

 

 

НЧ  „Прогрес 1907” 
гр.Костенец 

 

 

 

 

Св.Петков 

 

08 – 30 

ноември 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 

Съвременност и традиция – Арахангеловден и 

Андреевден 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 
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05 – 06 

ноември 

 

гр.Димитровград 

 

Национален танцов конкурс 

„България танцува” 

Община 

Димитровград, РУО, 

МК,ОП Детски и 

младежки център 

 

В.Бонжолова 

11 ноември Спортна зала „Арена” 

гр.Самоков 

Национален фолклорен фестивал  

„Нашенско хоро” 

Община Самоков 

Народно читалище  

”Просвета – 1913” 

с.Пчелин 

В.Лазарова 

 

 

17 ноември 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

библиотека 

 

195 години от рождението на П.Р.Славейков 

 

НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

 
18 ноември 

 

 

 

Народно читалище „Гео 
Милев-1954”гр.Момин 

проход 

/библиотека/ 

 
195 години от рождението на Петко 

Славейков 

 

 
НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

 
С.Обретенова 

 

21 ноември 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

библиотека 

 

„Да бъдем заедно” – ден на християнското 

семейство 

 

НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

25 

ноември 

 

КК Боровец 

Национален танцов конкурс 

„Боровец танцува” 

БСТФ 

читалище 

 

В.Бонжолова 

 01ноември 

 
02 ноември 

10 ноември 

14 ноември 

17 ноември 

21 ноември 

 

 

25 ноември 

м.ноември 

 

Народно читалище 
„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Български будители от Костенския край 

 
Среща с творчеството на Асен Разцветников 

Ден на свободното слово в България – 

„Репортери без граница” 

195 г. от рождението на П.Р.Славейков 

Ден на християнското семейство – 

изложба;”Реликвите, сътворени от сръчните 

ръце на българката” 

90 г. от рождението на Г.Струмски 

1035 години от победата на хан Тервел 

210 години от рождението на Тонка 

Обретенова / с ученици/  
 

 

 
 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

 
 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 

01  

декември 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

/ библиотека / 

Международен ден на борбата срещу СПИН   

/ беседа /  

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

01 - 16 

декември 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

/ голям салон / 

 

Коледна АРТ – библиотечна работилница 

 

НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

01 / 16 

декември 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

Работилница „С Коледа и Нова година в 

сърцата” в „Работилничката на дядо Коледа” 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Стефка 

Ибришимова 

 

05-16 

декември 
 

Народно читалище „Гео 

Милев-1954”гр.Момин 

проход 
/ библиотека/ 

 

Коледна занаятчийска работилница 

 
Коледата сътворила чудеса 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 
проход 

 

Р. 

Налбантова 
 

07 

декември 
 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 
с.Костенец 

/ библиотека / 

 

140 г. от рождението на Георги Райчев 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 
 

Ем.Илчева 

Ценова 
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16 

декември 

 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

/ голям салон / 

 

 

Коледен концерт 

 

 

 

 

НЧ„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Ива 

Георгиева, 

Ръководители 

на състави и 

групи 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Читалищно фоайе  

 

Коледна изложба 

 

Д.Котларова 

 

 

 
 

16 

декември 

 

 

 

Дом за стари хора, 

гр.Момин проход 

Коледен концерт в дома за стари хора в 

гр.Момин проход 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 
 

Н.Борисов 

Ю.Одажиян 

Народно читалище „Гео 

Милев 1954”гр.Момин 

проход 

/ библиотека / 

 

Коледни настроения в библиотеката 

 

НЧ „Гео Милев – 

1954” гр.Момин 

проход 

 

С.Обретенова 

 

17 

декември 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

Коледен концерт на читалището 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Надежда 

Бекярова 

 

19 

декември 

 
 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 
/ библиотека / 

 

Да бъдем добри … Световен ден за борба с 

глада и нищетата 

 

НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 
 

 

Н.Манова, 

Ю.Ангелова 

 

21 

декември 

 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

Край елхата 

Коледно парти с весела програма, много игри, 

конкурси, награди и чудни изненади 

 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

 

 

Стефка 

Ибришимова 

20 – 24 

декември 

Народно читалище 

„Просвета-1881” 

с.Костенец 

Бъдни вечер и Коледа –традициите в дома на 

българина   

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

Ем.Илчева 

Ценова 

 

21 

декември 

 

Народно читалище 

„Просвета 1913” с.Пчелин 

 

Коледен празник 

„Коледно вълшебство” 

 

НЧ „Просвета 1913” 

с.Пчелин 

 

В.Лазарова 

 

 

23 

декември 

Народно читалище  

„Георги Бенковски -1928” 

с.Горна Василица 

 

Коледен концерт 

 

 

НЧ  „Георги 

Бенковски -1928” 

с.Горна Василица 

 

Св.Кангалова 

 

 

 

 

 

23 

декември 

НЧ „Гео Милев-

1954”гр.Момин проход 

/ фоайе / 

Коледа сътворила чудеса 

Коледен базар с изработени в занаятчийската 

и библиотечната работилница сувенири 

НЧ „Гео Милев-

1954”гр.Момин 

проход 

С. 

Обретенова 

Р. 

Налбантова 

НЧ „Гео Милев-

1954”гр.Момин проход 

/ голяма зала / 

 

Коледен концерт 

НЧ „Гео Милев-

1954”гр.Момин 

проход 

Н.Борисов 

Б. Кичукова 

 

19 

декември 

 

Народно читалище 

„Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Съвременност и традиции –  

Игнажден, Бъдни вечер, Коледа 

 

НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

 

Ива 

Георгиева, 

Н.Христова 

19 - 23 

декември 

 

ОУ „Св.св.Кирил и 

Методия” 

СУ „Св.Климент 

Охридски” 

гр.Костенец 

 

Участие в училищни Коледни тържества 

НЧ  „Прогрес 1907” 

гр.Костенец 

Училищни 

ръководства 

 

В.Бонжолова, 

Ст.Петков 

25 

декември 

 

 

Площад „Константин 

Костенечки” с.Костенец 

„На Коледа се случват чудеса” 

Коледен празник, съвместно с кметство 

с.Костенец 

 

НЧ „Просвета-1881” 

с.Костенец 

Кметство с.Костенец 

 

Н.Бекярова 

 

 

Новогодишно тържество – община Костенец 
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e-mail   адреси на читалищата на територията на община Костенец: 

 
- НЧ „Гео  Милев – 1954” гр.Момин проход, секретар - 0877924698                  geomilevmpr@abv.bg 
- НЧ „Прогрес 1907” гр.Костенец , секретар - 0878128214                                   progres_grkost@abv.bg 

- НЧ „Просвета – 1881” с.Костенец, секретар - 0896816269                                 prosveta_1881@abv.bg 

- НЧ „Просвета – 1913” с.Пчелин, секретар - 0884667884                                  prosveta1913@abv.bg 
- НЧ „Георги Бенковски – 1928” с.Горна  Василица,секретар - 0878272320      benkovskigv@abv.bg 

 


