
60 години град Годеч 
КАЛЕНДАР НА ЧЕСТВАНИЯТА 

 

СЕДМИЦА НА КУЛТУРАТА – 25 до 31 май 

25 май 2016 година (сряда)  

10.00 часа – Откриване на едномесечните чествания, по случай 60 години град Годеч от г-
н Радослав Асенов - кмет на Община Годеч 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
10.05 часа  – Приветствие от официалните гости  
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
10.15 часа – Празничен концерт с участието на самодейци - танцови състави и фолклорни 
изпълнители от град Годеч, град Костинброд, село Драговищица, село Церово, град 
Сливница, град Драгоман, град Бела Паланка – Р Сърбия  
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
18.00 часа – Фолклорен концерт с участието на самодейци от Центъра за култура, град 
Бела Паланка – Р Сърбия  
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 
 
26 май 2016 година (четвъртък) 

10.00 часа – Приветствие от заместник-кмет на Община Годеч – г-жа Надя Сотирова  
10.15 часа – Изложба „Годеч през времето” – етнографски предмети, сбирка от стари 
снимки и документи 
Фотоконкурс „Най-красивите кътчета на Община Годеч” 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 

27 май 2016 година (петък) 

18.00 часа - Откриване на театралните вечери от заместник-кмет на Община Годеч – г-жа 
Надя Сотирова  
18.10 часа - Вечер на театъра – любителски състав към НЧ”Н.Й.Вапцаров-1899” гр. Годеч 
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 
 
28 май 2016 година (събота) 

10.00 часа - Изложба-базар „Произведено в Годеч”  
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
12.00 часа – „Вкусна Годечка Кухня”  
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
18.00 часа - Вечер на театъра – любителски състав към НЧ”Иван Вазов-1947” гр. 
Костинброд  
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 



29 май 2016 година (неделя) 

10.00 часа - Изложба-базар „От раклата на баба” - плетива, плетива на една кука, 
бродерия и гоблени 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
18.00 часа - Вечер на театъра – София  
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 
 
30 май 2016 година (понеделник) 

18.00 часа - Вечер на театъра – любителски състав към Центъра за Култура, град Бела 
Паланка, Р Сърбия  
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 
 
31 май 2016 година (вторник) 

18.10 часа - Вечер на театъра– любителски състав към Центъра за култура, град  
Димитровград, Р Сърбия  
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 
 

СЕДМИЦА НА ДЕТЕТО – 1 до 7 юни 

1 юни (сряда) 

10.00 часа - Рисунка на асфалт – с деца и ученици от ОДЗ”Юрий Гагарин”, НУ”Христо Ботев” 
и СОУ”Проф. д-р Асен Златаров”  
10.15 часа -  Изложба-конкурс за рисунка – обявяване на победителите участвали в конкурса 
и награждаване от ОДЗ”Юрий Гагарин”, НУ”Христо Ботев” и СОУ”Проф. д-р Асен Златаров” 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 
2 юни (четвъртък) 
10.00 часа – Празнична програма по случай деня на Ботев и загиналите за свободата на 
България 
/място на провеждане – пред паметника на загиналите във войните/ 
 
3 юни (петък) 

10.00 часа - „Годеч събуди се” /събеседване с гости, Зумба и др./  
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
18.00 часа -  Куклен театър  
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 
 
4 юни (събота) 
14.00 часа – ALL STYLE STREET DANCE BATTLE – GODECH 
/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/ 



20.00 часа - Дискотека под звездите  
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 

СЕДМИЦА НА СПОРТА – 5 до 17 юни 

5 юни (неделя) 

10.00 часа - Изложба на снимки „Спорта в Годеч през времето”  
11.00 часа –Турнир по футбол - деца  
16.00 часа  – Награждаване на участниците от турнира по футбол за деца   
18.00 часа - Турнир по футбол - мъже 
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
6 юни (понеделник) 

18.00 часа – Турнир по волейбол – мъже  
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
7 юни (вторник) 

15.00 часа - Игри на открито  
/място на провеждане  - на спортните площадки на СОУ”Проф. д-р Асен Златаров”/   
18.00 часа – Турнир по футбол – мъже  
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
8 юни (сряда) 

15.00 часа - Игри на открито 
/място на провеждане  - на спортните площадки на СОУ”Проф. д-р Асен Златаров”/   
18.00 часа - Волейбол – мъже  
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
9 юни (четвъртък) 

11.00 часа – Турнир по тенис на корт - мъже 
15.00 часа – Щафетни игри  
18.00 часа - Футболен турнир – мъже  
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
10 юни (петък) 

15.00 часа - Велокрос 
18.00 часа  – Волейболен турнир  – мъже 
/място на провеждане - спортната зала/ 
 



11 юни (събота) 

16.30 часа - Футболен турнир – мъже 
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
12 юни (неделя) 

12.00 часа – Волейболен турнир – мъже  
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
13 юни (понеделник) 

18.00 часа - Футболен турнир – мъже  
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
14 юни (вторник) 

18.00 часа – Волейболен турнир – мъже  
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
15 юни (сряда)  

18.00 часа - Футболен турнир -  мъже  
20.00 часа – Награждаване на участниците от турнира по футбол за мъже 
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
16 юни (четвъртък) 

10.00 часа -  Турнир по тенис на корт - деца 
16.00 часа – Награждаване на участниците от турнира по тенис на корт за деца 
/място на провеждане - спортната зала/ 
 
17 юни (петък)  

19.00 часа – Волейболен турнир – мъже в  спортна зала 
20.30 часа – Награждаване  на участниците от турнира по волейбол за мъже и закриване 
седмицата на спорта 
/място на провеждане - спортната зала/ 
 

ДНИ НА ПОХОДИТЕ – 18 до 19 юни 

18 юни (събота)  

08.00 часа – Посещение до с. Разбоище и поход до защитената територия „Котлите” и 
Разбоишки манастир „Въведение Богородично” 
/място на тръгване от паркинга на пл.”Свобода” с организиран транспорт/ 



19 юни (неделя)  
08.00 часа – Посещение на с. Комщица и поход до църквата „Света Троица”, манастир 
„Свети Никола Летни”, останки от римска крепост „Калето” и „Крали Марковите 
обувки” 
/място на тръгване от паркинга на пл.”Свобода” с организиран транспорт/ 
 
20 юни (понеделник) 

10.00 часа - „Годеч събуди се” /събеседване с гости и експерти/ 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 
21 юни (вторник) 

10.00 часа - „Годеч събуди се” / събеседване с гости и експерти / 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 
22 юни (сряда) 

10.00 часа - „Годеч събуди се” / събеседване с гости и експерти / 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 
23 юни (четвъртък) 

10.00 часа - „Годеч събуди се” / събеседване с гости и експерти / 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 

24 юни (петък) 

10.00 часа - „Годеч събуди се” / събеседване с гости и експерти / 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 
25 юни (събота) 

09.00 часа – Тържествена сесия на Общински съвет - Годеч 
/място на провеждане - голямата зала на сградата на Община Годеч/ 
10.00 часа – „Песен за Годеч” на Сава Никифоров,  изпълнение от Йоанна Христоскова  
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
10.05 часа – Приветствия на г-н Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и официални 
гости 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
10.30 часа – Водосвет 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
10.40 часа - Танц на ТС „Лудо младо” 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
11.10 часа – Посещение на църквата „Свети Димитър Солунски” 
/място на провеждане - църквата „Свети Димитър Солунски”/ 



12.00 часа – Коктейл  
/място на провеждане - сградата на Община Годеч/ 
18.30 часа - Празничен концерт  на площад „Свобода” 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
22.15 часа – Празнична заря 
/място на провеждане - пл.”Свобода”/ 
 
Програмата подлежи на актуализация и корекции.                                                                                                                             
Евентуални промени свързани с метеорологичната обстановка ще бъдат обявени на 
официалната страница на Община Годеч. 


