
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  

СЕПТЕМВРИ 

20.09 - Благотворителен спектакъл "Случки в училище" на детска 

театрална школа към НЧ"Иван Вазов- 1947" от 19.00 часа 

Вход: 5 лева 

22.09 – Ден на независимостта, с. Опицвет от 10.00 часа (центр.площад) 

                  16:00 часа ОФК "Костинброд" и ФК "Петърч" организират 

благотворителна футболна среща на стадион "Бенковски" кв. Маслово, 

гр.Костинброд. 

23.09 – Конни надбягвания от 11:00 часа, с. Чибаовци, махала Краище 

26.09 – Благотворителен концерт на танцови състави и школи. НЧ"Иван 

Вазов- 1947" от 19.30 часа. 

Вход: 5 лева 

29.09 - Представлението  „Чудомирщини” е част от инициативата, в 

подкрепа на прекрасната Цвети! От 19:00 часа НЧ"Иван Вазов- 1947". 

30.09 – Фолклорен фестивал „За пояс“, с. Петърч от 14:00 часа. 

ОКТОМВРИ 

28.10 – „Празник на зелето“, с. Петърч от 10:00 часа. 

НОЕМВРИ 

01.11 – Фотоизложба – „70 години Читалище „Иван Вазов“. 

Тържествен концерт – заря по повод юбилея на Читалище. 

01.11 – Ден на народните будители – витрини и рецитали във 

библиотеките на община Костинброд. 

31.10 – 20 години  на Група за автентичен фолклор при НЧ „Заря-1914“ от 

18:00 часа. 



13.11 – Курбан на манастира „Св. Йоан Златоуст“, с. Опицвет. 

 

ДЕКЕМВРИ 

01.12 – Запалване на светлините на коледната елха. 

              Концерт на ТШ „Анима“. 

13.12 – 70 годишнината на НЧ „Иван Вазов -1947“. 

16.12 – Парад на българската детска забавна песен. 

20.12 - Коледен концерт на самодейците при НЧ „Заря-1914“ 

20.12? - Коледен концерт на самодейците при НЧ „Труд и просвета - 

1941“, с. Градец. 

20 или 22.12 – „Работилница на Дядо Коледа“ - коледен концерт, НЧ „Нов 

живот - 1919“, с. Петърч. 

22.12 – „Коледа е“ – концерт на школите и групите към Читалище „Иван 

Вазов - 1947“. 

25 или 26.12 – Коледен концерт, НЧ „Разум-1922“, с. Опицвет 

25.12 – Коледари, НЧ „Развитие - 1933“, с. Чибаовци. 

27.12 – Коледно тържество, НЧ „Развитие - 1933“, с. Чибаовци. 

Коледен концерт на самодейците при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 

1890“. 

 

31.12 – участие в Новогодишен концерт. 

 


