
                    ОБЩИНА ГОДЕЧ 
 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА 

ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД ГОДЕЧ – ВИДОВДЕН 2022 

ГОДИНА 
 

 

20 юни 2022 г. (понеделник) 

 

18.00 часа – Водосвет за здраве и благословение 

/място на провеждане - пл. ”Свобода”/ 

18.15 часа – Видовденски многобой с участието на АК „Магнит”, СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров”, Държавно горско стопанство – Годеч и Община Годеч.  

/място на провеждане - пл. ”Свобода”/ 

 

21 юни 2022 г. (вторник) 

 

18.00 часа – Вкусна годечка кухня „Да си топнемо с лебъц“  

/място на провеждане - пл. ”Свобода”/ 

 

22 юни 2022 г. (сряда) 

 

10.00 часа – Училищен турнир по бадминтон за купата на Община Годеч 

/място на провеждане - спортната зала/ 

17.00 часа – Турнир по тенис на маса  

/място на провеждане – спортната зала/  

21:00 часа – Киновечер под звездите на голям екран. Прожекция на мащабната българска 

продукция “В сърцето на машината“, която е на път да промени представите за българско кино. 

/място на провеждане - пл. ”Свобода”/ 

 

23 юни 2022 г. (четвъртък) 

 

10.00 часа – Училищен турнир по бадминтон за купата на Община Годеч 



/място на провеждане - спортната зала/ 

17.00 часа – Турнир по тенис на маса 

/място на провеждане – спортната зала/  

18:00часа – Награждаване на участниците в турнира по бадминтон за купата на Община Годеч 

21.00 часа – Награждаване на участниците от състезанието по тенис на маса 

/място на провеждане – спортната зала/  

 

24 юни 2022 г. (петък) 

 

16.00 часа –Приятелска футболна среща между СФК „КОМ“ – град Годеч и  ФК „Балкански“ 

град Димитровград, Република Сърбия - деца 

/място на провеждане – спортната зала/ 

18.00 часа – Приятелска футболна среща между СФК „КОМ“ – град Годеч и  ФК „Балкански“ 

град Димитровград, Република Сърбия - мъже 

/място на провеждане – спортната зала/  

 

25 юни 2022  г. (събота) – Официално честване на празника на град Годеч 

 

18.00 часа - Празничен концерт с участието на самодейци от НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1899“ град 

Годеч, НЧ ”Иван Вазов - 1947” град Костинброд, НЧ ”Нов Живот -1919” село Петърч и НЧ 

”Градище - 1907” град Своге. Специални гост-изпълнители на концерта ще бъдат българска 

попфолк легендата и една от големите звезди на сръбската музика.  

/място на провеждане - пл. ”Свобода”/ 

22.00 часа – Празнична заря  

/място на провеждане - пл. ”Свобода”/ 

 

Евентуални промени в програмата ще бъдат публикувани на официалната страница на 

Община Годеч. 

 

 

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ И СПОДЕЛЕТЕ ПРАЗНИКА С НАС! 


