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П О К А Н А 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ОБЩИНА 

СВОГЕ! 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ КОСТИНБРОД - СВОГЕ“ ИМА 

УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ПРАЗНИЧНО СЪБИТИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ 

ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 15- 16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.  ЕДНОВРЕМЕННО НА 

ПЛОЩАДИТЕ ПРЕД НЧ „ИВАН ВАЗОВ 1947“ В ГР. КОСТИНБРОД И НЧ „ГРАДИЩЕ 

1907“, В ГР. СВОГЕ   

 

На 15 и 16 септември 2022 година Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ ще 

организира двудневно празнично събитие 

 

 ПРАЗНИК НА МИГ „КОСТИНБРОД-СВОГЕ“ 

 

Двудневното събитие се провежда за втори път на територията на 

МИГ „Костинброд-Своге“, като отличителното този път ще сложи акцент 

върху едновременното му провеждане на двете територии, с което се цели да 

се обедини  популяризирането на местната инициативна група, 

попдпомагайки устойчивото и балансирано развитие на общностите, 

включени в територията на местната инициативна група, а именно 

територията на общините Костинброд и Своге. 

Празникът ще бъде открит в чътвъртък 15 септември 2022 година в 

13:00 часа на площадите пред НЧ „Иван Вазов- 1947“, град Костинброд и НЧ 

„Градище-1907“, град Своге, където ще бъдат представени местни 

производители, творчески личности, активности от региона, традиционни 

ястия, занаяти и др. 

По време на изложението в гр. Своге, участие ще вземат учениците от 

специалност „Кетъринг“ в ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге, които ще 

демонстрират на живо производството на шоколад, а посетителите ще 

могат да се насладят на неповторимият му вкус. 

В гр. Костинброд в рамките на Изложение „Произведено в МИГ 

„Костинброд-Своге“ ще бъде обособено творческо пространство, където ще 
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бъдат изложени ръчно изработени вълнени и керамични изделия, декорации, 

пана за окачване и сувенири. 

В Офисите на открито, организирани като част от празничните 

събития и в двете общини, през цялото време ще можете да се запознаете с 

възможностите за финансиране от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие и мерките, които предстоят да бъдат отворени до края на 

тази година, както и ще бъдат предоставени рекламни материали на 

желаещите да разберат повече за инициативната група. 

На втория ден от Празника, в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ ще 

се проведе тематичен форум на тема „Иновациите и младите хора- 

предизивикателство за по-добър живот“, а по същото време в гард Своге, 

малък салон на НЧ „Градище-1907“ ще се проведе кръгла маса на тема 

„Ролята на Стратегията за водено от обшностите местно развитие на МИГ 

„Костинброд-Своге“ за устойчивото опазване на горите“.  

В края на втория празничен ден, местни танцови фолклорни и певчески 

състави от община Костинброд и Своге ще представят богатството и 

красотата на българския фолклор и танци. Те ще се погрижат за доброто ви 

настроение и наслаждение на сетивата с автентични и ръчно изработени 

народни носии, с което отново едновременно ще сложат край на празничната 

програма на събитието. 

 
ОЧАКВАТ ВИ МНОГО ПОДАРЪЦИ И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ ! 

 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 

Благодарим Ви! 

 
 

http://migkostinbrod-svoge.eu/ 


