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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През настоящата 2019 година три читалища на територията на Община 

Смолян, навършват кръгли годишнини от своето създаване. Средищата на 

духовността, чиито празници ще бъдат отбелязани са: НЧ „Развитие-1919 – с. 

Левочево, НЧ „Съзнание-1929“-с. Гела, НЧ „Братан Шукеров-1959“- с. Кошница. 

 

НЧ „Развитие-1919 – с. Левочево чества 100 години от създаването си.  

През 1919 г. жителите на с. Левочево единодушно вземат решение да се създаде 

спомагателно - образователно дружество „Пробуда“ в Пашмаклийската околия. За 

салон и канцелария на читалището първоначално се използва дюкяна на Никола 

Язов. По късно към читалището е създадена и младежка любителска театрална 

група.  

Понастоящем читалището изпълнява културни и образователни дейности, 

насочени към опазване на местните родопски обичаи и традиции, осигурява  достъп 

до знания, запознава местната общност с ценностите и постиженията на науката, 

изкуството и културата. В читалището е създадена фолклорна група „Надежда“, 

която съхранява традициите и обичаите, характерни за с. Левочево.  Изявите на 

фолклорната група са свързани с традиционния празник на селото, с проявите от 

културен календар, както и с регионални празници и фестивали. В читалището има 

и библиотека с повече от 5 000 тома. Няколко поредни години  читалището в с. 

Левочево успешно провежда конкурса „С песните на Надежда Хвойнева“ в памет на 

една от най-ярките български изпълнителки, пресъздала в творчеството си магията 

на Родопа планина и успяла да спечели редица почитатели на българския фолклор - 

Надежда Хвойнева. Читалището продължава да изпълнява успешно функциите си, 

да обогатява духовния и културен живот и да съхранява и развива българските 

традиции и обичаи. 

. 
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НЧ „Съзнание-1929“- с. Гела чества своя 90 годишен юбилей. Читалището 

в с. Гела е основано на 20.01.1929 г. с участието на 32 учредители от местната 

интелигенция, занаятчии и земеделци. От самото начало читалището носи 

наименованието „Съзнание“ – такава била и основната му мисия - да сплотява 

всички жители на селото, да създава усет към нова култура, обогатяване на 

познанията и информацията за заобикалящият свят. Първоначално дейността на 

читалището се ограничава единствено до абониране с вестници и списания и 

изнасяне на вечеринки. В последствие през 1935 г. читалището е настанено в 

сградата на местното училище и към него започва да действа театрален състав, 

който много успешно започва да представя пиеси и вечеринки. На 19.01.1953 г. към 

читалището е сформиран фолклорен ансамбъл от 126 човека, любители и 

поддръжници на автентичния музикално-танцов родопски фолклор. Членовете на 

състава начело с художествения ръководител Манол Радичев издирват, разучават и 

представят десетки автентични песни, хора и обичаи. През 1954 г. водени от 

необходимостта да имат своя собствена читалищна сграда, жителите на село Гела 

първи в околията и в страната прилагат новия закон за самооблагане. Така на 

02.08.1963 г. тържествено е открита новата и отговаряща на всички изисквания 

читалищна сграда, която пълноценно започва да изпълнява всички културни и 

информационни функции. 

90 години читалището в с. Гела е духовен център за селото, а сформирания 

Ансамбъл „Манол Радичев“ вече 66 години съхранява и популяризира, както в 

България, така и в чужбина музикално-танцовия фолклор в чист автентичен вид.  

 

НЧ „Братан Шукеров-1959“- с. Кошница чества 60 години от създаването 

си. 

           През 1959 година водени от желанието да се съхранят народните традиции и 

да се сплотят, жителите на село Кошница създават местното читалище. То носи 

името на лекаря стоматолог от с.Устово, днес квартал на гр.Смолян, участник в 

съпротивителното движение по време на Втората световна война, командир на 

партизански отряд ,,Кольо Шишманов,, Наричат го “Братан Шукеров”. През 

следващите години членовете на читалището бързо нарастват. Те разбират голямото 

значение на читалището, като просветен институт, който подпомага всестранната 

дейност на селяните и затова влизат в редовете му, не само като обикновени 

членове, но и като дарители които подкрепят материалното състояние на 

читалището.    

        Ролята на читалището в живота на селото е извънредно важна. Читалищната 

библиотека набавя книги, в които хората търсят и откриват правдата за своя живот в 

произведенията на българските класици. В 60-годишната история на читалището 

дейността е била разнообразна: библиотечна, художествена самодейност, 

кинопрожекции, изложбена дейност, чествания и концерти.  През всичките тези 60 

години читалището поддържа огъня на знатието,обогатява духовния и културен 

живот,съхранява и развива българските традиции и обичаи. 

 

100 години от основаването на Първи Среднородопски театър „Изгрев“ 

основан в Долно Райково – На 01.01.1919 г. в Райково е основан Първия 

Среднородопски театър „Изгрев“. Театърът е разкрит към Културно-туристическото 
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дружество „Орфееви гори“ – Райково. С пиесата „Хъшове“ на Иван Вазов се дава 

началото на 100 годишното театрално дело в Райково. Първи директор на театър 

„Изгрев“ е бил Тодор Пинтиев, а първи режисьор Стоян Пухов. С малки 

прекъсвания, през годините с участието на цяла плеяда млади и талантливи артисти 

са поставяни над 220 пиеси на български, руски и западни класици. Правени са 

„ведринки“ и „утринки“ в които са се изявявали певци и музиканти, наред с 

артистите-рецитатори. Първи дом на театъра става изоставена и полусрутена сграда, 

строена от турската власт за църква на патриаршеското малцинство в с. Долно 

Райково. През 1921 г. с Указ на Цар Борис III сградата е предоставена за театър и 

читалище. През годините на своето съществуване е имало период на затишие в 

театралната дейност, но искрите на любовта към истинското изкуство и желанието 

да се възобнови идеята на „Първите“ в културния живот на Райково се вписва т.н. 

втори етап на Първи Среднородопски театър „Изгрев“.  

През т.н. Втори етап от 1971 г. театърът на читалището е лауреат на V,VI  и 

VII, има спечелени индивидуални златни и сребърни медали за роли. През годините 

в трудните моменти театралното изкуство е оцелявало благодарение на 

разностранните умения и желанието на артистите  сами да изработват декорите, 

реквизитите и костюмите. И Трети етап от 1991 г до сега – Младежки театър „Ирис“ 

с ръководител и режисьор Цеца Илиева. През 1993 г. Цеца Илиева започва работа с 

деца, с които поставя началото на Младежки театър „Ирис“ – най младите и нови 

наследници на Първия Среднородопски театър „Изгрев“ в читалището. 

 

Клуб „Хоро“ при НЧ „Орфееви гори – 1870“ – кв. Райково чества своята 

15 годишнина. На 03.11.2004 година в чест на Деня на народните будители по 

инициатива на група читалищни дейци започва своята дейност уникалният за 

страната ни клуб Хоро. За краткото време на своето съществуване клуб Хоро се 

превърна в любима атракция в редица общоградски, регионални и международни 

културни прояви. Репертоарът на клуба съчетава в себе си най-богатите образци на 

националния ни танцов фолклор. Клуб Хоро е лауреат и носител на златен плакет от 

Националния събор „Рожен“ – 2006, удостоен е със Златен плакет на Община 

Смолян, носител е на сертификат на Международната организация по фолклор за 

заслуги към фолклора, носител на златни и сребърни медали, призове, грамоти и 

отличия от международни национални и регионални фестивали. 

 

„101 каба гайди“ при НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян  - Чества 15 

години от създаването си. На 01 ноември 2004 г. към читалище „Христо Ботев-1871 

– гр. Смолян е създаден гайдарския състав„101 каба гайди" с  ръководител - 

Костадин Илчев. Гайдарския ансамбъл „101 Каба гайди“ издирва, съхранява и 

предава уникалния автентичен родопски фолклор на младите таланти. Години наред 

ансамбъла се радва на многобройни покани за откриване и участия в концерти, 

фестивали и събори, както в страната, така  и извън нея. 

Не отдавна издава и уникален компакт диск „101 каба гайди” с авторски 

права. 

Разнообразните сюити в репертоара на състава допринесят за многобройните изяви, 

самостоятелни и сборни програми, безбройните отличия и награди на ансамбъла. 
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            Музикална школа „Стефан Бончев“ при НЧ „Христо Ботев -1871“ – гр. 

Смолян чества 65 години от създаването си. За 65 години школата е създала над 80 

специалисти с висше образование, а възпитаниците на школата са участвали в над 

650 концерта. Някои от възпитаниците на МШ „Стефан Бончев“, успешно се 

реализират,  в чужбина, а други дори само със завършена школа работят, като 

естрадни изпълнители, корепетитори и музикални ръководители в детски градини. 

Много от възпитаниците на школата са с лауреатски звания, други работят в 

симфонични оркестри на СО на БНР, Варненската филхармония, професионалния 

духов оркестър в града. Почти всички педагогически кадри в града – работещи във 

филиали на Пловдивския университет в Смолян, в средните и началните училища, 

са също възпитаници на музикална школа  „Стефан Бончев“. На националните 

прегледи на школите възпитаниците на МШ „Стефан Бончев“ се връщат с грамоти 

за призови места и като първенци. Музикална школа „Стефан Бончев“ има много 

направени записи в БНР, БНТ и регионалните радиа. В последствие школата 

прераства в Обединена музикална школа, като се разкриват филиали в читалището в 

кв. Устово и кв. Райково. За съществуването и развитието на музикалната школа са 

полагали усилия всички читалищни настоятелства на НЧ „Христо Ботев -1871“ – гр. 

Смолян, за да се превърне тя през 1986 г. в школа по изкуствата. Музикална школа 

„Стефан Бончев“ се утвърди, като институт с национално значение. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет-

Смолян, да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Награждава следните читалища: 

Народно читалище „Развитие-1919 – с. Левочево, по повод честване 100 

години от основаването му, с парична награда в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева/. 

Народно читалище „Съзнание-1929“- с. Гела, по повод честване 90 години 

от основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/. 

Народно читалище „Братан Шукеров-1959“- с. Кошница, по повод 

честване 60 години от основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. 

/петстотин лева/. 

Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково по 

повод 100 години от основаването на Първи Среднородопски театър „Изгрев“, с 

парична награда в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева/. 

 

2. Награждава следните формации:  

Клуб „Хоро“ при НЧ „Орфееви гори – 1870“ – кв. Райково по повод  15 

години от основаването му, с парична награда от 200 лв. /двеста лева/. 

„101 каба гайди“ при НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян  по повод  15 

години от основаването му, с парична награда от 200 лв. /двеста лева/. 

Музикална школа „Стефан Бончев“ при НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. 

Смолян  по повод  65 години от основаването му, с парична награда от 200 лв. 

/двеста лева/. 
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3. Наградите да бъдат обявени на официалното честване на годишнините на 

посочените в т.1 и т.2 народни читалища и формации към тях. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

                 НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 
 

 


