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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

През настоящата 2018 година четири читалища на територията на Община Смолян, 

навършват кръгли годишнини от своето създаване. Средищата на духовността, чиито 

празници ще бъдат отбелязани са: НЧ „Светлина-1958“-с.Тикале, НЧ „Иван Вазов-1948“-

с.Сивино, НЧ „Пробуда-1903“-с. Стойките и НЧ „Христо Попконстантинов-1923“-с.Петково. 

 

Народно читалище „Светлина-1958“ - с. Тикале чества 60 години от създаването си. 

Читалището развива и подпомага любителското художествено творчество. Има битова 
група за изворен фолклор, която съхранява традициите и обичаите, характерни за с. Тикале, и 

участва предимно в местни и регионални фестивали, като празника на село Тикале, празници 

по културен календар и прояви, организирани от Община Смолян, Фолклорен събор „Рожен” 

и др. Читалището  разполага с библиотечен фонд от над  1000 библиотечни единици. 

 

Народно читалище „Иван Вазов-1948“-с. Сивино навършва 70 години. 

Читалището реализира дейности за развитие и обогатяване на културния  живот и 

социалната  дейност в село Сивино. Има битова група за изворен фолклор и литературен клуб 

„Бащино огнище”, които  съхраняват  обичаите и традициите на местната общност. Изявите на 
самодейните групи са свързани с традиционния празник на селото, с проявите от културен 

календар, както и с регионални празници и фестивали, като фестивал „Изворен глас” на село 

Смилян, празници на Община Смолян, Фолклорен събор „Рожен” и др.  

Читалището развива библиотечна дейност и разполага с около 500 единици 

библиотечен фонд, а литературният клуб „Бащино огнище” е място  за среща на поколенията, 
където се разказват и предават легенди и обичаи от баба на внуче и пеят песни от баба на 
внуче.  
 

Народно читалище „Пробуда-1903“-с. Стойките чества 115-годишнина от 
създаването си. 

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. 

Към читалището функционират Ансамбъл "Борика", театрален състав "Родопчани", 

детска фолклорна група, танцова група, кръжок "Сръчни ръчички" и кръжок "Сръчни ръце". 

Емблематични за читалищната дейност събития са: общоселищен празник-Петровден, 

"Здравей, мое стойчинско лято"-детски празник. Читалището участва в множество семинари, 

обучения и работни срещи. Има в актива си богата колекция от златни медали, призове, 
грамоти и отличия от международни национални и регионални фестивали. 



 

Народно читалище „Христо Попконстантинов-1923“-с. Петково отбелязва своята 
95- годишнина. 

Читалището е създадено от група интелектуалци през 1923 година. От самото начало е 
открита библиотека с фонд от над 3 000 тома, а към момента наброява 11 000 тома. Дейност 
развиват женска битова група, мъжка битова група, различни кръжоци, театрален състав, 

смесена група, кукерски състав. През годините читалищните състави активно участват в 

регионални и национални празници и фестивали като: Международен фестивал на 
маскарадните игри и обичаи в Перник, мартенски фолклорни дни, ”Песпонеделник”- с. 
Широка лъка, Роженските събори, окръжни прегледи на художествената самодейност, 
празници на село Петково, деня на самодееца, събори на Хайдушки поляни, Фестивал на 
киселото мляко в с. Момчиловци. Развиващи дейности в читалището през последните години 

са: женска битова група, детска вокална група, група ”Цветарство” и група „Седянка”. 

Читалището продължава да изпълнява успешно функциите си, да съхранява паметта на 
времето, да подхранва духа на настоящето и да се грижи за бъдещето на новото поколение. 
 

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 „Светлина-1958“ - с. Тикале, по повод честване 60 години от 

основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/. 
Народно читалище „Иван Вазов-1948“-с. Сивино, по повод честване 70 години от 

основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/. 
Народно читалище „Пробуда-1903“-с. Стойките, по повод честване 115 години от 

основаването му, с парична награда в размер на 1 000,00 лв. /хиляда лева/. 
Народно читалище „Христо Попконстантинов-1923“-с. Петково, по повод честване 

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

2. Наградите да бъдат обявени на официалното честване на кръглите годишнини на 
посочените в т.1 народни читалища. 
 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

 

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

 

 

 


