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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян за 2018 година 
сe създава в изпълнение на чл. 26а, (2) от Закона за народните читалища. Подготвена е въз основа 
на предложенията, представени от читалища в общината, за дейността им през 2018 година. 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян за 2018 година 
цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни културно-

просветни институции, реализиращи културната идентичност на Община Смолян и региона. 
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните 

дейности. 

 

 

 

Раздел І.  РЕСУРСИ 

 

В община Смолян са регистрирани съдебно 31 читалища. Най-новото от тях е НЧ 

„Момчилова крепост-2016“ – с. Градът. Четири читалища към момента нямат актуална 
съдебна регистрация, според изискванията на Закона за народните читалища: НЧ „Братан 

Шукеров-1946“- с. Бостина,  НЧ „Светлина-1958“ – с. Тикале, НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино и НЧ „Бащино огнище-1970“ – Горна Арда. 

С решение 228/28.07.2016 г. на Общински съвет – Смолян безвъзмездно е отстъпено 

правото на ползване на сградите на читалищата. 
В община Смолян има 3070 читалищни членове, а колективните са 33 на брой.  

Към болшинството читалища има библиотеки с общ библиотечен фонд над 235 000  

тома литература. През 2017 г. са набавени нови близо 3000 тома, абонирани са общо 91 

периодични издания, близо 3 400 са регистрираните читатели, като през годината са направени 

над 24 000 читателски посещения. Разработени са множество каталози и картотеки. Седем от 
читалищата – в Могилица, Търън, Момчиловци, Смилян, Славейно и смолянските НЧ 

„Балкански просветител-1871” – кв. Райково  и НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – кв. Устово, са 
включени в проект „Глобални библиотеки”, като в тях са изградени информационни центрове.  

В читалищата на общината работят активно общо 169 постоянни художествени 

колективи (с 9 повече от предходната година) и близо 2300 самодейци,  които имат близо 1100 

читалищни, общински, национални и международни изяви за 2017 година. Спечелени са общо 

148 награди (с 5 повече от миналата година). Сформирани са общо 48 клубове и кръжоци с 
близо 1 100 участници и 35 школи по изкуствата с близо 900 участници в тях. Уредени са 89 

музейни сбирки (с 11 повече от предходната година). Защитени са и се работи по 20 проекта. 
По повечето показатели на дейността като библиотечно-информационната дейност, 
съхраняването на традиционната култура, създаването, поддържането и обновяването на 
колекции от културни ценности, защитените проекти, работата с различни възрастови и 

социални групи  читалищата са постигнали напредък спрямо предходната година. 
През 2017 година с държавна субсидия от 386 900 лв. са субсидирани 28 читалища.  
В субсидираните читалища на община Смолян има общо 51,5 щатни (с половин бройка 

повече от предишната година) и 75,5 хонорувани бройки. Като положителна управленческа 
инициатива може да се посочат набраните близо 176 000 лв. собствени приходи в читалищата, 
като близо 34 000 лв. от тях са вложени за ремонт и поддръжка на материалната база със 
собствени средства.  

Съзнавайки значимостта на читалищата и тяхната роля за местните общности, Община 
Смолян полага усилия да съхранява и развива читалищната мрежа. Дори и в най-малкото 
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селище читалището има своето място и то трябва да бъде съхранено, защото в много случаи се 
оказва единственото обществено пространство за контакти между хората и културна дейност. 
 

Раздел ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Укрепване и модернизиране на читалищата в община Смолян за реализиране 
на основните им дейности и развитие на съвременни форми на работа, съобразени с 
културната характеристика на общината. 

 

Приоритет 1: Съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и  

                        наследство. 

Приоритет 2: Утвърждаване на читалищните библиотеки като съвременни културно-   

                        информационни центрове в услуга на гражданите от общината. 
 

2. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата като самоуправляващи се 
организации – важен елемент на гражданското общество, и утвърждаването им като 

центрове за развитие на местните общности. 
 

Приоритет 1:  Засилване ролята на читалището като място за общуване чрез  
                        разширяване на социалния обхват на читалищната дейност и  

                        интеграцията на различни социални общности, включително хора в  
                        неравностойно положение, с увреждания, в риск и др. 

Приоритет 2:  Осъществяване на образователни и културни дейности с деца и   

                        младежи, реализиране на дейности за активен живот на възрастните  
                         хора и насърчаване на неформалното и самостоятелно учене в контекста  

             на дейностите за учене през целия живот. 
Приоритет 3:  Изграждане на информационни центрове с разширена дейност и  

                         насоченост към провеждане на обучителни програми за превенция и  

                         социална рехабилитация. 
Приоритет 4: Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции. 

 

3. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 
 

Приоритет  1:  Обогатяване на материалната база на читалищата в общината. 
Приоритет 2:. Подкрепа на читалищните ръководства при разработване на проекти и 

кандидатстване с тях пред различни организации. 

 

 

 

 

Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

ЯНУАРИ 

Дейност  Срок Организатори 

„Сурвак“ – децата обикалят къщите и сурвакат за 
здраве и берекет 

01.01. НЧ „Екзарх Стефан 1872“ –  

с. Широка лъка 
Организиране Седенки по домовете, с цел 

издирване на стари песни и обичаи 

01-31 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Арт „Релакс“ – демонстрация на народни занаяти на 
седянка с клуб „Ръкоделие“ – изложба-базар 

01-31 НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
„На раздумка край камината“- беседи по актуални 

теми 

01-31 НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
Честване 170 г. от рождението на Христо Ботев – 

тържества, поетични рецитали, изложби 

06.01. НЧ от Община Смолян 
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Традиционно честване на Йордановден, съвместно 

със сдружение „Родопски хайдути“ 

06.01. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Среща-разговор с Елена Хайтова – публицист и 

писател, член на СБП по повод 70 години от 
рождението й 

06.01 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване 99 г. от създаването на Първи  

среднородопски театър „Изгрев”  

08.01. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване на Международен ден на думата 
„Благодаря“ 

11.01. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

Фотоконкурс „Международен ден на думата 
„Благодаря“  

11.01. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

Честване 155 години от рождението на Алеко 

Константинов – среща в библиотеката с ученици от 
2-ро ОУ „Асен Златаров“ 

13.01. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Честване 140 години от рождението на Пейо 

Яворов/1878-1914/ 

13.01. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

Честване на традиционния празник Бабинден – 

тържества, срещи, седенки 

21.01. НЧ от Община Смолян 

Срочен концерт на МШ „Стефан Бончев“ с всички 

изпълнители и оркестри 

25.01. НЧ ”Христо Ботев-1871” –   

гр. Смолян 

Среща с проф. д-р Аргир Хаджихристев по повод 

85-годишнината от рождението му  

25.01. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 

Дейност  Срок Организатори 

„Направи добро, помогни просто ей така“ – 

доброволческа кампания на НЧ „България-1937“ в 
помощ на възрастни и болни  

01-28 НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 

Да продължим работа с родословното дърво 01-28 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Празник на мезето - II-ро издание 03.02. НЧ „Екзарх Стефан 1872“ –  

с. Широка лъка 
На седянка в Мугла – плетки, шиене, игри 04.02. НЧ „Г. С. Раковски-1947“ –  

с. Мугла 
„Трифон Зарезан“- на чаша вино с добри приятели  14.02. НЧ „България 1937” – 

с. Могилица 
Литературно четене на клуб „Приятели на книгата“  

и приятели, посветено на Деня на влюбените и 

Трифон Зарезан   

14.02. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Концерт на ТС „Родопчанче“  послучай патронния 
празник на 2-ро ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

16.02. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

Спортен празник 

 

17.02. НЧ “Пробуда-1903” – 

с. Стойките 
Традиционен празник Сирни Заговезни 

(„Пустовете/Прошка”) – увеселение и маскарадни 

игри 

18.02. НЧ от Община Смолян 

Отбелязване 145 г. от гибелта на Васил Левски – 

изложби, поетични вечери 

19.02. НЧ от Община Смолян 
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Работилница за ръчно изработване на мартеници, 

рисунки и картички 

20-28 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Изработване на мартеници в библиотеката на 
читалището  

22-29 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

„Тодоровден в Момчиловци“ 24.02. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Работилница за мартеници и тяхната изложба на 
деца от селото 

25.02. НЧ “Пробуда-1903” – 

с. Стойките 
Честване Сирни заговезни – Пустове 2018 г. 26.02. НЧ от Община Смолян 

„Любов – магическа реалност“- музикално поетична 
вечер 

27.02. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Концерт „Фолклорна палитра“ 28.02. НЧ ”Христо Ботев-1871” –   

гр. Смолян 

Маратон на четенето по произведения на български 

автори, свързани с годишнини, част от целогодишна 
кампания за насърчаване на четенето 

28.02. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

 

 
 

МАРТ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване Ден на любителското творчество и 

традиционния празник Баба Марта 
01.03. НЧ от Община Смолян 

„Старинна момчиловска сватба“ – 20 години на тази 

постановка в Момчиловци 

01.03. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Благотворителен мартенски базар 01.03. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“-  

с. Смилян 

Честване Националния празник на Република 
България и 140 години от Освобождението на 
България 

03.03. НЧ от Община Смолян 

Състезание по рецитиране на стихове между деца от 
3 г. до 7 г. и от 1-ви до 4-ти клас  

03.03. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ – 

с. Смилян 

Поклонение пред паметника на Капитан Петко 

войвода и поднасяне на цветя и венци 

03.03. НЧ „Екзарх Стефан 1872“ –  

с. Широка лъка 
Спускане с носии в КК Пампорово 03.03. НЧ „Бъдеще сега-2006“ –  

с. Гудевица 
Мартенски културни празници в Широка лъка –  

изложба на кукерски маски; празнични концерти. 

 

01-04.03 НЧ „Екзарх Стефан 1872“-  

с. Широка лъка 

„Песпонеделник“ – традиционен празник на 
маскарадните игри в с. Широка лъка 

04.03. НЧ „Екзарх Стефан 1872“-  

с. Широка лъка 

Честване Международния ден на жената – 8 март: 
концерти, кулинарни изложби, тържества, конкурси 

08.03. НЧ от Община Смолян 

„Хобито на жените“- тържествена вечер посветена 
на уменията на жените самодейци към читалището 

08.03. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – Смолян, кв. Райково 

„Смилянки творят красота“ – изложба с изработени 

терлици през годините до наши дни (набиране на 
нови експонати за Етнографска сбирка) 

08.03. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“-  

с. Смилян 

„Защо съм жена?“ 08.03. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
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„Вечната и святата“ – вечер на жените и майките 08.03. НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Усещане за жена“ 08.03. НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Литературна вечер с творчеството на  Евтим 

Евтимов в Клуб „Приятели на книгата“   

11.03. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Концерт по повод Международния ден на 
планетариумите и Първа пролет на ВГ „Ро-войс”  и 

Детска танцова формация „Фани Бенова“   

20.03. НЧ „Христо Ботев-1871“ –  

гр. Смолян 

Пролетен концерт на ДТФ „Фани Бенова“ 21.03 НЧ „Христо Ботев-1871“ –  

гр. Смолян 

Световен ден на гората - изложба от детски 

рисунки, Фотоконкурс „Гората“  

Световен ден на водата – беседа за климатичните 
промени 

21.03. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923”- 

с. Петково 

Пролетни празници – концерти, конкурси, 

карнавали, балове, базари на ръкоделия 
22.03. НЧ от Община Смолян 

Рожден ден на клуб „Приятели на книгата“ – 

Поетичен дърво 

22.03. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Изложба театрални  афиши, костюми и реквизит по 

повод на Международния ден на театъра и 99 

години от основаване на Първи Среднородопски 

театър „ Изгрев“  

27.03. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

„Магията на Цветница“ – изложба на гоблени 28.03. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

 

 

 

АПРИЛ 

Дейност  Срок Организатори 

Великден – концерти, работилници за писани яйца 
и козунаци, конкурси и изложби 

01-08.04. 

 

НЧ от Община Смолян 

Честване на 1 април – Международен ден на 
хумора и сатирата: музикално-хумористични 

програми, литературни четения, изложби  

01.04. НЧ от Община Смолян 

27-ми рожден ден на Клуб „Зевзек“ към НЧ 

„Орфееви гори-1870”  

01.04. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Празници на детската книга и изкуствата за деца  
 

01-12.04. НЧ от Община Смолян 

„Андерсенови приказки“- четене и запознаване на 
децата с творчеството на Андерсен 

02.04. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
„Великденски камбани“ – празничен концерт и 

честване 60 години на Дафина Кехайова 
04.04. НЧ „Христо Ботев1871“ – 

 гр. Смолян 

„Вече съм грамотен, мога да чета!“- четене на 
приказки с децата от 1-ви клас 

04.04. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
Честване Деня на здравето 07.04. НЧ от Община Смолян 

Честване на първия полет с космически кораб 

около земята на Юрий Гагарин 

12.04. НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

Честване 135 години от рождението на Константин 

Я. Яновски  

18.04. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 
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Самостоятелни концерти на изявени ученици от 
МШ „Стефан Бончев“ 

20-30.04. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Отбелязване на Международния ден на земята – 

акции, почистване и засаждане на цветя и 

декоративни храсти  

22.04. НЧ от Община Смолян 

„Разходка в гората“ – почистване и засаждане на 
цветя 

 22.04. НЧ „Г. С. Раковски-1947“ –  

с. Мугла 
Фотоконкурс „Диви цветя и защитени растения в 
Родопите“, част от VI-тото издание на Фестивала 
на дивите цветя в Родопите 

22.04. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Посещение на забележителни места до близките 
села 

 22.04. НЧ „Иван Вазов-1948“ –  

с. Сивино 

Доброволчески лагери и строеж на камбанарията на 
църквата „Св. Илия“ в село Гудевица 

22-29 НЧ „Бъдеще сега-2006“  

с. Гудевица 
„Да започнем своята книжка“ – отбелязване на 
международния ден на книгата и авторското право 

23.04. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

Образователно-познавателни игри в библиотеката 
„С баба и дядо четем приказки за вълшебни води“ 

27.04. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

„С танц различен е светът“ – отбелязване на 
Международния ден на танца 

29.04. НЧ „Светлина-1925” – 

с. Момчиловци 

Ден на солидарност между поколенията 29.04. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

 

 

 

МАЙ 

Дейност  Срок Организатори 

Отбелязване на Деня на труда и на международната 
работническа солидарност 

01.05. НЧ  от Община Смолян 

Работилница мурсалски чай и градини 01-06.05. НЧ „Бъдеще сега-2006“ – 

 с. Гудевица 
Фолклорен концерт на читалищни състави 03.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Празник на село Сивино 05.05. НЧ „Иван Вазов-1948“ –  

с. Сивино 

Честване на 6 май – Ден на храбростта  
и традиционния празник Гергьовден/Адрелез 

06.05. НЧ от Община Смолян 

Бране на билки и разходка до лековити извори по 

случай Гергьовден 

06.05. НЧ „Г. С. Раковски-1947“ –  

с. Мугла 
„Адрелез“- поход до лековития извор „Лъджата“ 06.05. НЧ „България 1937” – 

с. Могилица 
„Предой“ – традиционен празник в село Кошница 07.05. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 

с. Кошница 
Честване 9 май – Ден на Европа и победата над 

хитлерофашизма – тържества, рецитали, срещи с 
ветерани, полагане на цветя пред паметници 

09.05. НЧ от Община Смолян 

Юбилеен празничен концерт „25 години МТФ 

„Фани Бенова“ и честване на 60 години на Марияна 
Йосифова  

09.05. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 
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„С менци за вода“ – състезание за най-бърз водоносец 

при изворите на лековитите води в местността 
„Дупка“ и най-красиво украсени менци, съгласно 

фолклорно-обредната традиция с клуб „Звуци и 

ритми“ при ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“- с. Смилян 

09.05. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Драматизация по творби на български автори с клуб 

„Млади артисти“ при ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“- с. Смилян 

10.05. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване Ден на библиотекаря 
 

11.05. НЧ от Община Смолян 

Традиционна изложба-базар „Родопски занаятчии“– 

XIV-то издание 
14-18.05. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Юбилеен концерт „90 години Семеен хор „Родопски 

звуци“и 40 години мъжка вокална група „Смоляни“ 

17.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Традиционно народно веселие на хорището „Св. 
Костадин“ пред читалището 

18.05. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Културно историческо наследство вМомчиловци –  

отбелязване на Международния ден на музеите 
18.05. НЧ „Светлина-1925” – 

с. Момчиловци 

„Чилови дни“- в памет на чл.-кор. на БАН проф. 

Чилов по повод 120 години от рождението на 
Константин Чилов 

19.05. НЧ „Съгласие-1883” – 

с. Славейно 

Празник на село Момчиловци  21.05. НЧ „Светлина-1925” – 

с. Момчиловци 

„Баба и внуче – в света на интернета – учене през 
целия живот“ – ден на отворените врати в 
библиотеката, едногодишен безплатен абонамент 

21-25.05. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 

Концертна програма при параклиса „Св. св. 
Константин и Елена” към Дома за стари хора –   

с. Фатово 

21.05. НЧ ”Отец Паисий-1926” – 

с.Полк. Серафимово 

Концерт на школите по пиано и цигулка  21.05 НЧ „Балкански просветител-

1871“ Смолян, кв. Райково 

Честване на 65 години от създаване на Фолклорен 

ансамбъл „Манол Радичев“ и 90 години от 
рождението на неговия създател Манол Радиччев 

22.05. НЧ „Съзнание-1929” – 

с. Гела 

Честване 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост: концерти, 

рецитали, изложби, беседи, факелни ществия 
 

24.05. НЧ от Общината 

Празник на село Търън 

 

24.05. НЧ „Светлина-1937“ с. Търън 

Традиционен празник на село Тикале 
Честване 60-годишнината на НЧ „Светлина-1958“ – 

с. Тикале 
  

24.05. НЧ „Светлина-1958” – 

с. Тикале 

Вечер на юбилярите 
Традиционен и емблематичен празник на село Арда 
„Предой“  

24.05. НЧ „Извор-1920” – 

с. Арда 

Концерт на рок група „ НИКС“ 26.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Учредяване на клуб „Задявки“ за родопски хумор и 

запазване и популяризиране на автентичния 
родопски диалект и бит 

27.05. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 
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Празник на Село Виево  

 

27.05 НЧ „Искра-1957“ с. Виево 

„Музикална стая“ – запознаване на деца с ударни 

музикални инструменти 

 

28.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Годишна продукция на Детска музикална школа 29.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Празник на село Белев дол 29.05. НЧ „Светлина-1982” – 

с. Белев дол 

Честване 25 годишен юбилей на Младежки театър 

„Ирис“ и премиера на Младежки театър „Ирис“ 

30.05. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Световен ден без тютюнев дим – лекция-беседа 31.05. НЧ „Хр.Попконстантинов-1923”- 

с. Петково 

 

 

 

 

ЮНИ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 юни – Ден на детето: тържества, 
ателиета за детско творчество, конкурси, изложби, 

игри  

01.06. НЧ от Община Смолян 

Екскурзия до исторически забележителности 09.06. НЧ “Развитие-1919” – 

с. Левочево 

Заснемане на обичая „Предой“  10.06. НЧ „Г. С. Раковски-1947“ –  

с. Мугла 
Годишна продукция на Детска куклено-театрална 
студия „Лудите маймуни“ 

12.06. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Честване 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за 
България 

02.06. НЧ от Община Смолян 

Smail to life – международен трейнинг курс по 

програма Еразъм+ 

04-12.06. НЧ „Бъдеще сега-2006“ –  

с. Гудевица 
Отбелязване на Световния ден на околната среда 05.06. НЧ „Светлина-1937” – с. Търън 

Step 1, Action! – международен младежки обмен по 

програма Еразъм+ 

14-22.06. НЧ „Бъдеще сега-2006“ с. 
Гудевица 

Сладки раздумки с Веселина Бабаджанкова – 

напеналки, впрегалки и други родопски задявки 

15.06. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“- 

с. Смилян 

Празник на село Кутела  
 

17.06. НЧ „Зора-1956” – 

с. Кутела 
Лятно училище 18-29.06. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Световен ден на детския футбол 19.06. НЧ „Хр.Попконстантинов-1923”- 

с. Петково 

„Работилница за деца“ – направа на пана от 
плъстена вълна, квилинг, рисуване върху камак - 

част от Фестивала на дивите цветя в Родопите 

19-25.06. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Годишен концерт на  МШ „Стефан Бончев“ и 

юбилей на Мария Узунова 
20.06. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Концерт на открито „Таланти от различни 

поколения“ 

22.06. НЧ „Проф.Асен Златаров1927“ 

с. Смилян 
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Кулинарни демонстрации и дегустации на 
„Родопски колаци“ 

22.06 НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 

„Предой“ – общоселски курбан за здраве 23.06. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
Организиране и провеждане на VI-тото издиние на 
Национален фолклорен събор „Изворен глас“ –

надпяване и надиграване 

23.06. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване на празника „Еньовден“ на извора на 
Горна Арда 

24.06. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Еньовден – традиции и обичаи 24.06. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 

с. Кошница 
Еньовден – традиции и обичаи 24.06. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923“ 

– с. Петково 

Класови музикални продукции 25-30.06. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

„Родопското Оборище“ – честване на в местността 
„Св. Дух“ 

26.06. НЧ „Съгласие-1883” – 

с. Славейно 

Световен ден на риболова 27.06. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923” 

с. Петково 

Петровден – празник на село Стойките 29.06. НЧ “Пробуда-1903” – 

с. Стойките 
Петровден –  празник на село Соколовци  29.06. НЧ ”Просвета-1930”–  

с. Соколовци 

Национален фолклорен конкурс „С песните на Георги 

Чилингиров“- с. Полк. Серафимово  

Празник на село Полковник Серафимово 

30.06. НЧ”Отец Паисий-1926” – 

с. Полк. Серафимово 

 

 

ЮЛИ 

Дейност  Срок Организатори 

„Забавно лято в Момчиловци“-2018 01.31.07. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

„Бъдещ предприемач“ – запознаване на децата с 
основните дейности свързани със селския туризъм 

01-31.07. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
Честване 147 години от основаването на читалище 
„Балкански просветител -1871“  

07.07. НЧ „Балкански просветител-

1871“ – гр. Смолян, кв. 
Райково 

Празник на народното творчество и Десети 

родопски здравен събор 

07.07. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 

„Лято е“ – компютърни игри, прожекция на детски 

филми, състезания по волейбол и др. 

07-09.07. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 

Празник на село Петково „Петровден“ 08.07. НЧ „Хр.Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

„Да сготвим родопско ястие от миналото“ – 

кулинарна изложба 
08.07. НЧ „Извор-1920” – 

с. Арда 

Ателиета „Билки и тяхното приложение в 
кулинарията и традиционната медицина“, „Рисунка 
върху камък“,“Движение за здраве“- организиране 
на туристически преходи до връх Ком, Ардин връх 

и извора на река Арда  

12-27.07. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 
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„Летни игри“ - състезание по тенис на маса 16.07. НЧ „Извор-1920“ с. Арда 

Честване 150 години от смъртта на Никола Славов, 
роден в село Петково 

18.07. НЧ „Хр.Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

Илинден – традиционен събор и  родова среща в   
село Левочево 

22-23.07. НЧ “Развитие-1919” – 

с. Левочево 

„Аз рисувам небето“- конкурс за детска рисунка на 
асвалт 

18.07. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

Традиционен Илинденски събор в Чокманово 28.07. НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. 
Чокманово 

Честване 100 г. от рождението на Чило Шишманов- 
поет, преводач 

21.07. НЧ „Съгласие-1883” – 

с. Славейно 

Традиционен събор и празник на Св. Илия – патрон 

на църквата. Освещаване на камбанарията. 
21.07. НЧ „Бъдеще сега-2006“ с. 

Гудевица 

„Илинден в Стойките“ - концерт 23.07. НЧ “Пробуда-1903” – 

с. Стойките 

 
 

 

 

АВГУСТ 

Дейност  Срок Организатори 

„Грижа за природата“ – подновяване маркировката 
и почистване трасетата на туристическите пътеки – 

Чеплен-Равнища-Смилян; Смилян-Гурло-Крепост 
„Калето“-с. Кошница 

01-31.08. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

„Среде лято” – традиционен обичай. 

Празник на с. Мугла, среща събор 

02-05.08. НЧ “Г.С.Раковски-1947” – 

с. Мугла 
Национално честване 115 г. от Илинденско-

Преображенското въстание в с. Славейно  

04-05.08. 

 

НЧ „Съгласие-1883” – 

с. Славейно 

ХVI Международно гайдарско надсвирване в Гела  04.08. 

 

НЧ „Съзнание-1929” – 

с. Гела 
Традиционен родов събор „Илинден“ в с. Гела 05.08. НЧ „Съзнание-1929” – 

с. Гела 
Обучение „Вокални техники“за членове на група за 
изворни фолклорни песни при читалището с 
вокален педагог Пламен Папазиков 

06-15.08. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване 70 години от основаването на НЧ „Иван Вазов-
1948“ – с. Сивино 

11.08. НЧ „Иван Вазов-1948“ –  

с. Сивино 

Поход до връх Ком 11.08 НЧ „Иван Вазов-1948“ –  

с. Сивино 

Традиционен празник на Арда и арденските родове 11.08. НЧ „Извор-1920“ с. Арда 

Честване Международен ден на младежта 12.08. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923” 

с. Петково 

Храмов и общоселски празник „Успение Богородично“ 

в с. Широка лъка – тържествена проверка-заря, 
всенародно веселие за жителите и гостита на селото 

12-15.08. НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – 

с. Широка лъка 

„Здравей, мое стойченско лято“ – празник на детето  13.08. НЧ „Пробуда -1903“- с. Стойките 
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„Мъдростта и опита на народа, съхранен в народните 
песни“ – вечер на народното творчество  

17.08. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923“- 

с. Петково 

Поход до връх Ком 18.08. НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

„Малък планинар“ – читалищна програма   18.08. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Традиционен събор „Хайдушки поляни”  18.08. НЧ в селата Момчиловци, 

Соколовци, Виево, Кутела, 
Славейно, Петково 

„Спомен за Дора Габе“ – честване 130 г. от рождението 

на поетесата 
   24.08. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

Детски спортен празник. 

Колективни посещения на туристически обекти 

25.08. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 

с. Кошница 
Ателие „Плъсти“ 25.08. НЧ „България-1937“ – с. 

Могилица 
Световен ден на кучето. Разкази с неочакван край на 
тема „Аз и моето куче“ – породи кучета, начини на 
отглеждане 

     26.08. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923” 

с. Петково 

 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

„Урок по родолюбие“ паметна вечер по 

официалните празници – 6 септември и 22 

септември 

05.09. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Честване 6 септември – Съединението на България 
 

06.09. НЧ от Община Смолян 

„Уроци по родолюбие“ – посещение до Крепост 
„Калето“ в местност Турлука край гр. Смолян 

06.09. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Кръгла маса посветена на Езарх Стефан 

Поднасяне цветя пред паметника му 

06-07.09. НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – 

с. Широка лъка 
Фестивал на киселото мляко, култура и традиции –  

2018 

07-10.09. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

„На добър час“ – тържества за началото на новата 
учебната 2018/2019 г. 

15.09. НЧ от Община Смолян 

Откриване на новия творчески сезон със 
самодейците и дейците от Райково 

15-20.09. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Празник на село Подвис 17.09. 

 

НЧ „Момчил юнак-1997” – 

с. Подвис 
Отбелязване на Европейския ден без загинали на 
пътя 

21.09. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923” 

с. Петково 

Честване 22 септември –  Ден на независимостта на 
България 

22.09. НЧ от Община Смолян 

Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. 
Стойките 

22-23.09. НЧ „Пробуда 1903“ –  

С. Стойките 
Празник на село Катраница 22.09. НЧ „Братан Шукеров-1959“ – 

с. Катраница 
Код „Червен плод“- приложно ателие за правилно 

събиране и преработка на есенни горскоплодни 

22.09. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване 115 години от основаване на НЧ 

„Пробуда-1903“ – с. Стойките 
23.09. НЧ „Пробуда 1903“ –  

С. Стойките 
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ОКТОМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 октомври – Ден на възрастните хора и 

Световен ден на музиката 
01.10. НЧ от Община Смолян 

Празник на пенсионерите в с. Стойките 
 

01.10. НЧ “Пробуда-1903” – 

с. Стойките 
Честване на бележити деятели, актьори и творци от 
гр. Смолян 

01-31.10. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Поетично четене на клуб „Приятели на книгата“ по 

повод  Деня на музиката, поезията и танцовото 

изкуство  

 

02.10. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване Световния ден на учителя – срещи, 

тържества и празнични концерти 

05.10. НЧ от Община Смолян 

Кулинарна изложба на ястия от кухнята на баба 06.10. НЧ „Г. С. Раковски-1947“ –  

с. Мугла 
Изложба-базар на еко-продукти, произведени в 
селото 

06.10. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 

с. Кошница 
В Клуб „Млад приятел на книгата“ – запознаване с 
творчеството на детската писателка Елисавета 
Багряна 

10.10. 

 

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Представяне на художествена изложба по спечелен 

проект „ДЕБЮТИ“ на Национален фонд „Култура“ 

15.10. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

„Нарисувай ме с есенни листа“ – изложба  15.10. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
Световен ден на чистите ръце 15.10. НЧ „Хр. Попконстантинов-

1923” – с. Петково 

Традиционна изложба-базар „Родопски занаятчии“ - 

XV - то издание, по повод 106 години от 
Освобождението на Смолян и Родопите 

15.10. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване 90 год. от рождението Рангел Вълчанов  17.10. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

Честване 95 г. от рождението на Апостол Карамитев 
– прожекция на български филми  

17.10. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

Европейски ден за борба с трафика на хора 18.10. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923” 

с. Петково 

Честване на 106 г. от Освобождението на Родопите 21.10. НЧ от Община Смолян 

XVI традиционен празник на смилянски фасул с три 

конкурса и изложба-базар на традиционни храни, 

произведени в село Смилян 

27.10. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

 

 

 

НОЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 ноември – Ден на народните будители 01.11. НЧ от Община Смолян 

Дни на традиционните ястия в региона –Ашуре –
символ на плодородието 

03.11. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 

с. Кошница 
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Тържествен концерт посветен на Народния будител, 

70-годишнината на Костадин Илчев и 70-

годишнината на Мария Костадинова 

01.11. НЧ „Христо Ботев1871“ – гр. 

Смолян 

Паметна вечер по повод 75 години от рождението на 
доц. д-р Христо Гиневски  

01.11. 

 

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Вечер посветена на учителите-ветерани от Райково 

родени в периода 1940-1945 г.  
01.11. НЧ „Балк. просветител-1871“ – 

Смолян, кв. Райково 

„Празнична хороводна повеселка“ - честване 14 

години на клуб „Хоро“ към читалище „Орфееви гори-

1870“ 

04.11. НЧ „Орфееви гори-1870”-

Смолян, кв. Райково 

Представяне на художествена изложба по спечелен 

проект „ДЕБЮТИ“ на Национален фонд „Култура“ 

17.11. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

Честване 21 ноември – Ден на християнското 

семейство  

21.11. НЧ от Община Смолян 

Златни и диамантени сватби в Момчиловци 21.11. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

Честване на 95 години от основаването на НЧ 

„Христо Попконстантинов-1923“ – с. Петково 

23.11. НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Традиционна родопска вечер 24.11. НЧ “Развитие-1919” – 

с. Левочево 

Празник на НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчиловци 25.11. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

 
 

 

ДЕКЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване на Коледни и Новогодишни празници –

концерти, изложби, презентации, възстановка на 
обичаи, празнични трапези с традиционни храни, 

тържества на закрито и под звездите  

10-31.12. НЧ от Община Смолян 

Коледни музикални продукции на Музикална школа 
„Стефан Бончев“ 

 

01-10.12. НЧ”Христо Ботев-1871” – 

гр. Смолян 

Коледните и новогодишните празници в село Арда 01-31.12. НЧ „Извор-1920” – 

с. Арда 
Честване 3 декември – Международен ден на хората 
с увреждания 

03.12. НЧ от Община Смолян 

Представяне на художествена изложба по спечелен 

проект „ДЕБЮТИ“ на Национален фонд „Култура 
10.12. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

Запалване на светлините на коледната елха в кв. 
Устово  

13.12. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Коледа и децата на Момчиловци 14-20.12. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

Работилница за сурвачки - коледно творчество 15.12. НЧ “Пробуда-1903” – 

с. Стойките 
„Коледна магия“ – концерти на всички самодейни 

състави към читалището 

15-25.12. НЧ „Балкански просветител - 

1871 

„Ой, Коледо, мой Коледо“ празничен концерт с 
участието на всички състави 

18-20.12. НЧ”Христо Ботев-1871” – 

Смолян 
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Коледно- новогодишни празненства на  всички 

творчески колективи на читалището 

18-21.12. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Коледно-новогодишен концерт „Коледна магия“ с 
участието на читалищни състави 

19.12. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Концертни програми за Коледа и Нова година във 
ДВХПР- с. Ровино и ДВХ – с. Фатово 

15-20.12. НЧ”Отец Паисий-1926” –с. Полк. 

Серафимово 

Коледно-новогодишни празници във Виево  15-31.12. НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

„Коледни приказки пред камината“ 21.12. НЧ „България-1937“ –  

с. Могилица 
Организиране на тържество за Коледа и Нова 
година 

22.12. НЧ „Иван Вазов-1948“ –  

с. Сивино 

Коледно тържество за децата от селото и района  22.12. НЧ „Светлина-1937” – с. Търън 

„В навечерието на Коледа“ – коледно-новогодишен 

концерт  
23.12. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“- 

с. Смилян 

Честване на 160 години от рождението на Христо 

Попконстантинов /1858-1899/ 

24.12. НЧ „Хр. Попконстантинов-1923” 

с. Петково 

Коледа в Славейно 24.12. НЧ „Съгласие-1883” – 

с. Славейно 

„Коледари“- традиции и обичай в Широка лъка 25.12. НЧ „Екзарх Стефан-1872“ –  

с. Широка лъка 
Традиционна нашенска пòслага “Да сме живи, да 
сме здрави” – посещение  на фирми, райковски 

читалищни дейци и бизнесмени 

27-28.12. НЧ “Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Детска работилница за изработване на сурвачки 27-29.12. НЧ „Екзарх Стефан 1872“ –  

с. Широка лъка 

Новогодишен концерт 30.12. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

Посрещане на Нова година на площада на Широка 
лъка 

31.12. НЧ „Екзарх Стефан 1872“ –  

с. Широка лъка 

 

 


