
      
    ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

ПРАЗНИЦИ НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН 

7 – 18 юни 2016  

 

П Р О Г Р А М А 
 

07.06.2016 г. – вторник 

18.00 часа               Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 

„Какво знаем за първоучителите в Смолян” – ученическо състезание 

 

 

08.06.2016 г. – сряда 

18.00 часа               Клуб на дейците на културата – Смолян 

Представяне на най-новата книга на Димитър Златев „Обречени на любов“ 

 

15.06.2016 г. – сряда 

14.00 часа               Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян, зала 1 

„Приказка за Смолян“ – концерт-спектакъл за откриване на Педагогически форум „Традиции и 

предизвикателства в предучилищното възпитание“ – 15-17.06.2016 г. 

18.00 часа               Клуб на дейците на културата – Смолян 

Откриване на дипломна изложба на учениците от Професионална гимназия по приложни изкуства 

19.00 часа               Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян, зала 1 

Концерт на Маргарита Хранова и Орлин Горанов с Плевенската филхармония  

 

 

16.06.2016 г. – четвъртък 

15.00 часа               Пл. „Свобода” – Стар център 

„Обиколката на Смолян“ – колоездачно състезание по маршрута: Стар център – Райково – Устово 

– Смолян, за участници над 15 години (записване от 14.00 до 15.00 часа на старта)                  

17.00 часа               Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян, зала 1  
„Спасителят“ – спектакъл на Театрална формация „Улична банда“ – София, с участието на  

Ивайло Захариев, Вера Среброва, Сребрина Христофорова и Валентин Балабанов  

18.00 часа               НЧ „Христо Ботев-1871” - Смолян 

Честване 145 години на читалището – откриване на фотоизложба и тържествен концерт 

19.00 часа               Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян, зала 2 

„Посещение на млада дама“ – премиера на РДТ „Николай Хайтов” – Смолян  

 

 

17.06.2016 г. – петък 

15.00 часа              Спортна зала – Смолян 

„Да раздвижим Родопите“ – спортен празник за хора в активна и напреднала възраст, и за тези със 

седяща професия   

17.30 часа              Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян 

Откриване на изложба „Местните емблеми и гербове – памет, символи, идентичност“ 

18.00 часа              Пл. „Свобода” – Стар център 

„Музикален подарък за Смолян“ – концерт на Петър Петканов 

 

 

18.06.2016 г. – събота  

11.00 часа              Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян, зала 2 

Детско утро 

 

 


