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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Популярната в Смолян и цялата страна певческа формация под името Школата на 

Младен Койнаров навършва 15 години от своето създаване. В тази връзка Настоятелството 
при НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, предлага Школата по народно пеене 
„Китка виена” с ръководител Младен Койнаров да бъде наградена с отличие на Община 
Смолян за неоценимия принос в запазването, развитието и популяризирането на българския 
певчески фолклор, в частност на родопската песен. 

Самобитната и колоритна фолклорна Школа по народно пеене „Китка виена”, чиито 
възпитаници хората всякога и с любов посрещат като посланици на планината на Орфей, 
съществува от 2002 година в устовското читалище „Кирил Маджаров-1866”. От самото 
начало Младен Койнаров, Почетен гражданин на Смолян, е неин ръководител и патрон. Под 
негово ръководство тя се превърна в място за откритие, развитие и реализация на млади 
таланти. През Школата преминават десетки деца и у всички ръководителят изгражда любов 
към фолклора и продължаване традицията на родопската народна песен. Тази любов отведе 
седем от възпитаниците на школата в НУФИ „Широка лъка“. Един от тях се дипломира в 
АМТИ – гр. Пловдив. За последните 15 години децата от школата по народно пеене са 
завоювали 69 награди от престижни конкурси и фестивали, включително и два Златни плакета 
от съборите за народно творчество в Копривщица през 2010 и 2015 година, а самият Младен 
Койнаров е носител на четири грамоти за високи педагогически постижения в работата си с 
талантливите деца. Високо се оценва приносът на Младен Койнаров в дейността му за 
утвърждаването на духовни ценности у децата и запазването на родопския фолклор като част 
от българската национална идентичност. 

 
Във връзка с гореизложеното и по повод 15-тата годишнина на Школа по народно 

пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, както и за 
значимия принос на Шкората към развитието на културата на Община Смолян, Родопите и 
България и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и Раздел ІІ от Правилника за 
отличията на Община Смолян, от името на Комисията по отличията предлагам Общинският 
съвет да приеме следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, 

кв. Устово, със „Златен плакет на Община Смолян”.  



 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да връчи 

отличието на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово, при подходящ повод. 

 
3. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да впише 

удостояването на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово, със „Златен плакет на Община Смолян” в Почетната книга на Общината. 

 
 
 
Вносител: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 


