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Кмет на Община Смолян 
 

 
 
ОТНОСНО: Награждаване на образователни и културни институции 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
През настоящата година четири образователни институции и седем читалища в община 

Смолян празнуват юбилейни и кръгли годишнини от своето създаване. По този повод 
предлагам ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – с. Широка лъка, НУФИ „Широка лъка“, ДГ „Славейче“ – 
Смолян, кв. Долно Райково и  ДГ„Зорница“ – Смолян, както и НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка, НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. Чокманово, НЧ „Асен Златаров-1927“ – с. Смилян, 
НЧ „България-1937“ – с. Могилица, НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън, НЧ „Г.С.Раковски-1947“ – 
с. Мугла, НЧ „Искра-1957“ – с. Виево да бъдат наградени с парични награди. 

 
Основно училище „Н.Й.Вапцаров“ – с. Широка лъка тази година ще отбележи 

тържествено 185 години просветно дело в Широка лъка. 
Светилникът се запалва в 1832 г. Тогава е създадено килийно училище в къщата на Тодор 

Паламарчов с учител Атанас Григоров. През 1834 г.  редом с камбанарията на черква „Успение 
на Света Богородица“ (издигната само за 38 дни) се построява едноетажна сграда – килийно 
училище. През 1888 г. в съседство се строи друга училищна сграда на два етажа. През 1907 г. 
училището става основно с три прогимназиални класа, а през 1937 г. е построена трета училищна 
сграда по проект на арх. Мара Захариева – първата жена архитект у нас. През 1949 г. училището 
приема името на поета Никола Й. Вапцаров. Училището се прочува с една иновация – през 1967/ 
1968 учебна година е въведена за пръв път в Смолянски окръг кабинетна система на обучение в 
пристроената нова част на училищната сграда. След изграждането на нова пристройка (спортна 
зала и работилница по дървообработване) през 1987 г. училището придобива днешния си облик. 
Понастоящем учебното заведение има постижения в успешното социализиране на деца от Дом за 
деца, лишени от родителски грижи, успешното интегриране на ученици от етнически малцинства 
и деца със специални образователни потребности, сътрудничество с неправителствени 
организации, дейности по проекти, включително международни Летни театрални академии за 
деца в риск – четиринадесет издания. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка днес е член на 
Системата на асоциираните училища към ЮНЕСКО, училище, пазещо традициите, отворено за 
нови идеи. 

 
Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ вече 45 години 

достойно изпълнява своята мисия – да съхранява и развива народното творчество, което винаги е 
било опора на българската култура. НУФИ „Широка лъка” успя да изгради висок авторитет с 
работата си за утвърждаване на българската национална идентичност и да заеме достойно място 
в културното развитие не само на Община Смолян, но и на България. 

В НУФИ „Широка лъка” досега са получили професионално музикално-танцово 
образование над 1500 талантливи момичета и момчета в специалностите народно пеене, народни 
инструменти и народни танци. Художествените състави на училището – представителен хор и 
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оркестър, групи за автентичен фолклор, гайдарски състав, тамбурашки състав, танцов състав, 
намират своята творческа реализация още по време на обучението на ученицитe. Цялостната 
концертна дейност на училището е насочена към популяризиране на постиженията на младите 
таланти и повишаване достойнствата на създавания културен продукт.  

От 2014 година Общински съвет – Смолян започна една мисия – да запази и подкрепи 
талантливите деца на България, като им предостави възможност да ползват безплатно 
общежитие. Ако през 2014-2015 и през 2015-2016 учебна година броят на учениците е запазен на 
едно ниво 72 ученика, то  учебната 2016-2017 учебна година НУФИ „Широка лъка“ започна с 81 
ученика, което е  14% увеличаване. 

НУФИ „Широка лъка“ е уникалното училище, постигащо високи резултати в учебния 
процес по фолклорни изкуства, имащо заслуги за развитието на българската култура и което се е 
превърнало в един от символите на Община Смолян.   
 

     Детска градина „Славейче“ – Смолян, кв. Долно Райково, е неразделна част от 
предучилищното възпитание в нашия град вече 70 години. 

През 1946/47 учебна година по инициатива на главния учител Никола Букиков и родитело-
учителското сдружение при Народно първоначално училище „Св. Кирил и Методий” отваря 
врати частна детска градина на доброволни начала. За учител е поканена Слава Караманджукова. 
Следващата учебна година - 1947/1948 се отпуща щатна бройка за детски учител към училището 
и Слава Караманджукова е назначена за такъв. Първоначално градината се помещава в избената 
част на училището. Но лошите условия налагат градината да се настани в пристройката към 
църквата „Свети Теодор Стратилат” в квартала. Помещението е тясно и задоволява отчасти 
нуждите на детската градина.  Независимо от всичко родителите са доволни  и с радост изпращат 
децата  в нея. От една страна са осигурени здравето и живота на децата им, а от друга – 
подготовката им за по-високите степени на училищната йерархия. През 1960 г. Детската градина 
се преобразува в Целодневна детска градина №2. На 18.11.1971 г. се открива новата модерна 
детска градина. През 1984 г. се обединяват Целодневната детска градина с Обединено детско 
заведение №2 и със седмичната детска градина и се преименува в Целодневна детска градина 
№11. През 1999 г. се разкрива яслена група и Целодневна детска градина №11  се преобразува в 
Обединено детско заведение. За 70 години съществуване детската градина си е спечелила 
заслужен авторитет в отглеждането и възпитанието на децата от квартала, с опита и 
педагогическото майсторство на екипа от учители, с доверието и уважението на родителите и 
всички райковци. 

 
Детска градина „Зорница“ – Смолян чества 55 години от своето съществуване. 
Детското заведение е открито през 1962 г. в сградата на най-старото училище в Смолян с 

две градински групи. Настоящата основна сграда е открита през пролетта на 1966 г. и започва да 
функционира с още две градински групи и три яслени групи. През 1982/83 г. става обединяването 
на детската градина с яслата и носи наименованието Обединено детско заведение. По повод 
честване 25-годишния юбилей детското заведение е удостоено с орден „Кирил и Методий” – ІІІ 
степен. Понастоящем ДГ“Зорница“ работи с 4 групи в основната сграда, 1 смесена група и 1 
яслена във филиал „Снежанка“. Детското заведение е с оригинален дизайн на материално- 
техническата база. Интериорът е нестандартен и много уютен. Създадени са отлични условия за 
работа както на персонала, така и на децата, посещаващи детското заведение. По проект „За 
чиста околна среда“ в двора са обособени: вело алея, озеленена площ, еко градинки, две беседки 
за обучение на децата на открито. Оформена е специално зала за тържества и спорт. Гарантирана 
е пряка комуникация с родителите, във всяка група е избран обществен съвет, който се включва 
активно в дейността на групата, родителите   са   осведомявани   за   индивидуалните   детски   
постижения   и   проблеми   и   получават   съвети   и   помощ   от   учителския екип. Детското 
заведение е много активно при разработване и реализиране на образователни и възпитателни 
програми, проекти и инициативи, развиване на система за квалификация, преквалификация и 
перманентно обучение на персонала. Детска градина „Зорница” успешно работи за постигане на 
своята визия: развит детски потенциал, преливащ от новаторство, колорит и чистота – дете със 
самочувствие, гордо от постиженията си, отглеждано в самобитна, неповторима атмосфера.  
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Народно читалище „Екзарх Стефан-1872“ – с. Широка лъка навършва 145 години.  
През далечната 1872 година родолюбивите жители на Широка лъка, начело с учителя 

Георги Богданов, поставят основите на народното читалище. Годините са тежки и трудни, но 
духът  силен и търсещ. Възниква нуждата от построяването на собствена сграда, защото 
училището, което се ползва за читалищна дейност, става тясно. Цялото население приема 
присърце тази идея и се включва с труд, средства и съдействие за строежа на читалищна сграда. 
С голямата помощ на няколко крупни дарители, най-значимия от които Екзарх Стефан, през 1931 
г. започва строежът. През 1935 г. в центъра на селото вече е готова и осветена красивата и 
внушителна за времето си сграда. Читалището приема за свой патрон името на Екзарх Стефан. 
През годините към читалището са сформирани и утвърдени няколко самодейни състави, които и 
понастоящем функционират изключително добре, имат много изяви в страната и чужбина, а 
хората членуващи в тях посещават читалището с голямо желание и любов. Фолклорният битов 
състав, създаден преди 70 години е носител на 6 златни медала от различни национални 
фолклорни прегледи, стотици грамоти и плакети от регионални, национални и международни 
изяви. Към читалището функционира кукерски състав „Песяци”, в който има изключителна 
приемственост вече 2-3 поколения. От 2012 г. селото е асоцииран член на Федерацията на 
европейските карнавални градове във връзка с провеждането на Национален празник на 
кукерските и маскарадните игри „Песпонеделник“. Изключително добре работят и останалите 
състави при читалището: гайдарски състав, коледарска група, лазарска група, детска вокална 
група. Читалището кипи от живот и дейност. То се утвърждава като място на просвета, култура и 
напредък, продължава с пълна сила да изпълнява своята мисия – да бъде център на духовност и 
културен живот в с. Широка лъка. 

 
Народно читалище „Христо Ботев-1892“ – с. Чокманово отбелязва 125 години от 

създаването си. 
През 1892 година старите „чокмански кехаи“, интелигентни и будни първи люде на 

Чокманово, създават културно-просветно дружество, като същото през 1920 година се 
възстановява от учителската интелигенция на  на селото и е наречено „Христо Ботев“. Основен 
дял в развитието на културната дейност в Чокманово се пада на местното културно-просветно 
дружество „Христо Ботев“, към което функционирало и читалище под наслов „Родопски глас“. 
По-късно дружеството-читалище било обособено като самостоятелна читалищна организация 
„Христо Ботев“. Министерството на Народното просвещение със заповед № 744 от  17.02.1921 г.  
утвърждава устав на читалището. От 1926 година читалището е станало колективен  член на 
Окръжния читалищен съюз. През май 1942 година било поискано чокманското читалище да бъде 
прието за член на Върховния читалищен съвет, както и да членува в Околийския читалищен 
съюз. Инициативни чокманци подемат идеята и със собствен труд издигат настоящата сграда на 
читалището в селото през далечната 1969 година. Учителите в селото, като истински апостоли, 
въпреки мизерните условия на живот и работа винаги са били начело във всяко обществено и 
културно начинание. Те стават учредители на редици културно-просветни дружества и 
организации, разгръщат самодейното изкуство, като по няколко пъти в годината подготвят 
представления пред населението на селото, ограмотяват хората с различни беседи и сказки. 
Певческото самодейно изкуство е било част от дейността на читалището и културния живот на 
селото. Народните песенни тържества, съпровождащи прочутото чокманско хоро по 
илинденските празници през лятото, при „орадите“ през зимните дни, създавали не само 
пъстротата на родопските носии, но и радостите от мелодиката на родопската песен. 
Читалищните дейци са създали  църковен хор, както и няколко  ученически  хорове. Чокманският  
ансамбъл при читалището е участник във всички прегледи на художествена самодейност в 
страната. Днес, 125 години след създаването му, читалището в село Чокманово продължава с 
пълна сила да изпълнява своята мисия - да бъде център на духовност и културен живот в селото. 
Читалищното настоятелство продължава да поддържа базата, за съхранява и увеличава броя на 
книгите в  библиотеката, да опазва и обогатява историческата сбирка от снимки, съвместно с 
Община Смолян организира и провежда традиционния Илинденски събор и празника на селото. 
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Народно читалище „Асен Златаров-1927“ – с. Смилян тази година чества 90 години от 

създаването си. 
Едно от първите читалища в Арденското корито води началото си от 1927 година под 

името „Смолено-Родопска пробуда”. През 1928 година се организират първите театрални 
представления, които са големи събития за селото и събират 1572.00 лева, с които се закупуват 
57 книги и така се поставя началото на библиотеката в читалището. Управителния съвет взема 
решение да наеме едно помещение на пазара, което превръща в читалня.  
През 1945 г. се избира нов патрон на читалището – именитият български учен със световна 
известност  проф. д-р Асен Златаров. Към настоящия момент читалището  продължава 
традицията да доразвива и обогатява дейността – любителското творчество, театралната и 
библиотечна дейност.  През настоящата година активно работят и  се изявяват Детски клуб 
„Приятели на книгата”, Детски танцов състав,  Клуб хоро „Смиляна”, Женска фолклорна група, 
които през годините са носители на много  награди на  областно, национално и международно  
ниво; Младежка рок група, Театрален състав. Библиотечната дейност е една от основните 
дейности на читалището и фондът надхвърля над 15 000 тома. За привличане на повече читатели 
се провеждат различни форми на работа – литературни четения, кръгли маси, презентации, 
изложби, срещи с известни и местни автори, художници, обявяват се конкурси за есета, разкази, 
стихотворения и др. От 2012 г. библиотеката работи по програма  „ Глобални библиотеки – 
България” и по тази програма е оборудвана с 3 компютъра,  мултифункционално устройство, 
мултимедия. По този начин се дава възможност на местната общност да се възползва от 
колекциите на библиотеката и да достигне до ресурсите на интернет пространството. От 2000 г. 
до 2010 г.  читалището е съорганизатор на общоселския събор „Бащино огнище”, а от 2003 г. 
съорганизатор на ежегодния празник на Смилянския фасул. Създадена е с доброволен труд и 
дарения от жителите на с. Смилян по проект „Бъдеще за традициите” Етнографска сбирка 
„Смилянския фасул и традиционните родопски терлици“. От 2007 г. оперира Посетителски 
информационен център – Смилян, предлагащ  туристическа информация и образователни 
занятия за деца и младежи чрез интерактивно модулно обучение по теми, свързани с 
биоразнообразието на Родопите и Горното поречие на р. Арда. От 2013 г. читалището организира 
и провежда ежегодно фолклорен събор „Изворен глас”, съвместно с Кметство Смилян и Община 
Смолян.  
 

Народно читалище „България-1937“ – с. Могилица отбелязва своята 80-годишнина. 
Читалището е създадено от група интелектуалци през 1937 година. От самото начало са 

открити библиотека, театрален състав и фолклорна група за автентичен фолклор. Библиотеката 
съществува и сега с 6613 тома книги и действащи проекти: ”Глобални библиотеки- България”,  
„Библиотеката–активна част от информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!”, 
изработване на книги „Моите любими приказни герои” и „Билките около нас”, презентации, 
четения, литературни кътове, изложби, ателиета и др. Колективи в НЧ ”България-1937” са: Клуб 
хоро „Зорница”, Фолклорна група „Родопска зора”, Клуб ръкоделие, Клуб ”Бащино огнище”, 
Клуб за модерни танци, Кино клуб, Танцова формация „Дивите цветя”, Клуб за стари градски 
песни, Естрадно-сатиричен състав, Руска група. Действат галерийни сбирки, изучени са и 
възстановени множество местни обичаи. Особена популярност придоби Ревюто на автентични 
носии, някои от които на над 200 години.  Читалището е утвърдено като жизнено и 
функционално културно-просветно средище с активни културни, информационни, социални и 
граждански функции. 
 

Народно читалище „Светлина-1937“ – с. Търън чества 80 години от основаването си. 
С цел организирана културно-просветна работа сред населението от с. Търън група местни 

младежи, подпомогнати от учителите, решават да създадат читалище. Свикват учредително 
събрание, което избира и първото ръководство, на 17 септември 1937 г. Читалището е 
наименувано „Светлина“. Започват да се изнасят беседи, да се организират утра, забави, курсове 
за ограмотяване и др. Създава се фонд „Строеж на читалищна сграда“. Читалището по своя 
инициатива и със свои средства радиофицира селото, като поставя два улични говорителя и 
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други по домовете.   През 1954 г. започва строеж на читалищна сграда, който е завършен през 
1958 г. Започват своите изяви театрален колектив, естраден състав, мъжка битова група, група за 
политически песни, кино и фотоклуб, буфо-синхроничен състав. Организират се колективни 
четения и обсъждания на книги, викторини, рецитали, срещи с писатели, уроци, читателски 
конференции. През 1987 г., по случай 50-годишнината, то е наградено с орден "Кирил и 
Методий" - първа степен. Читалището е в центъра на културния живот в селото. Библиотеката 
продължава да работи, продължават изявите си детска фолклорна група, детска танцова група, 
танцов клуб „Светлина“. Читалищната библиотека се включва към проект „Глобални библиотеки 
България“, оборудвана е с три компютърни конфигурации, „Виртуално бюро по професионално 
ориентиране”, където се провеждат обучения на безработни жители на село Търън по намиране 
на работа, подготвяне на документи и явяване на интервю и др. Продължава и организирането на 
празници, тържества, чествания, изложби и други дейности в читалищната библиотека. 
Читалището работи много добре с училището и детската градина в село Търън. 

 
Народно читалище „Г.С.Раковски-1947“ – с. Мугла навършва 70 години.  

Веднага след учредяването на читалище в Мугла през 1947 г.  се  сформира  театрален  състав  и 
се показва  първото  представление  на  пиесата  „ Зеленото  злато“ в  тогавашната  кръчма.  По  
късно  в  една  класна  стая  в  училището  се  играе  пиесата  „Горска  фея“.  Библиотека също е 
създадена в  училището,  а  през  1953  година  се  сформира  битов  колектив  от  60  човека. 
Голяма  придобивка  за  мугленското  население  е  откритата  през  1963  година  читалищна  
сграда с голям  киносалон. Освен  театралния  състав  и  битова  група,  се  сформира  и  вокална  
група,  която  носи  много  награди, включително  участие  в  телевизионно  предаване. 
Читалището  се  явява  привлекателен  център  не  само  за  самодейците,  но  и  за  цялото  
население.  На  сцената  на  салона  се  представят  и  учениците  със  свои  изяви. В  момента  
към  читалището  има  сформирана  Битова  група  от  15  човека  и  Вокална  група  от  8  човека.   
Участията  им на фестивали и конкурси винаги  са  съпроводени  с  награди. 

 
Народно читалище „Искра-1957“ – с. Виево е на 60 години. 
Учредяването на читалището във Виево датира от 1957 г., а сградата е построена през 

1968 г. Първоначалните изяви на самодейните състави са на сцената в старата училищна сграда и 
поляните на с.Виево по време на курбана на селото, честванията на бележити дати, годишнини и 
празници. През 1983 г. се сформират детска, мъжка и женска фолклорни групи, които 
съществуват и днес и са радват много изяви на български и чуждестранни сцени, печелейки 
множество награди. Трайни следи оставят те с участието си на Орфеевите празници в гр.Смолян, 
Родопифест в гр. Смолян, Национален фолклорен събор в Копривщица, Национален събор за 
двугласно пеене в Неделино, Национален фолклорен събор „Рожен“, събор на „Хайдушки 
поляни“, участие е в предаването на телевизия „СКАТ“ „От българско по българско“. Наред с 
изявите на самодейните състави се реализират и редица други дейности на читалището като 
редовно функционираща библиотека, етнографска сбирка, изложбена зала със снимков материал 
„От миналото и настоящето, заедно в бъдещето“, ритуална зала и др. 

 
         Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам 
Общинският съвет да приеме следното      

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Награждават се образователни и културни институции, както следва: 
• ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – с. Широка лъка, по повод честване 185 години 

просветно дело в с. Широка лъка, с парична награда в размер на 1 000 лв. 
(хиляда лева). 

• Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, по повод 
честване 45 години от създаването на учебното заведение, с парична награда в 
размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 
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• Детска градина „Славейче“ – Смолян, кв. Долно Райково, по повод 
честване 70 години от създаването на детската градина, с парична награда в 
размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 

• Детска градина „Зорница” – Смолян, по повод честване 55 години от 
основаването й, с парична награда в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 

• Народно читалище „Екзарх Стефан-1872“ – с. Широка лъка, по повод 
честване 145 години от основаването му, с парична награда в размер на 1 000 
лв. ( хиляда лева). 

• Народно читалище „Христо Ботев-1892“ – с. Чокманово, по повод честване 
125 години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. 
(осемстотин лева). 

• Народно читалище „Асен Златаров-1927“ – с. Смилян, по повод честване 90 
години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. (осемстотин 
лева). 

• Народно читалище „България-1937“ – с. Могилица, по повод честване 80 
години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. (осемстотин 
лева). 

• Народно читалище „Светлина-1937“ – с. Търън, по повод честване 80 
години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. (осемстотин 
лева). 

• Народно читалище „Г.С.Раковски-1947“ – с. Мугла, по повод честване 70 
години от основаването му, с парична награда в размер на 500 лв. (петстотин 
лева). 

• Народно читалище „Искра-1957“ – с. Виево, по повод честване 60 години от 
основаването му, с парична награда в размер на 500 лв. (петстотин лева). 
 
 

 
 

ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 
 
 


