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ОТНОСНО: Награждаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“- Смолян, 
                       по повод 65 години от неговото създаване  

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
На 19 и 20 септември 2016 година Родопски драматичен театър /РДТ/ „Николай 

Хайтов“ – Смолян, ще отбележи тържествено 65-тата годишнина от своето създаване. 
Започнал дейността си като театър на колела, Родопският драматичен театър  бързо се 
утвърждава като необходима и желана професионална културна институция в град Смолян и в 
среднородопския регион. През годините в палитрата на неговия афиш са включени десетки 
спектакли от българската и чуждестранна драматургия, от националната ни и световна 
драматургична класика. Постановките му се посрещат с повишен интерес у нас, в страната и 
чужбина и донасят на театъра многобройни и престижни награди.  

Сред имената на режисьорите, реализирали спектакли на сцената на РДТ, се открояват 
тези на Любен Гройс, Леон Даниел, Юлия Огнянова, Крикор Азарян, Александър Морфов, 
Теди Москов, Иван Караджов, Ганчо Керечев. Незабравими са сценичните превъплащения на 
актьорите Тодор Колев, Златина Тодева, Антон Горчев, Вели Чаушев, Любен Чаталов, 
Кръстьо Лафазанов, Мая Новоселска. 

Честването на 65-тата годишнина на РДТ „Николай Хайтов“ е съпроводено с 
поставяне на 12 билборда с информация за събитието, с издаване на юбилеен албум за 
историята и репертоара на театъра, с премиера на спектакъла „Рибарски свади“ от Карло 
Голдони. 

 С цялостната си творческа дейност колективът на РДТ „Николай Хайтов“- Смолян, 
има значим и достоен принос за утвърждаване на националните културни ценности, за 
популяризиране на театралното изкуство, като средство за изграждане на нравствени 
добродетели. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона местното 
самоуправление и местната администрация предлагам Общинския съвет-Смолян, да приеме 
следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Награждава Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, по повод 
65-тата годишнина от неговото създаване, с парична награда в размер на 1 000 (хиляда)  лева. 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 


