
 
ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец октомври 2019 г. 
                                                                                                     

ПРОГРАМА 
01 ОКТОМВРИ 2019 г.  

14:30 часа НЧ „Орфееви гори – 1870“ – гр. Смолян 
Поетично четене на клуб „Приятели на книгата“ по повод  Деня на 

музиката и поезията. 

01 ОКТОМВРИ 2019 г. 

17:00 часа 

 

 

НЧ „Балкански просветител – 1871“ – гр. Смолян   

 

Тържествен концерт на самодейците от НЧ „Балкански просветител 

– 1871“, посветен на деня на музиката, поезията и възрастните хора.  

01-04 ОКТОМВРИ 2019 г. 

В рамките на 

програмата 

на фестивала 

 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - гр. 

Смолян, Зала 1 и Зала 2 

 

Международен театрален фестивал за детска и младежка публика 

„Забранено за възрастни“. 

 

04 ОКТОМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
Открита сцена пред НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

гр. Смолян, кв. Устово 
Откриване на традиционен Устовски панаир. 

01-31 ОКТОМВРИ 2019 г. 

В рамките на 

работното 

време на музея 
РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян „Древен съм, интересен съм, намери ме“ – детска музейна игра. 

05 ОКТОМВРИ 2019 г. 

10:30 часа 
ППМГ „Васил Левски“ - гр. Смолян и ПГПИ – гр. 

Смолян 

Поздравителни концерти на състави от НЧ „Орфееви гори – 1870“ – 

гр. Смолян по повод Световния ден на учителя. 



 
ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец октомври 2019 г. 
05 ОКТОМВРИ 2019 г. 

11:00 часа НЧ „Съзнание – 1929“ – с. Гела 
Отбелязване на 90 години от основаването на НЧ „Съзнание – 1929“ 

– с. Гела 

07 ОКТОМВРИ 2018 г. 

19:00 часа 

 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1  

 

„Грамофонът“ – авторски спектакъл на Виктор Калев. 

 

 

08 ОКТОМВРИ 2018 г. 

13:00 часа 
НЧ „Балкански просветител – 1871“ – гр. Смолян, 

читалищна библиотека   

Представяне на книгата „Автобиография“ на Бранислав Нушич по 

повод 155 години от рождението на писателят.  

 

08 ОКТОМВРИ 2019 г. 

19:30 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1  
Концерт на Владимир Ампов - Графа. 

10 ОКТОМВРИ 2019 г. 

12:00 часа      

                   

 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян 

 

 

Откриване на XVI Туристическо изложение „Планините на България 

– гостоприемство в четири сезона“. 

 

10 ОКТОМВРИ 2019 г. 

16:00 часа Държавен архив – гр. Смолян, Изложбена зала 

„Асен Василев – творец и педагог“ – документална изложба и 

творческа среща по повод 110 години от рождението на почетния 

гражданин на град Смолян-съвместно събитие на РБ „Николай 

Вранчев и Държавен архив – Смолян. 



 
ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец октомври 2019 г. 
10 ОКТОМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян, Детски отдел 

„Нощ в библиотеката“- съвместно събитие със студенти от ПУ 

„Паисий Хилендарски“, филиал Смолян. 

10 ОКТОМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян 

„Вражалец“ – мюзикъл на  Музикално-драматичен театър 

„Константин Кисимов” – Велико Търново. 

12 ОКТОМВРИ 2019 г. 

10:00 часа СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян Областно математическо състезание „Стоян Попратилов“ 

14 ОКТОМВРИ 2019 г. 

18:00 часа НЧ „Орфееви гори – 1870“ – гр. Смолян 
Откриване на XVII-то издание на изложба – базар „Родопски 

занаятчии“. 

16 ОКТОМВРИ 2019 г. 

16:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян 
„Природен свят“ – фотографска изложба от Вени Огнянов. 

16 ОКТОМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
НЧ „Кирил Маджаров – 1866“ – гр. Смолян, Зала 

„Юбилейна“ 
Честване на 100 години от рождението на Димитър Димов.  

16 ОКТОМВРИ 2019 г. 

 

19:00 часа                      

 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1 

 

„Дванадесета нощ“ – спектакъл на Родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов“ – Смолян. 

 



 
ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец октомври 2019 г. 
 

17 ОКТОМВРИ 2019 г. 

10:00 часа Военно формирование 28330 – гр. Смолян Ден на отворени врати по повод празника на 101 Алпийски полк. 

17 ОКТОМВРИ 2019 г. 

15:00 часа 
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. 

Смолян 
„Закъснялата свобода на Родопите“ – музейна изложба. 

18 ОКТОМВРИ 2019 г. 

10:00 часа Гарнизонен военен клуб – гр. Смолян 
Празник на военно формирование 28330. Водосвет на бойното знаме. 

Празничен концерт. 

18 ОКТОМВРИ 2019 г. 

11:00 часа ДГ „Славейче“ – гр. Смолян 

Четене на любими приказки с гостуващи артисти от Младежки 

театър „Ирис“ и клуб „Приятели на книгата“ при НЧ „Орфееви гори 

– 1870“ – гр. Смолян. 

19 ОКТОМВРИ 2019 г. 

17:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1 

„Народните празници в четири сезона от Коледа до Димитровден“ -

концерт – спектакъл, по повод 15 години от създаването на Клуб 

„Хоро“ при НЧ „Орфееви гори-1870“. 

19 ОКТОМВРИ 2019 г. 

10:00 часа 
Открита сцена пред НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-

1927“ – с. Смилян 
Откриване на XVII-то издание на Празник на смилянския фасул. 



 
ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец октомври 2019 г. 
21 ОКТОМВРИ 2019 г. 

15:00 часа 

 

 

17:30 часа 

 

 

 

18:00 часа 

 

 

19:30 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празник на Община Смолян – 107 години от 

Освобождението на Родопите 

 

 

 

 

 

Поклонение пред Паметник-костница на връх Средногорец. 

 

 

Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на полк. Владимир 

Серафимов, Нов център. 

 

Надпяване в музея „Гласът на България“ Атанас Кателиев и 

Гласовете на НУФИ „Широка лъка“- в РИМ „Стою Шишков“. 

 

Тържествена проверка-заря, посветена на 107 години от 

Освобождението на Родопите, бул. „България“ – Нов център 

 

 

 

 

 

22 ОКТОМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1 – вход свободен 

„Концертът“ – театрален спектакъл, по повод 15 години от 

създаването на Фондация „За Родопите“. 

24 ОКТОМВРИ 2019 г. 

15:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян 
„145 години от рождението на Николай К. Рьорих“ – изложба. 

28 - 30 ОКТОМВРИ 2019 г. 



 
ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец октомври 2019 г. 

16:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян, Детски отдел 
„Анимацията и децата“ – филмова седмица. 

29 ОКТОМВРИ 2019 г. 

17:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1  

„Вълшебница природа за теб, за мен, за всички“ – концерт-спектакъл 

на ДГ „Слънце“ – Смолян. 

30 ОКТОМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1 
„Перфектната сватба“ 

31 ОКТОМВРИ 2019 г. 

10:30 часа НЧ „Орфееви гори – 1870“ – гр. Смолян Поднасяне на вени и цветя пред паметната плоча на Стою Бобутанов. 

31 ОКТОМВРИ 2019 г. 

17:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян, Детски отдел 
„Хелоуин в библиотеката“ – детски празник. 

 


