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ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
ІІІ.  КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
 

ЯНУАРИ 
Дейност  Срок Организатори 

Сурвак – традиционен обичай с обхождане на 
селото от сурвакарски дружини  

01.01. НЧ „Екзарх Стефан-1872” – 
с. Широка лъка 

Вечер с поезията на Дамян Дамянов – по случай 80 
г. от рождението на поета 

05.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Водици – традиционно честване на Йордановден  06.01. НЧ „Екзарх Стефан-1872” 

– с. Широка лъка 
Честване 166 г. от рождението на Христо Ботев – 
тържества, поетични рецитали, изложби 

   06.01. НЧ от Община Смолян 

Общоградско тържество за Христо Ботев и 
фотоизложба „Жизненият път на Христо Ботев” 

06.01. 
 

НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Ивановден – Вечер на поканения зет със забавна 
програма 

07.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Честване 96 г. от създаването на Пъри  
среднородопски театър „Изгрев” в НЧ „Орфееви 
гори” – факелно шествие до  местността Театрото в 
Долно Райково 

   08.01. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване на артистите М. Палагачева, В. Топузлиев, 
М. Моллов и Г. Палагачев 

   10.01. НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Празник на Зимата 11.01. НЧ „Светлина-1937” –  
с. Търън 

Честване Международния ден на думата 
„благодаря” 

11.01. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Лекция и разговор за популяризиране на 
принципите на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания 

13.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Музикална вечер на българските фолклорни области 
с демонстрационен урок – каба гайда. 

16.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” – 

с. Петково 
Ден на религиозната толерантност и търпимост: 
изготвяне на дипляни, изложба с рисунки и есета по 
темата 

17.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” – 

с. Петково 
Поетична вечер в чест на 80 г. от рождението на 
Дамян Дамянов и 75 г. от рождението на Недялко 
Йорданов 

18.01. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

„Будни сме” – среща-разговор с местни 
общественици и интелектуалци 

18.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” – 

с. Петково 
Честване на традиционния празник Бабинден – 
тържества, срещи, седенки 

21.01. НЧ от Община Смолян 

Традиционно честване на деня на родилната помощ 
с читалищен концерт в МБАЛ - Смолян 

21.01. НЧ „Балкански 
просветител-1871” – 
Смолян, кв. Райково 
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ФЕВРУАРИ 
Дейност  Срок Организатори 

Творческа вечер за хореографа Васил Симеонов 01.02. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Конкурс за есе, разказ, стихотворение и рисунка на 
тема: „Часовниковата кула – непоклатим страж на 
времето” 

 01.02.-
03.03. 

НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” –  

с. Смилян 
Честване на „златни” и „диамантени” сватби  13.02. НЧ „Светлина-1925” – 

с. Момчиловци 
Честване Деня на влюбените и Трифон Зарезан:  
тържества, литературни поетични четения на чаша 
вино и стари градски песни, срещи с възрастни 
семейни двойки 

14.02. НЧ от Община Смолян 

Детски работилници за мартеници с изложба-базар 
и различни конкурси  

15.02-
01.03. 

НЧ от Община Смолян 

Отбелязване Деня на спонтанните актове на доброта 17.02. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Отбелязване 142 г. от гибелта на Васил Левски – 
изложби, поетични вечери 

19.02. НЧ от Община Смолян 

Зимен спортен празник 21-22.02. НЧ „Пробуда-1903” – 
с. Стойките 

Традиционен народен празник  
Сирни заговезни/Пустовете/Прошка – маскарадни 
игри с увеселения и огньове („оради”)  

22.02. НЧ в Райково, Петково, 
Кошница 

 
Обсъждане третата книга на виевеца Сашо 
Маданков 

22.02. НЧ „Искра-1957” – 
с. Виево 

Възпоменателно тържество по случай 110 г. от 
рождението на Ламби Данаилов – учител, 
кооперативен деятел и активен деец на тракийското 
движение 

23.02. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Седмица на българската книга – с представяне на 
любими автори и нови книги 

23-28.02. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Ателие за приложно творчество „Обичам те, мамо” 
– изработване на осмомартенски картички с деца от 
ОДЗ – Могилица 

25.02. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

Творческа вечер с учители-ветерани 26.02. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Честване 120 г. от рождението на фотографа 
Димитър Френкев 

26.02.  НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване на традиционния празник Тодоровден – 
конни надбягвания и увеселения 

28.02. НЧ в с. Арда и 
 с. Кошница 
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МАРТ 
Дейност  Срок Организатори 

Честване Ден на самодееца и традиционния празник 
Баба Марта 

01.03. НЧ от Община Смолян 

„Ода за артистите от народа” – среща на бивши и 
сегашни самодейци на чаша чай 

01.03. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” – с. 

Смилян 
Тодоровден в Момчиловци и Ден на самодееца 01.03. НЧ „Светлина-1925” – 

с. Момчиловци 
Песпонеделник – традиционен празник на 
маскарадните игри в с. Широка лъка 

01.03. НЧ „Екзарх Стефан-1872” 
– с. Широка лъка 

Честване 80-годишнина на Ангел Ангелов 01.03. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Честване Националния празник на Република 
България 

03.03. НЧ от Община Смолян 

Мартенски културни празници в с. Широка лъка 03-08.03. НЧ „Екзарх Стефан-1872” – 
с. Широка лъка 

„Вечер на родопския глас”, посветена на Мариана 
Евтимова – изявена солистка на фолклорния състав 
при читалището 

06.03. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” –  

с. Смилян 
Литературна среща с жени-творци от Смолян 07.03. НЧ „К. Маджаров-1866” – 

Смолян, кв. Устово 
Честване Международния ден на жената – 8 март: 
концерти, кулинарни изложби, тържества, конкурси 

   08.03. НЧ от Община Смолян 

„На мама с любов” – концерт на ДМТФ „Фани 
Бенова” 

   08.03. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Гостуване с музикална програма в Дома за стари 
хора – с. Фатово 

   08.03. НЧ”Отец Паисий-1926” –
с. Полк. Серафимово 

Обявяване на конкурс за разказ и стихотворение на 
родопски диалект 

   09.03. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Творческа вечер, посветена на годишнина от 
рождението на езиковеда доц. Елена Меракова 

   10.03. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

„Вечната и святата” – вечер на многодетните майки 
в селото 

   12.03. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Изложба на Групата по цветарство за стайни и 
градински цветя, подготовка на цветни алеи в 
центъра на селото и засаждане на дръвчета 

   14.03. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” – 

с. Петково 
Концерт на Формация „Класика”, Трио „Джаз” и ВГ 
„Ро-войс” към читалищетопо повод Международния 
ден на планетариумите и Първа пролет  

20.03. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

„Предчувствие за пролет” – класически концерт на 
деца от ДМШ и музиканти от Смолян 

20.03. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Гостуване с концертна пролетна програма в Дома за 
стари хора –  с. Фатово 21.03. 

НЧ ”Отец Паисий-1926” – 
с. Полк. Серафимово 

Поетичен рецитал за Световния ден на поезията 
21.03. 

НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” – 

с. Петково 
Пролетни празници – концерти, конкурси, 
карнавали, балове, базари на ръкоделия 

22.03. НЧ от Община Смолян 

„Да посрещнем пролетта” – поход до екопътека 
„Падала”. Литературно четене на стихове за 

22.03. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 
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пролетта 

Честване 80 г. от рождението на ст.н.с. Иван Ан. 
Иванов 

22.03. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Честване по повод 95-тата годишнина от 
основаването на НЧ „Извор-1920” 

23.03. НЧ „Извор-1920” – 
с. Арда 

Рожден ден на клуб „Приятели на книгата”  25.03. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Премиера на самодейната постановка 
„Криворазбраната цивилизация” в чест на 
Международния ден на театъра 

27.03. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

Изложба на театрални костюми, сценографски 
проекти и театрален реквизит в чест на 
Международния ден на театъра  

27.03. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

 
 
 
 
 

АПРИЛ 
Дейност  Срок Организатори 

Честване на 1 април – Международен ден на хумора 
и сатирата: музикално-хумористични програми, 
литературни четения, изложби  

   01.04. НЧ от Община Смолян 

Честване на 24-ти рожден ден на клуб „Зевзек” към  
читалището в Международния ден на хумора и 
сатирата  

   01.04. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване Седмицата на гората – засаждане на 
дръвчета и цветя от деца и възрастни  

 01-07.04. НЧ в с. Левочево и 
 с. Могилица 

Честване 210 г. от рождението на Ханс Кристиан 
Андерсен и Международния ден на детската книга 

02.04. НЧ в с. Момчиловци, 
с. Могилица, с. Петково 

Празник на хороигралците по повод шести рожден 
ден на клуб за хора „Смиляна” към читалището 

03.04. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” –  

с. Смилян 
Вечер, посветена на Георги Петканов – писател-
краевед и народен певец 

03.04. НЧ „Просвета-1930” – 
с. Соколовци 

Лазаровден – тържество, лазарско шествие с песни и 
танци 

04.04 НЧ в с. Широка лъка и 
с. Стойките 

Великденски концерт с участието на всички състави 
при НЧ ”Христо Ботев-1871” 

05-15.04. НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Честване Международния ден на здравето  07.04. НЧ в с. Момчиловци с.,  
с. Петково и с. Арда 

Великден – концерти, работилници за писани яйца и 
козунаци, конкурси и изложби 

12.04. 
 

НЧ от Община Смолян 

Честване 54 г. от първия полет с космически кораб 
около Земята  

12.04. НЧ „Зора-1956” – 
  с. Кутела 

Тържество, посветено на детската книга и 
изкуствата за деца с клуб „Приятели на книгата” и 
детските градини в кв. Райково 

14.02. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Самостоятелни концерти на изявени ученици от 
ДМШ „Стефан Бончев” при читалището 

15-30.04. НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Изготвяне на дипляна за историческите паметници в 18.04. НЧ „Хр. Попконстантинов-
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района на Петково по случай Международния ден за 
опазване паметниците на културата 

1923” – с. Петково 

Почистване на екопътека „Падала” – кампания „Да 
почистим България за един ден” 

19.04. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

Седмица на детската книга и песен – тържества, 
Дни на отворените врати в читалищните библиотеки  

20-24.04. НЧ от Община Смолян 

Тържествена вечер, посветена на 135 г. от 
рождението на Никола Филипов 

20-24.04. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Честване Световния ден на Земята със засаждане на 
цветя и дръвчета 

22.04. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” –  с. Петково 

Паметна вечер, посветена на 85 г. от рождението на 
краеведа Костадин Куклев 

23.04. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

„Да започнем своята книжка” - честване на 
Международния ден на книгата и авторското право 

23.04. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Честване Световния ден на книгата – представяне на 
нови литературни творби от български писатели 23.04. 

НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

„С танц различен е светът” – честване 
Международния ден на танца  

29.04 НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Поход до Момчиловата крепост край с. Градът – 
изнасяне на концерт 

30.04. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

 
 

 
МАЙ 

Дейност  Срок Организатори 
Концерт на детските формации при читалището 1-30.05. НЧ „К. Маджаров-1866” – 

Смолян, кв. Устово 
„Учителите” – паметно тържество за Елена и Георги 
Казалиеви 

1-30.05. НЧ „Балкански 
просветител-1871” – 
Смолян, кв. Райково 

Акция за почистване на селото по повод Деня на 
труда 

01.05. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

„Музикална стая” – запознаване на деца с 
музикални инструменти 

05.05. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Честване на 6 май – Ден на храбростта  
и традиционния празник Гергьовден/Адрелез 

06.05. НЧ от Община Смолян 

Годишен концерт на МТФ „Фани Бенова” при 
читалището 

08.05. НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Честване 9 май – Ден на Европа и победата над 
хитлерофашизма – тържества, рецитали, срещи с 
ветерани, полагане на цветя пред паметници 

09.05. НЧ от Община Смолян 

Предой – традиционен празник в село Кошница 09.05. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 
с. Кошница 

Честване Ден на библиотекаря 11.05. НЧ от Община Смолян 

Концерт, посветен на 195 г. от рождението на Киряк 
Белковски и 185 г. от рождението на Константин 
Дъновски 

11.05. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Кръгла маса „Библиотеката в полза на 
образованието и учене през целия живот”  

15.05. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” –  

с. Смилян 
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Организиране на среща на хотелиерите от горното 
поречие на р. Арда 

16.05. НЧ „Извор-1920” – 
с. Арда 

„Чилови дни ‘2015” – в памет на чл. кор. на БАН 
проф. д-р Константин Чилов  

17.05. НЧ „Съгласие-1883” – 
 с. Славейно 

Представяне на културно-историческото наследство 
на всяко от селищата и читалищните музейни 
сбирки – в чест на Международния ден на музеите 

18.05. НЧ в с. Момчиловци и 
с. Петково 

Премиера на Младежки театър “Ирис” по случай 96 
г. от основаването на Първи среднородопски театър 
„Изгрев” 

20.05. НЧ “Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Програма за Празника на село Момчиловци  21.05. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Концертна програма при параклиса „Св. св. 
Константин и Елена” към Дома за стари хора –   
с. Фатово 

21.05. 
НЧ ”Отец Паисий-1926” – 
с.Полк. Серафимово 

Програма за Спасовден – празник в Стойките    21.05. НЧ “Пробуда-1903” – 
с. Стойките 

Спесовден – „Среща на дерекьовските родове”    21.05. НЧ „Просвета-1930” – 
с. Соколовци 

Ден на юбилярите     22.05. НЧ „Извор-1920” –  
с. Арда 

Честване 24 май – Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост: концерти, 
рецитали, изложби, беседи 

24.05. НЧ от Общината 

„Фотопоглед към миналото на родното училище в 
Могилица” – разглеждане на дигиталния читалищен 
архив и среща на учители и читалищни дейци 

24.05. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

Традиционен празник на село Тикале 24.05. НЧ „Светлина-1958” – 
с. Тикале 

Празник на село Търън 24.05. НЧ ”Светлина-1937” – 
 с. Търън 

Празник на село Сивино 24.05. НЧ „Иван Вазов-1948” – 
с. Сивино 

Самостоятелен концерт на братя Христеви 25-30.05. НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Премиера на Музикалния театър при НЧ ”Христо 
Ботев-1871” 

25-30.05. НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Празник на село Белев дол 28.05. НЧ „Светлина-1982” –  
с. Белев дол 

„Родопското Оборище” – честване в м. Св Дух край 
Славейно  

30.05. НЧ „Съгласие-1883” – 
 с. Славейно 

Честване на 145 г. от основаването на НЧ „Орфееви 
гори-1870”: традиционно народно веселие на 
площада „Св. Костадин”; изложба-базар “Родопски 
занаятчии” – VІІІ-мо издание 

30.05. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Предой – традиционен обичай с курбан за здраве и 
плодородие на селото 

30.05. НЧ “Г.С.Раковски-1947” – 
с. Мугла  

Празник на село Виево 30.05. НЧ „Искра-1957” – 
с. Виево 

Предой  – традиционен обичай с курбан за здраве 31.05. НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 
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ЮНИ 
Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 юни – Ден на детето: тържества, 
ателиета за детско творчество, конкурси  

01.06. НЧ от Община Смолян 

„Ваканция в читалището” – Лятно училище за деца 
от началния училищен курс 

01.06.- 
31.08. 

НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Честване на 150 г. от рождението на Стою Шишков 01-30.06. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Изложба-базар „Цветята в нашия дом” 01-30.06. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Честване 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за 
България 

02.06. НЧ от Община Смолян 

Годишен концерт на Детска музикална школа при  
НЧ “Кирил Маджаров-1866” 

04.06. НЧ “Кирил Маджаров-1866”- 
Смолян, кв. Устово 

Класови продукции на Детска музикална школа 
„Стефан Бончев” при НЧ ”Христо Ботев-1871” 

05-15.06. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Презентация „Красотата и вкуса на родопските 
билки и цветя” по повод Международния ден за 
опазване на околната среда 

05.06. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” –  

с. Смилян 
Предой – традиционен обичай в с. Арда 06.06. НЧ „Извор-1920” –  

с. Арда 
Празник на село Катраница 06.06. НЧ „Братан Шукеров-1960” – 

с. Катраница 
Честване 210 г. от рождението н Хаджи Чоню 11.06. НЧ „К. Маджаров-1866” – 

Смолян, кв. Устово 
Честване 75 г. от рождението на художника Васил 
Палагачев  

11.06. НЧ “Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Концерт на народни и естрадни оркестри към 
читалището по случай 18 юни – Празник на 
обединения град Смолян 

17.06. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

VІІ Здравен събор в с. Могилица и  
Празник на народното творчество  

19-20.06. НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 

Празник на село Кутела 20.06. НЧ „Зора-1956” – 
с. Кутела 

Годишен концерт на Детска музикална школа 
„Стефан Бончев” при НЧ ”Христо Ботев-1871” 

20-25.06. НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Поход до м. Енелово и традиционен ритуал с 
лековитата вода 

21.06. НЧ „И. Вазов-1948” – 
с. Сивино 

Участие във Фестивала на дивите цветя в Родопите: 
„Родопите – градината на Орфей” 

22-27.06. НЧ „И. Вазов-1948” – 
с. Сивино 

Седмица на приложните творчески ателиета в рамките 
на Фестивала на дивите цветя в Родопите:  
„Квилинг техника”, „Плъстене на вълна”, „ Рисуване 
върху текстил”, „Пана от растителни материали”  

22-27.06. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” – с. Смилян 

Еньовден – традиционно честване при извора на  
река Арда 

24.06. НЧ “Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Юбилеен концерт „95 години хорово изкуство”  25-30.06. НЧ ”Христо Ботев-1871” – 
гр. Смолян 

Поредица от мероприятия в Международния ден за 
борба с наркоманията 

26.06. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” –  с. Петково 

Празник на цветята 27.06. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 
с. Кошница 
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Честване 95 г. от рождението на лекаря-краевед 
Стефан Илчевски 

27.06. НЧ „Съгласие-1883” –  
с. Славейно 

Национален фолклорен събор „Изворен глас – Смилян 
2015” – надпяване и надиграване. 
Дегустация на чайове от лечебни билки 

27.06. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” – с. Смилян 

Родова среща на всички родове от мах. Гоздевица в 
село Арда 

27.06. НЧ „Извор-1920” – 
с. Арда 

Традиционен празник Петровден на село Бостина  – 
празничен хоровод на площада пред читалището 

29.06. НЧ „Просвета-1946” –  
с. Бостина 

Петровден – празник на село Стойките 29.06. НЧ “Пробуда-1903” – 
с. Стойките 

Петровден –  празник на село Соколовци  29.06. НЧ ”Просвета-1930”– 
с.Соколовци 

 
 
 

 
ЮЛИ 

Дейност  Срок Организатори 
„Забавно лято 2015” – училище за деца 01.07.- 

31.08. 
НЧ „Светлина-1925” – 

с. Момчиловци 
Лятна ваканция в читалището – четене и 
драматизации на любими детски приказки 

01.07.- 
31.08. 

НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” – с. Смилян 

„И пак е лято” – детска работилница за изработване 
на манистени накити, рисунки, за игри, излети и 
филмови прожекции 

01.07.-
31.08. 

НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 

„Лятна библиотека” – популяризиране на четенето и 
книжния фонд на библиотеката 

01.07.-
31.08. 

НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Концерт за Петровден – празник на селото 04.07. НЧ „Отец Паисий-1926” –  

с. Полк. Серафимово 
Тематична изложба и традиционен празник  
„Св. Неделя” – концерт и народно увеселение 

07-12.07. НЧ „Балкански просветител-
1871” – Смолян, кв. Райково 

Петровден – Празник на село Петково 11.07. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Вечер на поезията, песента и танца 17.07. НЧ „Извор-1920” – с. Арда 
Илинден – традиционен събор и родова среща в   
село Левочево  

18-19.07. НЧ “Развитие-1919” – 
с. Левочево 

Илинден – празник на село Славейно  20.07. НЧ „Съгласие-1883” –  
с. Славейно 

Събор по повод годишнина от построяването на 
църквата „Св. Илия” в с. Гудевица 

20.07. НЧ „Бъдеще сега-2006” – 
с. Гудевица 

Честване 80 г. от рождението на акад. Илия Бручев, 
инженер-геолог 

25.07. НЧ „Съгласие-1883” –  
с. Славейно 
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АВГУСТ 
Дейност  Срок Организатори 

Илинден – събор и празник на село Чокманово 01.08. НЧ „Христо Ботев-1892” –  
с. Чокманово 

„Среде лято” – традиционен обичай. 
Празник на селото, родови срещи 

02.08. НЧ “Г.С.Раковски-1947” –  
с. Мугла 

ХIІІ Международно гайдарско надсвирване и 
Традиционен родов събор Илинден 

01-02.08. 
 

НЧ „Съзнание-1929” –  
с. Гела 

Национално честване 112 г. от Илинденско-
Преображенското въстание  

01-02.08. НЧ „Съгласие-1883” –  
с. Славейно 

Вечери под звездите и вечер на талантите в селото 01-31.08. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Традиционен празник на Арда и арденските родове,  
Българо-гръцки събор  

08.08. НЧ „Извор-1920” –  
с. Арда 

Честване на 155 г. от рождението на полк. 
Серафимов – прожекция на документален филм и 
поход до връх Средногорец 

12.08. НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 

Храмов и общоселски празник „Успение Богородично”  15.08. НЧ „Екзарх Стефан-1872” – 
с. Широка лъка 

Традиционен събор „Хайдушки поляни”  15.08. НЧ в селата Момчиловци, 
Соколовци, Виево, Кутела, 

Славейно, Петково 
Поход на здравето 15.08. НЧ „Хр. Попконстантинов-

1923” –  с. Петково 
Детски празник „Здравей, мое стойченско лято” 16.08. НЧ “Пробуда-1903” – 

с. Стойките 
Концерт в с. Свежен – родното място на полк. 
Серафимов 

19.08. НЧ „Отец Паисий-1926” –  
С. Полк. Серафимово 

Поход с децата от Клуб „Млад турист” до Пътека на 
водопадите – резерват „Сосковчето” 

23.08. НЧ “Развитие-1919” – 
с. Левочево 

Колективни посещения на туристически обекти: 
връх Ком, Кичестия бук, Родопския крем, Козубаир, 
Белмето 

29.08. НЧ „И. Вазов-1948” – 
с. Сивино 

 
 

 
СЕПТЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Изложба на изделията от Детската лятна 
работилница 

01-15.09. НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 

Честване на 80 г. от рождението на проф. Никола 
Гелов – художник-монументалист, изложба с негови 
творби и среща с родствениците му 

02.09. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” – с. 

Смилян 
Честване 6 септември – Съединението на България 06.09. НЧ от Община Смолян 
Честване на историка проф. Милена Каймаканова 06-10.09. НЧ”Христо Ботев-1871” –  

гр. Смолян 
Тържествено отбелязване 137-та годишнина от 
рождението на Екзарх Стефан І Български 

07.09. НЧ „Екзарх Стефан-1872” – 
с. Широка лъка 

Честване Деня на гурбетчията в местността Корста при 
параклис “Въздвижение на Светия Кръст Господен” – 
Райково 

   14.09. НЧ “Балкански 
просветител-1871” –  
Смолян, кв. Райково 
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Честване 135 г. от рождението на Никола Филипов – 
първи директор на Райковската гимназия 

20.09. НЧ „Орфееви гори-1870” 
– Смолян, кв. Райково 

Честване 22 септември –  Ден на независимостта на 
България 

   22.09. НЧ от Община Смолян 

Празнуване Европейския ден на езиците    26.09 НЧ „Светлина-1925” –  
с. Момчиловци 

Празник на село Подвис  27.09. 
 

НЧ „Момчил юнак-1997” – 
с. Подвис 

Организиране на обществена среща-дискусия на 
тема „Смилян като туристическа дестинация – какво 
още?” – в Международния ден на туризма 

27.09. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” –  

с. Смилян 
Честване 80 г. от рождението на проф. Никола Гелов – 
съавтор на паната върху фасадата на читалището 

   29.09. НЧ “Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

 
 
 

ОКТОМВРИ 
Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 октомври – Ден на възрастните хора и 
Световен ден на музиката 

01.10. НЧ от Община Смолян 

Старт на инициативата „Живата история на 
Петково” – срещи по съседни махали и записи на 
разкази, истории, преживелици 

01.10- 
23.11. 

НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
„С „Хоп-троп” в Момчиловци” – празничен хоровод 03.10. НЧ „Светлина-1925” –  

с. Момчиловци 
Честване Световния ден на учителя – срещи, 
тържества и празнични концерти 

05.10. НЧ от Община Смолян 

Концерт на фолклорните формации при читалището 08.10. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Честване на лекарите д-р Фисински, д-р Кирянов,  
д-р Узунов 

10-20.10. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Традиционна изложба-базар „Родопски занаятчии”–
ІХ-то издание 

12-16.10. НЧ “Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване 100 г. от рождението на просветния деец 
Георги Янчев 

15.10. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване на 103 г. от Освобождението на Родопите 21.10. НЧ от Община Смолян 
Паметна вечер, посветена на 90 г. от рождението на 
Георги Близнаков (Бидо) – читалищен и кооперативен 
деятел, краевед и общественик, артист и режисьор в 
театър „Изгрев” 

22.10. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване 95 години от рождението на Джани Родари 
с ученици от ІV ОУ „Стою Шишков” – Устово 

22.10. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Организиране на общоселска традиционна 
празнична трапеза на Димитровден 

26.10. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Честване Деня на народните будители и 180 години 
от рождението на хаджи Христо Попгеоргиев 

30.10. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 
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НОЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 1 ноември – Ден на народните будители. 
Обявяване на „Будител на годината” в читалищата 

01.11. НЧ от Община Смолян 

Честване 215 г. от рождението на поп Глигорко в 
Деня на народните будители  

01.11. НЧ „Светлина-1925” –  
с. Момчиловци 

Празничен концерт и “Хороводна повеселка” по повод 
11 г. от създаването на клуб “Хоро”  

01.11. НЧ “Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване на 20 години на самодеен състав “Хоро”  и 6 
г. клуб за хора “Зорница”  при читалището 

01.11. НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 

Изложба-живопис в памет на художника Благой 
Жунтовски 

01.11. НЧ „К. Маджаров-1866” – 
Смолян, кв. Устово 

Изложба на кино-фото клуб „Орфей” 
 

01-30.11. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Честване на проф. К. Василев и проф. Н. Палагачев 01-30.11. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Доброволческа кампания за събиране на дарения в 
социални домове 

01-30.11. НЧ „Извор-1920” – 
с. Арда 

Честване 180 г. от рождението на опълченеца Стою 
Бобутанов  

03.11. НЧ “Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване 75-та годишнина от рождението на 
народния певец Веселин Джигов 

07.11. НЧ „Зора-1956” – 
с. Кутела 

Седянка на Касъм 07.11. НЧ „Иван Вазов-1948” –  
с. Сивино 

Дни на традиционните ястия в региона:  
изложба-базар, ашур – символ на плодородието  

09-13.11. НЧ „Бр. Шукеров-1959” –  
С. Кошница 

Честване рождени дни на клубовете „Стари градски 
песни” и „Модерни танци” при читалището 

14.11. НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 

Постановка на Музикален театър при НЧ „Христо 
Ботев-1871” 

20-30.11. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Честване 21 ноември – Ден на християнското 
семейство  

21.11. НЧ от Община Смолян 

Празник на читалището с гостуване на самодейци от 
съседни читалища 

23.11. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
ХІІІ Традиционен празник на смилянския фасул с 
конкурси: за детско фасулено пано; за 
„Производител на годината”; изложба-базар на 
традиционни храни; кулинарен конкурс и 
изложение „Традиционни храни от селищата в 
горното поречие на р. Арда” 

28.11. НЧ „Проф. д-р Асен 
Златаров-1927” – 

с. Смилян  

Традиционна родопска вечер 28.11. НЧ „Развитие-1919” –  
с. Левочево 
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ДЕКЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Коледна изложба-базар 01-10.12. НЧ”Христо Ботев-1871” – 

гр. Смолян 
Празнуване 90 години НЧ „Светлина-1925” –  
с. Момчиловци 

01-31.12. НЧ „Светлина-1925” –  
с. Момчиловци 

Честване 3 декември – Международен ден на хората 
с увреждания 

03.12. НЧ от Община Смолян 

Коледни продукции на ДМШ „Стефан Бончев” при 
НЧ „Христо Ботев-1871” 

12-15.12. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

„Иде Коледа” – детска работилница 14-18.12. НЧ „Светлина-1925” –  
с. Момчиловци 

Честване на Коледни и Новогодишни празници –
концерти, изложби, презентации, възстановка на 
обичаи, празнични трапези с традиционни храни, 
тържества на закрито и под звездите,  

20-30.12. НЧ от Община Смолян 

Детска работилница за сурвачки 20-30.12. НЧ „Пробуда-1903” – 
с. Стойките 

Коледуване – възобновен традиционен обичай с 
локална характеристика 

24-25.12. НЧ в с. Широка лъка и 
с. Петково 

Традиционна нашенска пòслага “Да сме живи, да 
сме здрави” – посещение  на фирми, райковски 
читалищни дейци и бизнесмени 

29-30.12. НЧ “Орфееви гори-1870” 
– Смолян, кв. Райково 

 
 


