
      
       ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

104 ГОДИНИ  ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ  
 
 

ПРАЗНИЦИ НА СМОЛЯН 
7-21 октомври 2016  

 
 

П Р О Г Р А М А 
 
08.10.2016 г. – събота 
17.00 часа, Площад „Възраждане”, кв. Устово 
Откриване на традиционния Устовски панаир с концерт на Оркестър „ПИМ” с ръководител Тинчо 
Севдалинов  
 
10.10.2016 г. – понеделник 
16.00 часа, Държавен архив – Смолян 
Фотоизложба, посветена на 104 години от Освобождението на Родопите, на Държавен архив – Смолян 
и Младежки фотоклуб „Орфей” при НЧ „Христо Ботев-1871” – Смолян  
 
14.10.2016 г. – петък 
19.00 часа, РДТ „Николай Хайтов” – Смолян, зала 1 
„Нощен гост” – премиера на РДТ „Николай Хайтов“ - Смолян 
 
15.10.2016 г. – събота 
10.30 часа, пл. „Свобода”, Стар център – Резерват „Амзово“  
Световен ден на ходенето – поход в чест на 104 години от Освобождението на Родопите                    
 
16.10.2016 г. – неделя 
10.30 часа, Връх Средногорец – Паметник на полк. Владимир Серафимов в Смолян  
Шосеен пробег в чест на 104-тата годишнина от Освобождението на Родопите 
 
17.10.2016 г. – понеделник 
18.00 часа, НЧ „Орфееви гори-1870”, Райково 
Откриване на Традиционна изложба-базар „Родопски занаятчии” –ХІ-то издание 
 
18.00 часа, Изложбена зала „Петър Стайков” на КДК 
Вернисаж „Есенен фотосалон“  
 
18.00 часа, РДТ „Николай Хайтов” – Смолян, зала 1 
„Копчето” – спектакъл на Театрална трупа – Каспичан по пиесата на Станислав Стратиев „Животът, 
макар и кратък“ 
 
18.10.2016 г. – вторник 
14.00 часа, Регионална библиотека „Николай Вранчев”  
Откриване на изложба „Съвременни общественици и културни дейци от смолянския край“ 
 
17.30 часа, Художествена галерия – Смолян 
Откриване на изложба „Дарения във фонда на Художествена галерия – Смолян“ 
 
 
 
 

 



 
19.10.2016 г. – сряда 
10.00 часа, Културен комплекс – Смолян 
Честване на Ден на българо-унгарската дружба 
Поднасяне на венци и цветя пред бюст-паметника на унгарския поет и преводач Ласло Наги – почетен 
гражданин на Смолян 
 
16.00 часа, Регионална библиотека „Николай Вранчев”  
Откриване на изложба „Смолян – перлата на Родопите“ от Младежкия фотопленер - 2016 
 
16.00 часа, Читалище „Кирил Маджаров-1866” – кв. Устово 
„Музикална стая“ – запознаване на деца с музикални инструменти 
 
19.00 часа, РДТ „Николай Хайтов” – Смолян, зала 1 
„Невястата” – премиерен спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – Смолян  
 
 
 
20.10.2016 г. – четвъртък 
Честване Празника на 101-ви Алпийски батальон, Военен клуб – Смолян 
12.00 часа – Молебен за здраве и водосвет  на знамената 
12.30 часа – Тържествено събрание-концерт  
 
14.00 часа, пл. „България”– пл. „Свобода” 
Ученическа лекоатлетическа щафета „104 години от Освобождението на Родопите”   
 
15.00 часа, зала 247 на Община Смолян 
Кръгла маса “В кадър: Смолян, Родопите. Бележити и преломни дати – съвременни проекти“ 
 
19.00 часа, РДТ „Николай Хайтов” – Смолян, зала 1 
„Чиста къща” – спектакъл на Драматичен театър – Пловдив  
 

 
 

21 октомври 2016 година 
Празник на Община Смолян 

 
 
14.00 часа, Връх Средногорец 
Поклонение пред Паметника-костница 
 
16.30 часа, Нов център 
Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на полк. Владимир Серафимов 
 
17.00 часа, пл. „България” – Амфитеатър, Нов център 
„Смолян празнува Свободата” – народно веселие с Виевска фолклорна група  
 
18.45 часа, бул. ”България” – Нов център  
Шоу програма на Оркестъра на Военновъздушните сили - Пловдив 
 
19.30 часа, бул. ”България” – Нов център  
Тържествена проверка-заря, посветена на 104 години от Освобождението на Родопите  
 
 
 
 


