
 

1 
 

Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 127 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 9 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на  Годишна програма за развитие на читалищната  
дейност в Община Смолян през 2016 година 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на на основание чл. 26а (2) 
от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА  

 
РЕШИ: 

 
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Смолян през 2016 година. 

2. Финансирането на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Смолян през 2016 година да бъде в рамките на 
размера на разпределената държавна субсидия от бюджета за 2016 
година. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да подпише договор с всяко   
читалище в Община Смолян за изпълнение на Годишната програма за 
развитие на читалищната дейност през 2016 година. 

 
Приложение № 1 – Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Смолян през 2016 година. 

 
 

29-27-27 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  
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Приложение № 1 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
ЗА 2016 ГОДИНА 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян за 2016 година сe 
създава в изпълнение на чл. 26а, (2) от Закона за народните читалища. Подготвена е въз 
основа на предложенията, представени от читалища в общината, за дейността им през 2016 
година. 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян за 2016 година 
цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни 
културно-просветни институции, реализиращи културната идентичност на Община Смолян и 
региона. 
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности. 
 
 
Раздел І.  РЕСУРСИ 
 
Читалищата в община Смолян са утвърдени самоуправляващи се културни центрове, 
които изпълняват държавната културна политика по населени места и имат дълбоки 
корени в местната култура и традиции. Те развиват и обогатяват не само културната, а и 
социалната,  и образователната дейност в селището, работят за запазването и иновирането 
на местните обичаи, осигуряват достъп до информация и разширяват знанията на хората, 
възпитават и утвърждават тяхното национално самосъзнание.  
Читалищата в община Смолян извършват разнообразна дейност в рамките на Закона за 
народните читалища, съобразена с потребностите и възможностите на местната общност: 
уреждат и поддържат библиотеки, създават информационни услуги, развиват и 
подпомагат любителското художествено творчество, организират школи, курсове, 
клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и други дейности, 
насочени към всички възрастови групи, събират и разпространяват знания за родния край, 
създават, експонират и съхраняват  музейни колекции. В периметъра на основните 
читалищни дейности се включват успешно и нови функции, като реализация на услуги в 
социалната сфера и изграждането на информационни мрежи за осигуряване на широк 
достъп за информация на гражданите, ориентиране на дейността към приоритетни за 
региона сфери като туризма. 
Съзнавайки значимостта на читалищата и тяхната роля за местните общности, Община 
Смолян полага усилия да съхранява и развива читалищната мрежа. Дори и в най-малкото 
селище читалището има своето място и то трябва да бъде съхранено, защото в много 
случаи се оказва единственото обществено пространство за контакти между хората. 
В община Смолян са регистрирани съдебно 30 читалища. Четири от тях са в град Смолян. 
Две читалища – „Бъдеще сега-2006“ – Гудевица и „Братен Шукеров-1946“ – Бостина на са 
с актуална съдебна регистрация, според изискванията на Закона за народните читалища.  
Решен е и въпросът със собствеността на читалищата, като с решение 276/31.01.2013 г. на 
Общински съвет – Смолян безвъзмездно е отстъпено правото на ползване върху сградите 
на читалищата. 
В община Смолян има 2885 читалищни членове, а колективните са 18 на брой.  
Към болшинството читалища има библиотеки с общ библиотечен фонд близо 240 000  
тома литература. През 2015 г. са набавени нови 4 513 тома, абонирани са общо 84 
периодични издания, близо 2 800 са регистрираните читатели, като през годината са 
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направени близо 28 000 читателски посещения. Разработени са 25 каталози и картотеки. 
Седем от читалищата – в Могилица, Търън, Момчиловци, Смилян, Славейно и 
смолянските НЧ „Балкански просветител-1871” – кв. Райково  и НЧ „Кирил Маджаров-
1866“ – кв. Устово, са включени в проект „Глобални библиотеки”, като в тях са изградени 
информационни центрове.  
В читалищата на общината работят активно общо 150 постоянни художествени колективи 
с 2385 самодейци,  които имат над 1000 читалищни, общински, национални и 
международни изяви за 2015 година. Сформирани са общо 47 клубове и кръжоци с близо 
1 000 участници и 36 школи по изкуствата с над 800 участници в тях. Уредени са 63 
музейни сбирки. Защитени са и се работи по 29 проекта.  
През 2015 година читалищата в община Смолян бяха субсидирани чрез общинския 
бюджет с общо 84 субсидирани бройки при стандарт за една субсидирана бройка 6 940 лв. 
В т.ч. за читалищата – 51 субсидирани бройки, за РЕКИЦ „Читалища“ – 3 субс. бр. и за 
ФА „Родопа“ към НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – Смолян, кв. Устово – 30 субс.бр. ФА 
„Родопа“ работи по собствен художествено-творчески план, мероприятията от който 
влизат в Културния календар на Общината, и получава допълващо финансиране от 
общинския бюджет. 
С държавна субсидия от 353 940 лв. бяха субсидирани 28 читалища.  
В субсидираните читалища на община Смолян има общо 52 щатни и 83 хонорувани 
бройки, като новооткритите през 2015 г. (щатни и хонорувани) са 22 бройки. Като 
положителна управленческа инициатива може да се посочат набраните близо 145 000 лв. 
собствени приходи в читалищата, като близо 36 000 лв. от тях са вложени за ремонт и 
поддръжка със собствени средства.  
Проблемът с остарялата материално-техническа база на читалищата е основен. Общината 
отделя средства според възможностите на бюджета, някои от читалищата кандидатстват с 
проекти и за допълваща субсидия от Министерство на културата за най-належащи 
ремонтни дейности. 
 
 
Раздел ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Укрепване и модернизиране на читалищата в община Смолян за реализиране на 
основните им дейности и развитие на съвременни форми на работа, съобразени с 
културната характеристика на общината. 
Приоритет 1: Обогатяване на дейността чрез усъвършенстване на предлаганите 
                       продукти и услуги за съхраняване и популяризиране на българските   
                       културни традиции и наследство. 
Приоритет 2: Утвърждаване на читалищните библиотеки като съвременни културно-   
                        информационни центрове в услуга на гражданите от общината. 
2. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата като самоуправляващи се 
организации – важен елемент на гражданското общество, и утвърждаването им като 
центрове за развитие на местните общности. 
Приоритет 1:  Засилване ролята на читалището като място за общуване чрез  
                        разширяване на социалния обхват на читалищната дейност и  
                        интеграцията на различни социални общности, включително хора в  
                        неравностойно положение, с увреждания, в риск и др. 
Приоритет 2:  Осъществяване на образователни и културни дейности с деца и   
                        младежи, реализиране на дейности за активен живот на възрастните  
                         хора и насърчаване на неформалното и самостоятелно учене в контекста  
             на дейностите за учене през целия живот. 
Приоритет 3:  Участие в местното самоуправление и в разработването на местни  
                         стратегии за превръщане на читалищата във фактор на обществения  
                         диалог и обществените форуми. 
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Приоритет 4:  Изграждане на информационни центрове с разширена дейност и  
                         насоченост към провеждане на обучителни програми за превенция и  
                         социална рехабилитация. 
Приоритет 5:  Подкрепа за читалищата и в най-малките населени места и помощ при 
                         осъществяване на дейността им. 
Приоритет 6: Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции. 

3. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 
Приоритет  1:  Обогатяване на материалната база на читалищата в общината. 
Приоритет 2:. Подкрепа на читалищните ръководства при разработване на проекти и 
кандидатстване с тях пред различни организации. 
 
 
Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
 
ЯНУАРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 168 г. от рождението на Христо Ботев – 
тържества, поетични рецитали, изложби 

   06.01. НЧ от Община Смолян 

Общоградско тържество за Христо Ботев  06.01. 
 

НЧ ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Традиционно честване на Йордановден в с. Широка 
лъка – традиции и обичаи 

06.01. НЧ „Екзарх Стефан 1872“ 
– с. Широка лъка 

Честване 97 г. от създаването на Първи  
среднородопски театър „Изгрев” – факелно шествие 
до  местността Театрото в Долно Райково 

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

Честване на традиционния празник Бабинден – 
тържества, срещи, седенки 

21.01. НЧ от Община Смолян 

Честване Международен ден на прегрдката – 
конкурс за съчинение, есе, стих, фотоконкурс 
„Прегръдка“ 

21.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Честване 160 год. от рождението на Стоян 
Михайловски – поет и сатирик 

29.01. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
 
 
ФЕВРУАРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Литературно четене на клуб „Приятели на книгата“, 
посветено на Деня на влюбените и Трифон Зарезан   

12.02. НЧ „Орфееви гори-1870“ 
Смолян, кв. Райково 

Отбелязване на празника Трифон Зарезан с клуб 
„Хоро“ 

13.02. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

„Любов необяснима, любов невероятна …“ – вечер 
на любовната поезия, стари градски песни, най-
вълнуващото любовно обяснение 

14.02. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
„Баба Марта иде“- работилница за мартеници 16-20.02. НЧ „Светлина-1925“ – с. 

Момчиловци 
Честване 120 години от рождението на Димитър 
Гаруфалов, един от основателите на Райковската 
гимназия, автор на химна „Гордей се, Родопа“  

16.02. НЧ „Орфееви гори-1870“ 
Смолян, кв. Райково 

Фолклорен концерт с участието на Октет „Никола 
Кенов“, Фолклорен хор „Маестро Атанас 
Капитанов“, ДТГ „Орфееви звуци“, ВГ „Евридика“, 

25.02. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 
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Смесен хор, „101 каба гайди“,“ Каба кабадалий“, 
Фамилия „Илчеви“ и др. 
Ателие за приложно творчество „Обичам те, мамо”– 
изработване на осмомартенски картички с деца от 
ОДЗ – Могилица 

25.02. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

Отбелязване 143 г. от гибелта на Васил Левски – 
изложби, поетични вечери 

19.02. НЧ от Община Смолян 

 
МАРТ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване Ден на самодееца и традиционния празник 
Баба Марта 

01.03. НЧ от Община Смолян 

Честване Националния празник на Република 
България 

03.03. НЧ от Община Смолян 

Честване на 138 години от Освобождението на 
България 

03.03 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 
– гр. Смолян, кв. Устово 

„Вечната и святата” – вечер на жените и  майките. 
Конкурс за рисунка, есе и стих, посветени на 
майката 

01.03. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Мартенски културни празници в Широка лъка 04-06.03. НЧ „Екзарх Стефан 1872“- 

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

06.03 НЧ „Екзарх Стефан 1872“- 
с. Широка лъка 

Честване Международния ден на жената – 8 март: 
концерти, кулинарни изложби, тържества, конкурси 

   08.03. НЧ от Община Смолян 

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

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

„Жените и пролетта“ – изложба по повод 
Международния ден на жената 

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

Концерт „На мама с любов“ с участието на Детска 
танцова формация „Фани Бенова“ 

10.03. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 

Честване Сирни заговезни – Пустове 2016 г. 13.03. НЧ от Община Смолян 

Тодоровден в с. Момчиловци 19.03. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Концерт по повод Международния ден на 
планетариумите и Първа пролет на ВГ „Ро-войс”  и 
Детска танцова формация „Фани Бенова“   

20.03. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 

Пролетни празници – концерти, конкурси, 
карнавали, балове, базари на ръкоделия 

22.03. НЧ от Община Смолян 

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

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

Фотоизложба на Красимир Андонов и концерт 
филмова музика по повод честване 150 години 
читалище в Устово   

22.03. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 
– гр. Смолян, кв. Устово 

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

Честване Международния ден на театъра  
Фото-документална изложба „97 години от 
основаването на Първи Средногорски театър 
„Изгрев“ 

27.03. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 
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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 25-ти рожден ден на клуб „Зевзек” в 
Международния ден на хумора и сатирата  

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

Празници на детската книга и изкуства за деца 01-10.04. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Честване Международния ден на детската книга  01.04. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

Честване 190 години от првото издание на „Мечо 
Пух“ 

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

Туристически поход до местността „Сасека“ по 
случай Седмицата на гората 

    02.04. НЧ „Г.С. Раковски-1947“ – 
с. Мугла 

Честване 55 години от първия полет с космически 
кораб около Земята  

    12.04. НЧ „Зора-1956” – 
  с. Кутела 

Великденски концерт 13.04. НЧ „Хр. Ботев1871“ – См. 
Тържество, посветено на детската книга и 
изкуствата за деца с клуб „Приятели на книгата” и 
детските градини в кв. Райково 

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

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

18.04. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

„Да си спомним героите“ – Честване 140 години от 
Априлското въстание   

    20.04. НЧ „“Съгласие-1883“ – с. 
Славейно 

Фолклорен концерт и откриване на художествена 
изложба, посветени на честване 150 години 
читалище в Устово 

21.04. НЧ „Кирил Маджаров-1866“-
гр. Смолян, кв. Устово 

„Маратон на четенето“ по повод Седмица на 
детската книга и изкуства за деца 

21.04. НЧ „Светлина-1937” – с. 
Търън 

„Това е нашата земя – да я опазим и почистим“- 
акция по повод Деня на Земята 

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

Световен ден книгата – среща с местни творци  22.04. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

„Лазаровден“ в с. Широка лъка – традиции и 
ритуали 

23.04. НЧ „Екзарх Стефан 1872“-
с. Широка лъка 

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

25.04. 
 

НЧ от Община Смолян 

„Великден иде“ – творческа работилница 25.04. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

Честване 155 години от рождението Никола 
Бобутанов – инженер и учител по български език 

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

Научна конференция  „Родопските читалища 
минало и предизвикателства“ 

26-27.04. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 
– гр. Смолян, кв. Устово 

„С танц различен е светът“ – отбелязване на 
Международния ден на танца 

29.04. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 
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МАЙ 

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

06.05. НЧ от Община Смолян 

„Чешмици с вълшебни водици – лековитите извори 
на Смилян“ – разкази за тяхното откриване и 
лечебни качества 

06.05. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

„Адрелез“- поход до лековития извор „Лъджата“ 06.05. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

Поход до лековитите води в Енелово и Трите дерета 06.05. НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

Разходка до лековити извори и води, бране на билки 06.05. НЧ „Г. С. Раковски-1947“ 
с. Мугла 

Предой – традиционен празник в село Кошница 07.05. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 
с. Кошница 

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 

Честване Ден на библиотекаря 11.05. НЧ от Община Смолян 

Откриване на изложба по повод  Деня на Европа 09.05. НЧ „Светлина-1937” – с. 
Търън 

Откриване на юбилейна фотоизложба по повод 150 
години читалище в Устово 

11.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“-
гр. Смолян, кв. Устово 

Честване 25 години ТФ „Зареница“ – Юбилеен 
концерт и откриване на паметна плоча 

12.05. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 

Честване на 150 г. от основаването на НЧ „Кирил 
Маджаров-1866” – първото родопско читалище 

14.05. НЧ„Кирил Маджаров-1866“ - 
гр. Смолян, кв. Устово 

Честване на 10 години от създаване на певческа 
група „Ехо от младостта“  

16.05. НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

„Чилови дни ‘2016” – в памет на чл. кор. на БАН 
проф. д-р Константин Чилов  

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

Културно историческо наследство в Момчиловци – 
отбелязване на Международния ден на музеите 

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

Честване 50 години от сздаването на ДЮФА 
„Орфей“ – Юбилеен концерт и откриване на 
паметна плоча 

19.05. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 

Премиера на Младежки театър „Ирис“ 19.05 НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

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

Празник на с. Сивино 21.05. НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

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 

Празник на село Виево   22.05. НЧ „Искра-1957” – 
с. Виево 

Среща с учителите ветерани от Горно Райково 22.05. НЧ „Балкански 
просветител-1871“ – гр. 
Смолян, кв. Райково 
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Честване 24 май – Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост: концерти, 
рецитали, изложби, беседи 

24.05. НЧ от Общината 

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

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

Празник на село Белев дол 26.05. НЧ „Светлина-1982” –  
с. Белев дол 

Вечер на юбилярите 26.05. НЧ „Извор-1920” – с. Арда 

Традиционно народно веселие на площада „Св. 
Костадин“ – Райково. Изложба – базар „Родопски 
занаятчии“ – X-то издание 

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

Спектакъл на детското куклено-театрално студио 27.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“- 
гр. Смолян, кв. Устово 

 
 
ЮНИ 

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

01.06. НЧ от Община Смолян 

„Ден на детето“ – тържество в двора на читалището 
съвместно с ателие „Сръчни ръчички“ 

01.06 НЧ „Балкански 
просветител-1871“ –  

гр. Смолян, кв. Райково 
Честване 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за 
България 

02.06. НЧ от Община Смолян 

Честване 145 години НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. 
Смолян – откриване на фотоизложба, тържествен 
юбилеен концерт 

09.06. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 

„Предой“ - традиционен празник в с. Арда  03.06. НЧ „Извор-1920” –  
с. Арда 

Празник на село Катраница 04.06. НЧ „Братан Шукеров-1960” – 
с. Катраница 

Детски празник „За децата, цветята и птичките“ – 
ателиета за деца към Фестивал на дивите цветя в 
Родопите 

17-27.06 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Празник на село Кутела и честване 60 години на  
НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

18.06. НЧ „Зора-1956” – 
с. Кутела 

Родопското  Оборище – честване в местността „Св. 
Дух“ 

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

Честване 140 години от рождението на д-р Никола 
Герджиков  

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

Годишен концерт на ДМШ „Стефан Бончев“ 23.06. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 

„Живата история на с. Смилян“ – представяне на 
филм за живота и дейността на именития български 
удожник Никола Гелов  

23.06. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване на празника „Еньовден“ на извора на 
Горна Арда 

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

Честване 155 години от публикуването на сборника 
„Български народни песни“ от Димитър и 

24.06. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” – с. Петково 
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Константин Миладинови  

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

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

Празник на цветята 25.06. НЧ „Братан Шукеров-1959” – 
с. Кошница 

IV Национален фолклорен събор „Изворен глас“ –
надпяване и надиграване 

26.06. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Откриване на паметник на Апостол Кисьов 28.06. НЧ „Пробуда -1903“- с. 
Стойките 

Честване на 90 годишния юбилей на НЧ ”Отец 
Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово 

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

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

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

Празник на село Полковник Серафимово 29.06. НЧ ”Отец Паисий-1926” – 
с.Полк. Серафимово 

 
 
ЮЛИ 

Дейност  Срок Организатори 
Забавно лято в Момчиловци-2016 01.07-

31.08. 
НЧ „Светлина-1925” – 

с. Момчиловци 

„Лято е” – детска работилница за изработване на 
Книга за билките 

01.07.-
31.08. 

НЧ „България-1937”–  
с. Могилица 

„Лятна библиотека” – за децата и тяхната ваканция, 
лятно кино, конкурси, любими книги 

01.07.-
31.08. 

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

Честване на 395-годишнината от рождението на 
Жан дьо Лафонтен 

01.07. НЧ„Кирил Маджаров-1866“- 
гр. Смолян, кв. Устово 

Честване 145 години от основаването на читалище 
„Балкански просветител -1871“ и храмов празник 
„Св. Неделя“ 

07.07. НЧ „Балкански 
просветител-1871“ –гр. 
Смолян, кв. Райково 

Празник на село Петково „Петровден“ 09.07. НЧ „Хр.Попконстантинов-
1923” – с. Петково 

VІІI  Родопски здравен събор в с. Могилица   
Празник на народното творчество и фестивал на 
дивите цветя 

09.07. НЧ „България 1937” – 
с. Могилица 

Събор на народното творчество и животновъдството 
„Рожен” 

15-17.07. НЧ от Община Смолян 

Илинден – традиционен събор и  родова среща в   
село Левочево.  
Конкурс „Спесните на Надежда Хвойнева“ 

16-17.07. НЧ “Развитие-1919” – 
с. Левочево 

Честване 180 години славейновска църква и 
църковно дело в с. Славейно 

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

„Аз рисувам под небето“ – конкурс за детска 
рисунка на асфалт 

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

„Приказни одежди от смет“ – изработване на 
костюми на герои от приказките от отпадъчни 

23.07. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 
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материали 

Честване 115 години от рождението на Тодор 
Стойчев Струнчевски – учител, обществен деец, 
съставител на „Родопски речник“ 

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

Традиционен илинденски събор на с. Чокманово 30.07. НЧ „Христо Ботев“ – с. 
Чокманово 

„В света на приказките“ – представление на 
датската театрална студия 

30.07. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

 
 
 
 
 
 
 
АВГУСТ 

Дейност  Срок Организатори 
ХIV Международно гайдарско надсвирване и 
Традиционен родов събор „Илинден“ в с. Гела 

06-07.08. 
 

НЧ „Съзнание-1929” –  
с. Гела 

Национално честване 113 г. от Илинденско-
Преображенското въстание в с. Славейно и 
140 г. от рождението на П. Шишманов – деец на 
Македоно-Одринското революционно движение 

06-07.08. НЧ „Съгласие-1883” –  
с. Славейно 

Среде лято” – традиционен обичай. 
Празник на с. Мугла, родови срещи 

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

Традиционен събор „Хайдушки поляни”  13.08. НЧ в селата Момчиловци, 
Соколовци, Виево, Кутела, 

Славейно, Петково 
Празник на детето „Здравей, мое стойченско лято“ 13.08. НЧ „Пробуда -1903“- с. 

Стойките 
Традиционен празник на Арда и арденските родове,   13.08. НЧ „Извор-1920” –  

с. Арда 
Поход „Трите дерета – Средочено – Побит камък“ 13.08. НЧ „И. Вазов-1948” – 

с. Сивино 
Поход с децата от Клуб „Млад турист” до крепостта на 
с. Белчин 

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

Честване на 130 годишнината от рождението на 
Дора Габе с клуб „Приятели на книгата“ 

26.08. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 
гр. Смолян, кв. Устово 

„Спортувай и готви, най добър бъди“ – спортен 
празник и приготвяне на бабини рецепти 

27.08. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване на 130 години от рождението на Дора Габе  28.08 НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Презентация  „130 г. от рождението на Дора Габе“  28.08. НЧ „Проф. Асен Златаров-

1927“ – с. Смилян 
Храмов и общоселски празник „Успение Богородично”  14-15.08. НЧ „Екзарх Стефан-1872” – 

с. Широка лъка 
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СЕПТЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Представяне на книгата „Билките около нас“ 01.09. НЧ „България-1937”–  

с. Могилица 
Празник в Катраница 03.09. НЧ „Братан Шукеров-

1960“ – с. Катраница 
Честване 6 септември – Съединението на България 06.09. НЧ от Община Смолян 
Тържествено отбелязване 138-та годишнина от 
рождението на Екзарх Стефан І Български 

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

Празник на село Подвис  18.09. 
 

НЧ „Момчил юнак-1997” – 
с. Подвис 

10 години от основаването на клуб „Веселие“ – 
празничен юбилей 

19.09. НЧ „Извор-1920” –  
с. Арда 

Честване 22 септември –  Ден на независимостта на 
България 

   22.09. НЧ от Община Смолян 

Презентация „130 години от рождението на Ран 
Босилек“ 

26.09. НЧ „Проф. Асен 
Златаров-1927“ – с. 

Смилян 
ОКТОМВРИ 

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

01.10. НЧ от Община Смолян 

Поетично четене на клуб „Приятели на книгата“ по 
повод  Деня на музиката, поезията и танцовото 
изкуство  

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

„Хоп-троп“ в Момчиловци – празничен хоровод 02.10. НЧ „Светлина-1925” – 
с. Момчиловци 

„Музикална стая“ – честване на Световния ден на 
музиката  

03.10. НЧ „Кирил Маджаров-
1866“ – гр. Смолян, кв. 

Устово 
Честване Световния ден на учителя – срещи, 
тържества и празнични концерти 

05.10. НЧ от Община Смолян 

Честване на 130 години от рождението на Ран 
Босилек  

14.10. НЧ „К. Маджаров-1866“ – 
гр. Смолян, кв. Устово 

„Живата история на с. Петково“ – среща с деца и 
възрастни- спомени, случки , сбития 

15.10. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
Традиционна изложба – базар „Родопски занаятчии“- 
XI - то издание по повод 104 години от 
Освобождението на гр. Смолян   

17-22.10. НЧ „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване на 104 г. от Освобождението на Родопите 21.10. НЧ от Община Смолян 
 

 
 
 
НОЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 1 ноември – Ден на народните будители 01.11. НЧ от Община Смолян 



 

12 
 

Честване 12 години клуб „Хоро“ – хороводна 
повеселка 

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

Тържествен концерт посветен на Народния будител 
и обявяване на „Будител“ за 2016 година. 

01.11. НЧ „Христо Ботев1871“ – 
гр. Смолян 

160 години от рождението на Димитър Мавров, 
свещеник и учител 

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

Седянка на Касъм 06.11. НЧ „И. Вазов-1948” – 
с. Сивино 

Дни на традиционните ястия в региона „Ашуре“ – 
символ на плодородието 

12.11. НЧ „Бр. Шукеров-1959” –  
С. Кошница 

Честване 21 ноември – Ден на християнското 
семейство  

21.11. НЧ от Община Смолян 

Празник на читалище НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” –  с. Петково, фотоизложба 

23.11. НЧ „Хр. 
Попконстантинов-1923” –  

с. Петково 
XIV- ти традиционен празник на смилянския фасул с 
три конкурса и изложба базар на традиционни 
храни, произведени в с. Смилян 

26.11. НЧ „Проф. Асен 
Златаров-1927“ – с. 

Смилян 
 

 
 
 
 
ДЕКЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 3 декември – Международен ден на хората 
с увреждания 

03.12. НЧ от Община Смолян 

Коледни музикални продукции на ДМШ „Стефан 
Бончев“ 

05-10.12. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

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 

Коледен концерт на МТФ  „Фани Бенова и ДЮФА 20.12. НЧ”Христо Ботев-1871” –  
гр. Смолян 

Коледно – новогодишен концерт 22.12. НЧ „Кирил Маджаров-
1866“ – гр. Смолян, кв. 

Устово 
Тържество за децата от с. Търън и района 22.12. НЧ „Светлина-1937” – с. 

Търън 

„Коледата у дома“ – традиции и обичаи – децата 
разказват за Коледа 

22.12. НЧ „Хр. Попконстантинов-
1923” –  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 

 
 
 


