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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През настоящата 2019 година Център за изкуства „За Родопите“, който работи и 

осъществява културни проекти на територията на Община Смолян, отбелязва петнадесет 

години от своето основаване.  

От създаването си до днес Центърът е осъществил 7 собствени театрални продукции за 

деца и възрастни с над 600 изиграни представления в град Смолян, страната и в над 40 

държави по целия свят: „Кокошка с брошка“, „Сливи за смет“, „Аз, Душата“, „Жълто“ и 

други. Осъществените продукции са носители на многобройни национални и международни 

награди в 5 европейски държави в категориите: Драматургия, Най-добър спектакъл, 

Актьорско майсторство, Сценография и костюми и др. 

През 2012 г. Център за изкуства "За Родопите" инициира най-голямото ежегодно 

театрално събитие - Международният театрален фестивал за детска и младежка публика 

"Забранено за възрастни", фокусиран върху представянето на професионални театрални и 

танцови спектакли за деца и младежи от България и чужбина, провеждащи се ежегодно в 

първата седмица на октомври от 2012 г. насам. 

В продължение на една седмица се представят над десет театрално-танцови продукции 

и поне един нов детски игрален филм пред деца от 3 до 18 години. 

През месец август 2019 година, на церемонията по случай годишните национални 

награди "Про Култура" във Варна, Международният театрален фестивал за детска и младежка 

публика "Забранено за възрастни" беше отличен в категория "Фестивали".  

Тазгодишното VIII издание на фестивала, чийто организатор е Центърът за изкуства 

"За Родопите" ще се проведе от 30 септември до 4 октомври 2019 г., с участие на 12 

професионални трупи от България, Турция, Швеция и Испания.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет-Смолян, да вземе 

следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Награждава Център за изкуства „За Родопите“ по повод честване 15 години от 

основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/. 

2. Наградата да бъде обявена през месец октомври 2019 година по време на 

официалното честване на юбилея на Център за изкуства „За Родопите“. 
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