
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2022 ГОДИНА 

 Дата Събитие Организатори 

01.01.2022 г. Сурвак НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 

Широка лъка, НЧ „Христо 

Попконстантинов-1923“ – с. Петково, 

НЧ „Момчил юнак-1997“ – с Подвис 

06.01.2021 г. Богоявление-освещаване на бойните 

знамена и отбелязване на 174 

години от рождението на Христо 

Ботев. 

Община Смолян, НЧ „Христо Ботев-

1871“-Смолян 

10-14.01.2022 г. 75 годишен юбилей на Елена 

Хайтова – публицист и писател 

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

гр.Смолян 

21.01.2022 г. Празник Бабинден Община Смолян, НЧ 

….02.2022 г. - няма Празник на майсторското мезе  Кметство с.Широка лъка и НЧ 

„Екзарх Стефан-1872“ – с.Широка 

лъка 

…02.2022 г. Трифон Зарезан  Кметство с.Виево, НЧ „Искра-1957“ – 

с.Виево 

19.02.2022 г. Отбелязване 149 години от гибелта 

на Васил Левски. 

ППМГ „Васил Левски“, Общински 

комитет „Васил Левски“, Община 

Смолян, РУО-Смолян; НЧ 

17-21.02.2022 г. На чаша чай с творчеството на 

Тинко Илиев – журналист, поет, 

главен редактор на в-к „Родопски 

устрем“, по повод 85 годишнината 

от рождението му 

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

гр.Смолян 

26-27.02.2022 г. Зимен спортен празник в с.Стойките НЧ „Пробуда-1903“ – с.Стойките 

01.03.2022 г. Ден на самодееца Община Смолян, НЧ 

03.03.2022 г. Национален празник на Република 

България и 144 години от 

Освобождението. 

Община Смолян, НЧ “Кирил 

Маджаров-1866“ – Смолян 

06.03.2022 г. - няма Песпонеделник в Широка лъка-

Кукерски празник. 

Община Смолян, Кметство с.Широка 

лъка, НЧ „Екзарх Стефан-1872“ 

06.03.2022 г. - няма Пустове – 2022, 31 години от 

възстановяване на народната 

традиция за Сирни Заговезни 

НЧ „Орфееви гори-1870“ – Смолян 

06.03.2022 г. - няма Сирни Заговезни  НЧ 

18.03.2022 г. 160 години от основаването на ОУ 

„Стою Шишков“ – гр.Смолян 

Община Смолян, ОУ „Стою 

Шишков“ – гр.Смолян 

19.03.2022г.  

23.03.2022 г. 

Пролетни концерти  НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр.Смолян 

27.03.2022 г. Отбелязване на Международен ден 

на театъра  

РДТ „Николай Хайтов“ – Зала 2 

01.04.2022 г. 31-ти рожден ден на клуб „Зевзек“, 

отбелязване на Международния ден 

на хумора и сатирата. 

НЧ „Орфееви гори-1870“ - Смолян 

04-08.04.2022 г. Детски театрални представления ЦПЛР-ОДК - Смолян 

16.04.2022г.  Фестивал „Талантите на Смолян 

2021“  

Община Смолян - Местната комисия 

за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни 



и Превантивно-информационен 

център /Общински съвет по 

наркотични вещества/ 

16.04.2022 г. Лазарки НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – 

с.Широка лъка 

М.април 2022 г. Цветница  НЧ „Съзнание-1929“ – с.Гела 

 18-24.04.2022 г. Седмица на детската книга и песен. Регионална библиотека „Николай 

Вранчев“ – гр.Смолян, НЧ 

М.април 2022 г. 140 години от рождението на 

Николай Вранчев – патрон на 

библиотеката – Маратон на 

четенето – класически текстове, в 

превод на Н. Вранчев 

Регионална библиотека „Николай 

Вранчев“ – гр.Смолян 

15-27.04.2022 г. Великденски концерти Община Смолян, НЧ  

29.04.2022 г. Осмо издание на фестивал за руска 

песен, поезия и танц „Пусть всегда 

будет солнце“ – областен етап. 

Община Смолян, НД Русофили 

02-05.05.2022 г. Празник Рамазан Байрам Община Смолян и Кметства 

06.05.2022 г. Празник „Адрелез“ в с.Могилица Кметство с.Могилица, НЧ „България-

1937“- с.Могилица 

07.05.2022 г. 50 годишен юбилей на НУФИ 

„Широка лъка“ 

Община Смолян, кметство с.Широка 

лъка, НУФИ „Широка лъка“ 

09.05.2022 г. Честване 9 май – Ден на Европа. Община Смолян 

09.05.2022 г. Обявяване на отличените есета от 

конкурса „Моят роден край – част 

от Европа утре“ /обявен от 20 април 

до 04 май 2022 г./ 

НЧ „Проф.д-р Ас.Златаров-1927“ – 

с.Смилян 

М.май 2022 г. 75 години Детска градина 

„Славейче“ – гр.Смолян 

Община Смолян, ДГ „Славейче“ 

10-15.05.2022 г. Музейни игри на родолюбието РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян 

11.05.2022 г. Награждаване от конкурси 

„Библиотека на годината“ и 

„Библиотекар на годината“ – 

Професионален празник на 

библиотечните специалисти 

Регионална библиотека „Николай 

Вранчев“ – гр.Смолян 

11.05.2022 г. 180 години от Първото българско 

училище в с.Райково 

НЧ „Орфееви гори-1870“ – 

гр.Смолян, кв.Райково, ОУ „Проф. д-

р Асен Златаров“ – гр.Смолян 

16.05.2022 г. Отчитане на ежегодния Конкурс за 

превод на името на Николай 

Вранчев – патрон на РБ“Н.Вранчев“ 

– гр.Смолян 

Регионална библиотека „Николай 

Вранчев“ – гр.Смолян, 

 

М.май 2022 г. „Смолян – перлата на Родопите“ – 

фото-пленер на фотографи 

Регионална библиотека „Николай 

Вранчев“ – гр.Смолян, 

14-18.05.2022 г. Майски музейни празници - „Нощ в 

музея“ и в Художествената галерия 

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и 

Художествена галерия – Смолян 

17.05.2022 г. „Чилови дни“ – в памет на член-

кореспондента на БАН проф. 

Константин Чилов 

Български лекарски съюз, Кметство 

с.Славейно, НЧ „Съгласие-1883“ – 

с.Славейно 

20.05.2022 г. Обща изложба на смолянските 

художници, посветена на 24 май 

Художествена галерия – Смолян 

М.май 2022 г. Премиера на Фолклорен ансамбъл Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – 



„Родопа“ – гр.Смолян  гр.Смолян 

23.05.2022 г. Честване на юбилярите Кметство с.Арда 

22 и 24.05.2022 г. Концерт на гайдарски оркестър 

„Момчиловци“, по повод неговата 

20-т годишнина  

НЧ „Светлина -1925“ – 

с.Момчиловци 

23-30.05.2022 г. 60 години от създаването на Детска 

градина „Зорница“ – гр.Смолян   

Община Смолян, ДГ „Зорница“ – 

гр.Смолян 

24.05.2022 г. Дeн нa cвeтитe бpaтя Kиpил и 

Meтoдий, нa бългapcĸaтa aзбyĸa, 

пpocвeтa и ĸyлтypa и нa cлaвянcĸaтa 

ĸнижoвнocт"   

Община Смолян, НЧ 

11-28.05.2022 г. 95 години от основаването на 

Народно читалище „Проф.д-р Асен 

Златаров-1927“- с.Смилян 

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1927“ 

 

М.юни 2022 г. Традиции, приемственост, 

наследство“ – изложба и 

представяне на албум, по повод 90 

години от рождението на Петър 

Костадинов и 9 юни – 

Международен ден на архивите 

Държавен архив – гр.Смолян, 

Фотоклуб „Орфей“ – гр.Смолян 

01.06.2022 г. Международен ден на детето. 

Празник за децата и конкурс „Мис и 

Мистър Капчица“ /без конкурсен 

характер/ - гр.Смолян 

 

Концерти и тържества за празника  

Община Смолян, ЦПЛР-ОДК,  

 

 

 

 

НЧ 

02.06.2022 г. Ден на Ботев и загиналите за 

свободата на България. 

Община Смолян, НЧ „Христо Ботев-

1871“- гр.Смолян 

03.06.2022 г. Фестивал за руска песен, поезия и 

танц „Пусть всегда будет солнце“– 

областен етап. 

Община Смолян, НД „Русофили“ 

М.юни 2022 г. 20 години Школа по народно пеене 

„Китка виена“ 

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

гр.Смолян 

М.юни 2022 г. 75 годишен юбилей на Никола 

Пашов – актьор от РДТ „Н.Хайтов“, 

читалищен деец, архивист и 

общественик 

НЧ „Орфееви гори-1870“- гр.Смолян, 

кв.Райково, РДТ „Н.Хайтов“ – 

гр.Смолян, Държавен архив – 

гр.Смолян, КДК – гр.Смолян 

М.юни 2022 г. Концерт-спектакъл на Фолклорен 

ансамбъл „Родопа“ – гр.Смолян за 

празника на Обединения град 

Смолян 

Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – 

гр.Смолян 

М.юни, юли и август Летни занимания за деца в 

културните институции и Народни 

читалища 

РБ „Н.Вранчев“ – гр.Смолян, РИМ 

„Ст.Шишков“ – гр.Смолян, ЦПЛР-

ОДК – гр.Смолян, НЧ 

18.06.2022 г. Празник на обединения град 

Смолян 

Община Смолян 

17-26.06.2022 г. Фестивал на дивите цветя в 

Родопите – с.Смилян, десето 

издание 

Община Смолян, кметство Смилян, 

кметство с. Арда, 

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1927“ 

НЧ „Орфееви гори-1870“ – 

гр.Смолян, НЧ „Извор-1920“ – 

с.Арда, НЧ „България-1937“ – 



с.Могилица  

19.06.2022 г. Честване на Родопското Оборище в 

местността „Св.Дух“ – с.Славейно 

Кметско наместничество с.Славейно, 

НЧ „Съгласие-1883“ – с.Славейно 

23-27.06.2022 г. 

 

Родопи филм фест - Смолян -2022, 

Родопи интернационален 

документален филм фест - Преглед 

на творчеството на млади филмови 

дейци 

Община Смолян, Фондация РИФЕ – 

гр.София   

24-26.06.2022 г. Национален фолклорен конкурс с 

международно участие „С песните 

на Георги Чилингиров“ – 

с.Полковник Серафимово 

Община Смолян, кметство 

Полковник Серафимово, НЧ „Отец 

Паисий-1926“ 

25 -26.06.2022 г. Национален гайдарски събор и 

откриване на обществена колекция 

“Гайдата - древна и вечна“ 

Община Смолян, Кметство 

с.Стойките, НЧ „Пробуда-1903“-  

с.Стойките 

26.06.2022 г. Национален фолклорен конкурс 

„Изворен глас“ – с.Смилян, десето 

издание 

Община Смолян, кметство Смилян, 

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1927“ 

29.06.2022 г. Честване паметта на полк. 

Владимир Серафимов и загиналите 

във войните в село Полковник 

Серафимово-тържествена проверка-

заря. 

Община Смолян, кметство 

Полковник Серафимово, НЧ „Отец 

Паисий-1926“ 

11-22.07.2022 г. Лятна школа „Ваканция в музея – 

научи българското“ 

РИМ „Стою Шишков“ – гр.Смолян 

11-13.07.2022 г. Празник Курбан Байрам Община Смолян и Кметства 

14.07.2022 г. Преглед на старата градска песен – 

участие на НЧ и пенсионерски 

клубове от Община Смолян  

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

гр.Смолян 

18.07.2022 г. Отбелязване на 185 години от 

рождението на Васил Левски 

Община Смолян, ППМГ „Васил 

Левски“ 

02-04.08.2022 г. „Музей, изкуство, развлечение“ - 

летни музейни вечери 

РИМ „Стою Шишков“ – гр.Смолян 

06 и 07.08.2022 г. Национален тракийски събор за 

отбелязване на 119 години от 

Илинденско-Преображенското 

въстание - тържествена проверка-

заря 

Община Смолян, кметство с. 

Славейно, Съюз на тракийските 

организации,  НЧ „Съгласие-1883“, 

ГПК „Мурджов пожар“ 

 

30 и 31.08.2022 г. 

Гайдарско надсвирване в с. Гела и 

Традиционен родов събор 

„Илинден“ 

Община Смолян, кметство с. Широка 

лъка 

07.07.2022 г. Празник на Горно Райково –  

/ „Св.Неделя“/ 

НЧ „Балкански просветител-1871“- 

гр.Смолян 

23-24.07.2022 г. Традиционен събор Илинден Община Смолян, НЧ „Развитие“, ГК 

„Сакарка“ – с.Левочево 

23.07.2022 г. Национален конкурс „С песните на 

Надежда Хвойнева“  

Община Смолян, НЧ „Развитие“, ГК 

„Сакарка“ – с.Левочево 

30.07.2022 г. Гостуваща изложба – на скулптура 

Павел Койчев, куратор Петър 

Пиронков 

Художествена галерия - Смолян 

31.07.2022 г. 110 години от рождението на 

големия средпородопски краевед, 

НЧ „Съглъсие-1883“ – с.Славейно 



общественик и просветен деятел 

Петко Тодоров Карапетков 

06-07.08.2022 г. Национален тракийски събор за 

честване 119 години от Илинденско-

Преображенското въстание 

Община Смолян, Съюз на 

тракийските дружества в България, 

Кметско наместничество с.Славейно, 

НЧ „Съгласие-1883“,ГПК „Мурджов 

пожар“ – с.Славейно“  

07.08.2022 г. Събор „Хайдушки поляни“ Община Смолян, кметство Кутела, 

кметство Момчиловци, кметство 

Виево, кметство Славейно, кметство 

Петково, кметство Соколовци 

14.08.2022 г. Честване паметта на Капитан Петко 

войвода и загиналите във войните в 

село Широка лъка - тържествена 

заря-проверка 

Община Смолян, кметство с. Широка 

лъка 

25.08.2022 г. 105 години от първото 

Туристическо дружество в Райково 

НЧ „Орфееви гори-1870“ – 

гр.Смолян, кв.Райково и 

Туристическо дружество „Карлък“ – 

гр.Смолян 

01.09.2022 г. Обща изложба на уредниците от 

Художествена галерия - Смолян 

Художествена галерия - Смолян 

….09.2022 г. Международен фестивал на 

киселото „Традициите на Родопите“ 

– с.Момчиловци“ 

Министерство на туризма, Община 

Смолян, Кметство с. Момчиловци, 

Областна администрация - Смолян, 

„Деми Травел“ ЕООД, „Брайт Деъри“ 

15.09.2022 г. „Честит първи учебен ден!“ Община Смолян 

….09.2022г. Първи етно-рок фестивал Община Смолян 

16.09.2022 г. Европейски дни на културното 

наследство“ - Отворени врати 

Художествена галерия – гр.Смолян 

22.09.2022 г. Отбелязване на Деня на 

Независимостта 

Община Смолян 

22.09.2022 г. 75 години от рождението на 

Димитър Мариновски – краевед, 

писател, общественик 

НЧ „Съгласие-1883“ – с.Славейно 

24-30.09.2022 г. Европейски дни на наследството РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян, 

Художествена галерия – гр.Смолян, 

РБ „Н.Вранчен“- гр.Смолян, НЧ 

01.10.2022 г.  Ден на възрастните хора, на 

музиката и поезията - Празнични 

концерти 

Община Смолян, ЧН 

01-30.10.2022 г. Традиционен празник на 

смилянския фасул, XIX издание 

Община Смолян, кметство Смилян, 

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1927“  

03-07.10.2022 г. Международен театрален фестивал 

за детска и младежка публика 

„Забранено за възрастни“, 

единайсто издание 

Община Смолян, Фондация „За 

Родопите“ 

М.октомври 2022 г. „Бележита личност от моето 

родословие“ – ученически конкурс 

за написване кратко съчинение в 

чест на 21 октомври – Празник на 

град Смолян 

Регионална библиотека „Николай 

Вранчев“ – гр.Смолян 

М.октомври 2022 г. На чаша чай със Светозар НЧ „Балкански просветител-1871“ – 



Казанджиев – писател, творческа 

среща по повод 70–т годишнината 

от рождението му 

гр.Смолян 

01-03.10.2022 г. Национален Празника на поезията – 

Смолян-2022  

Община Смолян, Съюз на 

българските писатели, Клуб на 

дейците на културата – гр.Смолян 

11-16.10.2022 г. XVIII-то издание на традиционна 

изложба „Родопски занаятчии“ 

НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян 

11-21.10.2022 г. Програма „Музеят в Смолян 

изпълва 70“ 

РИМ „Стою Шишков“ – гр.Смолян 

М.октомври 2022 г. „110 години от освобождението на 

Родопите“- Изложба 

Държавен архив – гр.Смолян 

10-20.10.2022 г. Изложба-базар на еко продукти, 

произведени в с.Кошница 

НЧ „Братан Шукеров-1959“- 

с.Кошница 

21.10.2022 г. Празник на Община Смолян – 110 

години от Освобождението на 

Родопите. 

Община Смолян 

01.11.2022 г. Ден на народните будители Община Смолян, НЧ 

01-30.11.2022 г. Честване на юбилейни годишнини 

на деятели, настоятели, 

художествени ръководители  и 

самодейци 

НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр.Смолян 

М.ноември 2022 150 години Народно читалище 

„Екзарх Стефан-1872“ – с.Широка 

лъка 

Кметство с.Широка лъка, НЧ „Екзарх 

Стефан-1872“ – с.Широка лъка 

29.10-03.11.2022 г. Празнична „Хороводна повеселка“ – 

18 години клуб „Хоро“ при НЧ 

„Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян. 

НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. 

Смолян 

14.11.2022 г. Нощ на театрите  РДТ „Николай Хайтов“ – Зала 1 и 

Зала 2 

21.11.2022 г. Ден на християнското семейство Община Смолян, НЧ 

03.12.2022 г. Запалване на светлините на 

коледната елха на площад 

„България“ 

Община Смолян, ЦПЛР-ОДК, Детски 

градини 

….12.2022 г. Конкурс за най-атрактивен снежен 

човек и изготвяне на родопски 

сурвачки. 

НЧ „Наука-1928“ – с.Солища 

14.12.2022 г. Запалване светлините на коледната 

елха на площад „Възраждане“- 

гр.Смолян 

НЧ “Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян 

14-25.12.2022 г. Коледни концерти Община Смолян, НЧ  

25.12.2022 г. Коледари 

 

НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – 

с.Широка лъка 

31.12.2022 г. Новогодишен празник - посрещане 

на 2023 година., 

Община Смолян, Кметства и НЧ 

  

Празници на кметства и населени 

места 

 

 

 

 

13.03.2022 г. Тодоровден Община Смолян, кметство 

с.Момчиловци, НЧ „Светлина-1925“- 

с.Момчиловци, Дружество на 



конярите в с. Момчиловци 

12.03.2022 г. Тодоровден Община Смолян, кметство Смилян, 

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1927“ 

м.май 2022 г. Празник на село Требище Община Смолян, кметство Требище 

24.04.2022 г. Празник на село Река Община Смолян, кметство Река 

07.05.2022 г. Празник на село Градът Община Смолян, кметство Градът 

24.05.2022 г. Празник на село Търън Община Смолян, кметство Търън и 

НЧ „Светлина-1937“ – с.Търън 

21.05.2022 г. Празник на село Тикале Община Смолян, кметство Тикале 

21.05.2022 г. Празник на село Момчиловци - Св. 

Св. Константин и Елена 

Община Смолян, кметство 

с.Момчиловци, НЧ „Светлина-1925“- 

с.Момчиловци 

29.06.2022 г. Празник на с.Стойките Кметство Стойките, НЧ „Пробуда-

1903“-с.Стойките 

29.05.2022 г. Празник на село Виево Община Смолян, кметство Виево, НЧ 

„Искра-1957“ 

26.05.2022 г. Празник на село Белев дол Община Смолян, кметство Петково 

01.07.2022 г. Празник на село Горна Арда Община Смолян, кметство Арда 

07.05.2022 г. Празник на село Кошница - Предой Община Смолян, кметство Смилян 

М.май 2022 г. Празник на село Букаците, село 

Липец 

Община Смолян, кметство Смилян 

06.08.2022 г. 

 

Празник на село Арда Община Смолян, кметство с.Арда, 

НЧ „Извор-1920“ – с.Арда 

М.май 2022 г. Празник на село Сивино Община Смолян, кметство Сивино 

04.06.2022 г. Празник на село Стража Община Смолян, кметство Стража 

12.06.2022 г. Празник на село Катраница Община Смолян, кметство Катраница 

04.06.2022 г. Празник на село Селище Община Смолян, кметство Еленска 

28.05.2022 г. Празник на село Могилица Община Смолян, кметство Могилица, 

НЧ „България-1937“ - Могилица 

18.06.2022 г. Празник на село Кутела Община Смолян, кметство Кутела,  

НЧ „Зора-1956“ 

….06.2022 г. Празник на село Еленска Община Смолян, кметство Еленска 

….06.2022 г. Празник на село Буката Община Смолян, кметство Могилица 

29.06.2022 г. Празник на село Соколовци-

Петровден 

Община Смолян, кметство 

Соколовци 

24-25.06.2022 г. Празник на село Полковник 

Серафимово-Петровден 

Община Смолян, кметство 

Полковник Серафимово, НЧ „Отец 

Паисий-1926“ 

29.06.2022 г. Празник на село Бостина-Петровден Община Смолян, кметство Бостина, 

църковно настоятелство 

09.07.2022 г. Празник на народното творчество и 

занаяти в с.Могилица 

Община Смолян, Кметство 

с.Могилица, НЧ „България-1937“ – 

с.Могилица 

М.юли 2022 г. Празник на с.Солища / Св.Неделя/ Кметство с.Широка лъка, ГПК 

„Карлък, СС „Солища“ и НЧ „Наука-

1928“ – с.Солища 

10.07.2022 г. Празник на село Петково-Петровден Община Смолян, кметство с.Петково 

23.07.2022 г. Празник на село Дунево- 

„Св.пророк Илия“  

Община Смолян, кметство Дунево 

23-24.07.2022 г. Празник на с.Левочево Община Смолян, НЧ „Развитие-

1919“- с.Левочево 

01.08.2022 г. Празник на с.Чокманово, събор Община Смолян, кметство 



Илинден с.Чокманово, НЧ „Христо Ботев-

1892“- с.Чокманово 

30 и 31.07.2022 г. Празник на село Мугла-Среде лято 

и Среща събор 

Община Смолян, кметство с.Мугла 

26.08.2022 г. Туристически събор при изворите 

на река Арда  

Община Смолян, кметство с.Арда 

 

 

М.октомври 2022 г. село Горово Община Смолян, кметство Смилян 

15.08.2022 г. Празник на село Широка лъка-

Успение на Пресвета Богородица 

Община Смолян, кметство с.Широка 

лъка 

07.08.2022 г. Празник на с.Гела – Родов събор 

Илинден 

Община Смолян, НЧ „Съзнание-

1929“- с.Гела 

10.09.2022 г. Празник на село Подвис Община Смолян, кметство с.Подвис 

М.август 2022 г. Празник на село Лъка Община Смолян, кметство с.Лъка 

М.октомври 2022 г. Празник на село Чеплетен Община Смолян, кметство с.Смилян 

29.10.2022 г. Празник на село Вълчан и село 

Змиево 

Община Смолян, кметство с.Смилян, 

НЧ „Проф.д-рАс.Златаров-1927“- 

с.Смилян 

 Юбилейни и кръгли годишнини 

на културни институции, 

читалища и  учебни заведения - 

3 юбилея и 10 кръгли годишнини 

 

160 години от основаването на ОУ 

„Стою Шишков“ – гр.Смолян – 

18.03.2022 г. 

150 години Народно читалище 

„Екзарх Стефан-1872“ – с.Широка 

лъка – м.ноември 2022 г. 

130 г. от основаването на Народно 

читалище „Христо Ботев-1892“ – 

с.Чокманово 

95 години от основаването на 

Народно читалище „Проф.д-р Асен 

Златаров-1927“- с.Смилян 

85 години от основаването на 

Народно читалище „България-

1937“- с.Могилица 

85 години от основаването на 

Народно читалище „Светлина-

1937“- с.Търън 

75 години от създаването на Детска 

градина „Славейче“ – гр.Смолян – 

м.май 2022 г. 

65 години от основаването на 

Народно читалище „Искра-1957“- 

с.Виево 

60 години от създаването на Детска 

градина „Зорница“ – гр.Смолян – 

23-30.05.2022 г. 

 60 години от откриването на 

Учителски институт – Смолян, сега 

филиал на ПУ „Паисий 

 



хилендарски“ – гр.Пловдив 

 50 години НУФИ „Широка лъка – 

с.Широка лъка – 07.05.2022 г. 

 

 20 години школа по народно пеене 

„Китка виена“ – НЧ „Кирил 

Маджаров-1866“ – гр.Смолян 

 

 20 години от създаването гайдарски 

състав - НЧ „Светлина – 1925“– 

с.Момчиловци“ 

 

 

Забележка: Община Смолян и преките организатори си запазват правото да извършват 

промени в хода на осъществяване на програмата. 

Телефон за контакти: 0301 / 67 654 

 

 

 

  


