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                                                                                                                     Приложение № 1 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В  

ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2010 ГОДИНА 
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян за 2010 година 
се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, възоснова на 
направените от читалища в Община Смолян предложения за дейността им през 2010 година и е 
съобразена със стратегическите документи за развитие на община Смолян. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян 
за 2010 г. цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и утвърждаване на читалищата 
като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Община Смолян, 
региона и България в процесите на всеобхватна глобализация. 

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности. 
 
 
 

Раздел І.  РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 
 

В Община Смолян са съдебно регистрирани общо 34 читалища, а 30 от тях са регистрирани 
в Регистъра на народните читалищата в Министерство на културата. 28 читалища са 
субсидираните с държавна субсидия за 2009 г. с общата сума от 308 016 лв. Тази сума се получава 
за 51 бройки субсидирана численост, 3 от които се отделят за Регионален експертно-консултантски 
и информационен център “Читалища”- Смолян.  

Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните 
читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на 
финансите и НСОРБ “Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата”. А за 
да бъде този механизъм адаптиран към местните условия и съобразен със спецификата на 
функциониране на читалищата в нашата община изключително ползотворно е партньорството 
между Община Смолян и Общинския читалищен съвет с председател Христо Гиневски. Оказа се, 
че постигнатото в това сътрудничество разпределение на субсидиите стана водеща практика за 
много други общини от Смолянска област. 

Решен е и въпросът със собствеността на читалищата: през 2000 година с решение на 
Общински съвет – Смолян безвъзмездно е отстъпено на читалищата правото на ползване върху 
сградите. Общината съвместно с читалищните ръководства чрез собствени финанси и в 
партньорство с Министерство на културата и Министерство на труда и социалната политика, както 
и с неправителствения сектор, постоянно полага грижи за промяна на фасадите на читалищните 
сгради и модернизиране на материалната им база. 

В Община Смолян има над 3000 читалищни членове. Във всички читалища има библиотеки, 
работят активно общо 89 постоянни художествени колективи с 1400 самодейци,  които имат над 
600 читалищни, общински, национални и международни изяви за година. Сформирани са 143 
школи по изкуствата, клубове и кръжоци с 1329 участници в тях. Уредени са 30 музейни и 
галерийни сбирки. Защитени са и се работи по 20 проекта. В субсидираните читалища на Община 
Смолян има общо 47 щатни и 67 хонорувани бройки. 

Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в Общината би 
довел до следния извод: народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на 
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местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не 
само като културни центрове, но и като такива на гражданското общество.  

56 % от всички мероприятия в Културния календар на Община Смолян за 2009 г. са 
реализирани от читалищата в Общината. Нещо повече – по всички съвременни насоки за  развитие 
на читалищното дело у нас, свързани с новите предизвикателства и европейското членство на 
страната ни, водещите читалища на Община Смолян вече работят и имат конкретни достижения: 

  
• Съхраняването на националните традиции и идентичност е изискване на нашата културна 

политика, която читалищата осъзнават и развиват масово, разнообразно и на все по-високо 
художествено равнище; 

 
• Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активизират гражданското общество, 

опитвайки се да работят по най-актуалните обществени проблеми, например социално-
икономическите. Реализират се читалищни проекти, свързани с безработните, криминално-
проявените, самотните майки, бездомните, алтернативния семеен бизнес, възрастните хора, 
занаятчийското производство и др.; 

 
• За всички читалища вече е ясно, че проектите са допълнителен източник за финансиране на 

читалищната дейност. Утвърдена практика е Община Смолян да финансира читалищните 
проекти, които са достатъчно значими, за да станат част от Културния календар на Общината. 
Общата сума за финансиране на читалищни проекти за миналата 2009 г. е близо 30 000 лв. от 
разходвани общо 132 000 лв. по перото “Културен календар”; 

 
• В Община Смолян проблемът със затвореността на читалищата никога не е стоял. Читалищната 

дейност никога не е била само за читалищните членове и самодейците, но и за много широк 
кръг хора – пенсионери, хора с увреждания и други в неравностойно положение, учащите се. 
Радваща е и активната връзка между читалищата и други културни институти – Исторически 
музей “Стою Шишков”, Държавен архив – Смолян, Регионална библиотека “Н. Вранчев”, 
Родопски драматичен театър “Н. Хайтов”, ДАНПТ “Родопа”, ДЮФА “Орфей”, Клуб на дейците 
на културата и др., а много радващи са връзките и между самите читалища; 

 
• Създаването на международни културни връзки вече е приоритет за читалищата в Община 

Смолян. Те могат да се похвалят с трайни и ползотворни контакти с Гърция, Турция, 
Македония, Италия, Унгария, Германия, Англия, Испания и др. Община Смолян оказва 
съдействие на читалищата при реализирането и укрепването на нови и съществуващи вече 
контакти. 

 
Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на проблемите 

пред читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен потенциал. Такива са: 
• обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги,  
• привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на социалния 

състав,  
• квалификация на кадрите и  
• нов тип мениджмънт.  
Решаването на други проблеми изисква активното партньорство с местните власти, 

Министерството на културата и Министерството на труда и социалната политика. Такива са: 
• остарялата материално-техническа база и отдавнашния недостиг на средства за ремонт и 

поддръжка.  
Отделянето на средства от местните дейности на Общината в активно партньорство с 

Министерството на труда и социалната политика и министерство на културата дава възможност да 
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бъдат ремонтирани и модернизирани голям брой читалищни сгради. По проект „Красива 
България” за периода 2003 – 2009 г. бяха изпълнени ремонти в читалищата: „Орфееви гори” – 
Смолян, кв. Райково на два етапа, „България” – с. Могилица, „Зора” – с. Кутела, „Светлина – с. 
Момчиловци, „Искра” – с. Виево, „Просвета” – с. Бостина на обща стойност 801 582.80 лв. А с 
целеви средства на Община Смолян от местни приходи и на Министерство на културата, със 
специалното внимание на Стефан Данаилов, в читалище „Балкански просветител” – Смолян, кв. 
Райково бяха извършени ремонти и реконструкции на обща стойност близо 120 000 лв. 

• компютъризацията на читалищата и въобще модернизацията на движимата материална 
база чрез допълваща субсидия от Министерство на културата 

• осигуряване от Министерството на културата на възможност за ежегодно увеличаване 
на субсидираните бройки или увеличаване на базата за една щатна бройка, за да е 
възможна финансова подкрепа на нови дейности и възобновили дейността си читалища.  

 
 
Раздел ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Утвърждаване на читалищата в Община Смолян като жизнени и функционални културно-
просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Общински план за развитие на Община Смолян (2007 – 2013 г.)  
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот  
Цел 5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности  
Мярка 1: Съхраняване на културната идентичност 

 
2. Общи цели на Общинската администрация – Смолян за 2008 – 2013 година.  

Цел 5: развитие на образованието и културата. 
 
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Смолян за реализиране 
на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с 
културните параметри на общината и придаващи съвременна визия на читалищната 
дейност. 

        
Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и        
популяризиране на българските културни традиции и наследство. 
 
Приоритет 2: Привеждане на читалищната дейност в съответствие с         
изискванията на новия Закон за народните читалища. 
 
 

2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери, като 
социалната и информационно-консултантската, както и в приоритетни области за 
обществено-икономическото развитие на региона. 

        
Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и контакти, 
успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалищата 



 4 

за социалната и културна интеграция на различни социални общности, включително 
такива в риск, неравностойно положение, етнически общности и др. 
 
Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на 
гражданското общество, участие в разработването на местни стратегии и превръщане 
на читалищата във фактор на обществения диалог и обществените форуми.  
 
Приоритет 3:  Изграждане на информационни центрове, провеждане на обучителни 
програми и програми за социална рехабилитация, културотерапия и превенция. 
 
Приоритет 4:  Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и 
атракции. 
  
 

3.   Насърчаване на трансграничното сътрудничество. 
        
Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни контакти и 
участие на читалищата в културни мрежи. 
 
Приоритет 2: Участие в интеграционните процеси и засилване на междукултурния 
диалог. 
 
 

4.  Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 
 
 
Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
 
ЯНУАРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 162 години от рождението на Ботев – патронен 
празник на НЧ „Христо Ботев”  

06.01 НЧ “Христо Ботев” –                        
Смолян 

Ден на театър „Изгрев” – Първи Среднородопски театър в 
НЧ „Орфееви гори” 

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

Начало на Програма „Афтентичен фолклор – символиката и 
стилизацията в украсата на сивинските чорапи и терлици” – 
съботни седенки за обучение за изработване на 
традиционните изделия  

10.01. НЧ „Ив. Вазов” –               
с. Сивино 

„Празник на зимата” в с. Търън 11.01. НЧ „Светлина” – с. Търън 
Честване на традиционния празник “Бабин ден” 21.01. НЧ от Община Смолян 
Откриване на ТИЦ към НЧ ”Светлина” –                            с. 
Момчиловци по проект „Активни граждански общности 
чрез читалищата в България” 

30.01. НЧ „Светлина” –                          
с. Момчиловци 

Създаване на интернет центрове по програма „Глобални 
библиотеки” в читалищните библиотеки в НЧ „Светлина” – 
с. Момчиловци и НЧ „България” с. Могилица  

 НЧ „Светлина” –                         
с. Момчиловци 
НЧ „България” –                        
с. Могилица 

Ежеседмични сбирки на Клубове „Хоро” в Могилица  НЧ „България” –                                              
с .Могилица 
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ФЕВРУАРИ 

 
МАРТ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване Ден на самодееца 01.03. НЧ от Община Смолян 
Честване 85 години от основаването на НЧ „Светлина”  с. 
Момчиловци и 60 години художествена самодейност в 
Момчиловци 

01.03. НЧ„Светлина” –                            
с. Момчиловци 

Честване Националния празник на Република България 03.03. НЧ от Община Смолян 
Честване 170 г. от рождението на Никола Славов – четник в 
четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, роден в 
Петково 

04.03. НЧ „Хр.Попконстантинов”–                        
с. Петково 

Кукерски празник „Песпонеделник” в Широка лъка 6-
7.03. 

НЧ „Екзарх Стефан” –         
с. Широка лъка 

Честване Международния ден на жената – 8 март 08.03. НЧ от Община Смолян 
Фолклорни концерти в Дома за стари хора – с. Фатово 08.03. НЧ ”Отец Паисий” –                        

с. Полк. Серафимово 
Пролетни празници 22.03. НЧ от Община Смолян 
Честване 120 г. от рождението на Чудомир – театрално 
представление в НЧ „Ас. Златаров” - Смилян 

25.03. НЧ „Ас. Златаров”–                         
с. Смилян 

Честване Международния ден на театъра в НЧ                       
„К. Маджаров”  

26.03. НЧ „К. Маджаров” – Смолян, 
кв. Устово 

Концерт на Смесен хор при НЧ „Хр. Ботев” 30 03. НЧ “Христо Ботев”- Смолян 

АПРИЛ 
Дейност  Срок Организатори 

Честване на 1 април – Ден на хумора 01.04. НЧ от Община Смолян 
Великденски празници 04.04. НЧ от Община Смолян 
Честване международния ден на здравето в с. Арда 07.04. НЧ „Извор” – с. Арда 

Дейност  Срок Организатори 
Литературно четене, посветено на Деня на влюбените и 
Трифон Зарезан 

11.02. НЧ „Орфееви гори” – 
Смолян, кв. Райково 

„Момчиловските златни сватби – 2010” 13.02. НЧ„Светлина” –                             
с. Момчиловци 

„Красив роман е любовта” – концерт в НЧ „Хр. Ботев” 14.02. НЧ “Христо Ботев”- 
 Смолян 

„Как да съхраним любовта” – честване на юбилейни 
годишнини от сключване на бракове и Деня на влюбените в 
Сивино 

14.02. НЧ „Ив. Вазов” –                         
с. Сивино 

Народен празник „Сирни заговезни-Прошка” 14.02. НЧ от Община Смолян 
Честване 137 години от обесването на Васил Левски  19.02. НЧ от Община Смолян 
Честване традиционния празник Тодоровден 20.02. НЧ от Община Смолян 
Паметна вечер за Захари Рашев в НЧ „Хр. Ботев” 22.02. НЧ “Христо Ботев” –                        

Смолян 
Честване 175 г. от рождението на Стою Бобутанов и 165 г. 
от рождението на Данаил Костов – основатели на читалище 
„Балкански просветител” 

22.02. НЧ „Балкански просветител” 
Смолян,  

кв. Райково 
Честване делото на Ангел Кацаров – виден читалищен 
председател и строител на НЧ  „Хр. Ботев” 

25.02. НЧ “Христо Ботев” –                        
Смолян 
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Седмица на детската книга и изкуствата за деца 12-18 НЧ от Община Смолян 
Честване 130 години от рождението на Н. Филипов – виден 
просветен деец, създател на Райковската гимназия 

19.04. НЧ „К. Маджаров” – Смолян, 
кв. Устово 

Честване 85-годишнината на Анастас Шукеров – 
дългогодишен председател на НЧ „Просвета” –                       
с. Бостина 

22.04. НЧ „Просвета” – с. Бостина 

Честване Световния ден на младежката активност в НЧ 
„Балкански просветител” 

23.04. НЧ „Балкански просветител” 
– Смолян, кв. Райково 

Честване 25 години на формация „Шемет” в                              
НЧ „Орфееви гори” 

24.04. НЧ „Орфееви гори” – 
Смолян, кв. Райково 

МАЙ 
Дейност  Срок Организатори 

„Здравословният начин на живот и правилното хранене – 
гаранция за дълъг живот” – юбилейно тържество на 
столетник от Сивино  

05.05. НЧ „И. Вазов” – с. Сивино 

Честване на 6 май – Ден на храбростта и  традиционните 
празници Гергьовден и Адрелез 

06.05. НЧ от Община Смолян 

Честване традиционния празник на с. Кошница „Предой” 08.05. НЧ ”Бр. Шукеров” –                        
с. Кошница 

Честване 9 май – Ден на Европа и победата над 
хитлерофашизма 

09.05. НЧ от Община Смолян 

Честване 190 г. от рождението на К. Белковски, 180 г. от 
рождението на К. Дъновски и 205 г. от рождението на 
Хаджи Чоню 

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

„Родопски чанове” – фолклорен концерт в НЧ                      
„Хр. Ботев” 

11.05 НЧ “Христо Ботев” –Смолян 

Честване Деня на читалищата и библиотеките 12.05. НЧ от Община Смолян 
Честване на традиционния празник „Спасовден” 13.05. НЧ от Община Смолян 
Честване традиционния празник на с. Сивино „Предой” 15.05. НЧ „И. Вазов” – с. Сивино 
„Живите съкровища на родния край – послание към 
бъдещето” – краеведски форум с научни доклади, 
съобщения, презентации, есета, фотографски, 
художествени и етнографски изложби, храна за столетници 

15.05. НЧ „Г.С.Раковски”–                          
с. Мугла 

„Чилови дни” – в памет на проф. д-р Константин Чилов и 
честване 125 г. от рождението на видния общественик, 
дарител и индустриалец Никола Чилов 

14-16  НЧ „Съгласие” –                             
с. Славейно 

Културни празници на с. Момчиловци 
„Св. Св. Константин и Елена” – празник на с. Момчиловци 

21-24 
 

НЧ „Светлина” –                            
с. Момчиловци 

Празник на с. Търън 23-24 НЧ „Светлина” – с. Търън 
Честване 140 години училище в с. Арда 24.05. НЧ „Извор” – с. Арда 
Честване 24 май – Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост 

24.05. НЧ от Община Смолян 

Изложба „Книга с автограф” в НЧ „К. Маджаров” 26.05. НЧ „К. Маджаров” – Смолян, 
кв. Устово 

Честване традиционния празник на с. Виево 29.05. НЧ „Искра” – с. Виево 
„Предой” –  традиционен празник на с. Арда 29.05. НЧ „Извор” – с. Арда 
Народно веселие „На хорището Св. Св. Константин и 
Елена” пред НЧ „Орфееви гори” 

29.05. НЧ „Орфееви гори” – 
Смолян, кв. Райково 

Втори Родопски здравен събор  НЧ „България” – с.Могилица 
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ЮНИ 
Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 юни – Ден на детето 01.06. НЧ от Община Смолян 
Честване 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за България 02.06. НЧ от Община Смолян 
Честване празника на с. Белев дол 03.06. НЧ “Светлина” –                             

с. Белев дол 
„Родопското Оборище” – митинг-тържество в местността 
край с. Славейно 

05.06. НЧ „Съгласие” –                             
с. Славейно 

Честване традиционния празник на с. Катраница 05.06. НЧ „Бр.Шукеров” –                     
с. Катраница 

Честване международния ден за опазване на околната среда 
в с. Арда – поход до Светилището 

6-
7.06. 

НЧ „Извор” – с. Арда 

Годишни музикални продукции на Детска музикална школа 
при НЧ „Хр. Ботев” 

7-
10.06. 

НЧ “Христо Ботев” –                    
с. Смолян 

Честване 185 г. от рождението на   
Константин Манолов (1825-1894) – свещеник, баща на 
Христо Попконстантинов 

08.06. НЧ „Хр.Попконстантинов”– 
с. Петково 

Честване празника на с. Тикале 12.06. НЧ „Светлина” – 
с. Тикале 

Представление на Детския музикален театър при                    
НЧ „Хр. Ботев” 

14.06. НЧ “Христо Ботев” –Смолян 

„Ваканция в читалището – обичам да чета” – лятно 
училище за деца от начален курс 

15.06. 
– 

 15.08 

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

Конкурс за рисунка „Минало, настояще и бъдеще на моето 
родно село Смилян” – в чест на 75 г. от рождението на 
проф. Никола Гелов 

16.06. НЧ „Ас. Златаров”–                        
с. Смилян 

Премиера на Оперетния театър при НЧ „Хр. Ботев” 22.06. НЧ “Христо Ботев” – Смолян 
Честване 170 години от рождението на Гавраил Попянков – 
учител, свещеник и първи архиерейски наместник в Смолян 

24.06. НЧ „Балкански просветител” 
Смолян,                кв. Райково 

„Еньовден” – екскурзия за събиране на билки в околностите 
на с. Арда и беседа от билкар 

24.06. НЧ „Извор” – с. Арда 

„Родопско дълголетие” – празник и общоселски курбан на 
с. Кутела 

26.06. НЧ „Зора” – с. Кутела 

„Петровден” – празник на с. Бостина 26-27 НЧ „Просвета” – с. Бостина 
Празник на народното творчество – с. Могилица 26-27 НЧ „България”–                            

с. Могилица 
„Петровден” – празник на с. Полковник Серафимово 26-27 НЧ„Отец Паисий” –                      

с. П. Серафимово 
Честване на празника на с. Соколовци „Петровден” 29.06. НЧ ”Просвета”–                             

с. Соколовци 
Честване 80-годишнината на художника Марко Стойчев – 
откриване на 13-тата му самостоятелна изложба и 
представяне на нова книга 

30.06. НЧ „Орфееви гори” – 
Смолян, кв. Райково 

 
ЮЛИ 

Дейност  Срок Организатори 
Празник на с. Стойките.  
Честване 120 г. от рождението на Стефан Чернев, убит при 
защитата на Елешница през 1912 г. 

03.07. НЧ „Пробуда” –                               
с. Стойките 
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Празници на Райково  
Викторина „Познаваме ли историята на Райково”, Изложба 
на райковски художници-юбиляри –                     доц. Д. 
Главчев, М. Стойчев и А. Главчев,  
Храмов празник на Райково „Св. Неделя” 

05-07 НЧ „Балкански просветител” 
Смолян,                    кв. 

Райково 

Традиционен празник на с. Турян 
Честване 100 г. от рождението на Димитър В. Димитров, 
съавтор на „Миналото на Турян” 

10.07. НЧ – с. Турян – филиал на 
НЧ „Хр. Ботев” –  Смолян 

Празник на с. Петково 12.07. НЧ „Хр.Попконстантинов”–                      
с. Петково 

V Национален конкурс „С песните на Надежда Хвойнева” 17-18 НЧ “Развитие” –                           
с. Левочево 

„Илинден” – традиционен събор на с. Левочево, среща на 
набор`1960 и родови срещи 

18.07. НЧ “Развитие” –                            
с. Левочево 

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

Концерт на Формация „Балканика” при НЧ   
„Хр. Ботев” 

27.07. НЧ “Христо Ботев”–  Смолян 

Празник на с. Чокманово.  
Честване 75 г. от съграждането на храм                              
„Св. Архангел” в с. Чокманово 

31.07. НЧ “Христо Ботев” –                   
с. Чокманово 

VІІІ Гайдарско надсвирване с международно участие – Гела 
2010 

31.07. НЧ „Съзнание” – с. Гела 

 
 
АВГУСТ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 90 години на НЧ „Извор” – с. Арда 01.08. НЧ „Извор” – с. Арда 
Честване 90 години на НЧ „Хр. Ботев” – с. Чокманово 01.08. НЧ “Хр.Ботев” –                               

с. Чокманово 
„Илинден” – традиционен родов събор на с. Гела 01.08. НЧ „Съзнание” – с. Гела 
Събор „Среща под родно небе” – празник на с. Мугла 01.08. НЧ “Г.С.Раковски”–                      

с. Мугла 
„Среде лято” – традиционен обичай на с. Мугла 02.08. НЧ “Г.С.Раковски” –                     

с. Мугла 
Честване 107 г. от Илинденско-Преображенското въстание 
и 130 г. от рождението на знаменосеца и подвойвода на 
Среднородопската чета Никола Шишманов в с. Славейно 

07-08 НЧ „Съгласие” –                               
с. Славейно 

Традиционен празник на Арда и арденските родове 07.08. НЧ „Извор” – с. Арда 
Събор „Хайдушки поляни” – родови срещи 14.08. НЧ „Зора” – с. Кутела 
Общоселски събор „Бащино огнище – 2010” в Смилян 28.08. НЧ„Ас. Златаров”–                           

с. Смилян 
 
СЕПТЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Курс по компютърна грамотност в НЧ „Отец Паисий – с. 
Полк. Серафимово 

07.09. НЧ “Отец Паисий” –                         
с. Полк. Серафимово 

„Кръшно се хоро вие” – празнуване на рождения ден на 
Клуб „Веселие” – с. Арда 

20.09. НЧ „Извор” – с. Арда 

Честване 130 години от рождението на Н. Филипов – виден 20.09. НЧ „Балкански просветител” 
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просветен деец, създател на Райковската гимназия Смолян,                 кв. 
Райково 

Честване 22 септември – Ден на независимостта на 
България 

22.09. НЧ от Община Смолян 

Честване 27 септември – международен ден на туризма – 
среща със Сдружението за местни инициативи за 
развитието на туризма в Арда 

27.09. НЧ „Извор” – с. Арда 

 
ОКТОМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 1 октомври – Ден на възрастните хора 01.10. НЧ от Община Смолян 
Честване традиционния празник на с. Подвис 18.10. НЧ “Момчил юнак” с.Подвис 
Седмица на родопдсия фолклор в с. Арда – гостува Валя 
Балканска 

18-24 НЧ „Извор” – с. Арда 

Честване 90 години хорово изкуство в Смолян и                   
НЧ „Хр. Ботев” 

19.10. НЧ “Христо Ботев” –Смолян 

Честване 90 г. от рождението на Джани родари  с децата в 
НЧ „К. Маджаров” 

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

„Празнично хоро” – шести рожден ден на Клуб „Хоро” при 
НЧ „Орфееви гори” 

29.10. НЧ „Орфееви гори” – 
Смолян, кв. Райково 

Честване 175 г. от рождението на Хаджи Христо 
Попгеоргиев 

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

Празник на смилянския фасул 30.10. НЧ „Ас. Златаров”с.Смилян 
 
НОЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 
Честване 1 ноември – Ден на народните будители 01.11. НЧ от Община Смолян 
Честване 210 години от рождението на Поп Глигорко и 
Келеш Саващо 

01.11. НЧ „Балк. просветител”  
НЧ „К. Маджаров 

Честване 140 г. от създаването на НЧ „Орфееви гори”  05.11. НЧ „Орфееви гори” 
Изложба на селскостопански продукти (картофи, тикви, 
домати, краставици, клони и др.) с оригинална форма 

09.11. НЧ „И. Вазов” – с. Сивино 

Честване на 70 години от рождението на народния певец 
Веселин Джигов 

16.11. НЧ „Зора” – с. Кутела 

Честване 21 ноември–Ден на християнското семейство 21.11. НЧ от Община Смолян 
 
ДЕКЕМВРИ 

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

03.12. НЧ от Община Смолян 

Ден на занаятите в с. Арда – Детска занаятчийска 
работилница 

12.12. НЧ „Извор” – с. Арда 

Честване на Коледни и новогодишни празници НЧ от Община Смолян 
 
 


