
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

от 12.02.2020 г. 

 

Календар за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 

2020 година. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, във връзка чл.20 и чл.17, ал.1, т.5  от ЗМСМА,  

 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 

 1.Утвърждава Календар за културните събития и прояви в Община Девин за 

2020 г., съгласно приложението. 

 

 2.Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите от 

календара за културните събития и прояви в размер на 40 000лв. /четиридесет 

хиляди лева/. 

 

 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

12.02.2020 г., Протокол № 2, т. 4, ДЗО – 13/22.01.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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                                                               Приложение към Решение №17 от 12.02.2020 г. 
 
 
„КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ ПРЕЗ 2020 г. 

В ОБЩИНА ДЕВИН 
 
 

ДАТА/МЕСЕЦ 
 

МЯСТО 
 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 
 

ОРГАНИЗАТОР/И 
СРЕДСТВА 

ОТ  
ОБЩИНСКИ 

БЮДЖЕТ 
2020Г. 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020г. 
Януари гр.Девин Бабинден - отбелязване на деня на 

родилната помощ 
Народните читалища 

в общината 
 
 
 

  
Януари 

 

 
Читалище 
с.Беден 

 
 

„Моето родно село“- 
легенди,предания, песни и разкази 
от моето село 
 

„Две сръчни ръчички“-изработване 
на сувенири от вестници 

 
Народно Читалище 
„Надежда-1950“- 

с.Беден 

 

 
Януари 

 

Читалище 
с.Лясково 

 

Ех, лъжовен свят   -  мост между 
поколенията –  среща с най-старите 
хора в селото 

Народно Читалище  
„Просвета-1942” 

с.Лясково 

 

 
       
 
 
     Януари 

 
 
 
 

гр.Девин 
 
 

„Гео Милев – 125 години от 
рождението му”. 
Тематична изложба и презентация 
 
„Дамян Дамянов – 85 години от 
рождението му”. 
Тематична изложба и презентация 

 
 
 

Народно читалище 
„Родопска просвета-

1923” – гр.Девин 

 

Януари 

Читалище 
с.Лясково 

 
Читалище 
с.Триград 

Детска любознателница 
„В царството на книгите“ 
 
Продължаване на кампанията 
„Чети с мен”- работа с клуба- 
„Приятел на книгата” 

Народно читалище  
”Просвета-1942” 

с.Лясково 
 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
Януари 

Читалище 
с.Гьоврен 

„За спомен от Родопите”-
изработване на сувенири съвместно 
с деца от училището  

Народно читалище 
„Светлина -1948-  

с. Гьоврен  

 
 
 

14.01.2020 г. 

 
с.Триград 

 
 

Битова вечер на тема:  
„Дядо и баба ни разказват за 
зимните празници” 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 
 

 

20.01.2020 г. с.Триград 
 

Отбелязване на 160 години от 
рождението на А. П. Чехов- четене 
на откъси от любими творби 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 
 

 

24.01.2020 г. с.Триград 
Спортно състезание „Весела 
пързалка” с учениците от ОУ 
„Иван Вазов” 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 
 

ОУ „Иван Вазов”-   
с. Триград 

 

до  
25.01.2020 г. гр.Девин 

Конкурс за  Рисунка  на тема „Зимни 
вълшебства” 
-клуб „Палитра”, „Сръчни ръце”,  
„Млад талант” 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин, 
Общински детски 
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Изложба на творбите от конкурса. комплекс – гр.Девин 
и ЦОП „Слънчо” 

 до 
25.01.2020 г. гр.Девин Драматизация на  приказка-клуб 

„Приказен свят” 

МКБППМН 
Народно читалище 

„Родопска просвета-
1923”-гр.Девин и 
Общински детски 

комплекс-гр.Девин 

 

27.01.2020 г. с. Триград 
Литературна вечер посветена на 
125-години от рождението на Гео 
Милев 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-
с.Триград и ОУ 
„Иван Вазов”-  

с.Триград 

 
 

30.01.2020 г. с. Триград 

Конкурс за най- хубава рисунка на 
тема „Зимна приказка“- учениците и 
децата от детската градина 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-
с.Триград и ОУ 
„Иван Вазов”-

с.Триград  

 

През целия 
Януари с. Триград Сбирка на членовете на клуб 

„Плетиво“ 

 Народно читалище 
„Изгрев-1936”-  

с.Триград 

 

Януари гр.Девин Кукерски наричания 
ДГ”Здравец”-

гр.Девин и ЦОП 
„Слънчо” 

 
 
 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

През целия 
Февруари 

 
Народните 
читалища в 
общината 

 
 
 
 
 

гр.Девин 

 
Работилница за мартеници 
 
 
„Баба Марта бързала, мартеници 
вързала” 
– изработване на картички, 
мартеници и други по случай Първи 
март – „Сръчни ръце” , „Палитра”, 
„Зелено човече”,  
„Млад талант-фотография”, 
 „Моден дизайн”, гости; 
-Изложба-конкурс на тема 
„Мартеницата – традиция и красота” 

 
Народните читалища 
в общината и ЦОП 

„Слънчо” 
 
 
 
 
 

Общински детски 
комплекс – гр.Девин 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Февруари 

Читалище 
с.Гьоврен 

 
 
 

Читалище 
с.Беден 

 
 
 

Читалище 
с.Лясково 

Отбелязване на Деня на влюбените; 
   Вечер на поезията под наслов 
„Вино и любов” 
 
„Любовта в илюстрации“ 
 
Отбелязване на Деня на влюбените 
„Любов в поезия и песен“ 
 
  
Вино и любов – поетична вечер в 
библиотеката   

Народно читалище 
„Светлина -1948 ”-  

с. Гьоврен 
 
 

Народно читалище 
„Надежда-1950 ”-  

с. Беден 
 
 

Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 

с.Лясково 

 

 
Февруари 

Читалище 
с.Гьоврен 

Изработване на картичка  и             
натурални сапуни с  
етерични масла за мама  
 

Народно Читалище 
„Светлина-1948” 

 с.Гьоврен   

 

 
Февруари 

 
Читалище 

Конкурс    на  тема   „Зимна 
приказка в Лясково – рисунки и 

Народно Читалище 
„Просвета-1942”- 
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с.Лясково снимки” с.Лясково и 
МКБППМН 

 
 

Февруари 

 
 

гр.Девин 

Работилничка за изработване 
подарък за мама – техника „Плъст” с 
вълна. Ходене на място по детските 
градини и ученици 1 – 4 клас 

 
Народно читалище 

„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

 

 
08.02.2020 г. 

 
с.Лясково 

Георги Гривнев  и Родопа – 
литературна вечер с  
презентация и дискусия 

Народно читалище 
„Просвета-1942”-с. 

Лясково 

 

 
11.02.2020 г. 

 
с.Селча 

Световен ден за безопасен интернет 
– Дискусия с ученици 

Народно читалище 
„Отец Паисий-

1951”-с.Селча и 
МКБППМН 

 

 
12.02.2020 г. 

 
с.Триград 

Изложба на материали за живота  и 
дейността на  
В. Левски, литературна изложба на 
творби посветени на делото му 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
14.02-28.02. 

2020 г. 

 
с.Брезе 

 
75 год.от създаването на читалище 
“Асен Златаров-1945“ 

Народно читалище 
„Асен Златаров-
1945”-с.Брезе 

 
Децата от клуб 
„Сръчни Ръце„ 

100 

 
 
 

18.02.-19.02. 
2020 г. 

 
 
 

гр.Девин 
 
 
 
 

с. Лясково 

Отбелязване на годишнина от 
обесването на Васил Левски 
 
 
„Васил Левски- великият син на 
България” –сценка в градската 
библиотека 
 
„Дяконът Левски” – презентация 

Народните читалища 
в общината; 

Училища 
 

Общински детски 
комплекс – гр.Девин, 

МКБППМН и ЦОП 
„Слънчо” 

 
 

Народно Читалище  
” Просвета-1942”- 

с.Лясково 

 

 
20.02.2020 г. 

 
с.Триград 

Литературно четене, посветено  на 
155 години от рождението на Тодор 
Влайков 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
23.02.2020 г. 

 
с. Грохотно 

Вечер посветен на  Леда Милева по 
случай 100 години от рождението й 

Народно читалище 
”Назъм Хикмет-

1948” –с.Грохотно 

 

 
 
 

28.02.2020 г. 

 
 
 

с.Триград 

Здравна беседа в пенсионерския 
клуб „Здравословно хранене при 
хипертония“ 
 

Любими детски приказки- гостуване 
в детската градина- драматизации- 
100 години от рождението на Леда 
Милева 

 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
 

25.02-
28.02.2020 г. 

Читалище 
с.Гьоврен 

 
 

гр.Девин 

„Българската мартеница – сила, 
здраве и красота“ ; 
Конкурс за най-хубава мартеница 
 

Благотворителен базар на мартеници 

Народно Читалище 
„Светлина-1948” 

с.Гьоврен    
 

Общински детски 
комплекс – гр.Девин 

и ЦОП „Слънчо” 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2020г. 
 
 
 

 
 
 

1 март – Ден на самодееца 
Отбелязване Деня на 
художествената самодейност 

 
 
 

 
1 500 
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Март Народните 
читалища в 
общината 

 
 
Посрещане на Баба Марта, изложба 
на мартенички, подаряване на 
мартенички 
 

Народните читалища 
в общината 

 
 
 

 
 

Март 

 
 

гр.Девин 

„Да научим повече за 
традиционните българските 
пролетни обичаи”– презентация по 
детските градини и училищата 
 

 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

 

 

 
 

Март 

 
 

с. Лясково 

Презентация „Пътят на хартията” 
 
Да посадим добро– инициатива на 
доброволческа   група към 
читалището 
 

 
 

Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 

с.Лясково 

 

02.03.2020 г. гр.Девин „Аз раста патриот” Детска градина 
„Здравец” – гр.Девин 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
08.03.2020 г. 

 
 
 

Народните 
читалища в 
общината 

 
 
 
 
 
 

гр.Девин 

 
„Ден на мама”-празник 
 
 
Вечер посветена на жената 
Празничен концерт 
- с участието на 
 „АРТ КЛУБ Девина”,  
 
 
Празничен концерт „Подарък за 
мама” – 8 март 
ОДК-Девин 

 
Народните читалища 
в общината 
 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин и 
ЦОП „Слънчо” 

 
 

Общински детски 
комплекс – гр.Девин 

 
Община Девин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 

14.03.2020 г. 

 
с. Грохотно 

 
 
 
 
 

с.Триград 
 
 
 
 
 

с. Лясково 

 
Обичай ежегоден 
„Посрещане на пролетта и 
изпращане на зимата” 
 
 
Възпроизвеждане на обичая         
„Палене на стара Марта”. 
 
 
 
         Ритуал Къдене  
„Наша марта” 

 
Народно читалище 
„Назъм Хикмет -

1948” -с.Грохотно 
 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград      
 
 
 

Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 

с.Лясково 

 

 
20.03.2020 г. 

 
с.Триград 

Презентация на тема  
„130 години от рождението на 
Чудомир” 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград      

 

 
 
 
 
 
 

21.03.2020 г. 

 
Читалище 
с.Гьоврен 

 
 

Читалище 
с.Триград 

 
Световен ден на книгата 
Литературно четене 
Прочети ми приказка…. 

 
21 март- световен ден на поезията- 
в света на българската любовна 

 
Народно Читалище 
„Светлина-1948” 

с.Гьоврен    
 
Народно читалище 

„Изгрев-1936”-
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лирика- Литературна вечер. с.Триград 
20-22.03. 
2020 г. 

гр. Девин Фестивал „Родопска угодия” Община Девин 2 500 

 
22.03.2020 г. 

Читалище 
с.Триград 

22 март- международен ден на 
водата 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
 
     Март 

 
 

гр.Кюстендил 

Национален конкурс за детска 
рисунка и приложно изкуство  
„Пролет върху листа” 
участват децата от групите от клуб 
„Сръчни ръце” , „Палитра”, „Зелено 
човече”, „Моден дизайн”  

 
Общински детски 

комплекс – гр.Девин 
Община Девин 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г. 
01.04.2020 г. гр.Девин Ден на хумора и шегата -  празник 

за малки и големи 
Театрална постановка 

Народните читалища 
в община Девин 
Община Девин 

 

 
 
 
 
 

02.04.2020 г. 

 
 

с.Грохотно 
 
 
 
 
 
 
 

с.Гьоврен 

Седмица на детската книга: 
Изложба конкурс на рисунки от 
приказки  на Ханс Кристиан 
Андерсен посветен на 215 години от 
рождението му 
 
Международен ден на детската книга 
– беседа в библиотеката на 
читалището 
 
Международен ден на детската книга 
и 129 г. от рождението на 
Д.Дебелянов   
Литературно четене 

 
 

МКБППМН 
Народно читалище 

”Назъм Хикмет-
1948” –с.Грохотно 

 
 
 

 
Народно читалище 
„Светлина -1948” – 

с.Гьоврен 

 

 
 
 
 
 
 
 
01.04-07.04. 
     2020 г. 

 

 
 
 
 
 

гр.Девин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Гьоврен 

Седмица на гората:  
Празничен концерт – танцови и 
гайдарски състави; 
Конкурси за рисунки, фотография и 
други – 
„Дъга над Девин”. 
– групите от клуб „Палитра”,”Млад 
талант”.Изложба; 
Екопоход  по  екопътеките на 
Струилица-всички деца 
Приказка за гората-драматизация 
 

”Да изчистим заедно”-почистване на 
района около училището и 
читалището –доброволци от 
читалището и училището 
 

Седмица на гората – поход с 
ученици до местността „Вълчи 
камък”, Конкурс за рисунка 

 
 
 
 

Община Девин 
МКБППМН 

 
Общински детски 

комплекс – гр.Девин 
и училища 

 

 

ЦОП „Слънчо” 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен 

 

 
 

Април 

 
 

гр.Девин 
 

„Седмица на детската книга и 
изкуствата за деца” 
-Изложба на детска литература ; 
-Среща с детски писател ; 
-„Пътуващото куфарче” ; 
-Посещение на музея от деца и 
ученици 
-Сценка „Мишката изяде книжката”  

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

 
МКБППМН и ЦОП 

„Слънчо” 
Общински детски 

комплекс – гр.Девин 
 

 

  Изложба на детска литература по Народно Читалище  
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Април кв.Настан случай международния ден на 
детската книга 

„Възраждане-1949”-
кв. Настан 

 
 

17.04-20.04. 
2020 г. 

 
 

гр. Девин 

 
Изложба на великденски яйца 
Отбелязване на Великден 
 

Народните 
читалища в община 

Девин; ОДК  
Общински детски 

комплекс – 
гр.Девин; 

Детски градини 
ЦОП „Слънчо” 

 

 
20.04.2020 г. 

  

Читалище 
с.Гьоврен ” 

Поход  до Чюкека –наблюдение на  
Защитени видове животни 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 

с.Гьоврен 

 

 
 
 

20.04.2020 г. 
 

 
 
 

с.Триград 

Седмица на детската книга и 
изкуства- конкурс на рисунка по 
епизоди от любими детски 
произведения- учениците на               
ОУ „Иван Вазов” 
 
144 години от „Априлското 
възстание“- рецитал на патрония 
празник на училището 

 
 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 
МКБППМН 

 

 
20.04-24.04. 

2020 г. 

 
 

гр. Девин 

Презентация на тема:  
„Да запазим природата около нас” 
 
Мероприятия за почистване на 
училището и града 

 
Професионална 

гимназия по 
електротехника 

„А.С.Попов” – Девин 

 

 
21.04.2020 г. 

 
гр.Девин 

 
 

 
Обявяване на конкурс за есе на 
тема:  
„Европа наш дом” 

Професионална 
гимназия по 

електротехника 
„А.С.Попов” – Девин 

МКБППМН 

 

 
 
 
 
 

22.04.2020 г. 

 
 

гр.Девин 
 
 
 
 
 

с.Грохотно 
 

 
 
Международен ден на Земята –
изложба от природни материали 
 
 
 
 
Организиране и  
провеждане на поход с  ученици 
сред природата 

 
 

Общински детски 
комплекс – гр.Девин 

и Народните 
читалища в община 

Девин 
МКБППМН 

 
Народно читалище 
”Назъм Хикмет-
1948” –с.Грохотно 

 

 
22.04.2020 г. 

 
с.Михалково 

 
Цветница конкурс  
„Най-красив венец” 

Народно читалище 
”Родопска обнова-
1938” –с.Михалково 

 

 
 

23.04.2020 г. 

 
 

гр.Девин 

 
Отбелязване на 
Международния ден на книгата 

Народните читалища 
в община Девин 

 

Детски градини и 
ЦПЛР-ОДК гр.Девин 

ЦОП „Слънчо” 

 

 
 

25.04.2020г 

 
 

гр.Девин 

Организиране на общински етап на 
Международен конкурс за детска 
рисунка „С очите си видях бедата” 
- групата от клуб  „Палитра” 

Община Девин 
съвместно с 

ЦПЛР-ОДК-гр.Девин 
МКБППМН 

 

 
Април 

Читалище 
с.Гьоврен 

Ритуал за първокласници „Вече сме 
читатели”  
  

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 

с.Гьоврен 
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Април 

Читалище 
с.Гьоврен 

Пролетен карнавал 
Парад на цветята 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 

с.Гьоврен 

 

 
Април 

 

Читалище 
с.Гьоврен 

Среща на млади музиканти от 
района 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 

с.Гьоврен 

 

 
Април 

Читалище 
с.Гьоврен 

 
Читалище 
с.Гьоврен 

Конкурс за фотография 
”Моят роден край”   
 
Изложба на рисунки на тема „ 
Пролетта в Лясково”  

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 

с.Гьоврен 
Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 

с.Лясково 

 

Април  Читалище 
с.Гьоврен ” 

 Конкурс за  танци  „ Танцът е 
магия”,  Гьоврен 2020  
 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 

с.Гьоврен 

 

 
 
 
 
 

30.04.2020 г. 

 
 
 
 
 

Читалище 
с.Триград 

Излет в околностите на селото с 
учениците от кръжока „Лечебни 
растения“ 
 
215 години от рождението на Ханс 
Кристиян Андерсен- драматизация 
на приказки 
 
100 години от рождението на Валери 
Петров- презентация 

 
 
 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
30.04.2020 г. 

 
Читалище 
с.Брезе 

2.6 год от създаване на клуб 
„Сръчни ръце”-изложба от изделия 
изработени от членовете на клуба 

Народно читалище 
„Асен Златаров-
1945”-с.Брезе 

 

 
 
 
 
     Април 

 
 
 

Читалище 
с.Лясково 

90 г. от излизането на бр.1 на 
„РОДОПСКИ ПРЕГЛЕД”, списание  за 
миналото, настоящето и бъдещето 
на Родопите 
 
Поетична вечер в библиотеката - 85 
г. от рождението на ЛЮБОМИР 
ЛЕВЧЕВ 

 
 
 

Народно читалище 
„Просвета-1942”-

с.Лясково 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2020г. 
Май  гр.Девин „При нас е весело”-спортен празник 

със семействата на децата в 
детската градина 
 

ДГ „Изворче”-
гр.Девин съвместно с 

Община Девин 

150 

Май  
С.Гьоврен 

Ден на буквите 
 
Знаещите палавници 

Училище и 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен   

 

Май  
с.Гьоврен 

 
Библиотекар за един ден” и Ден на 
отворените врати- участват ученици 
от ОУ”Пейо Яворов”  

Училище и 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен 

 

 
Май 

 
 

с.Лясково 

Еко-фешън – модно ревю, с дрехи 
изработени от  найлонови торбички, 
капачки, листа и др 
 
Вълшебна феерия - Приказен 
карнавал 

 
Доброволческа   

група към Народно 
Читалище 

”Просвета-1942” 
с.Лясково 

 

 
02.05.2020 г. 

 
с.Селча 

Въвеждане на най-малките читатели  
В Библиотеката „Добре дошли в дома 
на книгата” 

Народно Читалище 
„Отец Паисий – 
1951”с.Селча 
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06.05.2020 г. 

 
гр.Девин 

 
Гергьовден – общоградски празник 

Община Девин, 
Народните читалища 

в общината и 
Общински детски 
комплекс-Девин 

3 000 

 
06.05.2020 г. 

 
с. Грохотно 

Ежегоден обичай „Хъдърлез” /вадене 
на китки/ 

Народно Читалище 
”Назъм Хикмет -

1948”- 
с.Грохотно 

 

 
06.05.2020 г. 

 
с. Лясково 

Люшнали се люлки – битова 
програма за Гергьовден 

Народно Читалище 
”Просвета-1942”- 

с.Лясково 

 

08.05.2020 г. гр.Девин Ден на ученическото 
самоуправление 

СУ „Христо Ботев”;   
Община Девин 

 

 
 
 

09.05.2020 г. 

с.Гьоврен 
 
 
 
 

с.Триград 

Ден на Европа 
Откриване на изложба с рисунки на 
децата  по рисуване „ Родопски 
багри“ 
 
Празник на Европа. 
Презентация 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
09.05.2020 г. 

 
гр.Девин 

 
Ден на Европа 

Професионална 
гимназия по 

електротехника 
„А.С.Попов” – Девин 

 

 
12 .05-16.05. 

2020 г. 

 
Читалище 

С.Гьоврен ” 

 
Национална библиотечна седмица 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен 

 

12.05.2020 г. 
 
 
 
 
 

15.05.2020 г. 

 
 
 

гр.Девин 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр.Девин 

„Ден на библиотекаря” - отворени 
врати в Библиотеката и 
„Библиотекар за един ден” 
 
 
 
 
Изпращане на абитуриенти от 
випуск 2019/2020 г.  

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

 
 

Средно училище 
„Христо Ботев” – 

Девин 
 

Професионална 
гимназия по 

електротехника 
„А.С.Попов” – Девин 

 
Община Девин 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 

15.05.2020 г. 
 

с.Триград 
Отбелязване на 135 години от 
рождението на Николай Лилиев- 
литературно четене 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

19.05.2020 г. 
 

 
 
 

гр.Девин 
„Европейска нощ на музеите” – 
концерт на ученици от СУ „Христо 
Ботев” 

Народно читалище 
„Родопска просвета-

1923” – гр.Девин 
 

Средно училище 
„Христо Ботев” – 

Девин 

 

22.05.2020 г. 

 
с.Триград 

22 май- Международен ден за 
опазване на биологичното 
разнообразие- поход и беседване с 
кръжочниците по екология 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

22.05.2020 г.  
гр.Девин 

Среща на кмета на общината с 
действащи и пенсионирани учители Община Девин 

50 

   - Среща на изявени читалищни и Народно читалище  
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Май гр.Девин културни дейци от град Девин по 
случай Деня на славянската 
писменост и българската култура с 
кмета на Община Девин 

„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин; 

ЦПЛР-ОДК-гр.Девин 
и Община Девин 

23.05.2020 г.  
с.Лясково 

 
Мой роден край – урок по 
родолюбие 

Народно Читалище 
”Просвета-1942” 

с.Лясково съвместно 
с ОУ „Христо Ботев” 

с.Лясково 

 

 
24.05.2020 г. 

 
гр.Девин и 
населени 

места 

 
Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост 
- Празничен концерт 
 

   Община Девин; 
Народните читалища 

в общината; 
Детски градини и 

училища  

1 000 

24.05.2020 г. 
 

 
 

гр. Девин, 
кв. Настан 

- Патронен празник  на  
ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – 
кв.Настан  
 
-Традиционен празник на квартал 
Настан 

Основно училище 
„Св.Св.Кирил и 
Методий”-Настан , 
Народно читалище 
„Възраждане-1949”-
кв.Настан и                 
ОДК-Девин и 
Община Девин 

2 000 

 
28.05. 2020г. 

 

 
гр.Девин 
гр.Ловеч 

Национален конкурс за детска 
рисунка  
„Детство мое-реално и вълшебно”-
децата от клуб „Палитра” 

Община Девин; 
 

ЦПЛР-ОДК-гр.Девин 

 

 
29.05. 2020г 

 
гр.Девин 

 

Концертна програма на участниците 
в класовете по английски и пиано 
 

ЦПЛР-ОДК-гр.Девин 
Народно читалище 

„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

МКБППМН 

 

 
30.05.2020 г. 

гр.Девин 
гр.Варна 

 

Национален конкурс за детска 
рисунка „ПриказкиТЕ….” 
- клуб „Палитра”. 

 
ЦПЛР-ОДК-гр.Девин 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2020г. 
 
 
 
 

01.06.2020 г. 

 
 
 
 

гр.Девин 
 

Ден на детето: 
- Детско шоу с децата от ЦПЛР-ОДК, 
ДГ 
- Състезание по колоездене, 
рисуване на асфалт 
-„Детство мое” шоу 
-Парад на маските „Знаещите 
палавници 

Община Девин, 
Народни читалища, 

Детски градини, 
Общински детски 

комллекс-гр.Девин и 
Център за 

обществена 
подкрепа „Слънчо” – 

гр.Девин 

 

 
Юни 

 
Вълчи камък 

Състезание по туристическо 
ориентиране на територията на 
селото и околността 

Народно читалище 
„Светлина -1948   и 
ТД”Зелена долина”    

 

 
Юни 

 
гр.Девин 

„Природата около Девин”  - конкурс 
– фотография /за деца и ученици/ 

Народно читалище 
„Родопска просвета-

1923” – гр.Девин 

 

02.06.2020 г. 
 
 
 
 

гр.Девин 
 
 
 

с.Лясково 
 
 
 

гр.Девин 

2-ри юни – Ден на Ботев  - 
Патронен празник 
 
 
Рецитал – Незабравимият герой 
Христо Ботев 
 
„Денят на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на 
България”-тематична изложба 

Средно училище 
„Христо Ботев” – 
гр.Девин, 

 
ОУ”Хр.Ботев”  и 

НЧ „Просвета-1942” 
– с.Лясково 
Народно читалище 

„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

150 



10 
 

05.06.2020 г. 
 

 
с.Триград Международен ден за опазване на 

околната среда 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-
с.Триград 

 

20.06.2020 г. 
 

гр.Девин 
Седми фолклорен танцов фестивал 
„Девин Денс Фест” 

Община Девин и 
Девин Денс клуб 

 

 
21.06.2020 г. 

 
гр.Девин 

„Еньовден – фестивал на билките, 
цветята и екопродуктите от 
Родопите” 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин; 

Община Девин 

150 

 
 

24.06.-26.06. 
2020 г. 

 
 

с. Гьоврен 
с.Триград 

 
 
Изложба на материали, свързани с 
Международния ден за борба с 
наркотиците 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен   
МКБППМН 

Народно читалище 
„Изгрев-1936” 

с.Триград 

 

 
24.06.2020 г. 

с.Михалково 
с.Селча 

с.Стоманево 
с.Осиково 
с.Триград 

Еньовски китки с деца/събиране на 
билки сред природата 
 
 
 
Конкурс за най-хубаво ръчно 
изработен букет 
 
Еньовден- магическата сила на 
билките: излет до околностите на 
селото с учениците от ОУ „Иван 
Вазов“- с. Триград 

НЧ – с.Михалково, 
с.Селча, 

с.Стоманево, 
с.Осиково и 
с.Триград 

 
Народно читалище 
„Съединение-2006” 

с.Осиково 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936” 

с.Триград 

 

27.06-28.06. 
2020 г. 

 
с.Брезе 

Родова среща/  
празник на село Брезе 

Народно читалище 
„Асен Златаров 
1945” с.Брезе  

1 000 

 
29.06.2020 г. 

 
с.Грохотно 

Литературно утро с ученици -по 
случай 120 години от рождението на 
Антоан дьо Сент Екзюпери 

Народно Читалище 
”Назъм Хикмет-

1948” с.Грохотно 

 

 
30.06.2020 г. 

 
с.Триград 

Литературно четене посветено на 
170 години от рождението на Иван 
Вазов 

Народно читалище 
„Изгрев-1936” 

с.Триград 

 

 
30.06.2020 г. 

 
с. Гьоврен 

Празник „Да съхраним българския 
дух на нашите деди”, изложба на 
местно изработени ястия 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен   

 

 
Юни 

 
с.Лясково 

 
„Библиотекар за един ден” 

Народно Читалище 
”Просвета-1942” 

с.Лясково 

 

 
Юни 

 
с.Лясково, 
Асеновград Родова среща м/у  селата Лясково, 

Девинско и  Лясково , Асеновград 

Народно Читалище 
”Просвета-1942” 

с.Лясково; 
Кметство Лясково и 

Кметство Асеновград 

 

Юни-Юли 

 
гр.Девин 

Представление на Родопски  
драматичен театър „Николай 
Хайтов” гр.Смолян 
 

Община Девин 
ЦОП „Слънчо”  

МЕСЕЦ ЮЛИ 2020г. 

Юли-Август-
Септември 

 
 
 

Участие на самодейци от Община 
Девин в национални и 
международни събори и фестивали 

Народни читалища в 
Община Девин 

 

Юли-Август с. Михалково 
с.Селча 

Летни занимания с деца 
-Пеем, играем, рисуваме и се 

Народни читалища в 
Община Девин 
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забавляваме в библиотеката 

Юли  
гр.Девин Руска вечер с гостуващ ансамбъл Община Девин 

  

Юли  
гр.Девин 

Моето лято в библиотеката – Лятна 
занималня 

Народни читалища в 
община Девин 

 

Юли 
(първа 

седмица) 

 
с. Гьоврен Деца четат на деца, презентация на 

приказки 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с. Гьоврен   

 

 
Юли 

 
гр.Девин 

Среща с писател  Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин, 
Община Девин и 

МКБППМН 

 

 
 
 

 
08.07.2020 г. 

 
 
 
 

гр.Девин 

Сборна изложба – Биенале - 
художници от Девин и района, 
участници през годините в изложби 
организирани от читалището 

 
Народно читалище 

„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин, 
Община Девин и 
ЦОП „Слънчо” 

 

 
Юли 

 
с. Гьоврен 

 
Вечер на турската поезия 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с. Гьоврен   

 

 
 

25.07-26.07. 
2020 г. 

 
 

с.Триград 

 
 
Празник на с. Триград 

Кметство – с.Триград 
и Народно читалище 
„Изгрев-1936”-
с.Триград 

1 000 

 
29.07.2020 г. 

 
с.Брезе 

 
„Петровден” в местността „Синора” 

Народно читалище 
„Асен Златаров -

1945”  
        с. Брезе  

 

Юли 

 
с.Лясково 

 
Битова програма „Залюбих майчо, 
загалих” 
 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 

с.Лясково 

 

Юли 
 

с.Лясково Конкурс и фотоизложба на тема  
 „ Лясково – мое  родно село” 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 

с.Лясково 

 

Юли 
 

с.Лясково 
675 г. от гибелта на Момчил 
войвода, независим владетел 
в Беломорието и Родопската област 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 

с.Лясково 

 

Юли 
 

с.Лясково Презентация  „Безопасно 
сърфиране” 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 

с.Лясково 

 

Юли 

 
с.Лясково „С книга сред природата” 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 2020г. 
 

01.08.2020 г. 
 

с.Грохотно 
 
Празник на село Грохотно 

Народно читалище 
„Назъм Хикмет -

1948”-с.Грохотно; 
Кметство село 

Грохотно     

1 000 

03.08-09.08. 
     2020 г. 

гр.Девин Седмица на водата: 
- турнир по плуване 
- концерт 

 
Община Девин 

МКБППМН 

 

07.08-09.08. 
    2020 г. 

гр.Девин Празник на град Девин и 
минералната вода 
 

 
Община Девин 

6 000 

    Август гр. Девин Участие на самодейните състави на Народни читалища  
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празника на гр.Девин от общината 
 

08.08.2020 г. 
 

с.Селча 
 
Празник на село Селча 

Народно читалище 
„Отец Паисий -
1951”-с.Селча; 

Кметство село Селча    

1 000 

 
15.08.2020 г. 

с.Лясково 
с.Беден 

с.Чуреково 

Празник на село Лясково 
Празник на село Беден 
Празник на село Чуреково 

Народните читалища 
и кметствата 

1 000 
1 000 
   500 

 
 

22.08.2020 г. 

 
 

с.Стоманево 
с.Михалково 

 

Празник на село Стоманево 
(емблематичен празник под 
наслов:”Род до род, корен до 
корен”) 
 
Празник на село Михалково 

 
Народните читалища 

и кметствата 

800 
 
 
 
 

800 

29.08.2020 г. с.Осиково Празник на село Осиково- Фестивал 
на ягодата 

Народните читалища 
и кметствата 

1 000 

Август  
 

с.Гьоврен 

Спортен ден "Здрав дух, здраво 
тяло" - фитнес зала към читалището 
- презентация за пилатес 
упражнения   
 

 
Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с.Гьоврен     

 

Август  
с.Гьоврен 

Лятно изложение 
 "От нивата до трапезата"  
 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с.Гьоврен     

 

Август  
с.Гьоврен 

 12 август – Международен ден на 
младите хора   – младежко парти 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с.Гьоврен     

 

 
Август 

 
с.Гьоврен 

Празник на ТД "Зелена долина" - 
изложба "Дарове на природата" 
 
 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с.Гьоврен   

 

 
Август 

 
гр. Девин 

„Златно слънце грей” – фестивал на 
старата градска песен 
 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин и 

Община Девин 

150 

 
Август 

 
с.Лясково 

„Бързо, лесно, вкусно“ с децата 
от Детска любознателница 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 

с.Лясково 

 

 
Август 

 
с.Лясково 

Най – красива рисунка на асфалт на 
тема  „Лятна   ваканция” 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 

с.Лясково 

 

 
07.08.2020 г. 

 
с. Триград 

Възпроизвеждане на обичая  „ 
Среде лято” 
 

Кметство – с.Триград 
и Народно читалище 

„Изгрев-1936”-
с.Триград 

 

20.08.2020 г. с. Триград 130- години от рождението на 
Константин Константинов- 
колективно четене 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
 
 

31.08.2020 г. 

 
 
 

с. Триград 

Вечер на талантите- литературно 
музикална програма от местните и 
гостуващите деца 
Презентация на тема 
„Забележителностите на Триград“ с 
гостуващите деца и възрастни хора. 
 
Конкурс за написване на съчинение 
на тема „ С какво ще запомня тази 
лятна ваканция“ 

 
 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 
 
 

МКБППМН 
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Август 

 
гр.Девин 

Участие в  Национални и 
Международни събори и фестивали 
на самодейците от читалищата в 
Община Девин 

 
Община Девин 

 

Август с.Стоманево Представяне на филм „Човешките 
ръце” 

Народно читалище 
„Светлина-1946”-

с.Стоманево 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020г. 
 

Септември 
 

с.Гьоврен 
Семинар на тема: 
„Културна интеграция. Толерантност 
в културните процеси” 

 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с. Гьоврен и 
училището   

 

 
Септември 

 
гр.Девин 

Участие на танцов ансамбъл при 
НЧ,,Възраждане-1949” 
кв.Настан,гр.Девин на 
Международния танцов фестивал 
 „Балкански ритми” 

Община Девин 
 и 

Народно читалище 
„Възраждане -1949” 
кв.Настан, гр.Девин 

 

Септември гр.Девин Фондация „Астика”- 
Пресъздаване на местни обичаи 

Кметство с.Кестен и 
Община Девин 

300 

06.09.2019 г. 
 

Община 
Девин 

Отбелязване деня на  Съединението 
на България 
 

Община Девин и 
Народните читалища 

в общината 
 

Септември-
Октомври 

 
Община 
Девин 

Участие на кръжочниците от групите 
по народни танци и гайди в 
Национални фолклорни фестивали 

 
ЦПЛР-ОДК, гр.Девин 

Община Девин 
1 000 

12.09.2020 г. с.Жребово Празник на село Жребово Кметство с.Жребово 
и Община Девин 

  800 

14.09.2020 г. с.Триград Вечерен празник на плодородието- 
кулинарно състезание за най-вкусно 
местно ястие 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

15.09.2020 г. 

Училищата в 
община 
Девин       Първи учебен ден 

 

Община Девин и 
училищата в 

общината 
МКБППМН и ЦОП 

„Слънчо” 

 

19.09.2020 г. с.Кестен Празник на село Кестен Кметство с.Кестен и 
Община Девин 

500 

22.09.2020 г. гр.Девин Отбелязване на Ден на 
Независимостта на България 
 

Община Девин и 
Народните читалища 

в общината 

 

26.09.2020 г.  
с.Гьоврен 

 
 
Празник на село Гьоврен 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен; 
Кметство с.Гьоврен; 

Община Девин     

1 000 

27.09.2020 г.  
с. Гьоврен 

 
Изложба от природни материали 
"Пъстра есен" 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с. Гьоврен 

 

 
30.09.2020 г. 

 
с.Триград 

 
Среща и разговор и представяне на 
производителите на местни еко-
продукти 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
30.09.2020 г. 

с.Триград 100 години от рождението на Джани 
Родари- литературно четене 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

Септември с.Куртово 
Конаре 

Участие на групата на Фестивала на 
чушките, доматите и лютеницата 

Народно читалище 
„Асен Златаров-
1945”-с.Брезе 
Община Девин 
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Септември 

общ. 
Гоце Делчев 

 
Община 
Девин 

Участие на групата на Втори 
Международен 
фолклорен фестивал”Фолклорни 
пътеки”- 
с.Брезница,  
общ.Гоце Делчев 

 
Народно читалище 

„Асен Златаров-
1945”-с.Брезе  

 
Община Девин 

 

 
Септември 

 
с.Лясково 

 
Цар Кулинар – кулинарна изложба -  
конкурс  на   популярни  местни 
ястия 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково  
и 

Кметство с.Лясково 

 

 
Септември 

 
с.Лясково 

Литературна вечер - 90 г. от 
рождението на Антон Дончев 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково  

 

 
Септември 

 
с.Лясково 

125 г. от излизането на първия 
вестник в Средните Родопи 
„Родопски новини” - презентация 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково  

 

 
Септември 

 
с.Лясково 

 
Шоу програма – 21  години клуб 
„Млади таланти” 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково  

 

 
Септември 

 
с.Лясково 

 
Изложба на  апликации   и колажи 
на тема „Подзиме” 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково  

 

Септември 

 
Неделино 

 
 

Национален фолклорен фестивал 

Община Неделино 
Община Девин 

НЧ „Просвета-1942” 
с.Лясково  

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020г. 

01.10.2020 г. 

 
с.Гьоврен 
кв.Настан 
с.Грохотно 
с.Триград 
с.Лясково 

 

”Златна възраст”- Тържество  по 
случай деня на възрастните хора  

 
НЧ – с.Гьоврен, 

кв.Настан, 
с.Грохотно, 
с.Триград и 
с.Лясково 

 

01.10.2020 г 

 
 

гр.Девин 

„Международен ден на музиката и 
поезията” – концертна програма,  
среща с млад писател от град Девин 
и местен музикант или група 

 
Народно читалище 

„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин  

 

 
 

08.10.2020 г. 

 
 

гр.Девин 

108 години от Освобождението на 
град Девин  
- тържествена заря проверка 
- празничен концерт 

 
Община Девин 

4 000 

08.10.2020 г. 

 
гр.Девин 

108 години свободен Девин – 
постижения, личности, настояще и 
бъдеще – презентация пред 
девинската общественост 

Народно читалище 
„Родопска просвета-

1923” – гр.Девин 

 

 
Октомври 

 
с.Гьоврен 

Есенен празник 
Детски празник с костюми, 
изработен от децата 
Конкурс за най-интересна есенна 
украса 

Детска градина 
с.Гьоврен  

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с. Гьоврен   

 

12.10.2020 г. 
 

с.Селча 
Провеждане на конкурс за детска 
рисунка на тема 
„Аз и животните” 

Народно читалище 
„Отец Паисий -1951” 

с.Селча 

 

20.10.2020 г. 
 

с.Триград Международен ден за борба с 
остеопорозата-отбелязване 

Народно читалище 
„Изгрев -1936” 

с.Триград 
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Октомври с.Гьоврен Отбелязване Световния ден на 
музиката – презентация  

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с. Гьоврен    

 

Октомври с.Гьоврен Национална седмица на четенето-
литературни четения в библиотеката  

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с. Гьоврен    

 

 
Октомври 

 
с.Лясково 

 
От бабината ракла – тематична 
вечер за  лясковската носия 

Доброволческа   
група към 

 Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково 

 

 
Октомври 

 
с.Лясково 

Национален ден за 
благотворителност-благотворителна 
кампания  

Доброволческа   
група към 

 Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково 

 

Октомври гр.Девин Световен фестивал на гайдари и 
кавалджии „Чуйте Девин” 
Участие на самодейните състави към 
народните читалища в общината 
 

Община Девин 
Народните читалища 

4 000 

 
Октомври 

 
с.Лясково 

108 г. От освобождението на 
смолянския край (1912) – 
презентация 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 

с.Лясково 

 

 
30.10.2020 г. 

 
с.Триград 

Среща на самодейците с учениците 
с цел запознаване с особеностите на 
местния фолклор 

Народно читалище 
„Изгрев -1936” 

с.Триград 

 

 
31.10.2020 г. 

 
с.Триград 

140 години от рождението на 
Йордан Йовков- препрочитане на 
части от любими произведения 

Народно читалище 
„Изгрев -1936” 

с.Триград 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020г. 
 

Ноември 
 

с.Гьоврен 
 
Ден на моето семейство 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  

с. Гьоврен    

 

 
01.11.2020 г. 

 
гр.Девин 

Ден на народните будители –  
среща с учители, поети, писатели и 
дейци на културата 
- изложба и презентация пред 
ученици „Будители от Родопите и 
Девин” 

Община Девин; 
МКБППМН 

 
и Народните 
читалища в 
общината 

 

 
02.11.2020 г. 

 
гр.Девин 

„Ден на народните будители” – 
изложба и презентация пред 
ученици 

Народно читалище 
„Родопска просвета-

1923” – гр.Девин  

 

 
Ноември 

 
с.Гьоврен 

1 ноември – Деня на будителите 
Информационно табло със снимки и 
изложба на рисунки  
„Как се забавляваме лятото” 

 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен    

 

Ноември гр.Девин „Листа от календара” – вечер на 
юбилярите с участието на групите и 
съставите към Читалището 

Народно читалище 
„Родопска просвета-

1923” – гр.Девин  
ЦОП „Слънчо” 

 

 
Ноември 

 
с.Гьоврен 

16 години от смъртта на Йордан 
Радичков /1929-2004г./ 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен    

 

 
Ноември 

 
с.Гьоврен 

Есента дойде - изработнване на 
фигури от есенни листа 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 

с.Гьоврен    

 

15.11.2020 г. 
 

с.Триград 
Вечер посветена на ръчното 
плетиво 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 
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30.11.2020 г. 

 
 
 
 

с.Триград 

„ В работилницата на Дядо Коледа”- 
изработване на сурвачки, играчки 
за елхата в центъра на селото с 
родители и ученици. 
 
Общоселска седянка и разказване 
на приказки за „колуканджури” 

 
 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

30.11.2020 г. 
 

с.Триград 
185 години от рождението на Марк 
Твен. 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020г. 
 

03.12.2020 г. 
 

с. Триград 
Организиране на празник за хората 
с неравностойно положение 
 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 
Клуб на инвалида 

 

06.12.2020 г. гр.Девин Програма по повод запалването на 
коледната елха-общоградски 
празник 
Откриване на ледена пързалка 

Община Девин 
Общински детски 

комплекс 
ЦОП „Слънчо” 

 

 
15.12.2020 г. 

 
с.Триград 

Конкурс за най- красива сурвачка, 
изложба на сурвачки, конкурс на 
рисунки на теми         
” Коледа в моето семейство” и  
 „ Коледа в гората” 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-

с.Триград 

 

 
 

Декември 

 
 

с.Гьоврен 

Коледна изложба от деца по 
изобразителни и приложни изкуства 
„Коледни вълнения“ 
  
Конкурс-изложба на сувенири 

Народно читалище 
„Светлина -1948 с. 

Гьоврен” 
и училището 

 

 
24.12.2020 г. 

 
с.Гьоврен 

Дефилаж на Коледарската група Народно читалище 
„Родопска просвета-

1923” – гр.Девин  

 

 
Декември 

 
с.Гьоврен 

Коледен концерт на читалището 
Коледен карнавал 

Народно читалище 
„Светлина -1948 с. 

Гьоврен” 
и училището 

 

 
 
 
 

Декември 

 
 
 

кв.Настан 
с.Беден 

с.Триград 

Организиране и провеждане на 
новогодишна програма 
 
Честване на коледни и новогодишни 
празници-посрещане на Дядо Коледа 
 
Съвместно с кметство Триград да се 
организира зимен празник и 
посрещането на Новата година 

 
 
 

НЧ – кв.Настан, 
с.Беден и с.Триград 

 

 
 
 
 

Декември 

 
 
 
 

с.Лясково 

Работилничка „Коледни вълшебства" 
 
Конкурс и изложба за най- 
оригинална сурвачка 
 
Моя бяла коледа – шоу – 
Програма 
 
Новогодишно шоу      

 
 
 
 

Народно читалище 
„Просвета-1942”-

с.Лясково 

 

 
 
 
 

Декември 
 

 
 
 
 

с.Гьоврен 

 
Коледни и Новогодишни празници 
„Коледна трапеза”-коледни ритуални 
пити- базар 
Картички от деца за деца 
Концерт с участието на колективи от 

  
Народно читалище 
„Светлина -1948”-  

с. Гьоврен 
и училището 

Общински детски 
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читалището съвместно с училището, 
детска градина и гостуващи 
участници 

комплекс и 
ЦОП „Слънчо” 

21.12.2020 г. 
 

 
 

гр.Девин Благотворителен коледен базар 

Средно училище 
„Христо Ботев” – 

гр.Девин 
Общински детски 

комплекс – гр.Девин 

 

15.12-23.12. 
2020 г. 

 
Община 
Девин 

Коледно-новогодишни тържества-
поредица от инициативи/конкурси 
Изложби и концерти по населени 
места 

Читалища и кметства 
в Община Девин и 
Общински детски 
комплекс – Девин 

2 000 

21-31.12. 
2020 г. 

Гр. Девин Коледен базар на продукти от 
местни производители 

Община Девин  

ВСИЧКО СРЕДСТВА: 40 000 
 
 
 

                 




