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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2021 г. 
/Приет с Решение №181/18.12.2020г. на Общински съвет, Община Рила/ 

 

І. Културни събития с международно участие 

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

м. септември 

(дата 

неуточнена) 

гр. Рила, 

Културен 

дом; 

с. Смочево; 

с. Пастра; 

Дневен 

център за 

стари хора, 

гр. Рила. 

Етно-фестивал “Музика под 

Рилското небе”, с участието 

на млади музикални 

ентусиасти от Европейските 

страни. 

Община Рила, 

фондация “Арденца” 

и Министерство на 

културата, в 

партньорство с 

читалищата от 

Община Рила. 

0884400944 

 

 

0894393479 

0895265553 

0897902670 

 

ІІ. Културни събития с национално значение 

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

18 февруари 

(четвъртък) 

 

Библиотека 

при Народно 

читалище  

“Христо 

Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

Основно 

училище 

“Аверкий 

Попстоянов”

гр.Рила. 

 

 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила. 

 

 

 

 

с. Смочево, 

библиотека. 

 

 

Дневен 

център за 

стари хора, 

148 год. от обесването на 

Васил Левски – тържество, 

посветено на Васил Левски. 

 

 

 

Рецитал на ученици от IV 

клас, посветен на 148 години 

от обесването  на Васил 

Левски.   

 

 

 

148 години от смъртта на 

Васил Левски. 

Съвместна изява на  децата 

от възрастовите групи, които 

са задължително 

предучилищно образование – 

художествено-музикална 

програма, пред децата от 

другите групи. 
 

148 год. от обесването на 

Васил Левски – тържество, 

посветено на Васил Левски. 

 

148 години от обесването на 

Васил Левски – тържество с 

участието на ученици от ОУ 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

 

 

 

Основно училище  

“Аверкий 

Попстоянов”,  

гр. Рила. 

 

 

 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“,  

гр. Рила. 
 

 

 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

 

Дневен център за 

стари хора, гр. Рила. 

07054/33-20 

 

 

 

 

 

07054/22-42 

 

 

 

 

 

 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0894393479 

 

 

 

0876062267 
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гр.Рила „Аверкий Попстоянов“ 

3 март 

(сряда) 

Киносалон, 

гр. Рила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Смочево 

площада 

3 март – Национален 

празник. 

Провеждане на тържество, 

по случай Освобождението 

на България. 

Участие в общинското 

тържество, по случай 

Освобождението на България 

на децата от ІV възрастова 

група „Приятели”. 

 

 

 

3 март – Национален 

празник. 

Провеждане на тържество, 

по случай Освобождението 

на България. 

Община Рила; 

 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“, 

гр. Рила; 

Основно училище 

„Аверкий 

Попстоянов“,гр. Рила 

 

Народно читалище 

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

 

0884400944 

 

07054/33-20 

 

 

07054/21-08 

 

 

 

07054/22-42 

 

 

 

0894393479 

7 май 

(петък) 

 

 

Културен 

дом, гр.Рила 

9 май – Ден на Европа – 

тържество. 
 

 

 

„Моят свят – с цветовете на 

дъгата” – организиране на 

изложба от рисунки на деца, 

от възрастовите групи, които 

са задължително 

предучилищно образование  

и ученици от I- IV  клас,  

посветена на европейските 

страни и деня на Европа. 

Община Рила; 

Народно читалище 

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

 

Основно училище 

“Аверкий 

Попстоянов”,  

гр. Рила; 

Общинска детска 

градина  “Д-р Тодора 

Миладинова”,  

гр. Рила. 

0884400944 

07054/33-20 

 

 

 

07054/22-42 

 

 

 

07054/21-08 

 

 

24 май 

(понеделник) 

 

Основно 

училище 

“Аверкий 

Попстоянов” 

гр. Рила 

24 май - Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост. 

Училищно тържество, 

посветено на 24 май.  

Основно училище 

“Аверкий 

Попстоянов”,  

гр. Рила. 

 

07054/22-42 

 

2 юни 

(сряда) 

 

гр. Рила,  

“Братска 

могила” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 юни – Ден на Ботев и 

загиналите за свободата и 

независимостта на България- 

тържество. 

Рецитиране на стихове, 

посветени на Ботев и 

загиналите за свободата на 

България. 

Поднасяне на цветя, на 

братската могила от децата 

от възрастовите групи, които 

са задължително 

предучилищно образование 

и учениците. 

Община Рила; 

Народно читалище 

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“,  

гр. Рила; 

Основно училище 

„Аверкий 

Попстоянов”, град 

Рила. 

0884400944 

07054/33-20 

 

 

07054/21-08 

 

 

 

07054/22-42 

1 ноември Основно Ден на народните будители –  Основно училище 07054/22-42 
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(неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноември 

(понеделник) 

училище 

“Аверкий 

Попстоянов”

гр. Рила; 

Библиотека 

при 

читалище 

“Христо 

Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

пл.„Възраж-

дане”, град 

Рила. 

 

с. Смочево, 

Културен 

дом, залата 

на 

библиотека 

1 ноември честване, 

посещения на места, 

свързани с живота и делото 

на местни просветители. 

Патронен празник на 

Основно училище ”Аверкий 

Попстоянов”. 

Програма и слово. 

Поднасяне на цветя на бюст-

паметник на Архитектон 

Алекси Рилец от децата от 

Четвърта възрастова група 

„Приятели“ и родителите на 

децата. 

Ден на народните будители – 

тържество. 

 

“Аверкий 

Попстоянов”, гр. 

Рила; 

 

Народно читалище 

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

 

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. 

Рила; 

 

 

Народно читалище 

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

 

 
 

 

 

07054/33-20 

 

 

 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

0894393479 

 

 

ІІІ. Културни събития с регионално и местно значение 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

20 януари 

(сряда) 

 

 

21 януари 

(четвъртък) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 януари 

(четвъртък) 

 

с. Пастра, 

читалището 

 

 

гр. Рила, 

ресторант 

 

Дневен 

център за 

стари хора, 

гр. Рила; 

Клуб на 

хората с 

увреждания, 

гр. Рила. 

с. Смочево, 

читалището 

Бабин ден – Демонстрация на 

ритуал – поливане на бабата, 

обичай “Бабуване”. 

 

Бабин ден – Демонстрация на 

ритуал – поливане на бабата. 

 

Бабин ден – Демонстрация на 

ритуал – поливане на бабата. 

 

 

 

 

 

 

Бабин ден – Демонстрация на 

ритуал – поливане на бабата, 

обичай “Бабуване”. 

Народно читалище 

“Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра. 

 

Народно читалище 

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила; 

Клуб на хората с 

увреждания, гр. Рила. 

 

 

 

 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1918”, 

с. Смочево. 

0895265553 

 

 

 

07054/33-20 

 

 

0897902670 

 

 

 

 

 

 

 

0894393479 

 
 

11 февруари 

(четвъртък) 

с. Пастра, 

читалището 

Дегустация на вино, по случай 

Трифон Зарезан.  

 

Народно читалище 

“Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра. 

0895265553 

 

14 февруари 

(неделя) 

гр. Рила, пл. 

“Възраждане 

 

Трифон Зарезан – празнуване 

края на “Кратун месец”. 

 

Община Рила; 

Сдружение “Кратун 

месец”. 

0884400944 

 

14 февруари 

(неделя) 

с.Смочево, 

местността 

“Цръквето”  

 

Трифон Зарезан - зарязване на 

лозята.  

Кметство с. Смочево и 

Народно читалище  

“Христо Ботев 1918”, 

с. Смочево. 

0894393479 

 



 4 

19 февруари 

(петък) 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова“

гр. Рила 

148 години от смъртта на 

Васил Левски. Съвместна 

изява на двете подготвителни 

групи. 

Учителите на трета и 

четвърта 

подготвителна 

възрастова група. 

07054/21-08 

м. март Библиотека 

при Народно 

читалище  

“Христо 

Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

 

 

Международен ден на 

поезията 

 

100 години от рождението на 

Борис Априлов (1921-1995 г.)- 

литературно четене на 

„Приключенията на Лиско”. 

 

150 г. от смъртта на Петър 

Берон (1799 – 1971 г.)- 

литературно четене на „Рибен 

буквар”. 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

 

07054/33-20 

 

1 март 

понеделник 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова, 

гр. Рила 

Общ празник – Посрещане на 

Баба Марта – под  мотото: „Да 

сме бели и червени, да сме 

румени, засмени“, с участието 

на всички възрастови групи. 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора  

Миладинова“, гр. Рила 

 

07054/21-08 

1 март 

понеделник 

 

гр. Рила,  

читалището; 

 

 

с. Смочево, 

читалището; 

 

Ден на самодееца – 

организиране на тържества;  

 

 

Ден на самодееца 

 

 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1918”, 

с. Смочево;  

07054/33-20 

 

 

 

0894393479 

 

 

1 март 

понеделник 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова, 

гр. Рила; 

Основно 

училище 

„Аверкий 

Попстоянов“

гр. Рила. 

Подаряване на мартеници на 

децата от Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“, изработени от 

Дневен център за стари хора, 

гр. Рила. 

Изработване на мартеници от 

група за ПДО – начален и 

прогимназиален етап. 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

 

 

 

 

Основно училище 

„Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила. 

 

 

0897902670 

 

 

 

 

 

07054/22-42 

1 март 

понеделник 

с. Пастра, 

читалището 

Ден на самодееца. 

Организиране на тържества и 

седянка. 

Народно читалище 

”Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра. 

0895265553 

1-5 март 

(понеделник- 

петък) 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила. 

 

Основно 

Изложба на децата на тема: 

„Майчице, мила“- на детски 

рисунки, картички, апликации 

и сувенири. 

 

 

 

Изложба на изработени 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила 

 

 

 

 

Основно училище  

07054/21-08 

 

 

 

 

 

 

07054/22-42 
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училище 

„Аверкий 

Попстоянов“ 

гр. Рила 

картички от  учениците от  

I- IV клас на тема:  

„Мила, моя Мамо!“   

„Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила. 

8 март 

(петък) 

Ритуална 

зала на 

читалище 

„Христо 

Ботев 1898“, 

гр. Рила. 

Откриване на изложба, 

посветена на 8 март – 

Международен ден на жената. 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

07054/33-20 

 

 

0897902670 

8 март 

понеделник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 март 

понеделник 

 

 

 

8 март 

понеделник 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова, 

гр. Рила; 

 

Дневен 

център за 

стари хора, 

гр. Рила; 

 

Клуб на хора 

с 

увреждания, 

гр. Рила. 

 

Народно 

читалище 

„Христо 

Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

 

Ресторант 

„Давид“, 

м.Елешница. 

Практикум за изработване на 

картичка или сувенир за 

майките – съвместна работа с 

бащите, децата и учителите, 

по случай деня на майката, на 

тема: „За тебе, мила мамо“. 

 

Ден на жената -  

тържество по случай 8 март. 

 

 

 

Ден на жената -  

тържество по случай 8 март. 

 

 

 

Ден на жената -  

тържество по случай 8 март. 

 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила. 

 

 

 

 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

Клуб на хора с 

увреждания, гр. Рила. 

 

Клуб на хора с 

увреждания, гр. Рила. 

 

 

 

Народно читалище  

”Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево и Клуб на 

хора с увреждания, 

с.Смочево; 

 

Народно читалище 

„Св. Иван 

Рилски1928“,с. Пастра. 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

 

0897902670 

 

 

 

 

0894393479 

 

 

 

 

0895265553 

От 8 до 13 

март 

(понеделник 

– събота) 

гр. Рила, 

залата на 

Община 

Рила. 

 

 

Дневен 

център за 

стари хора, 

гр. Рила; 

Клуб на 

хората с 

увреждания, 

гр. Рила. 

Възстановяване на ритуал 

“Прощелни поклади”. 

 

 

 

 

Възстановяване на ритуал 

“Прощелни поклади”. 

Община Рила; 

Библиотека на 

Народно читалище 

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила. 

 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила; 

Клуб на хората с 

увреждания, гр. Рила; 

Народно читалище 

“Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра. 

0884400944 

07054/33-20 

 

 

 

 

0897902670 

 

 

 

0895265553 

10  март 

(сряда) 

с. Пастра, 

читалището 

„Заговезни“ - Опрощаваща 

неделя, с гостуване на 

потребителите от Дневен 

Народно читалище 

”Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра. 

0895265553 
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център за стари хора – 

 гр. Рила. 

март  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 март 

понеделник 

 

 

 

 

22 март 

понеделник 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова“

гр. Рила. 

 

 

 

Основно 

училище  

„Аверкий 

Попстоянов“ 

гр. Рила. 

 

с. Смочево 

„Здравей, пролет“ – разходка - 

излет до близката гора – 

подвижни игри сред 

природата, споделяне във фейс 

групата на снимки от домашни 

цветни градинки с участието 

на децата от Трета възрастова 

група „Мечо Пух“ и 

родителите. 

Поход с ученици от I до VII 

клас до местността „Варвара“, 

за посрещане на първа пролет. 

 

 

 

Ден на пролетта – 

организиране на пролетен 

празник. 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила 

 

 

 

 

 

 

Основно училище 

„Аверкий Попстоянов“, 

гр. Рила. 

 

 

 

Народно читалище  

”Христо Ботев1918“, 

с.Смочево 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

07054/22-42 

 

 

 

 

 

0894393479 

 

 

25 март 

(четвъртък) 

Културен 

дом, гр. Рила 

 

 

Дневен 

център за 

стари хора, 

гр. Рила 

Пролетен празник в Рила - 

празнуване на Благовещение 

 ритуали и традиции. 

 

Духовна беседа за 

Благовещение – ритуали и 

традиции, на духовник от 

храм „Св. Николай 

Мирликийски чудотворец“, 

гр. Рила. 

Народно читалище 

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

07054/33-20 

 

 

 

0897902670 

м. април 

02.04.- 23.04. 

Библиотека 

при Народно 

читалище  

“Христо 

Ботев 1898”, 

гр. Рила 

Национална кампания за 

насърчаване на четенето 

„Походът на книгите” – 

организиране на изложби, 

литературни четения, 

гостуване на известни 

личности и др. 

Народно читалище 

”Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

 

07054/33-20 

 

22 април 

(четвъртък) 

Културен 

дом, гр. Рила 

Международен ден на Земята 

– 22 април. 

Изложба от детско и 

ученическо творчество; 

Еко-празник, по случай Деня 

на Земята.  

Участие на всички групи от 

Общинска детска градина  в 

изложбата – рисунки, 

апликации, пана от природни 

материали, колективни и 

индивидуални работи. 

Община Рила; 

Народно читалище 

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила; 

Основно училище  

„Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила; 

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила; 

Дирекция Природен 

парк „Рилски 

манастир“; 

Екопак България АД. 

0884400944 

07054/33-20 

 

 

07054/22-42 

 

 

07054/21-08 

 

 

07054/22-93 

24 април 

(събота) 

Кварталите 

на гр. Рила 

Лазаруване Народно читалище 

„Христо Ботев 1898“, 

07054/33-20 
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 гр. Рила. 

26-29 април 

(понеделник

–четвъртък) 

 

 

27 април 

(вторник) 

 

 

29 април 

(четвъртък) 

 

 

 

 

29 април 

(четвъртък) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общинска 

детска 

градина , 

гр. Рила; 

 

Ресторант 

„Елхите“ 

 

 

Читалище 

„Св. Иван 

Рилски 

1928“,  

с. Пастра; 

 

Читалище 

„Христо 

Ботев 1918“, 

с. Смочево 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен 

център за 

стари хора 

гр. Рила 

 

 

 

 

„Шарен Великден“ – 

боядисване на яйца в Трета 

възрастова група „Мечо Пух“. 

 

 

Великденска среща на 

възрастните хора над 80 год. 

от град Рила. 

 

Организиране на изложба от 

произведения, посветени на 

празника Великден, 

изработени от деца. 

 

 

Демонстрация на боядисване 

на великденски яйца, 

съвместно с потребителите на 

Център за социална 

рехабилитация и интеграция, 

гр. Рила 

Великден – демонстрация по 

боядисване на яйца. 

Международен ден на Земята 

– Кулинарна изложба. 

 

Демонстрация на боядисване 

на яйца с участието на 

ученици от ОУ „А. 

Попстоянов“, гр. Рила, 

изложба на кошнички 

изработени от потребителите 

и подарък за децата. 

 

 

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила; 

 

 

Народно читалище 

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила. 

 

Народно читалище 

„Св. Иван Рилски 

1928“, с. Пастра; 

 

 

 

Народно читалище 

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за стари 

хора гр. Рила 

 

 

 

 

 

 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

07054/33-20 

 

 

 

0895265553 

 

 

 

 

 

0894393479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0876062267 

 

 

 

 

 

 
 

м. април 

2021 г. 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова, 

гр. Рила 

Съвместен излет с участието 

на децата от Втора  възрастова 

група „Слънце“, родители и 

учители – под мотото: „Да 

посрещнем пролетта”. 

Учители на Първа 

група. 

07054/21-08 

4 май 

(вторник) -  

третия ден 

на Великден 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова, 

гр. Рила. 

 

гр. Рила 

Великденски празник-

развлечение във всяка група  – 

на третия ден на Великден,  

„Най - здравото яйце“. 

Излъчване на победител от 

всяка група. 

 

Великденски празник – на 

третия ден на Великден,  

развлечение „Най-здравото 

яйце“ – състезание по групи.  

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила. 

Всички педагогически 

специалисти – по 

групи. 

 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила. 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

 

07054/33-20 
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Излъчване на победител на 

всяка група. 

Великден – организиране на 

Великденска среща на 

възрастните хора над 80 год. 

10-14 май 

(понеделник

-петък) 

Библиотека, 

читалище 

„Христо 

Ботев 1898“,  

гр. Рила   

Седмица на книгата и 

изкуствата за деца – 

обсъждане на книги,  

провеждане на викторини. 

Организиране на различни 

прояви -  изложба на любими 

детски книжки и илюстрации; 

посещение на началното 

училище, читалище и 

библиотека, от децата от 

подготвителните групи, от 

Общинска детска градина. 

Община Рила; 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила; 

Основно училище 

“АверкийПопстоянов“ 

гр. Рила; 

Общинска детска 

градина „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила. 

Учителите по групи. 

0884400944 

07054/33-20 

 

 

07054/22-42 

 

 

07054/21-08 

11-17 май 

(вторник-

понеделник) 

 

Библиотека 

при Народно 

читалище  

“Христо 

Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

Национална библиотечна 

седмица 

(организиране на събития – 

срещи с писатели, обсъждане 

на книги, презентации и др.). 

Народно читалище  

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

 

 

07054/33-20 

20-25 май 

(четвъртък–

вторник) 

с. Смочево, 

Културен 

дом, залата на 

библиотеката 

Майски празници Народно читалище  

„Христо Ботев 1918“, с. 

Смочево. 

0894393479 

28 май 

(петък) 

Общинска 

детска 

градина  „Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила 

 

 

 

Основно 

училище 

“Аверкий 

Попстоянов“, 

гр. Рила. 

Тържество на тема: 

„Довиждане, детска градина!“ 

- по случай завършване на 

задължително предучилищно 

образование. Връчване на 

удостоверения за завършено 

предучилищно образование. 

 

 

Тържество на тема: 

„Довиждане, училище мое, ще 

се видим пак на есен!“ 

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила. 

Всички педагогически 

специалисти. 

 

 

 

 

Основно училище 

“Аверкий Попстоянов“, 

гр. Рила. 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

07054/22-42 

19 юни 

(събота) 

с. Пастра, 

хан Дяволски 

води 

Другарска среща на набори 

1981-1990 г. 

Народно читалище  

“Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра 

0895265553 

 

19, 20 и 21 

юни 

(събота, 

неделя и 

понеделник) 

 

 

 

 

гр. Рила, 

Централен 

вход на 

Културен 

дом 

 

 

 

 

Селищен събор на гр. Рила -  

„Свети Дух“; 

Празничен концерт, забавни и 

развлекателни мероприятия; 

Участие на самодейци, деца 

от Общинска детска градина и 

Основно училище. 

Участие с танцова програма 

на учениците от училището. 

Община Рила; 

Народно читалище  

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила 

Основно училище  

„АверкийПопстоянов”, 

0884400944 

07054/33-20 

 

 

07054/21-08 

 

 

07054/22-42 
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20 юни 

(неделя) 

 

 

21 юни 

/понеделник/ 

 

гр. Рила 

Културен 

дом 

 

Културен 

дом 

 

Празник на художествената 

самодейност „Рила пее и 

танцува“;„Най-дългото хоро“. 

 

Съвместна изложба с 

изработени предмети, омесени 

питки, баници и др. Изделия 

от потребителите на Дневен 

център за стари хора, гр. Рила, 

и потребителите на Център за 

социална интеграция и 

рехабилитация, гр. Рила. 

гр. Рила. 

Община Рила; 

Народно читалище  

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

ДЦСХ, гр. Рила 

ЦСРИ, гр. Рила 

 

0884400944 

07054/33-20 

 

 

0876062267 

 

24 юни 

(четвъртък) 

Двора на  

Общинска 

детска 

градина 

 

 

 

с. Смочево 

 

Празник на билките – 

Еньовден. Изработване на 

Еньовски венец. 

 

 

 

 

Празник на билките – 

Еньовден. Бране на билки, 

изработване на Еньовски 

венец. 

Природен парк  

„Рилски манастир“; 

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила; 

 

 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

07054/22-93 

 

07054/21-08 

 

 

 

 

0894393479 

17 юли 

(събота) 

с. Пастра, 

местността, 

„Цръквено 

ливадче“ 

Празник на селището - 

„Илинден“ - църковна служба, 

празнична програма, курбан. 

Кметство с. Пастра и 

Народно читалище  

„Св. Иван Рилски 

1928“, с. Пастра. 

0887564261 

0895265553 

 

20 юли 

(вторник) 

с. Падала Селищен събор „Св. пророк 

Илия“ - църковна служба, 

курбан. 

Кметство с. Падала. 0887564371 

20 юли 

(вторник) 

с. Смочево, 

площада 

Селищен събор „Св. пророк 

Илия“ - църковна служба, 

курбан, тържества и родови 

срещи. 

Кметство с. Смочево и 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

0887564719 

0894393479 

м. септември Библиотека 

при Народно 

читалище  

“Христо 

Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

100 години от смъртта на 

Иван Вазов (1850 г. – 1921 г.) 

– организиране на 

литературни четения и 

презентации. 

Народно читалище 

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила; 

 

07054/33-20 

15 

септември 

(сряда) 

Основно 

училище 

„Аверкий 

Попстоянов“,

гр. Рила; 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила 

Откриване на новата учебна 

година. 

Провеждане на тържество, по 

случай новата учебна 

2020/2021 г.  

Провеждане на тържество в 

двора на детската градина, 

пред децата от другите групи, 

по случай началото на 

учебната 2020/2021 г., с 

участие на децата от Четвърта 

възрастова група „Приятели“. 

Основно училище  

„Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила; 

 

 

Общинска детска 

градина   „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила. 

07054/22-42 

 

 

 

 

07054/21-08 
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Излъчване на поздрав от 

децата и директора на ДГ – 

във фейсбук страницата на 

образователната институция. 

25 

септември 

(събота) 

Семеен хотел 

”Водопада”, 

с. Пастра 

Другарска среща на родените 

в с. Пастра. 

Народно читалище  

“Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра. 

0895265553 

 

 

месец 

октомври 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила 

„Вкусни приключения“ – 

приготвяне на вкусни и 

здравословни кулинарни 

изделия, изработени от децата 

от Трета възрастова група 

„Мечо Пух“, със съдействието 

на родителите, учителите и 

готвачите в детската градина. 

Учители на Трета 

възрастова група 

„Мечо Пух“. 

07054/21-08 

1 октомври 

(петък) 

гр. Рила 

 

с. Смочево, 

читалището 

 

Дневен 

център за 

стари хора, 

гр. Рила 

 

Ден на възрастните хора 

 

Ден на възрастните хора 

 

 

Музикална програма с 

участието на вокална група 

„Рилски звънчета“, гр. Рила, 

по случай Международния 

ден на музиката и възрастните 

хора – почерпка с домашно 

приготвени сладкиши 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

Клуб на хората с 

увреждания, с. Смочево 

 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

 

0897902670 

 

0894393479 

 

 

0876062267 
 

1 октомври 

(петък) 

Читалище 

„Христо 

Ботев 1898“, 

гр. Рила 

Откриване на новата учебна 

година в Читалище „Христо 

Ботев 1898“, гр. Рила. 

Народно читалище  

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

 

07054/33-20 

 

7 октомври 

(четвъртък) 

 

с. Пастра, 

читалището 

 

 

Гостуване на децата от Трета 

подготвителна възрастова 

група, на читалището в с. 

Пастра, по случай Деня на 

възрастните хора. 

Народно читалище  

“Св. Иван Рилски 

1928”, с. Пастра. 

Педагогическите 

специалисти от 

Общинска детска 

градина. 

0895265553 

 

 

07054/21-08 

 

8 октомври 

(петък) 

гр. Рила 

(място 

неуточнено) 

 

Дневен 

център за 

стари хора, 

гр. Рила. 

Ден на психичното здраве. 

 

 

 

Среща - разговор с 

психиатъра д-р Милев. 

Звено „Социални 

услуги в общността“ 

на територията на 

община Рила. 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

0879109011 

 

 

 

0897902670 

 

м. октомври 

(дата 

неуточнена) 

с. Смочево Празник на моето село - 

„Урожая и екологично чисти 

произведени плодове и 

зеленчуци“. 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево.  

0894393479 

м. октомври 

(дата 

неуточнена) 

Библиотека 

на Народно 

читалище 

Национална седмица на 

четенето. 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила;  

07054/33-20 
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„Христо 

Ботев1898“, 

гр. Рила; 

Общинска 

детска 

градина „Д-р 

Тодора 

Миладинова“, 

гр. Рила; 

Основно 

училище 

„Аверкий 

Попстоянов“, 

гр. Рила. 

Основно училище 

„Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила;  

Общинска детска 

градина   „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила. 

 

07054/22-42 

 

 

07054/21-08 

 

18 ноември 

(четвъртък) 

 

 

19 ноември 

(петък) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Пастра, 

читалището 

 

 

Културен 

дом, гр. Рила 

(киносалон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден на православната 

християнска младеж и 

семейството. 

 

Ден на православната 

християнска младеж и 

семейство. 

Художествена програма с 

ученици от II и III клас. 
 

Участие на Трета 

подготвителна възрастова 

група „Мечо Пух” в 

организирания общински 

празник. 

 

Народно читалище  

„Св. Иван Рилски 

1928“, с. Пастра. 

 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила;  

Основно училище 

„Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила;  

Общинска детска 

градина   „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила. 

 

 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила; 

0895265553 

 

 

 

07054/33-20 

 

 

07054/22-42 

 

 

07054/21-08 

 

 

 

 

0897902670 

 

19 ноември 

(петък) 

Общинска 

детска 

градина “Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила 

Ден на отворените врати – 

„На детска градина с мама и 

татко“ 

Всички работещи в 

детската градина. 

07054/21-08 

21 ноември 

(неделя) 

с. Смочево, 

читалището 

Ден на православната 

християнска младеж и  

семейство. 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

0894393479 

27 ноември 

(събота) 

гр. Рила Организиране на юбилейни 

сватби: „Сребърна“, 

„Рубинена“, „Перлена“ и  

„Златна“. 

Народно читалище  

“Христо Ботев 1898”, 

гр. Рила. 

07054/33-20 

 1 декември 

(сряда) 

гр. Рила 

(място 

неуточнено) 

Ден на хората с увреждания Дневен център за стари 

хора, гр. Рила; 

Клуб на хората с 

увреждания, гр. Рила; 

Звено „Социални 

услуги в общността“. 

0897902670 

 

 

0879109011 

м. декември 

(дата 

неуточнена) 

гр. Рила, пл. 

„Възраждане 

Кратун месец Сдружение „Кратун 

месец“; 

Община Рила. 

0884400944 
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16 декември 

(четвъртък) 

с. Пастра Коледно тържество с 

участието на потребителите 

от Център за социална 

рехабилитация и интеграция, 

гр. Рила 

Народно читалище  

„Св. Иван Рилски 

1928“, с. Пастра; 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция, гр. Рила. 

0895265553 

 

 

0876062267 
 

17 декември 

(петък) 

 

Основно 

училище  

„Аверкий 

Попстоянов“

град Рила 

Коледен базар Основно училище  

“Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила. 

 

07054/22-42 

 

18 декември 

(петък) 

 

 

 

 

Общинска 

детска 

градина “Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила 

Коледни он - лайн поздрави от 

всички възрастови групи към 

родителите. 

Учители от всички 

групи. 

07054/21-08 

месец 

декември 

Общинска 

детска 

градина “Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

гр. Рила 

Коледно тържество – общо за 

всички групи. Посрещане на 

Дядо Коледа. 

Всички членове на 

колектива. 

07054/21-08 

месец 

декември 

 

 

 

 

 

 

Централна 

градска част, 

гр. Рила 

Коледни тържества – изложба 

на коледни и новогодишни 

картички, сурвачки, играчки и 

др. Коледно-новогодишен 

празник, с участието на 

самодейци на Народно 

читалище „Христо Ботев 

1898“, гр. Рила, ученици от 

Основно училище  „Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила, и деца 

от Четвърта възрастова група 

„Приятели” от      Общинска 

детска градина „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила.  

Коледен базар на коледни 

картички, украса и коледни 

сувенири, изработени от деца, 

родители и учители,  в 

центъра на град Рила. 

Участие в изложбата на 

потребителите от Дневен 

център за стари хора гр. Рила 

Община Рила; 

 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1898“, 

гр. Рила; 

 

Основно училище  

“Аверкий 

Попстоянов“, гр. Рила; 

 

Общинска детска 

градина  „Д-р Тодора 

Миладинова“, гр. Рила 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за стари 

хора, гр. Рила. 

 

0884400944 

 

07054/33-20 

 

 

 

07054/22-42 

 

 

 

07054/21-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

0876062267 

24-31 

декември 

(четвъртък – 

четвъртък) 

с. Смочево, 

Клуб на 

хората с 

увреждания 

Коледни и новогодишни 

празници 

Народно читалище  

„Христо Ботев 1918“, 

с. Смочево. 

0894393479 

 
 

Протоколист:      Председател на ОбС: 

   /Йорданка Миладинова-                                                                           /Цветана Шушкова / 
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                              Йорданова/                  

 


