
Програма на събитията в района на Горното поречие на р. 

Арда (селата Смилян, Сивино, Могилица, Арда, Горна Арда и 

Киселчово), част от петото издание на 

ФЕСТИВАЛА НА ДИВИТЕ ЦВЕТЯ В РОДОПИТЕ 

 

22-25.06. 2017г. 

Ателие „Еньовденски изцеления“ 

Място: Артел 13 – с. Киселчово 

Организатор: СНЦ „Артел13“ – 

Киселчово 

С предварителни записвания.  

Програма на ателието и условия за  

участие на сайта на Артел 13 

http://artel13.com/22-25-juni/  

 

 

23.06.2017 г.  

Празничен концерт с участието на самодейни състави от читалището и 

изпълнителски формации от училището в Смилян. 

Организатори:   

НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1927”, с. Смилян 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян,  

ОДЗ „Дъга“- с. Смилян 

Място: Зала на НЧ „Проф.д-р  

Асен Златаров-1927” - с. Смилян 

Начало: 19.30 ч. Вход свободен 

 

 

23.06.2017 г. 

Ателиета „Направа на цветя от прежда и хартия“и „Боядисване на тъкани 

с естествени багрила“,  

Място: НЧ „България 1937“  

– с. Могилица, Община Смолян. 

Организатор:  НЧ „България 1937“  

– с. Могилица 

Часове за посещение:  

13.00 ч.-15.00 ч. и 14.00 ч.-16.00 ч. 

Събитието е отворено. 

 

http://artel13.com/22-25-juni/


 

 

23.06.2017 г. 

Дегустация и базар на билкови напитки и домашно приготвени сладка с 

печени мекици 

Място: Парк с билкова градина в с. Арда 

Организатори: Кметство – с. Арда и читалището 

Начало: 16.00 ч. 

Събитието е отворено. 

 

23 – 24.06.2017 г. 

ЕНЬОВДЕНСКИ ТАЙНСТВА 

Място: с. Горна Арда, поляните над Читаковата къща 

Организатор: Клуб „Хоро“ при НЧ „Орфееви гори 

1870“ 

- кв. Долно Райково, гр. Смолян 

Начало: 19.00 ч. на 23.06.; край: 8.00 ч. на 24.06. 

Събитието е отворено за участие само на жени  

в интервала от залез слънце на 23 юни до изгрев  

слънце на 24.06. 2017 г.  

Препоръчително облекло за участниците в ритуала -  дълги бели ризи! 

 

23-25.06. 2017г. 

Еньовден по родопски 

с. Горна Арда, Община Смолян 

Организатор: СНЦ „С раница и колело“ 

С предварителни записвания 

Програма на събитието на този линк: 

https://www.facebook.com/events/814174112080316/?hc_location=ufi 

 

23-28.06. 2017 г.  

Изложба „Цветя и багри в традиционните родопски тъкани“  

Място: Етнографски кът в НЧ „България 1937“ – с. Могилица, Община Смолян. 

Организатор:  НЧ „България 1937“ – с. Могилица 

. Часове за посещение: 10.00 ч.-16.00 ч.  

https://www.facebook.com/events/814174112080316/?hc_location=ufi


Събитието е отворено 

 

24.06. 2017 г. 

Базар на билки и дегустация на храни, приготвени от местните хора. Хора 

на площада. 

Място: площада пред Кметството в с. Горна Арда  

Организатор: НЧ „Бащино огнище 1970“ – с. Горна Арда. 

Начало: 10:00 ч. 

Събитието  е отворено. 

https://www.facebook.com/events/1968099893424835/ 

 

 24.06. 2017 г. 

V-то издание на Фолклорен събор (надпяване и надиграване) ИЗВОРЕН 

ГЛАС – с. Смилян 

Организатори: 

НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1927”-  с. Смилян;  

НЧ „Орфееви гори - 1870” кв. Райково, гр. Смолян 

Сдружение .„Екоорганизация - Родопи”, гр. Смолян 

Кметство - с. Смилян 

Община Смолян 

Място: Открита сцена пред сграда на  

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1927” - с. Смилян 

Начало: 10.00 ч. Край: 17.00 ч. 

За участие в конкурсната програма изтеглете  

заявка от този линк:  

https://www.facebook.com/events/698340187015344/  

Събитието е отворено за публика. 

 

25.06.2017 

 

Детски ателиета  

Рисуване върху камък, рисунка върху асфалт,  

игри от времето на баба и дядо 

Място: НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1927”-  с. 

Смилян; 

Организатори:  

НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1927”-  с. Смилян 

СНЦ „Добро утре“ Смилян 

Начало: 10:00  

Събитието 

е 

свободно 

 

 

https://www.facebook.com/events/1968099893424835/
https://www.facebook.com/events/698340187015344/


 

 

 

 

25.06.2017 

 

Заедно четем приказки за диви цветя 

Родители четат приказки за цветя на своите деца  

Място: Посетителски информационен център в сграда на НЧ „Проф.д-р Асен 

Златаров-1927”-  с. Смилян; 

Организатори:  

Библиотека при НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1927”-  Смилян 

СНЦ „Добро утре“-Смилян 

Начало: 16:00  

Събитието е отворено 

 

25.06.2017г. 

 

Ботанически и фото тур до ЗМ „Ливадите“ над с. Сивино 

Организатор: СНЦ „Добро утре“ – с. Смилян 

Тръгване за ЗМ „Ливадите“ от Посетителски  

информационен център – Смилян: 8.00 ч..  

Връщане в Смилян – 14.00 ч. 

Събитието е с предварителни записвания и  

такса водач от 5.00 лв./участник 

Придвижването от с. Смилян до с. Сивино и  

обратно става със собствен транспорт на 

участниците. 

 

 

26.06.2017 г. 

 

Ботанически тур по каньона на р.Есенна 

Организатори: СНЦ „Добро утре“ – Смилян и 

 КСЕТ „Мурсалица“ – Смолян 

Начало: 10.00 ч. Отправна точка:  

Беседка при изходен пункт  

за маршрут „Гарга дере“ 

Продължителност: 4 часа 

Събитието е с предварителни записвания  

и такса от 20.00 лв/участник – водач, 

екипировка,  

застраховка. 

 

 

 

Забележка: Организаторите си запазват правото на промени в програмата 

при възникване на обстоятелства, налагащи това. 


