
 

     ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   СТРУМЯНИ 
 
 
 

/Програмата е приета на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища  с  Решение № 227 от Протокол № 
41/15.12.2010год./ 
 

 
Програма за дейността на читалищата в община Струмяни за 2010 г. 
 
 
№ Наименование на 

събитието 
Дата на 

провеждане 
Място на провеждане

1.   
Тържество по случай 
Бабинден 

 
м. януари 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

2.  Четене на любовна лирика 
Изготвяне на картички по 
случай св. Валентин 

 
м.февруари 

 
Библиотеката при ч-ще „Бр. 
Миладинови”с. Микрево 

3.  Вечер на Левски 
Изготвяне на табло за Васил 
Левски 

 
м.февруари 

Ч-ще „Будител” с. Струмяни 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци 

4.  Изготвяне и раздаване на 
мартенички по обществените 
учреждения 

 
м.март 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

5.  Тържествен концерт за 3-
март 
Табло за 3-ти март 

 
м.март 

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 
Ч-ще „Будител” с. Струмяни 

6.  Изготвяне и раздаване на 
поздравителни картички за 
8-ми март   

 
м.март 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

7.  По повод деня на водата и 
пролетта 
Поход до Градището и 
засаждане на дръвчета 

 
м.март 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

8.  Посещение на театрална 
постановка по повод деня на 
театъра 

 
м.март 

 
Гр. Благоевград от Ч-ще 
„Бр.Миладинови”с. Микрево 

9.  Ден на хумора и сатирата – 
изложба на писатели 
хумористи, четене на вицове 
и анекдоти  

 
м.април 

 
Библиотеката при ч-ще „Бр. 
Миладинови”с. Микрево 

10.  Ден на детската книга – 
четене на детски книги, 
изготвяне на рисунки с 
любими приказни герои 

 
м.април 

 
Библиотеката при ч-ще „Бр. 
Миладинови”с. Микрево 



11.  Великденска изложба  
м. април 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

12.  Тържествено отбелязване на 
Празника на община 
Струмяни 

 
м.април 

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Будител” с. Струмяни 

13.  Ден на солидарността между 
поколенията – среща 
разговор „Какво можем да 
научим  в бабината ракла” 

 
 
м.април 

 
Библиотеката при ч-ще „Бр. 
Миладинови”с. Микрево 

14.  Посещение на децата от 
ОДЗ- „Патиланци” - 
предучилищна възраст с 
дейността и правилата в 
библиотеката 

 
 
м. май 

 
 
Библиотеката при ч-ще  
„Бр. Миладинови”с. Микрево 
 
 

15.  Ден на Европа – беседа за 
държавите членки на 
Европейския съюз 

 
м. май 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 
 

16.  Поздравителен концерт за 24 
май 

 
м.май 

Ч-ще „Будител” с. Струмяни 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци 

17.  Ден на детето – увеселителен 
празник 

 
м. юни 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

18.  Ден на Ботев – изготвяне на 
табло и викторина 

 
м. юни 

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 
Ч-ще „Будител” с. Струмяни 

19. 
 

Отбелязване 161 години от 
рождението на българския 
поет и писател Иван Вазов 

 
м. юни  

 
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци 
 

20. 108 години от избухването 
на Илинденско-
Преображенското въстание 

 
м. август 
 

 
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци 
 
 

21. 126 години от Съединението 
на Княжество България с 
Източна Румелия 

 
м. септември 

 
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци 
 

22. Европейски ден на 
наследството – изложба на 
плетени, везени и тъкани 
изделия 

м. септември  
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

23. Провеждане на беседа по 
повод деня на Съединението 
и Независимостта на 
България  

 
 
м. септември 

 
 
Библиотеката при ч-ще „Бр. 
Миладинови”с. Микрево 

24. Международен ден на 
възрастните – поздравителен 
концерт 

 
м.октомври 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 



25. МФФ”Малешево пее и 
тънцува” 

 
м.октомври 

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 
Ч-ще „Будител” с. Струмяни 

26. Ден на българските 
Будители-викторина 

 
м.ноември 

Библиотеката при ч-ще „Бр. 
Миладинови”с. Микрево 
Ч-ще „Будител” с. Струмяни 
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци 

27. По повод седмица за борба 
със затлъстяването – 
кулинарна изложба под 
наслов „Плодове и 
зеленчуци за здраве” 

 
м.ноември 

 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

28.  
Коледен концерт 

 
м.декември 

Ч-ще „Будител” с. Струмяни 
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци 
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево 

29. Участие в местни   и 
международни тържества и 
фестивали 

 
постоянен 

 
Участия извън читалищата 

 
 
 
 
 
 
КИРИЛ УКЕВ 
Председател на ОбС 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Област  Благоевград ,  община  Струмяни ,  село  Струмяни ,  тел . /факс : 07434/30 60, 31-08, 
E-mail: strumyani_obs@abv.bg 

 


