
П Р О Г Р А М А 
на проявите,  посветени  на  100 годишнината от 

Балканската  война и  Освобождението  на Кърджали 
 

 
Културни събития  

 
 Дата 

 

 
Организатор 

/адрес, телефон/ 
 

 
Участници 

    
              І. ИСТОРИЯ  : 
           А.   ПЕЧАТНИ  ИЗДАНИЯ  
 

   

1. Отпечатване  на  книгата  за  живота  на   ген. 
В. Делов,  с  автор  Василка Ташков.  
 

 
    м. юни  

В-к „Нов живот”   

2. Отпечатване  на  фотоалбум  „Кърджали  
преди и  сега”. 
 

 Дружеството  на   архитектите и  
в-к „Нов живот”  

 

3. Отпечатване  на  брошура  за    почетните  
граждани  на      Кърджали.  

 Дружество  „Приятели  на САЩ”  

             
             Б. КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

   

1. Международна  научна   конференция  на   
тема  „Кърджали и   Източните  Родопи  през  
вековете”, с  научен  ръководител  Георги 
Марков. 

 
 8 – 9 октомври  

 
Община Кърджали и  РИМ  

 

2. Национална  ученическа  конференция   „100 
години  от  Балканската война и  
Освобождението  на  Кърджали.  

21 – 23 септември   СОУ „П. Р. Славейков”, ПУ 
„П.Хилендарски” – филиал 
„Л.Каравелов” и  РИО на МОМН 
гр. Кърджали  

Изявени  ученици  от   
страната  



 
                   В.   ИЗЛОЖБИ:  
 

   

1. Откриване  на  изложба  за  „Ген.Васил 
Делов” – освободителят  на  Кърджали . 
 

 
10 октомври  

Държавен  архив – Кърджали   

2.  Ретроспективна  изложба  за развитието  на  
спорта  в Кърджали.  

 Марин  Марков и Милко  
Багдасаров 

 

3. Откриване  на  изложби:   
  - „Балканската война” -  живопис, графика и  
пластика  на  НВИМ – София; 
  

 
Октомври - 
ноември 
 

 
Община  Кърджали  и  РИМ  

 

4. Фотоизложба  „100 години  периодичен  печат 
в Кърджали”    
 

 
м. септември  

Дружество  на  журналистите и  в-
к „Нов живот”  

Учебни  заведения  

5. Откриване  на  изложба   на  съвременни  
кърджалийски  художници      от  фонда  на  
ОХГ „Ст. Димитрова”. Участие  на  детския  
струнен  оркестър  към ОЦКМД за  отриването. 
 

 
м.септември 
 

Община  Кърджали и  ОЦКМД  

2. Откриване  на  изложба    на   Дружеството  на  
художниците  в Керимовата  къща.  
 

 
м.октомври  

Дружество  на  художниците   

 
         Г.    ПРОЯВИ  С  УЧЕНИЦИ 
 

   

1.  Викторина   за  ученици  Х – ХІ  клас  „100 
години  от  Освобождението  на  Кърджали”. 
 

 
5-10 октомври  

Община Кърджали, МОМН    и   
учебни   заведения   

Учебни  заведения  

2. Велопоход  по   исторически  маршрути  22 септември  Дружество  „Приятели  на  САЩ”, 
РИМ и  учебните  заведения  

 



 
          ІІ.  КУЛТУРА 

   

 
1.  Подготовка и  излъчване  на   видео  и  аудио  
материали от  архива  на Дома на  Културата.  
 

 
м.септември 

 
Игнат Пейчев,    Дружеството  на  
журналистите   и  ОЦКМД  

 

 
2. Вечер на   кърджалийски   писатели и   поети, 
членове   на   СБП, представяне  от  доц. 
Владимир  Янев.  
 
 

 
 
м. септември 

 
 в-к Нов живот  

 

 
3. Надсвирване  в памет  на  големите  народни 
музиканти – Кериша, Кадрие  Лятифова и  
други   с участието  на Иво  Папазов и   неговите   
музиканти.  
 
  

 
м. септември   

 
Община   Кърджали   и в-к „Нов 
живот”  

 

4. Класически  концерт на  проф.  Анастас  
Славчев. 
 
 

 
 6 септември  

Община Кърджали  и  ОЦКМД  



 
           ІІІ.    ПРАЗНИЧНИ  ПРОЯВИ – 21 
ОКТОМВРИ   - ДЕН НА  КЪРДЖАЛИ  
 
 
  -  Тържествена  сесия  на  Общински  съвет  с 
обявяване  за почетни  граждани  -  ген. В.Делов 
и  всички  загинали    за освобождението  на 
Кърджали.  
 
  -   Поднасяне  на  венци и   цветя   пред  
паметника  на  ген. В. Делов.  
 
  -  Празнично  шествие  на   учебните  
заведения,  културни  институти    и  
обществени  организации.  
 
  -  Тържествен  ритуал  с поднасяне  на  венци и   
цветя   пред  Паметника  на  Освободителите.  
 
  -  Празничен  концерт   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 октомври  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община  Кърджали   и  Общински  
съвет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.   Празничен концерт, по  случай 100 
годишнината  от   Освобождението  на  
Кърджали и 60 годишнината от създаване  на    
Дом на  културата   
 

 
18 октомври  

 
Община Кърджали и  Дом на  
културата  
тел: 0361/ 67389 
 

 
ОЦКМД 

3. Празник на  изкуствата, посветен  на 100 
годишнината от  освобождението  на Кърджали, 
с участието  на  ОЦКМД, ОДК и   читалищните  
колективи.  

 
  октомври  

Община Кърджали и  ОДК   
ОДК и  читалища  



 
                     ІV.   РЕЛИГИИ  
               

   

1. Тристранна   среща  на  духовници от 
Кърджали,  Комотини  и  Одрин.  
 

м.октомври  Община  Кърджали   

 
V.  РЕКЛАМНИ И  ИНФОРМАЦИОННИ  

МАТЕРИАЛИ 
 

   

1. Изработване и  администриране  на   уеб – 
сайт  „100 години  Кърджали”. 

 Дружество  на   журналистите    

2. Изработване  на  почетна   юбилейна  
сребърна  монета.        

 Община  Кърджали и  Дружество  
„Приятели  на  САЩ” 

 

3. Билбордове,  винили  на  обществените  
сгради   и  културните институти , знамена.  
 

 Община  Кърджали    

4. Празнична  украса  на    Градската  градина  с  
винили,  на  които   да бъдат  показани   снимки  
от  стария  Кърджали  и  /или/  снимки  и  
информация  за  почетни  граждани.  
 

 Община Кърджали, Дружество  
„Приятели  на  САЩ” и  
Държавен  архив. 

 

5. Изработка  на  картонени  шапки и  тениски  
за  ученически  прояви.  

 Община  Кърджали   

 
     VІ. ДРУГИ   СВЪРЗАНИ  ДЕЙНОСТИ:  
 
 

   



1. Спешно  реновиране   на   паметника  на  ген. 
В. Делов.  

 Община Кърджали   и   
Дружеството  на  художниците  

 

2. Изпращане  на  писма  до народните  
представители  от  Кърджалийски  регион, 
бивши  кметове, почетни  граждани   и   кметове  
на   побратимените  общини.  
 

 Община  Кърджали   

3. Издирване  на   всички  кърджалийци,  родени  
на  21 октомври,  които   да  бъдат  поздравени  с  
картички  или  по  друг  начин.  
 

 Община Кърджали  -  отдел   
„ГРАОН”  

 

 
 
 

      Забележка: Предложенията са направени  на проведени заседания  на Организационния комитет, 
сформиран на 28.03.2012 г., чийто  членове са представители  на  културни  институти,  общински  
съветници, представители  на  медиите,  общественици,  членове  на  обществения  съвет  по  култура, 
неправителствени  организации, представители  на  бизнеса и финансови  институции. 
 

          За осъществяване   на   мероприятията,  залегнали  в  програмата  е открита   дарителска  
банкова  сметка за  набиране  на  средства:  
         IBAN BG09DEMI92408400072453, код за вид на плащане 44 51  00 при  

„Търговска  банка Д” АД  финансов  център  Кърджали.  

       Международния  банков  идентификационен  код  /BIC/ НА  

„ТЪРГОВСКА  БАНКА Д”  АД Е:  DEMIBGSF 
 

        
 



 
 


