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с. Островче, общ. Разград 
Народно читалище „Слънчев лъч-1902г.” 
 
Читалищното настоятелства по традиция отбелязва Международния ден на възрастните 

хора с организиране на различни инициативи, за да покажем отношението си към тях. 

Тази година на 1 и 2 октомври 2015г. читалището организирахме екскурзия с посещение 

на културно-исторически обекти по северното Черноморие. Посетен бе нос Калиакра, 

град Каварна,местността Тузлата край град Балчик и Архитектурно-парковия ансамбъл, 

включващ Дворцовия комплекс – лятната резиденция на румънската кралица Мария 

Единбургска и красивата многоцветна Ботаническа градина. По време на екскурзията  

възрастните хора от село Островче бяха удовлетворени от видяното и преживяното. 

 

  
 

 

с. Стража, общ. Търговище 
Народно читалище „Развитие-1926” 
 
На 30 септември 2015г. читалището организира приятелска среща – разговор, в която 

участвха около 60 души от читалищното ръководство,  членове,  възрастни и хора с 

физически увреждания от Дневен център „ДАР” – гр.Търговище. 

 

  

 

 

Кюстендил 
Народно читалище „Братство 1869” 
 

За поредна година читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил отбелязва Деня на 

възрастните хора, за да покаже признание към нашите майки и бащи, баби и дядовци. 

Този път денят бе отбелязан с празничен концерт на 30 септември 2015г. от 18,00ч., в 

Голямата зала на читалището, в който участваха смесен хор „Братство”, Туристически 

хор „Осоговско ехо”, вокална формация „Неразделни”, музикална компания „Пей сърце” 

и др. 
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Пловдив 

НБ „Иван Вазов” 
 

Денят беше отбелязан с поредното занимание с компютри за възрастни хора. Те 

получиха полезни познания за по-добро комуникиране в електронното пространство,  

как да се свържат и да видят на мониторите своите деца, внуци и приятели, за да не се 

чувстват социално изолирани. 

 

  
 

 

с. Коиловци, общ.Плевен 

Народно читалище „Христо Ботев-27“ 

 

Читалището, с подкрепата на кметство Коиловци, подари във връзка с Международния 

ден на възрастните хора една незабравима екскурзия за пенсионери и инвалиди до 

прекрасните български градове Дряново и Трявна. Клубът на пенсионера „Отворена 

врата" на 1-ви октомври отбеляза празника, като почерпи пенсионерите, а Читалището 

им прожектира филм за традициите в Коиловци. Събитието беше уважено от Зам. обл. 

управител на гр. Плевен Красимир Иванов и кандидата за кмет на с. Коиловци - Даниела 

Петкова. Празникът продължи с много танци и веселие. 
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Кричим 

ДЦСХ 
 
Дневният център за възрастни хора в гр. Кричим отбеляза празника с почерпка и 

посещение на театър в гр. Пловдив. 

 

 

с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш 
Народно читалище „Просвета 1896 – Иванча” и Клуб на пенсионера 

„Светъл лъч” 

 

Читалището и Клуба на пенсионера в с. Иванча отбелязаха заедно Международния ден 

на възрастните хора с тържествен концерт, на който бяха поканени всички жители на 

селото. Всички жители на селото, които са на 90 и повече години получиха 

поздравителни адреси, цветя и скромни подаръци. Имаше и почерпка за възрастните 

хора.  

 

  
 

 

Русе 

Фондация „Трета възраст” 
 

Клубът на възрастните хора към фондацията отбеляза празника на 29 септември с 

празничен обяд с жива музика, песни и танци в ресторант „Райбера”. На него 

присъстваха към 60 лица на пенсионна възраст и 10 представители на Община Русе, 

Дирекция социално подпомагане и Регионална дирекция за социално подпомагане. 

 

 

с. Дъбравите, общ. Белово 
Народно читалище „Александър Пипонков - Чапай - 1938г." 
 

По случай празника читалищното ръководство посети и поздрави най-възрастните 

жители на с. Дъбравите. На 1 октомври от 18:30ч. в читалището се състоя празнична 

програма, на която бяха поканени всички пенсионерски клубове от община Белово. На 

сцената се качиха женската певческа група при читалището, групата за руски танци към 

СОУ „Ал.Иванов-Чапай", гр. Белово и танцова група „Ахинора", Малко Белово. 

Програмата продължи с още музика, танци и почерпка във фойето. Събитието беше 

подпомогнато финансово и с труд от жители на селото. Всички пенсионерски клубове на 

община Белово получиха поздравителни адреси от читалището, а участниците – 

благодарствени писма. 

 



6 

 

  
 

 

Крън 

Народно читалище „Цвятко Радойнов – 1885” 
 

Пенсионерският клуб в гр. Крън отбеляза 1 октомври с игри и забавления под наслов „С 

усмивки назад във времето” – един ден подчинен на позабравени спомени за отминалото 

време, среща на танцовото, песенното и филмовото изкуство през 70-те години на 

отминалия век. Целта бе хората да си припомнят за своята младост, за щастието, 

„лудостта” и любовта им през онези години. Да се предизвикат наистина мили и скъпи 

спомени, които да направят денят им щастлив и незабравим. Да им покажем, че и на 

тази възраст могат да бъдат щастливи и обичани от близките си хора. 

 

 

Берковица 
Сдружение "Народен Будител" и Читалище "Иван Вазов" 

 

Сдружението организира поздравителен концерт под мотото „Обичам те Берковице, 

Обичам те мой роден край" по повод Международния ден на възрастните хора на 

30.09.2015г. от 17 часа в читалище "Иван Вазов" в гр. Берковица. Салонът на 

читалището беше пълен. Участие взеха: ЦДГ „Малина", 1 ОУ „Н.Й.Вапцаров", Певческа 

група - село Гаганица, село Боросци, село Бързия, група „Сладък Спомен" - Берковица 

  
 

 

София 

Сдружение „Деца и юноши” 
 

Децата, ползващи услугите на Кризисен център за деца преживели насилие, Център за 

работа с деца на улицата, Център са социална рехабилитация и интеграция и Центъра в 

ромската общност на кв.Филиповци към сдружението, отбелязаха празника с четене на 

приказката за „Мъдростта на старите хора” и изработка на оригами и картички с 

послания за своите баби, дядовци и възрастни близки. В ромската част на столичния 

квартал Филиповци бяха анкетирани деца, юноши, младежи и представители на 

общността за отношението им към възрастните хора. Въпросите, които задавахме: На 
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колко години човек става “стар”?; Колко време прекарвате с баба, дядо, други възрастни 

хора?; От какво имат нужда възрастните хора?; Кога децата започват да се грижат за 

възрастните?; На какво може да се научим от един възрастен човек? А на площада 

имаше разказване на приказката „Мъдростта на старите хора” и дискусия. Всички 

участници в анкетата и дискусията са единодушни, че мъдростта, която традиционно се 

свързва с пълноценно изживения живот, е нещото, което възрастните могат и трябва да 

предадат на следващите поколения – било като възможност някой друг да се поучи от 

грешките им или възможност да дават ценни съвети и утвърден начин да се справиш с 

живота.  

 

  
 

 

Пловдив 
Народно читалище „Иван Вазов - 1931" 
 

На 1 октомври читалището организира концерт-рецитал за възрастните хора от дом 

„Свети Василий Велики” гр. Пловдив. Деца от музикалната школа към читалището и от 

ОУ „Захари Стоянов” ги зарадваха с изпълнения на пиано, рецитиране на стихове и 

изпълнение на песни. 

 

  
 

 

Пловдив 
Сдружение „Различни, но равни” 
 

По случай 1 октомври сдружението организира посещение на представлението „Децата 

на Хамелн” в държавния куклен театър в Пловдив за младежите с физически и 

интелектуални увреждания, техните бащи, майки, баби, дядовци и специалистите, 

работещи с тях в ЦСРИ. Постановката бе спектакъл-хепънинг с тинейджъри и големи 

зрители. Всички бяха част от действието. Някои от посетителите станаха ”родители” като 

получиха деца-кукли, за които да се грижат. Други получиха шапки и станаха част от 

атмосферата на средновековния град Хамелн. През цялото време публиката беше част от 

спектакъла като водеше диалог с актьорите. Накрая всички си тръгнахме с широки 

усмивки и снимки за спомен. 
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с. Веселиново, общ. Тунджа 
Дневен център за възрастни хора с увреждания "Св. Франциск" към 

Каритас-България 
 

По случай 1 октомври хората и екипът от Дневен център за възрастни хора с увреждания 

"Св. Франциск", с. Веселиново посетиха Дома за стари хора "Христо Ботев" в с. 

Болярско. Там беше организиран съвместен кулинарен конкурс. 

 

 

Сливен 
Читалище „Дружба – 1993” 

 

На 1 октомври самодейците от читалището поздравиха Клуба на пенсионера „Дружба” 

по-случай Международния ден на възрастните хора. Поздравителен адрес и подаръци 

изработени от сръчните ръце на майсторките при читалището  получи  Димитър Митев 

председател на клуба, с пожелания за бъдещи съвместни инициативи. Танцова формация 

„Жинис” представи сценката  „Съседки“  по текст на ямболската писателка Юлияна 

Донева. Хората и песните допринесоха за хубавото настроение. 

 

  
 

 

с.Славейно, общ. Смолян 

Народно читалище „Съгласие-1883" 
 

И тази година по случай 1 октомври ръководството на читалището посети домовете на 6-

ма славейновци, навършили 85 години (трима от тях са на 92 години). Поднесохме им 

стръкче здравец и символични подаръци, както и своята любов и уважение. 
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с. Комарево, общ. Бяла Слатина 
Народно читалище „Христо Ботев-1927“ 
 

На 3 октомври от 11ч. на площада пред Кметството на с. Комарево читалището 

организира литературно-музикална програма под мотото „Да си възрастен е предимство”.  

Дамски клуб „Бъдеще” представи сценка „Селски истории”, пенсионерски клуб „Здраве” 

изнесе рецитал, а децата от Клуб „Приятели на детето” поздравиха възрастните с 

литературно–музикална програма. Имаше и кулинарна изложба-дегустация на 

традиционни български ястия. 

 

  
 

 

с. Труд, общ. Марица 
Библиотека при Народно читалище „Светлина–1929” 
 

По случай Международния ден на възрастните хора и празника на музиката и поезията 

Библиотеката към читалището в с. Труд организира на 2 октомври есенен литературен 

салон с поезията на Мария Донева – една истинска среща на поколенията съчетана с 

изкуството и багрите на топлата октомврийска ранна есен. По детски чиста и 

неподправена, нежна и галеща поезията на Мария ни прегърна и за миг изкъпа душите 

ни. Много светлина и ведрост, и настроение внесе в този петъчен следобед на всички 

присъстващи. Усещането за уют допълниха и картините на ученици от Художествена 

гимназия "Цанко Лавренов" гр. Пловдив : Катя Стоенчева /12-ти клас/ и Анна Марлакова 

/9-ти клас/, родом от село Труд. С много настроение Виктор Костов /цигулка/ и Меглена 

Костова/пиано/ от с. Труд, възпитаници на НУМТИ "Добрин Петков" гр. Пловдив 

поздравиха аудиторията. Благодарност и към фотографа, запечатал незабравими 

моменти от срещата: Петър Узунов. 
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Ивайловград 
Дом за стари хора 
 

„Това е твоят ден!” беше нашия специален подарък за възрастните хора в ДСХ-

Ивайловград по случай 1 октомври. Денят започна с организирано посещение в 

Дирекция „Социално подпомагане” с цел възрастните хора да представят своите 

проблеми и надежди пред представители на дирекцията, на местната власт на община 

Ивайловград и ТП на НОИ; продължихме с посещение на постоянна етнографска 

експозиция „Паскалева къща” и възможност за моментна снимка с народен костюм от 

близкото минало. Последва чаша горещо кафе и посещение на Експозиционен център на 

родовата памет, намиращ се в НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград, клон Лъджа. Домакините 

подариха на всеки картички и магнитчета, след което в местното заведение „Тони” в кв. 

Лъджа имаше обяд за всички. В края на деня възрастните хора бяха посетени от своите 

малки приятели от „Детски отдел” на централната библиотека при НЧ „Пробуда 1914” 

Ивайловград, които ги поздравиха по повод празника със специално изработено пано и 

им поднесоха плодове. Децата в непринуден разговор се запознаха с ежедневието на 

възрастните хора в Дома и с изработените от тях сувенирни изделия в ателие „Приложно 

изкуство”, участвали в изложби, регионални и международни фестивали. С 

организирането на инициативата „Това е твоят ден!” превърнахме богатия на събития 

ден във вълнуващ и искрен празник за всички възрастни хора и изградихме по-близка 

връзка и приемственост между поколенията, съчетана и с надеждата за бъдещите дни.  

 

  

 

 

Алфатар 

Община Алфатар 
 

Четирите клуба на инвалида и пенсионера в община Алфатар (три в гр. Алфатар и един в 

с. Алеково) отбелязаха 1 октомври с празнични тържества и интересни инициативи. 

Всички те бяха поздравени от кмета на общината г-жа Желяна Донева с Международния 

ден на възрастните хора.  

На 28 октомври се състоя екскурзия до с. П. Волов, обл. Шумен с участието на 30 

човека. 
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На 1 октомври под мотото „Общество на всички възрасти“ в НЧ „Й. Йовков“ гр. Алфатар 

се откри фотоизложба на снимки от участия на възрастни хора в групите за 

художествена самодейност.  

На 1 октомври читалище „Ведрина“, гр. Алфатар изненада възрастните хора от 

неформалния кв. Попово. Присъстваха близо 120 посетители. 

На 1–ви октомври в читалището в с. Чуковец от 09.00ч. отвори врати заемна за книги за 

всички възрастни хора без читателска такса. Имаше възможност за неформални контакти 

между хората от местната общност. 

Останалите пет читалища от общината в селата: Алеково, Бистра, Кутловица, Васил 

Левски и Цар Асен организираха тематични срещи, увеселения и изненади за 

възрастните хора от местната общност в читалищата по случай 1 октомври.   

 

  
 

 

Кърджали 
Сдружение “Жени за жени”  
 

По традиция сдружение “Жени за жени” отбеляза Международния ден на възрастните 

хора в Дома за възрастни хора в град Кърджали. 1 октомври от 16.30 ч. организирахме 

среща на млади хора и деца с възрастни хора от дома. Децата прочетоха свои 

стихотворения и съчинения на разнообразна тематика, млади певци и музиканти пяха 

песни и свириха на китара. Срещата приключи с караоке концерт и неформални 

разговори между децата и възрастните хора. 

 

 
 

 

 

Хасково 
Фондация „Х&Д Джендър перспективи” 
 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи” създава Групи за самопомощ и солидарност (ГСС) 

за възрастни хора в 7 населени места от община Хасково – селата Войводово, Динево, 

Конуш, Малево, Стамболийски, Тракиец и Узунджово и кварталите „Куба”, „Поройни” и 

„Ручока” в град Хасково. И още десет ГСС в община Димитровград – по една в селата 

Брод, Радиево, Каснаково, Долно Белево, Злато поле, Горски извор, Крепост и град 

Меричлери и две в село Добрич. Тази година по случай 1 октомври организирахме 
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разнообразни празненства във всяка от ГСС, които се проведоха на различни дати за 

различните места в периода: 28.09 – 15.10.2015г. – беседи, тържества, кулинарни 

изложби, викторини, поднасяне на подаръци, сценки, надиграване, аеробика, 

постановка, забавни игри и много песни и танци. 

 

  
 

 

с. Мещица, общ. Перник 
Читалище „П.К.Яворов 1926” 
 

По случай 1 октомври читалището организира екскурзия за възрастните хора по маршрут 

Цари Мали град- Ресиловски манастир – Дупница. Участваха 50 души.  

 

  
 

 

София 
ЦСРИ за деца и младежи с увреждания "Благовещение" към Каритас 
 

На 1 октомври екипът и хората от ЦСРИ за деца и младежи с увреждания "Благовещение" 

в София посети фурна "НадЕжко". Заниманието там беше посветено на грижата, 

вниманието и благодарността към нашите баби и дядовци (повечето от нашите 

потребители се обгрижват у дома от баба и дядо). Замесеният от децата хляб беше 

включен в социалната кампания на фурната (предоставяне на безплатен хляб на 

възрастни хора), а фигурките от тесто, които децата и младежите направиха бяха 

подарък за бабите и дядовците им у дома.  

 

 

с. Бъта, общ. Панагюрище 

Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея” 
 

По случай Деня на възрастните хора младежи от „Идея” поканиха възрастните хора от 

селото на „Хоро на мегдана” в събота, 3 октомври. Хората се играха на открито пред 

читалището, като стремежът беше младежите да увлекат всички на общо дълго хоро. 

Кметството осигури озвучаване.  

Освен това решихме 4 групи младежи от сдружението от по 2-3 човека да посетят 

самотно живеещи възрастни хора в селото и да поговорят с тях за техните проблеми и 
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нужди. След това те ще представят проблемите им пред членовете на сдружението, свои 

приятели от селото, както и в кметството на с. Бъта. Целта е да се предприемат действия 

за подкрепа, когато това е възможно, или възрастните да се насочат към други 

институции. Резултатите ще бъдат представени и пред общинския съвет на БЧК. 

Проблемите на самотните възрастни хора (без посочване на отделни имена) ще се 

представят и на информационното табло в центъра на селото, както и във вестника, 

който кметството издава.  

 

 

Варна 
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения 
 

Потребителите на Дневен център „Ривиера” и техните родители, потребителите на ЦСРИ 

”Чайка” и техните родители и възрастни хора от Дом за възрастни хора ”Иван Златоуст” 

Варна се събраха в двора на ДЦ „Ривиера” във Варна и участваха в празника „Край 

домашното огнище”. Хора на различна възраст заедно приготвиха домашна лютеница по 

стара рецепта и способ - на открит огън, в голяма тава, от предварително изпечени и 

сгъстени зеленчуци, както бабите ни са я правили. Организирахме конкурс за домашно 

приготвени вкусотии „Царицата на лютеницата“. Част от участниците замесиха и 

изпекоха хляб във формата на грозд (тъй като е време за гроздобер), а с топлия хляб 

всички се насладиха на вкуса, запазващ топлината на домашното огнище.  

 

 

Никопол 

Народно читалище „Напредък 1871” 
 

По случай 1 октомври читалището организира екскурзия до Свищов за 20 социално 

слаби пенсионери. 

 

 

Плевен 

ОУ "Св. Кл. Охридски" 
 

Учениците от 4-б клас при ОУ „Св. Кл. Охридски", гр Плевен, с класен ръководител г-жа 

Хризантема Йорданова се включиха в кампанията и показаха признанието и уважението 

си към възрастните хора. Срещата с възрастните хора от район „Дружба" се състоя на 1 

октомври в пенсионерския клуб до училището. Децата бяха подготвили специална 

литературно-музикална програма. Те поздравиха възрастните хора с думи, стихове и 

песни, поднесоха им цветя и специално изработени за тях картички и най-важното е, че 
ги изслушаха. 
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Ямбол 
КСУДВ 
 

На 25 септември 2015г. по повод Международния деня на възрастните хора – 1 октомври 

в Центъра за социална рехабилитация иинтеграция към Комплекса за социални услуги за 

деца и възрастни в Ямбол се проведе среща – дискусия между поколенията под мотото 

„Уважението към възрастните хора е уважение към живота”, в което участваха деца, 

потребители на услугите в Центъра и техни близки. Приемствеността между 

поколенията, ценностите създадени от хората, преминали вече в третата възраст, 

възпитанието в уважение и толерантност към тях бяха основните акценти в 

презентацията по случай събитието. Живеем в един свят, в който сме равноправни и 

трябва да се зачита човешкото достойнство на всеки независимо от възрастта.  

 

  
 

 

с. Асеново, общ. Никопол 

Народно читалище „Петър Парчевич-1927" 
 
На 1 октомври по случай Международния ден на възрастните хора читалището 

организира среща на всички възрасти с мултимедийно представяне на „Рекордите на 

възрастните хора", „На този ден преди години и сега" и „Срещите ни през годините". И 

си обещахме отново да се срещнем. 

 

  
 

 

с. Бозвелийско, общ. Провадия 
Читалище „Пробуда1927г." и Пенсионерски клуб „Вяра” 
 

На 01.10.2015г. се състоя среща по случай деня на възрастните хора между читалището 

и пенсионерите от клуб „Вяра” в с. Бозвелийско. Председателката на клуба г-жа Стефка 

Дончева прочете получените поздравителни адреси от кмета на селото г-н Живко Панев, 

от кмета и зам. кмета на община  Провадия, от областна администрация и съюза на 

пенсионерите. Срещата премина в приятелска атмосфера с чай, кафе и сладки приказки. 
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Варна 
Народно читалище „Прогрес"- кв. Виница 
 

На 1–ви октомври по случай Международния ден на хората от третата възраст, ВФФ 

„Чемерика" при читалището в кв. Виница, посетихме и поздравихме с богата музикална 

програма нашите приятели от пансиона за стари хора „Гергана " в КК „Св. св. Константин 

и Елена". С нашите песни ние допринесохме за тяхното добро настроение. 

 

 

 

 

 

София 

Благотворително дружество „Донка Паприкова” 

 

Клуб „Сребърна есен” към Благотворителното дружество отбеляза 1 октомври с 

тържество с участието на множество възрастни хора от квартала и града. Писателят Емил 

Иванов и д-р Здравко Генчев четоха свои произведения. Последва оживен разговор, а на 

края всички присъстващи изпиха по чаша вино.  

 

  
 

 


