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с. Стража, общ. Търговище 
Народно читалище „Развитие-1926” 
Почистване на паметника „Паднали за Родината” от 

младежи в селото и отдаване на почит, поднасяне 

цветя  и почитане паметта на загиналите участници 

от село  във войните от пенсионерите.  

 

 

 

 

 
 

 
Пловдив 
Център за работа с доброволци към  

ОУ „Васил Левски“ 
 
Децата от Центъра за работа с доброволци към ОУ 

„Васил Левски“ в гр. Пловдив направиха картички 

за своите баби и дядовци и други възрастни близки, 

за да им ги подарят на 1 октомври.  

 

 

 

 
 
Варна 

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения 
 
На 1 октомври в креативната обстановка на галерия 

„ЮКА” във Варна,  сред експозиция на изложба 

„Сетива“ на картини и приложни изделия, изработени 

от млади хора, посещаващи ЦСРИ ”Чайка” на фона на 

подходяща музика, потребители, специалисти и 

родители от клуб  „Четирилистна детелина“ имаха 

възможност чрез изкуството да съприживеят  заедно и 

поговорят за смисъла на отговорното родителство, за 

мъдростта и опита  на възрастните  в подкрепа на 

младите хора. Потребителите на  центъра изнесоха 

рецитал, а психолога на центъра ги поздрави с най-

новите си поетични творби. 

 

На 2 октомври в малкия  салон на  радио Варна се 

състоя премиерата на книгата ”Сто мига лято”- втора 

част с автор Мариела Русева. Освен споделянето на 

интимната си лирика със своите почитатели и любители 

на римуваното слово Мариела Русева обвързва всяка 

част с кауза. Между отделните цикли са поместени 

графични изображения, чиито автори са хора с 

интелектуални затруднения. Събитието  събра на едно 

място различни поколения и чрез изкуството като 

комуникация  повдигна темата за приноса на по-

възрастните  към възпитанието на младите хора, към 

различните и различията. 
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с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив 
Народно читалище „Светлина – 1929г.” 
 
Читалището организира тържество с почерпка и поздрав 

по случай празника от семейство Шопови, майка, баща, 

дъщеря и брат към възрастните хора от село Труд. 

Поканен бе и г-н Красимир Минков - кмет на село Труд. 

Юлия Шопова (на 4-ри години) изпълни няколко народни 

песни в залата на читалището под съпровод на своя татко 

на гъдулка: Атанас Шопов и танц от своя брат : Теодор 

Шопов - на 2 г., а мама Димитричка Шопова изпълни 

песента на Русанка Комитова: "Гледала е мама девет 

близнака". В нашата родина възрастните хора са най-

голямата опора и подкрепа за децата и внуците си, 

независимо колко са пораснали вече те. Възрастните 

хора са тези, които са ни възпитали като достойни хора и 

са проправяли пътя, по който да вървим ние, стремейки 

се с тяхна помощ да изградим по-добро бъдеще за всички 

нас! 

 

 

 

Лом 
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства  
 

Изработване на седем броя рисунки от сръчните 

ръце на нашите потребители, с помощта на 

хората, които извършват ежедневните 

трудотерапевтични занимания- социален 

работник и трудотерапевти. Картичките бяха 

свързани с едни от най-тачените традиции и 

обичаи от нашия народ през годината – 

Богоявление (Йордановден), ежегодния 

фестивал в Перник, посветен на кукерите, 

Великден, Гергьовден, Еньовден, 

нестинарството, обредните хлябове за Бъдни 

вечер. Готовите рисунки раздадохме на наши възрастни съседки, които бяха много 

благодарни за благородния жест от наша страна, както и от факта, че въобще някои е 

проявил грижа и внимание към тях! 

 

 

 

Горна Оряховица 

СУ „Георги Измирлиев”  
 
Учениците от 2 „В“ клас на СУ „Георги Измирлиев”, 

гр. Горна Оряховица, участници в клуб по 

Гражданско образование с ръководители Кремена 

Енчева и Силвия Стойнева изработиха в училище 

голяма поздравителна картичка като залепиха на 

нея отпечатъци от своите ръчички, протегнати в 

знак на признателност, грижа и съпричастност към 

възрастните хора на град Долна Оряховица. В 

онлайн връзка, учениците ги поздравиха със 

стихове и песни по случай 1 октомври. Срещата на 

деца с възрастни не може да се замени с урок в 

учебник или с разказана случка. Тя се преживява. 
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Хасково 
ОУ „Никола Й. Вапцаров” 

 
„Есен е - моментът да дарим топлина е дошъл". Хареса 

ни този стих за мото на нашата инициатива. 

Предложихме на децата да отделят от времето си за 

своите близки – мама, татко, баба, дядо…  и да направят 

нещо заедно с тях. Дадохме им свобода на избор – да 

помогнат в домакинска работа, да почетат, да поиграят 

или просто да си поговорят. Поръчахме им да заснемат 

миг от общуването си и да ни изпратят снимки. Ето 

снимки тук, а също и едно видео – рецепта за вкусни 

курабийки, споделена от баба и внучка. Подредихме и 

кът в училище със снимки от инициативата. 

 

 

 

с. Балван, общ. Велико Търново 
Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ 
 
Попитахме нашите деца “Защо обичате 

Вашите баба и дядо?” Те изработиха постер с 

причини, поради които баба и дядо са важни 

за тях. Постера подариха на Дом за възрастни 

хора в с. Балван. На импровизирано 

тържество, при спазване на строги 

противоепидемични мерки и дистанция те 

поздравиха възрастните хора в дома с три 

хумористични стихотворения на тема 

взаимоотношенията между баба, дядо и 

внучета, като последното стихотворение пресъздаде връзката между внуче и баба в 

контекста на различните епохи на живот, навлизането на новите технологии и Web 

комуникацията в условия на Covid – 19. На всички възрастни хора бяха връчени ръчно 

изработени от децата картички и цветя, както и грамоти отличаващи ги с техните умения 

и качества. В тържеството се включи кмета на селото и г-жа Росица Димитрова – 

директор дирекция “Социални дейности и здравеопазване” при Община Велико Търново, 

която поздрави възрастните хора от свое име и връчи поздравителен адрес от името на 

кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов. 

 

 

 

Видин 
Професионална гимназия „Проф. д-р 

Асен Златаров“ 
 
С учениците от 8 В клас на Професионална 

гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин 

отбелязахме Международния ден на възрастните 

хора. Наш специален гост в часа по бизнес 

комуникации беше г-жа Янка Маринова - 

дългогодишен журналист с професионална 

кариера в БНР Радио Видин. Тя разказа на 

младите хора за вербалната комуникация и 

нейната роля в нашето ежедневие, както и за 

мястото на електронните медии в бита и стопанския живот на страната. Бяхме 

единодушни, че възрастните хора всъщност са мъдри хора, защото са устояли на 

множество предизвикателства и  продължават да се приспособяват към днешните такива. 

С пожелания за здраве и дълголетие на всички хора, както и още творческо дръзновение 

на г-жа Маринова! 

 

https://www.facebook.com/pg/%D0%9E%D0%A3-%D0%9D%D0%99%D0%92%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-179901258697482/photos/?tab=album&album_id=3581346955219545
https://www.facebook.com/watch/?v=721397038718517
https://www.facebook.com/watch/?v=721397038718517
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с. Ярджиловци, общ. Перник 
Филиал на Детска градина „Валентина Терешкова“ 

- гр. Батановци 
 
В рамките на заниманията по околен свят, конструиране и 

технологии и изобразително изкуство децата направиха 

поздравителни картички и чашки с истинско пакетче чай, за 

своите баби и дядовци. С любов и уважение разказваха 

истории с тях, разбрахме колко е важно да се грижим за тях и 

колко много топлина има в една чаша чай. Ръчно 

изработените подаръци децата занесоха вкъщи и споделиха 

радостта си с нас, чрез снимки. 

 

 

 

Перник 
Фондация П.У.Л.С. 
 
Екипът на фондацията реши да заснеме видеоклип с 

младеж – дългогодишен клиент на организацията, 

който разказа за себе си и за значимите възрастни в 

неговия живот и как те са му повлияли по отношение 

на неговото личностно израстване и развитие. Клипът 

можете да видите тук. 

 

 

 

с. Ерма река, общ Златоград 

Народно читалище „Орфей 1947” 
 
Нарекохме инициативата ни „Баба, дядо и внуче”. Целта ни 

беше всяко от включилите се дечица да ни покаже по какъв 

начин помага на възрастните хора около него. Можете да 

разгледате снимките на нашата фейсбук страница - 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004651842970  

 

 

 

 

 

 

 

Община Лесичово 
 
Хора настанени в Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания „Св. Петка“ с. Щърково и деца от детска градина 

Лесичово изработиха послания към своите връстници, баби и 

дядовци и ги подариха в Международния ден на възрастните 

хора. Впечатляващи са усмивките и оптимизма  на хората в 

ДПЛФУ, които не са излизали извън двора на дома от 13 март 

2020 г. и въпреки това не спират да се усмихват, рецитират и 

дават кураж на всички останали. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubqomotVbtQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bc2q0BBfPP4YsbFQAPQ__sgM6rWARjIzIKyRx-YqKxEPyVNvduf3mj8U&ab_channel=PULSEFoundation
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004651842970


7 

 

 
 
с. Йоаким Груево, обл. Пловдив, общ. Стамболийски 

Народно читалище „Просвета 1927” 
 
В детския отдел на библиотеката към читалището 

деца от ОУ „Христо Ботев“, които редовно участват 

в наши инициативи, изработиха индивидуални 

благодарствени послания към всяка певица от 

Дамска вокална група „Романтика”. Поднесоха им 

ги лично по време на репетиция. Всяко дете написа 

дума, която свързва с възрастните хора и сглобиха 

поздравителен видео клип, който публикувахме на 

страницата на читалището във фейсбук. 

 

 

 

 

 

с. Климент, общ. Карлово 

Народно читалище „Васил Левски–1928г.“ 
 
Още в началото на седмицата в библиотеката при 

НЧ „Васил Левски – 1928г.“ в село Климент 

направихме цветно табло, на което посетителите 

можеха да закачат своите спомени за баба и дядо и 

да споделят какво са научили и запомнили от 

възрастните хора. На 1 октомври поставихме 

таблото на видно място, така че с милите думи на 

младите да стоплим сърцата на бабите и дядовците 

ни. Подготвихме свитъци с пожелания, които 

раздавахме на хората от третата възраст през целия 

ден заедно с китка здравец. 

 

 

 

 

 

Кюстендил 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо войвода” 
 
Поканихме Общински духов оркестър към отдел 

„Култура” на Община Кюстендил да поздрави 

възрастните хора с Международния празник на 

възрастните хора и в същото време на музиката. В 

Дома живеят над седемдесет години около 45 души, 

на 93, на 94 … - пеят, рецитират стихотворения. 

Концертът в двора на дома внесе празничност, 

значимост, заедност на поколенията – всяка възраст 

носи своето предизвикателство да бъде изживяна 

пълноценно и добронамерено. Социалният работник 

Росица Живкова подготви музикално-литературна 

програма с желанието и отговорността на участниците 

в клуба по актьорско майсторство – песни, приказки, 

вицове усмихнаха всеки. 
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с. Марково, общ. Родопи 

Народно читалище „Алеко Константинов-1907г.” 
 

В навечерието на 1 октомври - Международния 

ден на възрастните хора Школата по актьорско 

майсторство при НЧ „Алеко Константинов-

1907г." в с. Марково, с ръководители актьорите  

Даниела Тенева и Дани Русев, поздравиха 

всички възрастни хора с пиесата "Дядо ряпа 

вади" в съвременен вариант, с много забавни 

игри, музика и веселба деца от различни 

възрасти се забавляваха безкрайно! 

Поздравителен адрес от името на читалището 

беше прочетен и беше поднесен на 

Пенсионерски клуб - с. Марково. Децата и 

ръководителите от Школата по актьорско 

майсторство към читалището бяха  поканили на 

празника майки и татковци, баби и дядовци. 

 

 

 

 

с. Балван, общ. Велико Търново 
Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ с. Балван, Читалищно 
настоятелство „Нива“ с. Балван и Съюз на пивоварите - София 

 
Празник - Среща на поколенията – 

възрастни хора, внуци, правнуци и деца от 

Основното училище в с. Балван. Целта бе 

да се разкрият факти и спомени на 

присъстващите пенсионери като част от 

техния обществен, образователен и 

културен принос в развитието на с. 

Балван. Деца поздравиха хората със 

здравословен проблем по домовете им по 

случай 1-ви октомври и им подариха 

собственоръчно изработени поздравителни 

картички. 4 жени на възраст над 90 г. 

получиха от кметството в домовете си 

подаръци, лакомства и поздравителен 

адрес. Направихме изложба от снимков 

материал, исторически събития от 

дневника на читалището, честване на празници, благотворителни и дарителски акции и 

прожекция на филм за Балван за миналото и настоящето с участието на пенсионери. 

Сценарият е изграден на базата на спомени какво е сторено в миналото в младежките 

години на присъстващите, какво е настоящето и участието на пенсионерите за 

развитието на селото и какъв опит и мъдрост те ще предадат на младото поколение. 

Срещата се превърна като сладка раздумка на чай, кафе, балванска баница, съвместно 

преплетени от спомени от младостта и сега от мъдростта. Почувства се настроението на 

пенсионерите – високо приповдигнато, тъй като техните внуци слушаха в захлас. 

Организаторите представиха статистиката на столетниците във Великотърновска област 

и приветстваха балванчани, които са над 90 години. Организаторите подариха на 

възрастните хора икона на „Св.Ив.Рилски“. 
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с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян 

Кметство - с. Давидково и Народно 
читалище „Зора-1927“ 
 
Отбелязването на Международния ден на 

възрастните хора в с. Давидково бе съобразено с 

епидемиологичната обстановка в страната – без 

масови събития и събития на закрито. Представители 

на кметството и читалището посетиха на място 10-те 

най-възрастни жители на селото (всичките над 90 

години), за да ги поздравят с празника, да 

разговарят с тях, да им пожелаят здраве и спокойни 

старини. С помощта на дарители им бяха поднесени 

малки подаръци, съпроводени с поздравителни 

картички. Блясъка в очите на посетените възрастни 

хора показа колко щастливи бяха от милия жест на 

внимание. Изненадани и щастливи се оказаха и 

близките им хора, които изказаха своите 

благодарности лично и чрез социалните мрежи. 

 

 

 

 

 

с. Бегунци, общ. Карлово 

Народно читалище „Светлина-2013“ 
 
децата подариха  саморъчно изработени рисунки и 

цветя и поздравиха възрастните хора със стихчета и 

песни. Ръководството на читалището благодари на 

възрастните хора за наследените уроци, за активното 

участие в общественият живот за всеотдайността и 

приноса за развитието ни и за това, че се гордеем с 

неуморния им дух, енергия и желание за пълноценен 

живот. 

 

 

 

 

с. Имренчево, общ. Велики Преслав 
Народно читалище „Надежда – 1903“ 

 
Децата от кръжока „Сръчни ръчички“ към читалището 

изработиха  различни картички по повод Международния 

ден на възрастните хора. Читалищното настоятелство, 

съвместно с  клуба на пенсионера организира тържество  

по случай празника. Поканени бяха  хората от селото в  

„Радковата къща”, където се проведе поздравителен 

концерт  посветен  на добрината, вниманието и грижата на 

по-възрастните към  по-младите - деца, внуци и приятели. 

Деца, ученици и младежи им поднесоха поздравителни 

картички, а групите към читалището ги поздравиха с 

песни и танци. Най голяма изненада бяха поздравленията, 

получени в момента на тържеството от Ирландия, Канада, 

Гърция, Италия, Чехия, където работят и учат наши  

съселяни. На  тържеството бяха поканени бивши учители, общественици и приятели от 

гр. Велики Преслав. Поздравителен адрес получихме от общинска администрация гр. В. 

Преслав. Тържеството завърши с почерпка и веселие.  



10 

 

 

 

 

с. Островче, обл. Разград 

Народно читалище „Слънчев лъч-1902г.” 
 
Читалищното настоятелство организира участие на Фолклорната 

певческа група „ЗДРАВЕЦ” в национален фолклорен фестивал 

„Бяла -2020”. Групата беше отличена с „Медал”, „Грамота” и 

„Плакет” Изявата беше съчетана с екскурзия. 

 

 

 

 

 

 

Пловдив 

Народно читалище „Съвременник-1986" 
 
Детско Арт студио „Контраст" (към Народно 

читалище „Съвременник-1986") с ръководител Таня 

Драганова се включи в кампанията "Общество на 

всички възрасти” на Фондация Лале, посветена на 

възрастните хора по повод Международния ден на 

възрастните хора със следната инициатива: Децата 

от арт студиото изработиха картички, които на 1-ви 

и 2-ри октомври се раздаваха на потребителите на 

библиотеката към читалището. Жестът бе знак на 

внимание от децата към по-възрастните и 

предизвика много усмивки и положителни реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

Сливен 
Народно читалище „Дружба-1993" 
 
По покана на НЧ „Дружба-1993" Сливен, на 

читалището гостуваха колеги читалищни работници 

на пенсионна възраст. Ние се нарекохме група 60+. 

Председателката на читалището Елена Димитрова 

връчи на всички благодарствено писмо с камбанка 

изработена от Живка Кондева  от клуб „Сръчници". 

Приятни спомени, искрени споделяния кои сме сега, 

направи празника изключително приятен. Имаше и 

изненади - поздрав към всички от дебютния дует 

Абраамян и от Театрална формация "ЖиНиС". 
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София 
Клуб „Сребърна есен“ 

 
Трио в състав Анжела Тодорова - пиано, студентка в 

Музикалната Академия във Виена, Симеон Шиндаров 

- чело, студент в Музикална Академия, Файбург, 

Германия и Ева Гигова – цигулка, студентка в Нов 

Български университет, София изнасят концерти 

всяка година в Клуб „Сребърна есен“ още от ученици 

в Музикалното училище. Сега, когато вече са 

студенти по света щом се съберат в България, правят 

малък концерт за 1 октомври. Тази година програмата 

им включваше Скарлати, Моцарт, Шуберт, Шопен, 

Рахманинов, Форе, Дебюси, Христосков. 

 

По случай 1 октомври възрастните хора –членове на 

Клуб „Сребърна есен“ отидоха на разходка до Самоков, 

където в продължение на цял ден разгледаха, музея, 

галерията, джамията, известните църкви и други 

забележителности в града.  

 

 

 

 

 

 


