
УСТАВ 
на народно читалище “Орфееви гори-1870” 

гр. Смолян, кв. Райково 

 Народното читалище в кв. Райково е основано през 1870 година. В 

епохата на Възраждането на Родопския край  то има заслуга за запазване и 

развитие на българщината и езика, за зараждане на театъра, музикалното и 

други изкуства, за развитие на библиотечното и музейното дело, за 

одухотворяване живота на родопчаните. 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

О Б Щ И   П О Л О Ж Е Н И Я 

Чл. 1. С този устав се уреждат учредяването, устройството, управлението, 

дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на 

народното читалище.  

Чл. 2. (1) Народното читалище е традиционно самоуправляващо се 

българско културно-просветно сдружение в гр. Смолян, което изпълнява и 

държавни културно-просветни задачи. В неговата дейност могат да 

участват всички физически лица, без оглед на ограничения във възраст и 

пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

 (2) Читалището е юридическо лице с нестопанска цел по закон и 

регистрация. 

Чл. 3. (1) Целта на народното читалище е да задоволява потребностите на 

гражданите, свързани със: 

1. Развитие и обогатяване на културния живот на Райково, града и 

Среднородопието; 

2. Запазване на обичаите и традициите на родопчани и българския 

народ; 

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; 

4. Възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание. 

5. Осигуряване на достъп до информация 

(2) За постигане на целта по ал.1 читалището извършва основни 

дейности като: 

  1. Уреждане и поддържане на библиотека, читални, фото-, фоно-, 

филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни 

информационни мрежи; 

2. Развиване и подпомагане на любителското художествено 

творчество; 

  3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и 

видео-показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности; 

  4. Събиране и разпространяване на знания за родния край и рода; 

  5. Създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона 
за културното наследство; 

  6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги. 



  (3) Народното  читалище  може да развива и допълнителна 

стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, в 

съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от 

нея за постигане на определените в устава цели. Народното читалище не 

разпределя печалба. 

 (4) Народното читалище няма право да предоставя собствено или 

ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно: 

 1. За хазартни игри и нощни заведения; 

 2. За  дейност  на  нерегистрирани  по  Закона  за  вероизповеданията  

религиозни  общности и юридически лица с нестопанска цел на такива 

общности; 

 3. За постоянно ползване от политически партии и организации; 
 4. На председателя, секретаря, членовете на настоятелството  и 

проверителната комисия и на членовете на техните семейства. 
Чл. 4.  (1) Народното читалище може да се сдружава с други читалища за 

постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и 

инициативи при условията и по реда на Закона за Народните читалища -  

изм. и доп., (ДВ бр. 42 от 05.06.2009 г.) 
 

ГЛАВА ВТОРА 

Ч Л Е Н С Т В О   И   У П Р А В Л Е Н И Е 

Чл. 5. Народно читалище се учредява на събрание, на което присъстват 

най-малко 150 дееспособни физически лица и се прекратява по решение на 

Общото събрание на неговите членове. 

(1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и 

почетни; 

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват 

действителни и спомагателни. 

1. Действителните членове са дееспособни лица, плащащи редовно 

определения от устава на читалището членски внос и имат право на глас; 

2. Спомагателните членове са лица под 18 години, нямат право да 

избират и да бъдат избирани в читалищното Настоятелство и имат 

съвещателен глас; 

3. Действителните членове на читалището имат право: 

- да участват в обсъждането на всички въпроси от дейността на 

читалището. 

- да избират ръководни органи след едногодишен членски стаж и да 

бъдат избирани след двугодишен членски стаж. 

- да получават информация за работата на ръководните органи. 

(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на 

читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на 

материалната база и имат право на един глас. Колективните членове могат 

да бъдат: 

1. Професионални организации 



2. Стопански организации 

3. Търговски дружества 

4. Кооперативни сдружения 

5.Културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи. 

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с 

изключителни заслуги за читалището. 

(5) Членовете на читалището са длъжни: 

1. Да участват по някаква форма в дейността на читалището. 

2. Да спазват Устава. 

3. Да плащат редовно определения членски внос. 

4. Да пазят и обогатяват читалищното имущество. 

Чл. 6. Органи на читалището са: Общото събрание, Настоятелството и 

Проверителната комисия. 

Чл. 7. (1) Върховен орган на читалището е Общото събрание. 

(3) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на 

читалището имащи право на глас.  

Чл. 8. (1) Общото събрание: 

1. Изменя и допълва Устава; 

2. Избира и освобождава Председателя, членовете на 

Настоятелството и Проверителната комисия; 

3. Приема вътрешни актове, необходими за организация на 

дейността на читалището; 

4. Изключва членове на читалището; 

5. Определя основни насоки за дейността на читалището; 

6. Взема решение за членуване или прекратяване на членството в 

читалищни съюзи и читалищно сдружение; 

7. Приема бюджета на читалището; 

8. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година; 

9. Определя размера на членския внос; 

10. Отменя решения на органите на читалището; 

11. Взема решения за откриване на клонове на читалището след 

съгласуване с Общината; 

12. Взема решение за прекратяване на читалището; 

13. Взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни 

действия на ръководството или отделни читалищни членове; 

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите 

органи на читалището. 

Чл. 9. (1) Редовно Общо събрание на читалището се свиква от 

Настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно Общо събрание 

може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на 

Проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с 

право на глас. При отказ на Настоятелството да свика извънредно общо 

събрание, до 15 дни от постъпването на искането Проверителната комисия 



или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат 

извънредно Общо събрание от свое име.  

 (2) Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата, 

часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде 

получена срещу подпис или връчена не по-късно от седем дни преди 

датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на 

други достъпни места в общината, където е дейността на читалището,  

трябва да бъде залепена  поканата за събранието.  

(3) Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко 

половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса 

на кворум Събранието се отлага с един час. Тогава Събранието е законно, 

ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно 

Общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при 

извънредно Общо събрание. 

 (4) Решенията по Чл. 8 ал. 1, т. 1, 4, 10,11 и 12 се вземат с мнозинство 

най-малко 2/3 от всички членове. Останалите решения се вземат с 

мнозинство повече от половината от присъстващите членове.  

Чл. 10. (1) Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството, което се 

състои най-малко от трима членове, избрани за срок до три години. 

Същите да нямат роднинска връзка по права и съребрена линия до 

четвърта степен. 

 (2) Настоятелството: 

 1. Свиква Общото събрание; 

 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

 3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на 

читалището и утвърждава щата му; 

 4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на 

читалището; 

 5. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната 

му характеристика. 

 (3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от 

половината на членовете си. 

Чл. 11. Председателят на читалището е член на Настоятелството и се 

избира от Общото събрание за срок до три години.  

 (2) Председателят: 

 1. Организира дейността на читалището съобразно Закона, Устава и 

решенията на Общото събрание; 

 2.    Представлява читалището; 

 3. Свиква и ръководи заседания на Настоятелството и 

председателства Общото събрание; 

 4.    Отчита дейността си пред Настоятелството; 



 5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, 

съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на 

Настоятелството. 

Чл. 12. (1) Секретарят, съгласно чл. 10, т. 5 се назначава на щат от 

Настоятелството.  

1. Той организира  изпълнението на решенията на Настоятелството, 

включително решенията за изпълнението на бюджета. 

2. Организира текущата основна и допълнителна дейност. 

3. Отговаря за работата на щатния и хонорования персонал. 

4. Представлява читалището заедно и поотделно с Председателя. 

(2)  Секретарят  не  може  да  е  в  роднински  връзки  с  членовете  на  

настоятелството  и  на проверителната  комисия  по  права  и  по  

съребрена  линия  до  четвърта  степен,  както  и  да  бъде съпруг/съпруга 

на Председателя на читалището. 

Чл. 13. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, 

избрани за срок до три години. 

 (2) Членове на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, 

които са в трудови правоотношения с читалището или са роднини на 

членовете на Настоятелството, на Председателя или Секретаря по права 

линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен. 

 (3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността 

на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището по спазване 

на Закона, Устава и решенията на Общото събрание. 

 (4) При констатирани нарушения Проверителната комисия 

уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено 

престъпление - и органите на прокуратурата. 

Чл. 14. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и 

Проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на 

лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

Чл. 14а. Членовете   на  Настоятелството,   включително Председателят и 

Секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и 

по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на 

читалището. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

И М У Щ Е С В О   И    Ф И Н А Н С И Р А Н Е 

Чл. 15. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от 

други  вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения. 

Чл. 16. Читалището набира средствата от следните източници: 

1. Членски внос; 

2. Културно-просветна и информационна дейност; 

3. Субсидии от държавния и общинските бюджети; 



4. Наеми от движимо и недвижимо имущество; 

5. Дарения и завещания; 

6. Други приходи. 

Чл. 17. (1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да 

учредява ипотека върху тях. 

     (2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, 

бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на 

Настоятелството.  

Чл. 18. (1) Читалищното Настоятелство изготвя годишния отчет за 

приходите и разходите, който се приема от Общото събрание. 

       (2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя 

в Общината. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

П Р Е К Р А Т Я В А Н Е 

Чл. 19. (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото 

събрание, вписано в  регистъра на Окръжния съд. То може да бъде 

прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, ако: 

1. Дейността му противоречи на Закона, Устава и добрите нрави. 

2. Имуществото му не се използва според целите и предмета на 

дейност на читалището. 

3. Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не 

развива дейност за период от две години; в тези случаи 

Министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за 

констатирана липса на дейност. 
 

4. Не е учредено по законния ред. 

5. Е обявено в несъстоятелност. 
 

ГЛАВА ПЕТА 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И    Р А З П О Р Е Д Б И 
 

(1) Читалището има име “”Народно читалище “Орфееви гори-

1870””, кръгъл печат с надпис “”НЧ “Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв.Райково”” в окръжност. В средата има разтворена 

книга и лъчение от нея. 

(2) Празникът на читалището е 24 май – Денят на Св. Св. Кирил и 

Методий, на славянската писменост и българската просвета и 

култура. Настоящият устав, с неговите промени, съгласно 

изискванията на Закона за народните читалища, изм. и доп. обн. 

ДВ, бр. 42 от  05.06. 2009 г.  е приет от Общото събрание на 

читалището на 25.03.2010 година, гр. Смолян, кв. Райково.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п. 

                    (Ат.Лунев) 

 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

ОТ  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОРФЕЕВИ ГОРИ-1870”  

ГР. СМОЛЯН,  КВ. РАЙКОВО  

ЗА  2018 Г. 

Съгласно Глава трета Чл. 14. (1) т.7 и т. 8 от ЗНЧ    (изм. ДВ. 

бр.68 от 02.08.2013 г.) и Устава на Народно читалище “Орфееви гори-

1870” – гр.Смолян, кв. Райково, отчитаме своята дейност през 

календарната 2018 година пред кмета на Община Смолян и Общинския 

съвет, с доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Смолян ( чл.26а  ал. 2 и ал.4 от ЗНЧ) и за изразходваните от бюджета 

средства през предходната година.  

През отчетния период продължихме работа по основните 

направления за задоволяване потребностите на гражданите, свързани с 

развитие и обогатяване на културния живот на Райково, града и 

Среднородопието; за запазване на обичаите и традициите на родопчани 

и българския народ; за разширяване на знанията на гражданите и 

приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, 

изкуството и културата; възпитание и утвърждаване на националното 

самосъзнание. Осигурявахме достъп до информация, извършвахме 

дейности като: библиотечна и любителско художествено творчество, 

работа на обучителните школи, празненства, концерти, чествания, 

годишнини, юбилеи, представяния на книги. Участвахме във фестивали. 

Подготвяхме и експонирахме изложби на различни тематики. 

През 2018 година в читалището работиха 14 постоянно действащи 

художествено-творчески колективи: оркестър “100 каба гайди”, смесен 

битов хор, мъжка битова група, женска битова група, група за 

популярни песни и стари градски песни “Лей се песен”, младежка 

танцова формация, детски танцов състав, концертен състав към клуб 

“Хоро”, Младежки театър “Ирис”, Драматичен театър “Изгрев”, 

Фолклорен квартет “Аглика”, акустично китарно трио и рок група 

„DEMISE“ /”Димайс”/, студио „Художествена фотография“ с общ брой 

участници – 240;  4 клуба: клуб „Хоро”, клуб Зевзек”, клуб „Приятели на 

книгата” и клуб „Родно огнище”, с общ брой участници – 165. Имахме 8 

обучителни школи по: гайда; народно пеене; народни танци – 3 школи – 

начинаещи, напреднали и подготвителна; драматичен театър, акордеон и 

кларнет, с общ брой участници - 130.  Самодейците, които участват в 

различните формации са 535, като 250 са на възраст от 18 до 90 

годишни, а учащите се са 285. Общо всички състави имат участия в 302 

индивидуални и сборни програми, като 7 от тях са международни,  72 са 

на национални и 17 са участията ни в прояви, организирани в и от 

Община Смолян.  



Други инициативи и прояви, организирани от читалището са общо 

4 юбилея, 9 изложби, 16 чествания, 6 събора и 38 празника в села и 

градове в региона и страната, имаме участия в 9 фестивала и 1 конкурс. 

Нашите състави получиха 3 награди през отчетния период. 

В дейността на Народно читалище „Орфееви гори-1870”, 

включени в Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Смолян за 2018 година и по Календарен план на читалището, 

бяха предвидени и реализирани по следния начин съответните прояви, 

както следва по дати и месеци: 

     08.01 -  По традиция на 8 януари 2018 г. отбелязахме 99-та 

годишнина от основаването на Първи Среднородопски театър “Изгрев”. 

Събитието бе ознаменувано с традиционна среща на артисти от 

различни поколения, заедно със сега действащите: Младежкия театър 

“Ирис” и Драматичен театър за възрастни “Изгрев” към Народно 

читалище “Орфееви гори-1870”, с ръководител Цеца Илиева. С факелно 

бдение пред читалището отдаде почит към “Първите”, посяли семената 

на театралното дело в Средните Родопи. Изгледахме заедно 

предпремиерно филмът „Легендата за песента „Бела към бела, юначе““, 

продукция на ЕТВ- Смолян, в който участват Младежки театър „Ирис“, 

група от певческите състави на читалището и Веселина Бабаджанкова – 

председател на клуб „Зевзек“. 

21.01 -  За поредна година, в чест на 21 януари – Ден на родилната 

помощ и Бабин ден,  Народно читалище “Орфееви гори-1870” – 

гр.Смолян, кв.Райково посрещна в танцовата зала на клуб “Хоро” 

гостите и желаещите от целия град да празнуват народния обичай 

“Бабин ден”. 

        На тържеството присъстваха седем от специално поканените на 

празника акушерки. Изпълнен беше традиционния ритуал “Къпане на 

бебе”. Всички присъстващи бяха благословени за здраве. В  концертна 

програма взеха участие смесения битов хор, детски танцов състав, 

младежка танцова формация и концертния състав към клуб “Хоро”.  

14.02 – С литературно четене на клуб “Приятели на книгата” и 

приятели отбелязахме Деня на влюбените и Трифон Зарезан. От 

началото на февруари  хора, влюбени в света, красотата и  поезията, 

споделяха стихове за любовта във фейсбук инициативата „Късчета 

любов“ . Поетичните таланти се изявиха и с новаторските си идеи, 

осъществени под вещото ръководство на председателя на клуба 

„Захаринка Куцева. По тези стихове след това младежи от ПГ за 

приложни изкуства – Смолян направиха рисунки, с които 

интерпретираха текстовете. На 14 февруари,  няколко десетки минувачи 

по пешеходната зона на Смолян  получиха  късчета любов, раздадени им 

на малки листчета със стихове и рисунки и предизвикваха учудени 

погледи, усмивки и благодарности. 



 18.02 - Зa 27-ми пopeдeн път oт възcтaнoвявaнe нa нapoднaтa 

тpaдиция “ΠУCTOBE” (“Cиpни зaгoвeзни“) Hapoднo читaлищe 

“Opфeeви гopи-1870”- гp.Cмoлян, ĸв.Paйĸoвo opгaнизиpa и пpoвeде 

oбщoгpaдcĸи пpaзниĸ, с ĸoйтo продължаваме cъxpaнявaнeтo и 

paзвитиeтo нa нapoднитe oбичaи. Това е един празнвик, който ежгодно 

събира в нapoднo вeceлиe хора от целия град. В основата на празника е 

това, че то е пъpвият пpoлeтeн пpaзниĸ, с него пpиpoдaтa ce cъбyждa зa 

нoв живoт. Haй-видния “ĸaбaдaлия” Инго Колар – райковски бъдещ зет 

зaпaли “Opaдaтa” зa здpaвeтo и блaгoпoлyчиeтo нa вcичĸи нaши 

cъгpaждaни. B oгъня изгopихме cимвoличнo „Злoтo“ (Чучело). B 

ĸoнцepтнaтa пpoгpaмa учacтваха opĸecтъp “100 ĸaбa гaйди”, ĸлyб 

Xopо”, cмeceн битoв xop, дeтcĸи и млaдeжĸи тaнцoви фopмaции, 

Mлaдeжĸи тeaтъp „Иpиc“, ĸлyб „Зeвзeĸ“, гpyпa зa мaĸeдoнcĸи пecни и 

фoлĸлopeн ĸвapтeт „Aглиĸa“. 

01.03 – За празникът Ден на самодееца всички творчески 

формации организираха свои тържества на различни дати и места. А в  

танцовата зала на  Хороводна повеселка  всички хороигралци и 

любители на хорото се честваха заедно трите мартенски празника – 1-и, 

3-и и 8-и март в аванс. 

03.03 –  Участвахме в организираното от Община Смолян градско 

тържество, по повод 139 г. от Освобождението на България от турско 

робство на площада в кв.Устово с поднасяне венец, част от програмата 

на митинга за честване 3 март -  Национален празник на България. 

08.03 В Дома за трайно лежащи хора – с.Фатово гостувахме за 

осмомартенско тържество  в Международния ден на жената с членовете 

на клуб „Зевзек“ Веселина Бабаджанкова,  Ангел Шеев - Шею и Никола 

Пашов. Те зарадваха с програмата си всички и стоплиха сърцата им с 

добро отношение и много смях.  

  25.03 –  Рождения ден на клуб “Приятели на книгата” - секция 

“Пишещи”, отбелязахме с иновативна проява, а именно – поетична 

градинка. Младите ни поети, отново заедно със свои съученици-

художници от  ПГ за приложни изкуства – Смолян изработиха  цветя от 

хартия, върху която изписаха лична поезия и свои любими стихове от 

други автори. Поради лошото време „цветята“ бяха наредени по 

прозорците на челната страна на читалищната сграда. 

  27.03 - В чест на Международния ден на театъра и 99 години от 

основаването на Първи Среднородопски театър “Изгрев” експонирахме 

изложба, в която експонирахме театрални костюми, театрален реквизит 

и макети на сценографски проекти. Множеството артисти, преминали 

през сцената на читалищния театър можеха да видят имената си на 

афиши от постановки, в които са играли. И всички театрали са в 

емоционално очакване на предстоящата през 2019 година 100 

годишнина на театър „Изгрев“.  



          01.04 – За 27-ия рожден ден на клуб „Зевзек” към НЧ “Орфееви 

гори-1870” и честване Първи април, познатите на всички Веселина 

Бабаджанкова и трио „Шемет“ бяха специални гости в организирания в 

гр.Рудозем - Ден на хумора и забавата. В механа Конака в Райково по 

традиция се състоя и празнично честване на зевзеците. 

  12.04 –  Със специално четене на любими приказки за децата от 

Детска градина “Славейче” в Долно Райково  клуб “Приятели на 

книгата” гостува по повод седмицата на детската книга и изкуствата за 

деца. Забавляваха се с децата, играха, а и децата им представиха свое 

подготвено за случая тържество.  

 18.04 – Много важна годишнина имахме през тази година - 135 г. от 

рождението на Константин Я. Яновски, руски емигрант, преподавател в 

Райковската гимназия (1937-1958), режисьор в театър „Изгрев“, роден в 

с. Турки, Саратовска губерния (1883-1961). Младите театрали се 

запознаха с неговия живот и работата му в Първи Среднородопски 

театър „Изгрев“. Отдаде се заслужена почит към най-дългогодишния 

режисьор в зората на театралното дело в Райково. 

 09.05 – Всяка година за честване Деня на Европа и победата над 

хитлерофашизма на паметника – костница пред НЧ “Орфееви гори-

1870” – гр.Смолян, кв.Райково Община Смолян организира тържествен 

митинг-концерт. По този повод и нашето читалище се включи в 

поставяне венец на паметника. 

14-18.05 – Традиционна изложба - базар “Родопски занаятчии” – 

XIV-то издание. На 14 май официално бе открита изложбата. До 18 май 

на изложбата можеха да се видят произведения дървостругарство, 

часовникарство, скулптури от хартия, плъсти-бижута, картини – акрил, 

графика, интарзия, витраж; гоблени, гоблени с мъниста, украси от 

хартия, бижута с техника „Соваж“, бижута от кожа и дърво, рисувани 

чаши, гайди, сътворено от природата и др. 

Целта на изложбата е да представя и популяризира родопските 

майстори и творци-приложници, които си дават среща през годината 

два пъти в изданията на изложбите-базар „Родопски занаятчии“, 

споделят своя опит и представят своите най-нови произведения. Всеки 

желаещ може да си закупи любимо произведение от нашите сърцати и 

талантливи майстори. Свои творби представиха 15-т автори, след които 

4-ма нови и 5-ма участници с майсторски свидетелства. 

           30.05 – Честване 25 годишен юбилей на Младежки театър 

„Ирис“ и премиера на Младежки театър “Ирис” - спектакъла „Ча-ча-

ча“ от Николай Пенчев – /римски/ и „Хлапачката от 13-тия етаж“ от 

Мирча Йонеску – две пиеси в една постановка. За всичките 25 години в 

„Ирис“ и в театралната школа са преминали над 200 деца и младежи, 

които днес вече са успешно реализирани възрастни хора. Сред тях има 

режисьори, актьори, журналисти, архитекти, лекари. Повечето от тях 



търсят и намират своето поприще в чужбина, но най-хубавото е, че се 

създават приятелства за цял живот. 

     Община Смолян оцени високо и награди юбилярите с парична 

награда, в размер на 500 лв. Така успешно се осъществи и участието на 

театър „Ирис“ в Първото издание на Младежки театрален фестивал в 

гр.Перущица на 5 октомври 2018 г. 

       31.05 – В края на м.май провеждаме традиционно народно веселие 

на хорището „Св.Костадин” пред читалището. В него вземат участие 

фолклорните ни състави – певчески, танцови и музикални. Всеки път с 

нова програма се представят танцовите ни формации към клуб „Хоро“ 

и оркестър „100 каба гайди“ – адмирации към тях!  

  24.06 – За 13-ти пореден път хороигралки от клуб “Хоро” и 

хореографът Русанка Бодурова посрещна изгрева на слънцето и 

отпразнува Еньовден в Горна Арда на ливадите пред Читаковата къща. 

Така беше отбелязано традиционно вече честване празника “Еньовден”. 

В еньовденският ритуал участват само момичета и жени, които набират 

77 билки за еньовски венец, под който минават рано сутрин и 

„орисница“ им нарича за здраве и любов, на поляните се извива 

еньовско хоро. От година на година се увеличава и броят на 

посетителите-туристи от страната  и чужбина, които се подготвят 

предварително, за да вземат участие в ритуала. Този празник е част от  

програмата на Проект Фестивал на „Дивите цветя”, осъществяван от 

читалището в с.Смилян и Община Смолян, в партньорство с нашето 

читалище.  

През месеците юли  и август  имахме участие на Клуб “Зевзек“, 

танцовите състави и клуб “Хоро” в народните събори на с.Търън , 

с.Смилян, с.Ягодина, гр.Мадан и други градове и села в страната. 

          15-20.09 – През този период всички  самодейни състави откриваха 

новия творчески сезон. Всеки художествен състав си определи 

началната дата за начало на сезона и в зависимост от спецификата си и 

възрастта на самодейците си организираха специални тържества, с 

които да се даде ход на репетиционната и творческа работа. 

          22.09 – В празничния ден интересна лаборатория и Мобилен 

Планетариум Астронет от гр.Бургас зарадваха всички любознателни 

деца, които в специално изграден на сцената ни  планетариум имаха 

възможността да наблюдават Научно шоу с течен азот и се потопиха във 

вълшебния свят на природата. Прожекциите на тема Космос и природа 

успяха да впечатлят малките. Всяко дете получи научен подарък. 

      02.10 – В ПГ за приложни изкуства със свое поетично четене клуб 

“Приятели на книгата” отбеляза Деня на музиката, поезията. Младите 

таланти зарадваха своята публика  най-новите си произведения. 

05.10 –  5-и октомври - Световния ден на учителя. Всяка година с 

нетърпение очакваме тази дата, като вече по традиция поднасяме 



своите сърдечни поздрави с концерти в ППМГ “В. Левски”. И през тази 

година с благодарствен поздравителен адрес и музикално танцова 

програма, в която взеха участие гайдари и танцьори от читалището – 

настоящи ученици в гимназията, засвидетелствахме за поредна година 

уважението си към труда на учителите и изказахме своето задоволство 

от съвместната ни работа по осъществяване календарния план на 

читалището и отбелязване по-важни годишнини, чествани от 

райковската гимназия. 

     05.10 –  Младежки театър „Ирис” при Народно читалище „Орфееви 

гори-1870” – гр.Смолян, кв. Райково взе участие в Младежки театрален 

фестивал в град  Перущица. Фестивалът беше с продължителност цяла 

седмица, а младите смолянски актьори  се изявиха на сцената в 

съботния ден. Спечелиха сърцата на разнородната си публика, която 

пожела след края на спектакъла да им гостуваме и догодина, за да им 

представим продължение на пиесата. 

      08.10 – По повод 120 г. от рождението на Иван Мавродиев, 

просветен и културен деец, роден в Райково (1898-1982) в читалнята на 

читалищната библиотеката открихме изложбен кът, в който бяха 

поместени снимков и документален материал за живота и делото на 

видния райковец. 

      15-20.10 - Традиционна изложба - базар “Родопски занаятчии” – 

ХV-то издание, в чeст на 106 г. от Освобождението на Смолянския 

край от османско владичество (1912). Празник на Община Смолян. На 

15 октомври в Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян 

кв.Райково официално ще бъде открита изложба-базар „Родопски 

занаятчии“ – 15-о издание. До 20 октомври на изложбата можеше да се 

видят произведения на дървостругарство и часовникарство, плетени 

бижута, плъсти-бижута, рисувани чаши и шишета, рисувани чинии, 

бижута от кожа и дърво картини интарзия, гоблени, произведения от 

различни природни материали и др., разположени в централното фоайе 

на читалището. Петнайстото изложение представи над 20 родопски 

майстори, а базарът разкрива възможност изработените от тях изделия 

да бъдат закупени от посетителите. Наред с утвърдените вече 

участници, както във всяко издание и този пък има нови имена, които 

за пръв път ще се срещнат със своите бъдещи почитатели.  

   31.10 – в чест на 01.11 за Деня на народните будители съвместно с 

осмите класове на ППМГ „Васил Левски“ на специално подготвено 

тържество поднесохме цветя на паметната плоча на стената на сградата 

на читалището по ул.“Гимназиална“ на паметната плоча на Стою 

К.Бобутанов (1835-1922) – възрожденец, опълченец,  училищен и 

читалищен деятел, поставена на читалищната сграда.  

04.11 – С Празнична “Хороводна повеселка” в р-т „Кипарис@“ 

отбелязахме 13-ия рожден ден на клуб “Хоро”, заедно с наши 



специални  гости от наш сродени клубове от региона. Получихме 

много поздравления и подаръци, заслужени от нашите сърцати 

хороигралци за тяхната неуморна работа в танцовата зала и на 

концертите, където техните изпълнения винаги са на професионално 

ниво. Адмирации за тяхната подготовка и последващи постижения и 

към ръководителя и хореограф на  клуба Русанка Бодурова. Най-

многобройния клуб и състави са тези на танцьорите. В клуба членуват 

128 души. 42-ма от тях са концертен състав, който подготвя свой 

танцов репертоар отделно от хората, които се разучават. 180-т са 

участниците в детските танцови школи, 22-а са детски танцов състав и 

27 младежка танцова формация. 

        21.12 -  За пети път Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – 

гр.Смолян, кв.Райково гостува по покана на Народно читалище „Бяло 

море-1929“ – с.Черничево, общ.Крумовград, обл.Кърджали на 21 и 22 

декември, по повод Коледните и Новогодишни празниц. 

Представителни групи от клуб „Хоро“ – Младежка формация, смесен 

битов хор и солисти от Групата за популярни песни, оркестър „100 

каба гайди“ и Дядо Коледа  създадоха празнично настроение на 

Коледно-новогодишното тържество, организирано от черничевци и 

преди това в центъра на гр.Крумовград, с които ни свързва общо 

приятелство и творчески интереси. Всеки с нетърпение очакваше своя 

индивидуален подарък. И най-щастливи отново бяха децата, които 

получиха своите подаръци лично от Дядо Коледа.  

21.11 – С „Хороводна повеселка“ и почерпка за здраве на децата за 

поредна година чествахме Деня на християнското семейство. В 

тържеството, превърнало се в традиция  за читалището всички танцови 

формации участват със своя концертна програма.  

    18-21.12 – Коледно – новогодишни празненства на всички творчески 

колективи на читалището. 

    29.12 – В традиционната нашенска пòслага “Да сме живи, да сме 

здрави”- музикални предновогодишни поздравления и подаръци 

почетохме  ЕТ „Баджанаците“ в Долно Райаково и наши бивши 

дългогодишни самодейки от певческите състави и двете членове и на 

клуб „Зевзек“ – Мария Рускова и Тодора Згурова. 

Наред с предвидените в Годишната  програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Смолян и календарния план на 

читалището имаме още следните изяви през 2018 година:  

        МЕЖДУНАРОДНИ: 

15-19.01 – гр.Берлин, Германия -  Зелена седмица – Официално 

откриване евро- председателството на България - Турне на оркестър 

„100 каба гайди“ с Ансамбъл „Българе“, 26-27.02 – „Европа Директ“ - 

Смолян – Участие на Мария Маргаритова от МТ „Ирис“ в 

международен семинар „Аз съм млад и ще променя света“,9-14.05 – 



Р.Унгария – Участие на Иво Калфов от Младежки театър „Ирис“ в 

Проект на РС ПБЗН – Смолян,26.05 – Цариброд – концерт на оркестър 

„100 каба гайди“ с Ансамбъл „Бъргаре“,13-16.09 – гр.Одеса – Концерт 

със Българската национална гайдарска асоциация, 22.09 – 

с.Момчиловци – IV-то издание на Международен фестивал на киселото 

мляко  - Фолклорен концерт – певческите състави, 01.10 – РДТ 

„Николай Хайтов“ – зала 1 – Официално откриване на Международния 

театрален фестивал „Забранено за възрастни“ – 7-мо издание – 

Спектакъл „Талантливите деца на Смолян“ – Младежки театър „Ирис“. 

НАЦИОНАЛНИ: 

14.01 – гр.Бургас – Концерт на оркестър „100 каба гайди“ с Ансамбъл 

„Българе“ за честване 50 годишен юбилей на Георги Манев, 

20.01 – гр.Кърджали – Родопска вечер – клуб „Зевзек“, 

27.01 – гр.Троян – Родопска вечер, 

08.02 – София – Поклонение и изпращане тленните останки на 

бизнесмена Стефан Шарлопов - оркестър „100 каба гайди“,  

03.02 – гр.Пазарджик – Национален празник на Р.България- Концерт на 

оркестър „100 каба гайди“,  

18.02 – пред читалището – „Пустове - 2018“- всички състави,  

17.02 – с.Бабово, обл.Русе – Празник на греяната ракия и зелевата чорба 

– В.Бабаджанкова и „Шемет“,   

09.03 – гр.Ловеч – Национален етап от Фестивал за авторска 

драматургия на английски език – с ППМГ „В.Левски“ – гр.Смолян – 

участват Преслав Максимов, Елица Димитрова, Мария Маргаритова с 

театрална миниатюра „Бохемска рапсодия“ – Младежки театър „Ирис“,   

09.03 – гр.София – кв.Драгалевци – Концерт по повод 8 март – 

Международен ден на жената – фолклорен квартет „Аглика“, 

17.03 – гр.Пловдив – Сватба на Христо Христозов – Президент на 

БАРОК – оркестър „100 каба гайди“, 

26.03. – НДК – София, Концерт „Осмото чудо“ – Ансамбъл „Българе“, 

31.03 – гр.Крумовград „Да празнуваме Цветница с китка и приятели“ – 

Национален танцов фестивал – клуб „Хоро“, 31.03 – 01.04 – гр.Рудозем 

– Празник за Деня на хумора и шегата –В.Бабаджанкова и трио 

„Шемет“, 09.05 – гр.Девин – „Девин вода“ – концерт –фолклорен 

квартет „Аглика“,10.05 – гр.София – Драгалевци – Концерт – Квартет 

„Аглика“,  11.05 – пред читалището „Розите на България“ – инициатива 

на МО на Р България за най-дългото хоро на българи в 5 континента, в 

чест на Деня на Светите братя Кирил и Методий – ППМГ „В.Левски“, 

ПГПИ, Детска градина „Славейче“ – гайдарска група, 11-13.05 – 

с.Арбанаси, обл.Велико Търново – Национален сбор на овцевъдите в 

България – водещ В.Бабаджанкова, 17.05 – гр.Варна – Благотворителен 

концерт оркестър „100 каба гайди“ с Ансамбъл „Българе“ за набиране 

на средства за църква, 30.05.-01.06- Национален конкурс „С песните на 



Георги Чилингиров“ – водещ Ирина Пелтекова,09.06 – гр.София – 

Концерт – оркестър „100 каба гайди“, 23.06 – гр.Златоград – Форум на 

представителствата на ЗД „Булстрат“ за Южна България – оркестър 

„100 каба гайди“ и квартет „Аглика“, 23.06 – Шесто издание на 

Конкурс танцов – „Дивите цветя“ –  Фестивал на Дивите цветя - 

с.Смилян – Младежка танцова формация, 24.06 – с.Белчин, обл.София - 

Концерт– оркестър „100 каба гайди“ и фолклорен квартет „Аглика“, 

30.06 – гр.Девин – „Исмена“ – семинар – Концерт на фолклорен квартет 

„Аглика“, 04-06.07 – гр.Пловдив – Драматичен театър и Баня Старинна 

- Проект „T.H.E.A.T.E.R. - Обмен на традиционни практики в 

сценографските занаяти в Европа“. Проектът е съфинансиран от 

програма Еразъм Плюс на Европейската Комисия – Младежки театър 

„Ирис“ и танцови формации, 06.07. – гр.София - кв.Драгалевци – 

Концерт на фолклорен квартет „Аглика“, 07.07. – гр.Враца – Семинар 

на фирма „Хайтов и сие“ – оркестър „100 каба гайди“ и фолклорен 

квартет „Аглика“, 14.07 и 15.07 - с.Равногор – Пето национално 

гайдарско надсвирване – водещ В.Бабаджнкова, 20.07 – с.Хвойна – 

Празник на селото, 22.07 – гр.София, кв.Драгалевци – Концерт на 

оркестър „100 каба гайди“ и квартет „Аглика“,  28.07 - гр.Челопеч – 

Национални борби – извеждане на състезателят от Родопите – оркестър 

„100 каба гайди“, 27-28.07. с.Черноморец, обл.Бургас – Премиерно 

представяне на електронна музика на фолклорна основа и илюстриране 

с танци на клуб „Хоро“, 28-29.07 – гр.Пещера - Трети национален 

фолклорен събор на народното творчество „Св.Константин“, 05.08 – 

с.Белица – Празник на селото, 05.08 – гр.Рудозем – Празник на града и 

Деня на миньора, 11.08 – Пампорово - Национална среща на фирма 

„Хефест“ – фолклорен квартет „Аглика“, 17.08 – гр.Жеравна – 

Фестивал на народната носия – Концерт за официалното откриване на 

фестивала – оркестър „100 каба гайди“, 18.08 – гр.Жеравна – Фестивал 

на народната носия – Участие във фестивалната програма – оркестър 

„100 каба гайди“,  19.08 – гр.Жеравна – Фестивал на народната носия – 

Фолклорна българска сватба на американския актьор Бен Крос – част от 

фестивала – оркестър „100 каба гайди“, 25.08 – гл.Мадан – Празник на 

града и Ден на миньора, 01.09 – гр.София – Концерт с Ансамбъл 

„Българе“ – фолклорен квартет „Аглика“, 1.09-02.09 – с.Ягодина - – 

Събор на селото и Национално надсвирване и надиграване, 04.09 – 

гр.София – НДК – Концерт  с Ансамбъл „Българе“ – оркестър „100 каба 

гайди“, 08.09 – гр.Хасково – Концерт за Празника на града с 

Българската национална гайдарска асоциация, 17.09 –гр.Лом – Концерт 

с Ансамбъл „Българе“, 15.09 – с. Чакаларово, обл.Кърджали – Празник 

на селото, 21.09 – гр.Велико Търново – Концерт в Ансамбъл „Българе“, 

22.09 – гр.Панагюрище – Концерт с Ансамбъл „Българе“ за честване 

Деня на независимостта на България, 22.09 – сцената на читалището - 



Космическо шоу ,,Един нов Фестивал на науката за деца“ – гости 

артисти от гр.Бургас, 22.09-23.09 – с.Стойките - Първи национален 

гайдарски събор „Апостол Кисьов“ – водещ В.Бабаджанкова, 30.09 – х-

л „Дикас“ – Среща на Фейс групата „Аз говоря на родопски диалект“ – 

Младежка танцова формация и певчески състави, 03.10 – гр.Кърджали 

– Родопска вечер, 01.10 – Литературно четене на Клуб „Приятели на 

книгата“ за Национална седмица на четенето заедно с децата от Детска 

градина „Славейче“- Д.Райково, 02.10 - Поетично четене на клуб 

“Приятели на книгата”, по повод Деня на музиката, поезията и 

танцовото изкуство, 05.10 – гр.Перущица – Младежки театрален 

фестивал Перущица-2018 – първо издание – участие с постановката 

„Ча-ча-ча“ от Николай Пенчев - /римски/ и „Хлапачката от 13-я етаж“ 

от Мирча Йонеску – Младежки театър „Ирис“, 06.10 – гр.Златоград –

Посрещане гости на града, 16.10 – гр.Карлово – Събор на родопчани, 

03.11 – гр.Хасково – Концерт за рожден ден на приятелски танцов клуб 

„Славяни“,  08.11 – Къща-музей „Ласло Наги“ – Долно Райково – 

Снимки с еТВ на легендата за „Невястата“ –Младежки театър „Ирис“, 

Драматичен театър „Изгрев“ и гайдари, 10.11 – гр.Кърджали – Родова 

среща, 16 и 17.11 – Концерт в Американски университет – 

гр.Благоевград „Силата на духа“ – Младежка танцова формация, 03.11 

– гр.Пловдив –Музикална академия -  Събрание и  семинар 

Националната гайдарска асоциация,16 и 17.11 – Концерт в 

Американски университет – гр.Благоевград Концерт „Силата на духа“, 

с участието на фолклорни състави от страната от всички етнографски 

области, 22.11 – гр.Девин – Връчване на почетно звание на гайдаря 

Манол Ташков от Националната гайдарска асоциация, 01.12 – 

гр.Пловдив, х-л Санкт Петербург – Родопска вечер, 07.12 – гр.Пловдив, 

х-л „Лайпциг“ – Форкловна вечер, 11.12. – с.Брестовица – Предколедно 

тържество, 12.12 – ККПампорово – Национален форум на Комисията за 

защита на производителите – Поздравителен концерт, 13.12 – 

гр.Пловдив – Предколедно фирмено парти, 19.12 – с.Баните – Коледен 

концерт, 20.12 - гр.Велинград –Коледен концерт, 21.12 – гр.Мадан, р-

т“Извора“ – Коледно прати на работещите в Болницата в гр.Мадан, 

    ОБЩИНСКИ: 

09.02 – актова зала СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ -  Фестивал за 

авторска драматургия на английски език – Преслав Максимов и Елица 

Димитрова от групата на ППМГ „В.Левски“ с театрална миниатюра 

„Бохемска рапсодия“ – МТ „Ирис“, 09.02 – актова зала - СОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий“ - Фестивал за авторска драматургия на 

английски език – Никола Куцев, Никол Милевска и Красимира 

Красимирова от групата на ГПЧЕ „Ив.Вазов“ с театрална миниатюра 

„Вегетарианецът“ по Чудомир –МТ „Ирис“, 12.02 – РДТ - Поетично 

четене и представяне на клуб „Приятели на книгата“ – секция 



„Пишещи“ от НЧ „Орфееви гори-1870“, организирано от ЦПЛР – 

Смолян и Регионалната библиотека „Н.Вранчев“- Смолян, 25.04 – 

Амфитеатър Смолян – „Таланти в действие“ – представяне на 

творческите умения на ученици от ППМГ, ПГ и Туризма – китарен дует 

Никола Куцев и Денис Илязов, 28.04 – РДТ зала №1 – Конкурс 

„Талантите на Смолян-2018“ – „Не на дрогата и агресията“ – Младежки 

театър „Ирис“, Гайдарски дует, Младежка танцова формация, 09.05 – 

РДТ – зала №1 – Фестивал на чуждите езици – ПГ „Ив.Вазов“ и 

„Европа Директ“ – Младежки театър „Ирис“, 09.06 – НЧ „Хр.Ботев-

1871“ –гр.Смолян – Регионално състезание за участие в програмата 

„Евроскола“, орг.от Европейски парламент -  представителство София – 

Мария Маргаритова и Иво Калфов от ППМГ „В.Левски“ и Никол 

Милевска от ЕГ „Ив.Вазов“, 18.06 – Амфитеатъра – Концерт за 

Празника на гр.Смолян – танцови състави, 18.07. – пред читалището – 

Честване 181 години от рождението на Васил Левски, организирано от 

ППМГ „В.Левски“, Общински комитет „Васил Левски“, със 

съдействието на Община Смолян и РУО – Смолян – водещ и участник в 

тържеството – Елица Димитрова от Младежки театър „Ирис“ и гайдари, 

18.07 – пред читалището – Концерт за посрещане гости на Съюза на 

слепите – Смолян от гр.Габрово – танцови състави и клуб „Зевзек“, 

11.08 – с.Арда - Празник на селото, 29.09 – с.Смилян – За празника на 

фасула, 15.10 – с.Стойките – ГПК „Борика“ – празник, 11.11 – Спортна 

зала „Величко Чолаков“ – Смолян - Национален фестивал на бойните 

спортове „Свети Архангел Михаил“ с международно участие – водещ 

В.Бабаджанкова, 12.12 – ККПампорово – Национален форум на 

Комисията за защита на производителите – Поздравителен концерт, 

17.12 – Община Смолян - Официално награждаване Спортист на 

годината 2018 – водещ В.Бабаджанкова, 31.12 – 01-01.2019 г. – 

Амфитеатър – Смолян - Народно веселие с водещ В.Бабаджанкова. 

ЮБИЛЕИ: 

14.01 – гр.Бургас – Концерт с Ансамбъл „Българе“ за честване 50 

годишен юбилей на Георги Манев,20.02 – гр.Русе - Никола Великов – 

50 годишен юбилей – фолклорен квартет „Аглика“,  30.05. – зрителна 

зала – 25 годишен юбилей на Младежки театър „Ирис“ – Премиера на 

спектакъла „Ча-ча-ча“ от Николай Пенчев – /римски/ и „Хлапачката от 

13-тия етаж“ от Мирча Йонеску,01.12 – механа Конака – 50 годишен 

юбилей на Ваня Тивидошева. 

ЧЕСТВАНИЯ (ГОДИШНИНИ): 

8.01. – Ден на театър “Изгрев” – Първи Среднородопски театър, 

основан в Райково – 99 годишнина. Факелно бдение пред читалището и 

среща на стари и млади. Предпремиера на филма „Легендата за песента 

„Бела съм бела, юначе“, с участието на Младежки театър „Ирис“ и 

участници от певческите състави на читалището, 21.01 – танцова зала – 



тържество за честване народния обичай “Бабин ден”- фолклорните 

състави на читалището, 18.02 – пред читалището – Пустове – 2018 – 

всички състави на читалището,19.02 – гр.Русе – 10 Годишнина на 

фирма за ядки – „Солей“ на  „Великов и ко“ – фолклорен квартет 

„Аглика“,  22.03 –  Рожден ден на клуб “Приятели на книгата” – 

Поетична градинка пред читалището, 04.04 – танцова зала – 

Колективно празнуване на рождени дни на хороигралци, родени в 

първо тримесечие и м.април, 14.05 – Пампорово – Рожден ден - 9 

години Танцов клуб „Веселие“ – Чепеларе – клуб „Хоро“,18.05 – РДТ – 

зала №1 - 70 години Детска градина „Родопчанче“ – оркестър „100 каба 

гайди“, 18.07. – пред читалището – Честване 181 години от рождението 

на Васил Левски, организирано от ППМГ „В.Левски“, Общински 

комитет „Васил Левски“, със съдействието на Община Смолян и РУО – 

Смолян – водещ и участник в тържеството – Елица Димитрова от 

Младежки театър „Ирис“ и гайдари, 12.09 – танцова зала – Честване 

рожден ден 55 годишнина на Русанка Бодурова,18.10 - Регионалната 

библиотека "Николай Вранчев"-гр.Смолян - творческа среща с 

писателката Елена Алекова, по повод нейна кръгла годишнина и 

представяне на книгата й "Псалтир за всеки ден". Четци - Никол 

Милевска, Никола Куцев и Красимира Красимирова от Младежки 

театър "Ирис", 27.10 – р-т „Кипарис@“ – Честване 14-ти рожден ден на 

клуб „Хоро“,  30.10 – Тържество за поставяне венец на паметната плоча 

на Стою Бобутанов на стената на читалището – с ППМГ „В.Левски“, 

18.11 – танцова зала – Празнуване на рождени дни на хороигралци, 

родени през м.септември и четвърто тримесечие, 21.11 – танцова зала – 

Честване Деня на християнското семейство, 04.12 – РДТ – зала 2 – 

Честване 140 години от създаването на Червенокръстката организация в 

Смолян и 5 декември – Международен ден на доброволеца - концерт,  

 СЪБОРИ:  

16.06 – с.Търън – Празник на селото – Самостоятелен концерт, 28-29.07 

– гр.Пещера - Трети национален фолклорен събор на народното 

творчество „Св.Константин“, 04.08 – с.Гела – Народен събор, 01.09 – 

с.Ягодина – Събор на селото и Национално надсвирване и надиграване, 

22.09-23.09 – с.Стойките - Първи национален гайдарски събор „Апостол 

Кисьов“ – водещ В.Бабаджанкова, 16.10 – гр.Карлово – Събор на 

родопчани, 

ПРАЗНИЦИ: 

17.02 – с.Бабово, обл.Русе – Празник на греяната ракия и зелевата чорба 

– В.Бабаджанкова и „Шемет“,  01.03 – Детска градина „Славейче“ – 

Посрещане на Баба Марта – детско тържество – В.Бабаджанкова, 05.03 

– с.Широка лъка – Пес`понеделник – Национален кукерски празник – 

водещ В.Бабаджанкова, 31.03 – 01.04 – гр.Рудозем – Празник за Деня на 

хумора и шегата – В.Бабаджанкова и трио „Шемет“, 12.04 – Тържество 



за Празника на детската книга и изкуствата за деца – Клуб “Приятели на 

книгата” и детска градина “Славейче” в квартала,  15.05 – ППМГ 

„В.Левски“ – Тържествено изпращане на абитуриенти от Випуск 2018, 

17.05 – м.“Св.Спас“ – над Райково – Спасовден – Концерт за откриване 

на празника, 31.05 - пред читалището – Традиционно народно веселие 

на хорището „Св.Костадин“, 09-06 – гр.Девин - „Исмена“ – Концерт на 

оркестър „100 каба гайди“ за фирмен празник,  16.06 – с.Търън – 

Празник на селото – Самостоятелен концерт на Младежка танцова 

формация, 18.06 – Амфитеатъра – Концерт за Празника на гр.Смолян – 

Младежка танцова формация, 24.06 – с.Горна Арда – Еньовден – 

празник – клуб „Хоро“, 20.07 – с.Хвойна – Празник на селото – клуб 

„Зевзек“, 05.08 – с.Белица – Празник на селото, 05.08 – гр.Рудозем – 

Празник на града и Деня на миньора, 25.08 – Пенсионерски клуб 

„Устово“ – Празнуване на Златна сватба – певческа група, 25.08 – 

гл.Мадан – Празник на града и Ден на миньора, 15.09 – с. Чакаларово, 

обл.Кърджали – Празник на селото, 01.10 – Пенсионерски клуб 

„Устово“ – Празнуване 1 октомври – Международен празник на 

възрастните хора – певческа група, 05.10 –  Поздравителен концерт в 

ППМГ “В. Левски”, по повод Световния ден на учителя, 15.10 – 

с.Стойките – ГПК „Борика“ – празник, 24.06 – с.Горна Арда – Еньовден 

– празник – клуб „Хоро“ и танцови формации, 11.08 – с.Арда - Празник 

на селото,29.09 – с.Смилян – За празника на фасула, 14.12 – х-

л“Маунтинлейк“ – Предколедно тържество, 15.12 – с.Стойките – ГКП 

„Борика“ – Коледно тържество, 16.12 – гр.Карлово – Предколеден 

празник, 19.12 – с.Баните – Коледнен концерт, 22.12 – р-т “Родопски 

кът“ – Коледно парти на фирма „Бапа Спорт“, 31.12 – КК Пампорово – 

Оздравителен дом БНТ – Новогодишна тържество, 31.12 – КК 

Пампорово х-л/р-т „Орфей“ -  Новогодишна тържество, 31.12 – Р-т на 

Х-л „Пампорово“ - Новогодишно поздравление - концерт, 31.12 – Х-л 

„Гранд Манастири - 1“ – Новогодишно поздравление - концерт, 31.12 – 

Х-л „Манастири - 3“ – Новогодишно поздравление - концерт, 31.12 – Х-

л „Камелия“ – Новогодишно поздравление - концерт, 31.12 – Х-л 

„Мурсалица“ – Новогодишно поздравление - концерт,  31.12 - х-л 

„Мериан“ – Новогодишно поздравление – концерт, 31.12 – Х-л 

„Хармония“  – Новогодишно поздравление – концерт, 

ИЗЛОЖБИ: 

Постоянно действаща фото-изложба от дейността на клуб „Хоро”, 

Постоянно действаща изложба награди и подаръци на клуб „Хоро“, 

Постоянно действаща изложба на грамоти и награди на оркестър „100 

каба гайди”, Постоянно действаща изложба картини от Фондация 

„Картинна галерия“ в зала „Никола Иванов – Шаната“, Постоянно 

действаща изложба от Фондация „Картинна галерия“ в залите на 

библиотеката, 8.01. – Централно фоайе на читалището - Ден на театър 



“Изгрев” – Първи Среднородопски театър, основан в Райково – 99 

годишнина, 27.03 – Централно фоайе на читалището В чест на 

Международния ден на театъра и 99 години от основаването на Първи 

Среднородопски театър “Изгрев” – Изложба афиши, костюми и 

реквизит, 14 – 20.05 – зала „Никола Иванов – Шаната“ – Официално 

откриване на изложба-базар „Родопски занаятчии“ – XIV-о издание, 15-

20.10 - Традиционна изложба - базар “Родопски занаятчии” – ХV-то 

издание, в чeст на 106 г. от Освобождението на Смолянския край от 

османско владичество (1912), 07.12 – централно фоайе – 

Фотодокументална изложба „Жените в градските и селските райони - 

поглед върху тяхната роля в обществото“ по проект на Фондация 

„Джендър алтернативи“ – гр.Пловдив в партньорство с НЧ „Орфееви 

гори-1870“ е партньор от гр.Смолян. 

ФЕСТИВАЛИ: 

31.03 – гр.Крумовград „Да празнуваме Цветница с китка и приятели“ – 

Национален танцов фестивал – клуб „Хоро“, 30.05. -01.06.- Национален 

конкурс „С песните на Георги Чилингиров“ – водещ Ирина Пелтекова, 

23.06 – Шесто издание на Конкурс танцов – „Дивите цветя“ –  Фестивал 

на Дивите цветя - с.Смилян, 17.08 – гр.Жеравна – Фестивал на 

народната носия – Концерт за официалното откриване на фестивала – 

оркестър „100 каба гайди“, 18.08 – гр.Жеравна – Фестивал на народната 

носия – Участие във фестивалната програма – оркестър „100 каба 

гайди“, 19.08 – гр.Жеравна – Фестивал на народната носия – Фолклорна 

българска сватба на американския актьор Бен Крос – част от фестивала 

– оркестър „100 каба гайди“, 22.09 – с.Момчиловци – IV-то издание на 

Международен фестивал на киселото мляко  - Фолклорен концерт – 

певческите състави и Младежка танцова формация, 01.10 – РДТ 

„Николай Хайтов“ – зала 1 – Официално откриване на Международния 

театрален фестивал „Забранено за възрастни“ – 7-мо издание – 

Спектакъл „Талантливите деца на Смолян“ – Младежки театър „Ирис“, 

05.10 – гр.Перущица – Младежки театрален фестивал Перущица-2018 – 

първо издание – участие с постановката „Ча-ча-ча“ от Николай Пенчев - 

/римски/ и „Хлапачката от 13-я етаж“ от Мирча Йонеску, 

 КОНКУРСИ: 

28.04 – РДТ зала №1 – Конкурс „Талантите на Смолян-2018“ – „Не на 

дрогата и агресията“. 

НАГРАДИ - ОБЩИНСКИ: 

Първо място на Младежки танцов състав от Конкурс „Талантите на 

Смолян-2018“ – „Не на дрогата и агресията“, Второ място на Младежки 

театър „Ирис“ от Конкурс „Талантите на Смолян-2018“ – „Не на дрогата 

и агресията“, Второ място на гайдарски дует от оркестър „100 каба 

гайди“ от Конкурс „Талантите на Смолян-2018“ – „Не на дрогата и 

агресията“. 



Друга дейност в читалището е тази на библиотеката, т.е. библиотечното 

и информационно обслужване, с библиотекар Радка Добрикова – 

специалист библиотечно дело, разполага с библиотечен фонд от 35 667 

тома, набавени библиотечни материали (книги, дискове) – 102, 

абонирани периодични издания - 15 вестници и списания, регистрирани 

читатели – 501 - от тях до 14 години – 290, читателски посещения – 

4765, раздадена литература – 5 102 от които 5 040 книги и 62 на 

ел.носител, каталози и картотеки – 2 бр. По различни поводи в 

библиотеката са сформирани 22 тематични кътове и изложби. Винаги 

при възможност обогатяваме с нови книги Раздел “Краезнание” и така 

попълваме сбирката “Книга с автограф“. Библиотеката ни е гордост за 

читалището – много добре подредена, разпределена в три пространства 

– детски отдел, заемна за възрастни и читалня.  

В много добро сътрудничество сме с намиращите се в близост до 

читалището учебни и др.институции: ПГ за приложни изкуства, ППМГ 

“Васил Левски”, Детска градина „Славейче“ – Долно Райково, 

Райковската Потребителна кооперация “Родопи”,  ОУ “Проф.д-р Асен 

Златаров”, БЧК – Смолян, РИМ “Ст.Шишков”, Държавен архив – 

Смолян. В пряката ни работа винаги имаме подкрепата на Община 

Смолян и РЕКИЦ „Читалища“- Смолян. 

     Допълнителните приходи към бюджета на читалището са от наемите 

на отдадени помещения, с наематели както следва:“Елит -4 Спасийка 

Живакова”- ЕООД от м.декември с управител Стефка Мангадашева, с 

месечен наем 660 лв., “КАСИ” – ООД – Кузман Стоев, с месечен наем 

200 лв. и фирма “Нике” – Стоян Дюлгерив – 35 лв., кафе-аперитив с 

управител Антоанета Мусинкова с месечен наем - 160 лв.  /прекратихме 

с нея наемни отношения през м.октомври 2018 година / и дърводелската 

работилница с наемател Красимир Солаков, с месечен наем - 50 лв.  

     Основен и продължително невъзможен за разрешаване е проблемът с 

финансиране на крайно наложителна подмяна на дограма на основни 

репетиционни и други зали в сградата, както и включване при 

възможност в Програма за саниране. Относно сцената: дълго време 

имаме отсрочки за импрегниране на салона на зрителната зала, 

реквизит, декори, костюми и т.н. – изключително трудна дейност за 

осъществяване по противопожарните изисквания. Огромната и красива 

ламперия, голямата сцена и високия купол са гордост за нашето 

читалище. А 12 юни 2019 г. е крайната дата на последната отсрочка, 

която имаме. След това ще ни затворят салона, а това е немислимо. 

Точно през м.юни имаме да правим честване 100 годишнина на Първи 

Среднородопски театър „Изгрев“. Това ще бъде прецедент – да 

празнуваме такъв юбилей, а сцената да е затворена! Ръководството на 

читалището трябва да намери път за разрешаване на този проблем, за да 



можем в нашия дом да посрещнем любителите на театралното изкуство 

в нашия град по време на честването на този уникален юбилей. 

     По трудов договор в читалището има назначени 7 щатни служители: 

читалищен секретар – Цветанка Илиева, музикален ръководител– Тодор 

Тодоров – ръководител на оркестър “100 каба гайди”, музикален 

ръководител - Мирослав Инджакаров – р-л на певческите групи и битов 

хор, хореограф - Русанка Бодурова – хореограф и р-л на клуб “Хоро”, 

касиер-домакин – Елена Канева, а от м.септември Роза Гиздева, 

работник по поддръжка на сгради - Георги Бакалов, чистач – Детелина 

Атанасова. На хонорар административни длъжности: счетоводител 

Мария Мундева, библиотекар – Радка Добрикова, председател Атанас 

Луднев. Нямаме хоноровани художествени ръководители. На 

доброволни начала работят председателите: на клуб „Зевзек” – 

Веселина Бабаджанкова, на клуб „Приятели на книгата”- Захаринка 

Куцева и на клуб “Родно огнище” – Никола Пашов, ръководителите на 

рок групата, китарното дуо и фото-студиото „Художествена 

фотография“. 

       По „Трудова медицина” имаме сключен договор с „Добриков 

Консулт” ООД – Смолян. Документацията ни към Изпълнителна 

дирекция  “Главна инспекция по труда” е изцяло съобразно 

изискванията. Преминахме през комплексна проверка. Читалището има 

разработен план за защита при бедствия и аварии към Гражданска 

защита. Спазваме правилника за вътрешния ред в сградата за 

безопасните условия на труд, хигиенните изисквания, противопожарна 

охрана на работното място, както и на цялата  материална база, като 

периодично провеждаме инструктажи и се архивира съответна 

документация. 

     През отчетния период има проведени 4 заседания на читалищното 

настоятелство и едно Общо събрание, на които са разглеждани по 

дневен ред, като: приемане прояви за включване в Годишната програма 

за развитие на читалищната дейност на Община Смолян и календарен 

план, финансови отчети, утвърждаване художествено-творчески състави 

и художествени ръководители, приемане отчетни материали за общите 

събрания на читалището.  

  Ръководството и щатните служители ще продължим с отговорност да 

осъществяваме своята работа, да провеждаме репетиционна работа с 

художествено-творческите формации и школи,  да си партнираме със 

сродни институции в региона и в страната, да продължим да работим за 

реализиране проявите от Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност на Община Смолян и календарния план на 

читалището.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п. 

                    (Ат.Лунев) 



Списъчен състав на Настоятелството и Проверителната комисия 

на Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян, 

кв.Райково 

 

 

 

Читалищно настоятелство:  

1. Атанас Димитров Луднев,  

2. Васил Ставрев Игнатов,  

3. Веселина Димитрова Бабаджанкова,  

4. Красимира Ставрева Георгиева,  

5. Мариана Георгиева Сивкова,  

6. Мария Недялкова Хаджидиева,  

7. Никола Марков Георгиев,  

8. Радка Кирилова Атанасова,  

9. Д-р Стефан Костадинов Герджиков.  

 

Проверителна комисия: 

1. Ирина  Ясенова Пелтекова,  

2. Силвия Недкова Табакова,  

3. Шинка Костадинова Згуровска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

НЧ “ОРФЕЕВИ ГОРИ-1870”- ГР.СМОЛЯН, КВ.РАЙКОВО 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

М. ЯНУАРИ 

8.01. – Честване Деня на театър “Изгрев” – 100 годишнина от 

основаването на Първи Среднородопски театър, основан в Долно Райково. 

Факелно шествие до местността Театрото и тържество пред паметната плоча 

на театъра.  

21.01 – Тържество“Бабин ден” – празничен традиционен ритуал „Къпане 

на бебе“ с поздравителен концерт за бивши и настоящи акушерки. 

 

М. ФЕВРУАРИ 

    14.02 - Литературно четене на клуб “Приятели на книгата” и приятели, 

посветено на Деня на влюбените и Трифон Зарезан. 

21.02 - Творческа среща с Проф. Димитър Серезлиев – художник, който в 

съавторство с художника Никола Гелов  е рисувал две стенни пана на и в сградата 

на читалището и по повод 45 г. от официалното откриването на творбите им. 

 

М. МАРТ 

01.03 - Честване Деня на самодееца – 1 март и предстоящия празник на 

Жената  - 8 март.  

10.03 – Сирни заговезни – ПУСТОВЕ - 2019, 28 години от 

възстановяването на народната традиция, с участието на фолклорните състави и 

формации на читалището: клуб “Зевзек”, оркестър “100 каба гайди”, танцовите 

състави, клуб “Хоро”, певчески групи, театрални състави и др. 

20.03 – Самостоятелна изложба картини на художничката Цонка Дурева. 

25.03 –  Рожден ден на клуб “Приятели на книгата” – Арт-инсталация 

„Поетични храсти“ пред и около сградата на читалището. 

27.03 – В КДК  - Смолян - В чест на Международния ден на театъра и 

100 години от основаването на Първи Среднородопски театър “Изгрев” – 

Изложба афиши, снимков материал, екземпляри на пиеси играни през 

годините, костюми и реквизит, лично творчество на участници в театъра. 

 

М. АПРИЛ 

01.04 – 28-ти рожден ден на клуб „Зевзек” към НЧ “Орфееви гори-1870” и 

честване Международния ден на хумора и сатирата. 

16.04 – Тържество за детската книга и изкуствата за деца – Клуб 

“Приятели на книгата” и детска градина “Славейче” в квартала. 



30.04 – 100 години от рождението на композитора Димитър Петков, 

почетен гражданин на гр.Смолян (1984), роден в Раково на 4 май (1919-1997). 

Концерт на певческите състави на читалището. 

   

М. МАЙ 

09.05 – Поставяне венци и цветя на паметника – костница пред НЧ 

“Орфееви гори-1870” – гр.Смолян, кв.Райково. 

13-18.05 – Традиционна изложба - базар “Родопски занаятчии” – XVI-то 

издание. 

16.05 – Представяне на книгата на доц.д-р Асен Маргаритов „Спомени от 

личния ми, семеен, професионален и обществен живот (Автобиографична 

хроника)“.  

30.05 - Традиционно народно веселие и на хорището „Св.Костадин” пред 

читалището. 

 

М. ЮНИ 

Тържества за честване 100 години Първи Среднородопски театър 

„Изгрев“: 

            11.06 - Премиера на „Женско царство“ – комедия от Ст.Л.Костов. 

Постановка на Младежки театър „Ирис“. 

             13.06 - „Усмивки от старо време“ – естрадно-сатирично шоу, с 

участието на клуб „Зевзек“, артисти и музикално дуо Боряна и Христо 

Робови,  

              14.06 - Клуб на дейците на  културата - Творческа среща на артисти 

от различни поколения, наследници на театър „Изгрев“. 

24.06 – Традиционно честване празника “Еньовден” на извора на Горна 

Арда с клуб „Хоро“.  

            30.06 -  Изложба и паметно честване 89 годишни от рождението на 

художника Марко Стойчев (Маестрото) – бивш секретар на читалището, 

артист от театър „Изгрев“ и дългогодишен читалищен деятел.  

 

           М. ЮЛИ и М. АВГУСТ 

Участие на фолклорните състави, солисти – певци и инструменталисти и 

оркестър “Райково”, Клуб “Зевзек“, танцовите състави и клуб “Хоро”, групата за 

популярни песни  в народни събори на селата в региона – Арда, Левочево, 

Чокманово, Смилян, Могилица, Широка лъка, с.Ягодина, гр.Доспат и др. 

 

М. АВГУСТ 



07.08 – 100 години от рождението на Стефхан Бадев – Маршала. Паметна 

вечер. 

 

  М. СЕПТЕМВРИ 

15-20.09 - Откриване на новия творчески сезон със самодейците и 

дейците от Райково. 

 

М. ОКТОМВРИ  

01.10 - Поетично четене на клуб “Приятели на книгата”, по повод Деня 

на музиката и поезията. 

05.10 –  Поздравителни концерти в ПМГ “В. Левски” и Професионална 

гимназия за приложни изкуства, по повод Световния ден на учителя. 

               14-19.10 - Традиционна изложба - базар “Родопски занаятчии” – ХVII-

то издание, в чeст на 107 г. от Освобождението на Смолянския край от османско 

владичество (1912).  Празник на Община Смолян. 

                18.10 – По повод 19 октомври - Международен ден на четенето –четене 

любими приказки с гостуване на артисти от Младежки театър „Ирис“ и клуб 

„Приятели на книгата“ в Детска градина „Славейче“. 

19.10 - 15 години клуб “Хоро” към читалище “Орфееви гори-1870”.  

Празничен концерт-спектакъл “Народните празници в четири сезона - от Коледа 

до Димитровден”.     

31.10 – Тържество и поднасяне венци и цветя пред паметната плоча на 

Стою Бобутанов –възрожденец, опълченец, училищен и читалищен деятел, 

поставена н сградата на читалището, в чест на 1 ноември – Ден на народните 

будители. 

 

М. НОЕМВРИ 

             01.11 -   Ден на народните будители – Тържество 175 г. от рождението 

на Данаил Костов, възрожденец, борец срещу гърцизма, роден в Райково 

(1844 -1916). 

              05.11 – Премиера на камерна сцена с пиесата „Кафе с претенция“ от 

Георги Марков, в чест на 100 години от основаването на Първи 

Среднородопски театър “Изгрев” и 1 ноември – Ден на народните будители. 

          18.11 - 95 г. рождението на Апостол Кисьов, фолклорист, основател 

на ансамбъл „Родопа” и оркестър”100 каба гайди”, роден в с. Стойките 

(1924-2007). 

              21.11 – Традиционно честване Деня на християнското семейство. Концерт 

на клуб „Хоро“ и танцовите формации на читалището. 



 

М. ДЕКЕМВРИ 

         16-19.12 – Коледно – новогодишни празненства на всички творчески 

колективи на читалището. 

         28.12 -  Традиционна нашенска пòслага “Да сме живи, да сме здрави”- 

поздравителни визити на фирми и по домовете на изявени райковски 

читалищни дейци и бизнесмени. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Културният календар на читалището е отворен за 

отбелязване на юбилейни дати и годишнини на бележити местни и исторически 

личности и събития, възникващи нови идеи и предложения при организиране и 

провеждане на юбилейни годишнини, фото-документални и художествени 

изложби по различни поводи и на различни творци, творчески вечери, срещи-

разговори с изтъкнати дейци и самодейци, театрални представления, 

представяния на книги от местни и гостуващи автори, дискусии, лекции и 

лектории и др. обществена  дейност, концертни изяви  на художествените 

състави, формации и клубове в читалищни, сборни и самостоятелни програми 

по различни поводи. 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: п. 

                                                                                                                                               

(Ат. Луднев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


