
 1 

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 придобива качеството на юридическо лице с 

вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

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; 
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  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 се 
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приемат по писмено заявление на законния им представител или 

специално упълномощен техен представител до настоятелството на 

читалището. Към заявлението се прилага решение на върховния орган на 

колективния член за кандидатстването и участието му като колективен 

член на читалището. 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) Приетият за колективен член на читалището плаща членски внос 

по ред определен от настоятелството.  

         (5)  Колективният член участва в дейността и органите на читалището 

чрез законния си представител или специално упълномощен представител 

и при спазване на законовите изисквания за неговото представителство 

пред трети лица. 

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

изключителни заслуги за читалището. 

(7) 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; 
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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 събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, 

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

получена по някои от посочените  начини: срещу подпис,    след текста се 

добавя следният текст,  или  изпратена по електронна поща /с приложено 

изпратено писмо /, или уведомяване по телефон /със приложен съставен 

протокол, подписан от 3-ма члена на читалищното настоятелство, 

удостоверяващо, че е осъществен контакт с лицето по телефон  на  ….Ден  

….Месец ….. година./,  връчена не по-късно от 7 дни преди датата на 

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

общодостъпни 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; 
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 5. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната 

му характеристика. 

 (3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от 

половината на членовете си. 

Чл. 11. (1) 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 
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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 юридическите лица с нестопанска цел, 

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. 
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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. 

(3) Настоящият устав, с неговите промени, съгласно изискванията 

на Закона за народните читалища, (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в 

сила от 01.01.2018 г.) е приет от Общото събрание на 

читалището на 28.03.2019 година, гр. Смолян, кв. Райково. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………. 

                    /Ат.Луднев/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  “ОРФЕЕВИ ГОРИ-1870” – ГР.СМОЛЯН, КВ.РАЙКОВО 

Тел.0301/6 25 68, e-mail:orfeevi_gori@abv.bg 

ДОКЛАД  

ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

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

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ: 

Във връзка със  ЗНЧ и ЗЮЛНЦ читалището е регистрирано и е вписано в регистъра на 

сдруженията с нестопанска цел в Агенция на вписванията - Смолян, както следва:  

Актуален учредителен акт-от 28.03.2019 г. новорегистриран Устав; ЕИК 000609040; 

Решение № Фирмено дело: 368/1997 540. 

Последни вписани промени в регистрацията са след Отчетно-изборно събрание  на 

29.06.2020 година. Представянето на  читалището се осъществява заедно и поотделно 

от Председател Атанас Димитров Луднев и секретар Цветанка Тинкова Илиева. Дата на 

изтичане на мандата: 29.06.2023 година. 

Съгласно ЗНЧ читалището е вписано в Регистъра на народните читалища към 

Министерство на културата под № 21, последно   извършени промени в обстоятелства 

са вписани на  07.08.2020 г. 

Настоящият  годишен отчет за развитие  на читалищната дейност на НЧ „Орфееви 

гори-1870“- гр.Смолян, кв.Райково през 2020 г. е съобразен с изискванията на чл. 26 а, 

ал. 2 от Закона за народните читалища  

Съгласно Чл. 2. (1) ЗНЧ, Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян, 

кв.Райково е  традиционно  самоуправляващо се българско културно-просветно 

сдружение, което  изпълнява и държавни културно-просветни задачи. В  дейността му 

могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, 

политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

Съгласно Чл. 2. (2) НЧ  „Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян, кв.Райково е юридическо 

лице с нестопанска цел. 

Основните направления и приоритети в дейността на читалището произтичат от ЗНЧ, 

ЗОБ, общинската културна политика, осъществявана на основата на съществуващата 

нормативна уредба и чрез изпълнението на културния календар  

Отчетът обобщава най-важните моменти в работата на читалището, приоритети, цели и 

задачи, които спомогнат за укрепването, модернизирането и развитието му в 

общодостъпно и желано място за местната общност.  

Отчетът за дейност 2020 г,  е насочен към задоволяване потребностите на населението 

на гр. Смолян, както следва: 

1.  развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

гр.Смолян. 

2. запазване на обичаите и традициите на  гр. Смолян; 
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3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и  

    постиженията на науката, изкуството и културата; 

4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

5. осигуряване на достъп до информация. 

 

    За постигане на целите са реализирани  основни дейности, като: 

1. уреждане и поддържане на библиотеката; 

2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 

3.организиране дейността на групите, за иницииране и провеждане на  празненства,  

   концерти чествания и иновативни дейности съобразно променената епидемична  

   среда; 

4. събиране и разпространяване на знания за родния край и включване в национални  

    инициативи по програма „Живи човешки съкровища“; 

5. създаване и съхраняване на  етнографска  колекция  съгласно Закона за културното  

    наследство; 

2.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО: 

На територията на гр.Смолян функционират 4 читалища: Народно читалище „Орфееви 

гори-1870“, ”Народно читалище „Христо Ботев - 1871”, Народно читалище „Балкански 

просветител - 1871” Народно читалище „Кирил Маджаров - 1866”. 

Читалището има изключително значение за укрепване, популяризиране и развитие на 

българската идентичност, традиционната култура и духовни ценности 

 

2.1. Външната среда осигурява следните възможности: 

•       Културно разнообразие: 

•       Сътрудничество с: 

➢ Министерство на културата 

➢ Областна администрация Смолян; 

➢ Община Смолян; 

➢     РЕКИЦ”Читалища”; 

➢    Читалища; 

➢    Фондация Лале 

➢    Граждански сдружения и фондации:  
       European Association of Folklore Festivals – EAFF Official Partner of UNESCO; 

•      Участие и работа по проекти, осигуряващи европейско и др.. финансиране. 

     „Мобилност“- НФК към Министерство на културата.  

 

2. 2. Кои са силните страни на вътрешната среда: 

  •      Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност – 8 

щатни служители; 

  •      Материална база - 3239 кв.м. 

  •     Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност; 

- работа с млади таланти; 

  •     Сътрудничество на доброволци; 

- планувани доброволчески инициативи за подпомагане на хора в  

       неравностойно положение.    

2.3. Слаби страни: 
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   •  Дейностите се реализират в зависимост от новата епидемична обстановка и 

при спазване на всички изисквания за дезинфекция, както и Заповедите на 

министъра на здравеопазването на Р.България. 

  •    Квалификацията на читалищното ръководство е необходимо условие и  

       решаващ фактор за актуализиране дейностите на читалището. 

   •  Територии, засегнати от обезлюдяване. 

    - спирала на намаляващото и застаряващо население; 

     - свиване на селските райони - показател за по-широка структурна  

      криза на културния, икономически и трудов пазар; 

      - периферизацията и задълбочаване недостатъци на селските райони.  

2.4 Предизвикателства  

  •   Как да работим и търсим нови подходи при реализиране на дейности  с изкуствата и  

      културата, за да посрещнем потребностите на оскъдното население и по-ниските  

      нива на взаимодействие? 

  •   Как  да се включи  възрастно  население в културни и художествени 

      практики? 

  •   Как да осигурим устойчиви културни разработки за празни сгради и неизползвана  

      инфраструктура? 
   
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

• Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови 

съвременни форми за тяхното развитие и предаване; 

• Създаване на нови условия за развитие и утвърждаване на библиотеката при 

читалището като  център за библиотечно-информационно обслужване на широк 

кръг потребители;  

• Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на 

работещите в културната институция; Обучение по Национална Програма “Учене 

през целия живот“. 

• Изграждане на реално партньорство  с институции за реализиране на цялостната 

културна политика в гр.Смолян. 

• Разширяване обхвата на дейността на читалището в обществено значими сфери, 

като социалната и информационно-консултантската. 

• Насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на културата, участие 

в културни мрежи. 

• Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални 

практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалището за социална и 

културна интеграция на различните социални общности. 

• Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското 

общество, участие в разработването на местни стратегии и превръщането на 

читалището във фактор за обществен диалог в гр.Смолян. 

 

4.РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

▪ Закон за народните читалища; 

▪ Закон за обществените библиотеки; 

▪ Закон за културното наследство; 

▪ Закон за закрила и развитие на културата; 

▪ Наредба № 2 на МК, от 01.07.2019 г. Обн. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г /; 

▪ Общинска програма за развитие на община Смолян 
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▪ Договор към община № ФСДБ-20-02/16.03.2020 г., на основание чл.26а, ал.3 във 

връзка с чл.21, т.3 от Закона за народните читалища. 

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ  

 

А. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на 

културния живот в квартала. Библиотечната дейност  е една от дейности за читалището 

като културна институция. Чрез нея то се включват в националната мрежа от 

библиотеките  у нас.  

1. Дейността на библиотеката през 2020 година 

2. Поддържане на обществена библиотека на свободен  достъп за библиотечно    

    обслужване на 435 читатели. 

4.   Изготвяне на библиографски справки по различни теми през 2020 година няма, 

заради стесняване на дейностите на институциите, които биха ограничени от КОВИД-

19. Има 3 устни справки. 

5.  Организиране презентации на нови литературни творби и автори от местно и    

     национално значение. Литературно четене на участници в читалищния клуб 

„Приятели на книгата“ – секция „Пишещи“, с ръководител Захаринка Куцева на лични 

произведения 

6.    Провеждане превърналите се в традиция срещи „На гости в библиотеката” ; 

7.    Литературна гостоприемница – срещи с творци на словото; 

8.    Вечери н литературни четения с участието на местни литературни творци и          

     почитатели на словото Четене от изявени европейски автори-Европейски дни на  

     наследството- Европа Директно; 

9.Експониране на изложби,  кътове с литература и др.  

10.Организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви  

     групи: (деца, ученици, възрастни); обособяване на тематични кътове  - 20 бр., по 

повод различни празници и годишнини, посветени на значими събития и личности, 

като: 183 години от рождението на „Апостолът на свободата  Васил Левски“, 3 март – 

142 години от освобождението на България; 1 март – Ден на самодееца – кът, 8 март – 

Международен ден на жената, „Роден край – книги, отразяващи живота на Родопите в 

наше време“, 1 април – Ден на хумора и сатирата, 9 май- Ден на Европа, 24 май – Ден 

на българската култура и на славянската писменост и др. 

  

 

Б. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 

 

Съществена част от дейността на Народно читалище „Орфееви гори-1870“- гр.Смолян, 

кв.Райково през 2020 година е грижата за разширяване и развитие на любителското 

художествено творчество. 

Художественотворческата дейност в читалището цели запазване и развитие на 

традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и традициите, 

както и създаване на нови традиции, породени от нуждите на местните общности. Чрез 

тази дейност, читалището работи за привличане на млади хора за участие в инициативи 

на  читалищните самодейни колективи.С изявите на читалището  се работи за развитие 

и обогатяване на културния живот в населеното място, за утвърждаване на 

националното самосъзнание и отчитане и съхранение богатството на местната култура. 
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Чрез тази дейност читалището има възможност за популяризиране на общината, 

областта, страната и чужбина.  

Към читалището за творчески сезон 2020/2021 функционират: 

 

1.Образователни дейности: 

Кръжоци, клубове, школи по изкуства (кратко описание); 

Клуб „Приятели на книгата“, Клуб „Зевзек“, Клуб „Хоро“, Клуб „Родно огнище“ 

Школи по изкуствата: 9 бр. 

Гайда, акордеон, кларинет, народно пеене – 2 бр. народни танци – 3 бр, и театрална. 

Езикови школи и курсове (кратко описание); 

няма 

Клубове по краезнание (кратко описание); 

Клуб „Родно огнище“ 

Музейни колекции (кратко описание). 
1. Фондация „Картинна галерия –Никола Иванов-Шаната“ – с две зали; 

2. Театрална сбирка;  

3. Читалищна музейна сбирка в РИМ-Смолян;  

4. Сбирка “Награден фонд на читалището”  

2.Любителско творчество (поддържане и изяви на художествени състави); 

Фолклорни състави и формации (кратко описание); 

Оркестър „100 каба гайди“, . 

Театрални състави (кратко описание); 

Младежки театър „Ирис“ и Драматичен театър „Изгрев“. 

Танцови състави и групи /битови/ (кратко описание); 

Детски танцов състав, Младежка танцова формация, Концертен състав към клуб 

„Хоро“, Женска битова група, Мъжка битова група – 2 бр., фолклорен квартет „Аглика“ 

Групи за класически и/или модерен балет, съвременни и характерни танци (кратко 

описание); 

няма 

Вокални групи, хорове и индивидуални изпълнители (кратко описание); 

Детска вокална група, Група за стари градски и популярни песни „Лей се песен“, 

смесен битов хор, индивидуални изпълнители - 10 

Други (кратко описание) 

Рок групи – 2 бр., китарно трио, арт фото студио. 

Предоставяне на компютърни услуги и интернет - не; 

 

3. Организиране на празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, 

граждански инициативи, спортни занимания и др. с местно, регионално, национално 

и международно значение.  

 
МЕЖДУНАРОДНИ 

1. 07-12.09 - ММЦ Приморско – Международен фестивал „Орфей пее с морето“ – 4 

участия, Младежки танцов състав и клуб „Хоро“, 

2. 19.09. – гр.Добринище, обл.Благоевград - Международен фолклорен фестивал 

„Шарена стомна“ – Първа награда – Младежки танцов състав и клуб „Хоро“, 

 

НАЦИОНАЛНИ 

1. 11.01 – гр.София, „Хайтови и сие“- Спортен ден на фирмата, 

2. 08.02 – Бизнес център над МБАЛ „Бр.Шукеров“ – Винария 2020 г., 

3. 03.03 – гр.Севлиево – Национален празник на Р.България – Концерт с Ансамбъл 

„Българе“, 
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4. 03.07 – р-т „Кипарис@“ – Творческа среща на танцовите клубове – „Хоро“, ТК 

„Поморие“ и клуб „Веселие“ от гр.Чепеларе, 

5. 07.02 – танцова зала – Творчески обмен с танцов куб „Поморие“, 

6. 07.02 – р-т „Кипарис@“- „Хороводна повеселка“ и творческа среща с гости от 

гр.Поморие, 

7. 5-09.10.2020 г. Национален театрален фестивал за детска и младежка публика 

„Забранено за възрастни“ – 9-то издание – В.Бабаджанкова, 

8. 08.09 – гр.Белчин – Цари мали град – Концерт с Ансамбъл „Българе“, 

9. 19-20.09 – гр.Пловдив – Парк Лаута – Народен събор – Пловдив 2020 – водещ 

В.Бабаджанкова, 

10. 26.09 - гр.Айтос  - Честване 60 годишнина на Михаил Денев, 

11. 29.09 - гр.Етрополе – Юбилейна годишнина – фирмен празник, 

12. 08.10 – гр.Плиска – Нови пазар – Концерт с Ансамбъл „Българе“, 

13. 24.10 – гр.София - Дара бар – Представяне на книгата „Халюцинации“ на 

Екатерина Глухова,  

14. 11.10 – танцова зала – Творческа среща с клуб „Китка“ – гр.Крумовград, 

 

ОБЩИНСКИ 
1. 01.02-КДК Смолян – зала „Петър Стайков“ – Премиерно представяне осмата 

книга на Екатерина Глухова - Димитрова „Кухини“, 

2. 16.02 – Регионална библиотека „Н.Вранчев“ – Смолян – Литературно четене и 

представяне на участниците в клуба от ПГПИ – гр.Смолян, 

3. 21.07 – Зала №2 – Среща с граждани и разяснителна кампания за Проект 

„Енергийна ефективност“ на Община Смолян, 

4. 09.09 – м.Езерата – „Веселим се и спортуваме заедно“ - Празник на децата 

инвалиди – 7-мо издание, водещ Веселина Бабаджанкова, 

5. 24.09 – РИМ „Ст.Шишков“ – Смолян – европейски дни на наследството, орг. от 

РИМ „Ст.Шишков“ – Смолян – Известни личности четат - четене на текстове от 

европейски автори – Цветанка Илиева,  

6. 30.09 Художествена галерия – Смолян – Европейски дни на наследството, орг. 

от РИМ „Ст.Шишков“ – Смолян – Известни личности четат - четене на текстове 

от европейски автори – Мария Хаджидиева от клуб „Хоро“,  

7. 30.09 – къща-музей „Ласло Наги“ – европейски дни на наследството, орг. от 

РИМ „Ст.Шишков“ – Смолян – Четене на текстове от европейски автори – 

Сибел Димитрова от МТ „Ирис“,  

 

ЮБИЛЕИ и ЧЕСТВАНИЯ (ГОДИШНИНИ) 

1. 06.01 – р-т „Малък Перелик“ – Йорданов ден, 

2. 08.01- Честване Деня на Първи Среднородопски театър „Изгрев“ – 101 години от 

основаването му, 

3. 21.01 – танцова зала – „Бабинден“ – традиционно честване на обичая и 

Професионалния празник на родилната помощ,  

4. 22.01 – Пенсионерски клуб Устово – Бабинден – тържество, 

5. 08.02 – Старозагорски минерални бани – честване 15 години танцов клуб 

„Хорце“, 

6. 13.09 – Танцова зала – Рожден ден на Русанка Бодурова, 

7. 26.09 - гр.Айтос  - Честване 60 годишнина на Михаил Денев, 

8. 10.10 – р-т „Кипарис @“ – 16 рожден ден на клуб „Хоро“, 

 

ПРАЗНИЦИ 
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1. 01.03 - Сирни заговезни – ПУСТОВЕ - 2020, 29 години от възстановяването на 

народната традиция, 

2. 03.03 – гр.Севлиево – Национален празник на Р.България – Концерт с Ансамбъл 

„Българе“, 

3. 24.06 – с.Арда – На изворите на р.Арда – Еньовден – МТС и клуб „Хоро“, 

4. 01.10. – Параклис „Св.Спас“ над Устово – Международен ден на възрастните 

хора – тържество, 

5. 01.10 – площад „Свобода“ – Празник на плодородието -Фермерски пазар – 

участие в концертната програма, 

 
ИЗЛОЖБИ 

1. Архивна Първи Среднородопски театър „Изгрев“. 

2.  Дейността на клуб „Хоро“ през годините. 

 
ФЕСТИВАЛИ 

1. 24.06 – с.Арда – „Фестивал на дивите цветя“ - На изворите на р.Арда – Еньовден 

– МТС и клуб „Хоро“, 

2. 07-12.09 - ММЦ Приморско – Международен фестивал „Орфей пее с морето“ – 4 

участия, Младежки танцов състав и клуб „Хоро“, 

 

ПРЕДСТАВЯНИЯ НА КНИГИ И ДРУГИ 

1. 06.02 – гр.Чепеларе – Представяне на книгата „Кухини – автор Екатерина 

Глухова – Димитрова, 

2. 12.02 - зала „Никола Иванов-Шаната“ -  Кръгла маса по повод Международната 

седмица на брака 07-14.02.2020 г., съвместна инициатива с Първи дамски клуб 

за развитие на Община Смолян, 

3. 07.06 – Двора на механа „Конака“ – Премиерно представяне на книгата „Отвъд“ 

на Екатерина Глухова,  

4. 25.06 - Нова зала – Отчетно-изборно събрание на Потребителна кооперация 

„Райково“,  

5. 29.06 – Отчетно-изборно събрание на НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян, 

кв.Райково, 

6. 17.09 – Нова зала - Събрание на трите Потребителни кооперации от града,  

7. 21.09 – Двора на механа „Конака“– Представяне на 10-та книгата Негримирана 

поезия „Халюцинации“ на Екатерина Глухова, 

 

4. Поддържане и доказани изяви на художествени състави и създаване на нови;  

ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви. 15 бр., като: 
24.06 – с.Арда – „Фестивал на дивите цветя“ - На изворите на р.Арда – Еньовден – МТС и клуб 

„Хоро“, 07-12.09 - ММЦ Приморско – Международен фестивал „Орфей пее с морето“ – 4 

участия, Младежки танцов състав и клуб „Хоро“,01.03 - Сирни заговезни – ПУСТОВЕ - 2020, 29 

години от възстановяването на народната традиция,03.03 – гр.Севлиево – Национален празник 

на Р.България – Концерт с Ансамбъл „Българе“, 24.06 – с.Арда – На изворите на р.Арда – 

Еньовден – МТС и клуб „Хоро“,01.10. – Параклис „Св.Спас“ над Устово – Международен ден на 

възрастните хора – тържество, 01.10 – площад „Свобода“ – Празник на плодородието -

Фермерски пазар – участие в концертната програма, 

 

5. Специално внимание и подкрепа на младите дарования за включването им в 

местни творчески  инициативи със заинтересовани  институции относно, културното 

възпитание младите хора и стимулиране на творческите им възможности за краезнание, 

литература и др. през летните месеци организираме индивидуално и колективно четене 
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на произведения от любими детски автори. в три дни от седмицата, в които децата се 

учат н изразително четете, изявяват своите артистични заложби и споделят личните си 

предпочитания в областта на литературата. 

 

6. Събиране на материали за културно-историческото минало и етнографията на 

кв.Райково. Председателят на клуб „Родно огнище“ Никола Пашов непрекъснато 

изследва райковските родове от Долно и Горно Райково и прави подготовка за 

различни историко-библиографски книги, със съдействието на Държавен архив – 

гр.Пловдив – клон Смолян.  

 

7. Нови дейности, заложени в програмата на читалището, в т.ч. работа по проекти, 

съществено сътрудничество с други културни институции. – Имаме щастието да се 

радваме на одобрен проект от страна на Министерството на културата и новите  книги 

от 33 български издателства,  които са 360 броя нова литература от всички отрасли на 

знанието. Успешно защитихме и реализирахме проект по Програма „Българските 

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“- 2020 на 

Министерството на културата, на стойност 4680.68 лв. с финансова подкрепа на 100%. 

Както и в проекта през 2019 година доставчик на книгите ни беше книжараница “Хирон 

3000”- гр.Варна, с които имаме изключително добро и на професионално ниво 

партньорство.  

Винаги една библиотека, особено такава като нашата, изисква да се обогатява 

фонда с нови  книги, поради необходимостта да отговаряме на съвременните търсения 

и изисквания към книгата от нашите читатели. 

Партньори сме по проект “Фестивал на дивите цветя в Родопите” с читалището 

в Смилян и Общ.Смолян. 

В добро партньорство и сътрудничество сме със следните институции: НЧ „Бяло 

море-1929“ –с.Черничево, обл.Кърджали, .НЧ „Просвета-1862“-гр.Перущица, 

Фолклорен ансамбъл „Българе“, БЧК-Смолян, ППМГ “В.Левски“, ППГ за приложни 

изкуства,. ОУ „Ив.Вазов“, ПКооперация “Райково“, НЧ „Балканскипросветител-1871“, 

НЧ “Родопска искра“ с.Жълтуша, обл.Кърджали, НЧ “Ас.Златаров-1927“- с.Смилян, 

РЕКИЦ „Читалища“ и др. 

 

 9. Осъвременяване на читалищните дейности и услуги чрез обучение на хората от 

всички възрасти с цел развитие на гражданското общество. Читалището – място за 

учене през целия живот. 

В организираните от РЕКИЦ „Читалища“ – Смолян обучения в условията на COVID-19 

Обучения 2020 година, които реализирахме съвместно с Вас. 

1. Онлайн информиране на с читалищата от областта на тема: 

“Иновативни практики и реализации на културни дейности -2020“ 

1.2.Онлайн обучение и разработени   примерен образец на документи:  

 -  Пакет от документи при промяна на обстоятелства, относно чл.10 от ЗНЧ; 

  - Отчетен доклад за дейност 2020 година; 

  - Програма за читалищна дейност -2021 г., 

  -Указания на Министерство на културата за дейността на комисиите , извършващи 

    разпределение на  Годишната държавна субсидия за читалищата, по чл.23, от ЗНЧ. 

 2.Онлайн среща на тема „Посланиците на EPALE BG – ползватели, създатели и 

   популяризатори на онлайн съдържание“. Събитието се провежда по проект № 604378- 

   EPP-l-2018-1-BG-EPPKA2EPALE-NSS „EPALE Национални звена за подкрепа 

  (НЗП)”. 

3.Втора Он-лайн среща с  посланици на EPALE, на ,  през платформата ZOOM. 

  Теми: 
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3. 1.Ангажиране на потребители и работа с платформата 

3. 2.Основни критерии за подбор на най-добър посланик  

3. 3.Предстоящи дейности през 2021 г. 

3.4.Електронна анкета. 

 

10.Социална политика на читалището, в т.ч. Работа с хора с увреждания и 

осигуряване на достъп на тези хора до дейността на читалището, етнически 

малцинства, работа с различни възрастови групи, развитие на доброволчеството 

(кратко описание) 
Събиране на книги за приятелски читалища. 

 

В. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1.Реализирани  заседания на читалищното настоятелство и събрания отчетно-  

 изборни .    

- събрания – 1 отчетно-изборно; 

- заседания на ЧН – 4 бр. 

 

2.Предоставяне на изисквана документация към Регистър на народните читалища в 

Министерството на културата./ Наредба № 2 от 1 юли 2019 г. за реда за водене на 

регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения 

РЕАЛИЗИРАНИ  ДЕЙНОСТИ  

Месец Събитие Място  Дата 

Януари 

  

 – Честване Деня на театър 

“Изгрев” – 101 годишнина от 

основаването на Първи 

Среднородопски театър, основан 

в Долно Райково. Тържество пред 

паметната плоча на театъра.  

 – Тържество “Бабин ден” – 

празничен традиционен ритуал 

„Къпане на бебе“ с поздравителен 

концерт за бивши и настоящи 

акушерки. 

 

Долно Райково 

 

 

Танцова зала в 

читалището 

 

08.01.2020 

 

 

21.01.2020  

Февруари 

 

- Литературно четене на клуб 

“Приятели на книгата” и приятели, 

посветено на Деня на влюбените и 

Трифон Зарезан. 

- Международен ден на майчиния 

език – Вечер на „Родопските 

говори – силата на народната 

памет“. 

  

Март 

  

- Сирни заговезни – ПУСТОВЕ - 

2020, 29 години от 

възстановяването на народната 

традиция, с участието на 

Пред 

читалището 

01.03.2020 
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фолклорните състави и формации 

на читалището: клуб “Зевзек”, 

оркестър “100 каба гайди”, 

танцовите състави, клуб “Хоро”, 

певчески групи, театрални състави 

и др. 

-Честване Деня на самодееца – 1 

март и предстоящия празник на 

Жената  - 8 март. 

След 13.03.2020 г. извънредно  

положение Ковид 19 в читалището 

не са осъщестявани дейности  и 

събития от календарния план и са 

спазвани Заповедите на министъра 

на здравеопазването и се е 

осъществявала дезинфекция по 

изискванията на министъра и на 

РЗИ – Смолян. 

 

 

 

 

В танцова зала 

 

 

 

 

05.08.2020 

 

Април 

 

   

Май 

  

   

Юни 

 

   

Юли 

 

    

Август 

 

   

Септември 

  

   

Октомври 

 

   

Ноември 

 

   

 Декември 

  

   

 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
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-участие в  местни, регионални, национални празници и международни фестивали; 

 

-инициатива от международно и национално  значение: 

………………………………………………………………………………………………….. 

-участие с проект в обявена конкурсна сесия от Министерството на културата за 

финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма 

„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г., 

утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г. обявява втора конкурса сесия и 

информация за класираните читалищни библиотеки. 

………………………………………………………………………………………….. 

-участия на работещите в читалищата в обучения за повишаване на квалификацията,  

 работни срещи, дискусии и други форми за развитие на капацитета на служителите: 

…………………………………………………………………………………………….. 

-участие в обучения  и експертни консултации от  РЕКИЦ „Читалища”:                                                    

• указания на Министерство на културата за условията и реда за разпределение на   

годишната държавна субсидия за народните читалища, по  чл. 23 от  ЗНЧ.   

• онлайн информиране на  читалищата от областта на тема:“Иновативни практики и 

реализации на културни дейности - 2020“ 

• Онлайн обучение и разработен  примерен образец на : Отчет за дейност 2020 г. и 

Програма за читалищна дейност - 2021 г., представени  в Министерство на 

културата изпратени до читалища област Смолян и общински администрации, 

съобразени с нормативни документи, наредби и указания, както следва: Чл. 

26а. (1,2), съгласно чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ, Наредба № 2 от 1 юли 2019 г., за реда за 

водене на регистъра на народните читалища Обн. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019 г., 

Указания на Министерство на културата за дейността на комисиите , извършващи 

разпределение на  Годишната държавна субсидия за читалищата, по чл.23, от ЗНЧ.. 

Заб. Представените образци : Отчет за дейност 2020 г. и Програма за читалищна 

дейност -2021 г. са  примерени  образци с препоръчителен характер,  

• Онлайн среща на тема „Посланиците на EPALE BG – ползватели, създатели и 

популяризатори на онлайн съдържание“. Събитието се провежда по проект № 

604378-EPP-l-2018-1-BG-EPPKA2EPALE-NSS „EPALE Национални звена за 

подкрепа (НЗП)”. 

• Втора Он-лайн среща с посланици на EPALE,  през платформата ZOOM.  

Теми: 

• 1.Ангажиране на потребители и работа с платформата 

• 2.Основни критерии за подбор на най-добър посланик  

• 3.Предстоящи дейности през 2021 г. 

 

- доброволчески дейности с различни възрастови групи - събиране на книги за 

приятелски читалища, почистване района около танцовата зала 

 

- осигуряване на достъп за хора със специфични потребности  -  циментови подходи от 

площадното пространство, през второ ниво до централния вход на читалището 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА: 

-брой регистрирани членове - 109, събран членски внос – 237 лв. 

-брой посетители на предоставяни от читалището услуги посещения в библиотеката 

7083 – репетиционните на оркестър «100 каба гайди», танцова зала, репетиционни на 

певчески групи и състави, репетиционна театър,  рок групи, арт фото студио, фоайета; 

проведени организирани събития в читалището и пред читалището – 583 участници в 
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художествената самодейоност; посетители /публика/ на организирани събития до 

13.03.2020 г. /КОВИД-19/ - 2500 души. 

-брой читатели - 435; 

-брой нови книги и абонамент - 360 книги и 15 издания; 

-брой предоставени услуги: като: 101 

-брой и качество на проведени празненства, концерти, чествания – 85 бр. сборно 

участия на съставите и клубовете; 

-брой организирани групи и постижения 15 художествено-творчески състави и 

формаци и 4 клуба по интереси;  

-брой участия в местни, регионални, национални и международни изяви и конкурси…; 

- награди от участия в конкурси, фестивали и празници – 1 първо място на 

Международен фолклорен фестивал „Шарено котле“ в гр.Добринище на Младежки 

танцов състав и клуб „Хоро“; 

-брой кандидатстване и спечелени и финансирани проекти 1 бр.- «Българските 

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност - 2020» - втора сесия; 

-проведени събрания – общи и на настоятелството: 1 Общо отчетно-изборно и 4 

заседания на ЧН. 

-извършена пререгистрация на читалището в определения от ЗНЧ срок: 15.07.2020 г. 

-общ бюджет на читалището за предходната година - 89320 лв. 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

• Субсидия от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности съгласно 

чл.23 (1) – 89 320 лв.; 

• Субсидия за дейност от Община Смолян, съгласно чл.26а (3) от Закон за  

         Народните Читалища - няма; 

• Собствени средства от регламентирана стопанска дейност и членски внос; 

• Финансиране от спечелени проекти - 4680.68 лв.; 

• Дарения – финансови -няма; 

Нефинансови /остойностени/ приходи – управленска инициатива: 
Дарени картини за фондация Картинна галерия „Никола Иванов-Шаната“ –14 бр. – 6860 лв. 

Ремонт репетиционна рок група „Орион“ – 3400 лв. 

Климатик -1320 лв. 

Ремонт офис гайди – 400 лв. 

Техн.профилактика на 2 климатика – 120 лв. 

Ремонт покрив – 400 лв. 

Изрезки – 3 връзки – 135 лв. 

Дезинфектанти – 200 лв. 

Пердета, корнизи – 180 лв. 

Офис обзавеждане 560 лв. 

Печка за изложбена зала №2 – 400 лв. 

 

СРОК НА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД  

Срокът за отчетния период е в рамките на бюджетната 2020 година;  

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища Председателят на читалището 

представя в срок до 31.03.2020 г. пред Кмета на община Смолян и Общинския съвет 

доклад за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от 

бюджета средства през 2020 г. При отчитане на дейностите са отчетени и индикаторите 

за оценка на изпълнението.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Настоящият едногодишен Отчет  на  Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – 

гр.Смолян, кв.Райково е в изпълнение на Програма 2020 г. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Секретар на НЧ  “Орфееви гори-1870”- гр.Смолян, кв.Райково  
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2021 Г. НА НЧ „ОРФЕЕВИ ГОРИ-1870“ – 

ГР.СМОЛЯН,КВ.РАЙКОВО 

Месец                                Събитие  

Дата 

Януари 

  

Честване Деня на театър “Изгрев” – 102 

годишнина от основаването на Първи 

Среднородопски театър, основан в Долно 

Райково. Тържество пред паметната плоча 

на театъра.  

08.01 

 Бабин  ден Тържество“Бабин ден” – 

празничен традиционен ритуал „Къпане на 

бебе“ с поздравителен концерт за бивши и 

настоящи акушерки. 

 

21.01 

Февруари Литературно четене на клуб “Приятели на 

книгата” и приятели, посветено на Деня на 

влюбените и Трифон Зарезан. 

14.02. 

 

 Международен ден на майчиния език – Вечер 

на „Родопските говори – силата на народната 

памет“. 

21.02. 

Март Сирни заговезни – ПУСТОВЕ - 2020, 30 

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. 

14.03. 

 

 

  Честване Деня на самодееца – 1 март и 

предстоящия празник на Жената  - 8 март. 

 

05.03. 

  Рожден ден на клуб “Приятели на книгата” – 

Поетично четене в библиотеката на 

читалището - в чест на Първа пролет. 

25.03. 

 В чест на Международния ден на театъра и 

102 години от основаването на Първи 

Среднородопски театър “Изгрев” – 

Виртуална  изложба и „Екскурзия по 

сцената”. 

 

27.03 

Април 30-ти рожден ден на клуб „Зевзек” към НЧ 

“Орфееви гори-1870” и честване 

Международния ден на хумора и сатирата. 

01.04. 
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 Честване рождени дни на юбиляри и 

дългогодишни участници в певческите 

състави на читалището. 

 

10.04 

  Световен ден на книгата и авторското право 

– Празник с клуб “Приятели на книгата” и 

Младежки театър “Ирис” в Детска градина 

“Славейче”. 

23.04 

Май Поставяне венци и цветя на паметника – 

костница пред НЧ “Орфееви гори-1870” – 

гр.Смолян, кв.Райково. Ден на Европа. 

 

09.05 

  Традиционна изложба - базар “Родопски 

занаятчии” – XVIII-то издание. 

 

60 години оркестър „100 каба гайди“ – 

тържествено честване 

12-16.05. 

 

18-22.05. 

 Тържествено събрание-концерт „150 /151/ 

години Народно читалище „Орфееви гори-

1870“- гр.Смолян, кв.Райково.“ Доклад и 

сборен концерт на художествено-

творческите състави на читалището. 

Традиционно народно веселие на хорището 

„Св.Костадин“ на площадното пространство 

пред читалището. 

 

29.05 

Юни  Фолклорен концерт в чест на Празника на 

гр.Смолян – /60 години от обединяване на 

трите квартала Смолян, Райково и Устово/. 

 

18.06. 

 Традиционно честване празника “Еньовден” 

на извора на Горна Арда с клуб „Хоро“.  
24.06. 

 Гостуване на читалищни състави в 

празниците на селата в региона, по повод 

Петровден 

29.06. 

Юли 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, 

01-31.07. 
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Левочево, Чокманово, Смилян, Могилица, 

Широка лъка, с.Ягодина, гр.Доспат и др. 

 

Август Участие в XII  НСБНТ Копривщица”2020 

 

7-10.08. 

 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. 

01-31.08. 

 

 

Септември Откриване на новия творчески сезон със 

самодейците и дейците от Райково. 

 

15-20.09. 

 

 Фото-документална изложба, награди и 

грамоти на сега действащите художествено-

творчески състави и клубове, посветена на 

150 години от основаването на НЧ 

„Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян, 

кв.Райково. 

28.09. 

  Европейске дни на наследството 

Литературно Четене от изявени личности на 

литература от европейски автори с 

Европа Директно 

29.09. 

Октомври Поетично четене на клуб “Приятели на 

книгата”, по повод Деня на музиката и 

поезията.  

Поздравителни концерти в ПМГ “В. Левски” 

по повод Световния ден на учителя.  

 

01.10 

 

 

05.10 

Традиционна изложба - базар “Родопски 

занаятчии” – ХIХ-то издание, в чeст на 109 

г. от Освобождението на Смолянския край 

от османско владичество (1912).  Празник 

на Община Смолян. 

 

 

13-17.10. 
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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. 

 

30.10 

 

Ноември  Празнична “Хороводна повеселка” 17 

години клуб “Хоро” към читалище 

“Орфееви гори-1870”.  

29.10-03.11. 

  Паметна вечер за видни райковци, като Коста 

Чилингиров, Тома Садукей и др. 

05.11. 

 Традиционно честване Деня на 

християнското семейство. Концерт на клуб 

„Хоро“, танцовите и певчески формации на 

читалището. 

21.11 

  Декември Коледно – новогодишни празненства на 

всички творчески колективи на 

читалището. 

14-18.12. 

    

ПРЕДСЕТАТЕЛ:………….п………….. 

                       / Атанас Луднев / 
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СПИСЪЧЕН СЪСТАВ 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОРФЕЕВИ ГОРИ-1870“ – ГР.СМОЛЯН, КВ.РАЙКОВО 

 

Председател: Атанас Димитров Луднев  

 

Читалищно настоятелство в състав:  

1. Атанас Димитров Луднев,  

2. Мариана Георгиева Сивкова,  

3. Мария Недялкова Хаджидиева,  

4. Митко Гълъбов Колачев  

5. Никола Марков Георгиев,  

6. Радка Кирилова Атанасова, 

7. Д-р Стефан Костадинов Герджиков  

 

Проверителна комисия за срок до  3 години в състав 

1. Ирина Ясенова Кехайова – председател 

2. Захаринка Младенова Солакова 

3. Шинка Костадинова Згуровска  

 

Секретар- Цветанка Тинкова Илиева 

 

 


