
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; 
  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 

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; 

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; 

 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 

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. 
 
 

 

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:……п…………. 

                    /Ат.Луднев/ 
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 2021 ГОДИНА 

1.ВЪВЕДЕНИЕ: 

Всяка година до 31 март отчитаме дейността си за предходната година.  

През 2019 година имахме Отчетно-изборно събрание и съгласно Закона за народните 

читалища и Закон за юридическите лица с нестопанска цел читалището читалището е 

вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата под № 21 

на 07.08.2020 г., с последно  извършени промени в обстоятелства, вписани на  07.08.2020 

г. в Агенцията по вписвания, с Актуален учредителен акт от 28.03.2019 г. и 

новорегистриран Устав. Последни вписани промени в регистрацията са след Отчетно-

изборно събрание  на 29.06.2020 година. Дата на изтичане на мандата: 29.06.2023 година.  



Но по известна причина за всички вас и тази година се налага да направим 

отчетно-изборно събрание. Загубата на г-н Атанас Луднев – председател на читалището, 

ни поставя в по-специална ситуация. Читалището не може да остане без принципал. А за 

останалите членове на настоятелството и проверителната комисия – мандатът 

приключва в следващата година, когато отново ще имаме отчетно-изборно събрание. 

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 

Закона за народните читалища, Закона за общинските бюджети, 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.  

Дейността през 2021 г. бе насочена 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; 

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; 

Читалището има изключително значение за укрепване, популяризиране и 

развитие на българската идентичност, традиционната култура и духовни ценности. Това 

отчитаме още повече сега, когато сме в световна пандемия и всички усещаме липсата на 

обединителния център на читалището за общуване и културен обмен. 

В читалището работят 6 щатни служители и трима хоноровани служители. 

Разполагаме с   Материална база - 3239 кв.м.  



В условията на Ковид-19 пандемия дейностите се реализираха в зависимост от 

новата епидемична обстановка и при спазване на всички изисквания за дезинфекция, 

както и Заповедите на министъра на здравеопазването на Р.България, директора на РЗИ 

– Смолян и кмета на Община Смолян. 

В бъдеще пред нас стоят нови предизвикателства, като например: 

  •   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 и как да се работи с младите дарования. 

  •   Как да осигурим устойчиви културни разработки за работа в сградата и в района 

около читалището. Затова пред нас стоят нови старегически цели, като: 

• 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. 

В читалищната дейност, като все по-значима като обществена дейност е тази на 

библиотеката. 

Като неразделна част от читалището нашата библиотека активно участва в 

организирането на културния живот в квартала. Чрез нея то се включват в националната 

мрежа от библиотеките  у нас.  

През 2021 година обслужваме 435 читатели, ……………. 

През отчетния период се извърши смяна на един библиотекар с друг. Радка Добрикова 

преустанови своята дългогодишна работа в читалището и сега библиотекар е Славка 

Радичева, на която благодарим за отзивчивостта и това, че прие нашата покана да се 

ангажира професионално с тази изключително важна читалищна дейност. Адмирации и за 

двете! 

Организирани бяха над 20 тематични изложбени кътове с различни литературни 

материали за отбелязване чествания и годишнини, посветени на значими събития и личности, 

като: 184 години от рождението на „Апостолът на свободата  Васил Левски“, 3 март – 144 

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

Международен ден на жената, попълвахме отдел „Кроезнание“ с дарени книги от смолянски 



автори, 11 май – Професионален празник на библиотечните работници, 24 май – Ден на 

българската култура и на славянската писменост и др. 

В организираната в града инициатива за почитателите на словото с четене на 

произведения от изявени европейски автори-в Европейски дни на наследството – участие 

взе актьорът от Младежки театър „Ирис“ Тодор Радев. 

 

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

     групи: (деца, ученици, възрастни);  

  

Съществена част от дейността на Народно читалище „Орфееви гори-1870“- 

гр.Смолян, кв.Райково през 2021 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  подпомагаме  развитие 

и обогатяване на културния живот в града и региона, а не рядко и в страната. Работим за 

утвърждаване на националното самосъзнание и отчитане и съхранение богатството на 

местната култура.  

Към читалището за творчески сезон 2021/2022 функционират: 

1.Като образователни дейности: 

Кръжоци, клубове, школи по изкуства - Клуб „Приятели на книгата“, Клуб „Зевзек“, 

Клуб „Хоро“, Клуб „Родно огнище“ 

Школи по изкуствата: 8 бр. - гайда, акордеон, кларинет, народно пеене – 2 бр. народни 

танци – 3 бр, 

Имаме следните музейни колекции. 
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.  В частта любителско творчество продължаваме дейността и поддържаме  изяви на 

художествени състав: Оркестър „100 каба гайди“,  Танцови състави и битови групи -  

Детски танцов състав, Младежка танцова формация, Концертен състав към клуб „Хоро“,. 

и фолклорен квартет „Аглика“. Клуб „Зевзек“ – в лицето на председателя Веселина 

Бабаджанкова получаваше множество покани за участие в различни фестивали, 

организирани в страната, арт-фото студио запази своята дейност, в рок-групите настъпи 

организационна промяна, поради фактът, че имаме нови участници / предишните 

завършиха гимназии и продължиха образованието си в различни ВУЗове/. Продължи 

репетиционна работа рок група „Орион“, с ръководител Петър Кадиев, с когото 

подготвяме през настоящата година за м.септември Първи национален Етно - рокфест – 

Смолян 2022. 

Имаме също Детска вокална група, Група за стари градски и популярни песни 

„Лей се песен“, смесен битов хор, индивидуални изпълнители – 10 солисти. 
 

 3. Основната ни  дейност се изразяваше в средното: Организиране на празници, 

фестивали, събори, изложби, творчески вечери и др. с местно, регионално, национално 

и международно значение.  От които: 
 

 

НАЦИОНАЛНИ 



03.07 – с.Душанци, общ.Пирдоп -  Петровден,  

04.07 – гр.Пловдив – Античен театър – 60 години КЦМ – Концерт, 

17.07 – гр.Хисаря – Рожден ден на танцовия им клуб, 

31.07. – с.Гела –18-издание на Национално гайдарско надсвирване – с.Гела - 2021 г. – 

Николая Никова и Десислава Апостолова, 

06.08 – танцова зала – посрещане гости от Танцов клуб „Гергьовче“ – гр.Бургас,  

08.08. – танцова зала – Творческа среща с хороигралци от Силистра и Димитър Богданов 

– хореограф на клуб „Веселие“ в Швейцария,  

08.08. – М-на „Дафи“ – Обща Хороводна повеселка с клуб „Хоро“ и отгр.Силистра,  

10.08 – гр.Бургас – Стрийт Фуутс Фест – В.Бабаджанкова – родопски лакардии,   

12.08. – Механа „При Дафи“ – Посрещане гости на клуб „Хоро“ от гр.Силистра и 

гр.Тервел,  

14.08. – гр.Панагюрище – Празник на града,  

20-21.08 – гр.Жеравна - Национален фестивал на фолклорната носия – 2021, 

22.08 – гр.Велинград – Comedi §Cimema club и представяне на родопски хумор, 

28.08 – гр.Рудозем - „Кошмари в кухнята“ – расторант „Викторио“ – снимки за 

предаването, 

18-19.09 – гр.Бургас – Национален танцов фестивал 

17.12 – кк Пампорово – Коледно тържество на Областните управители, 

22.12 – р-т Дикас – Национално състезание по стрелби за служители на МВР – официално 

закриване,  

 

ОБЩИНСКИ 

10.06 – Стадиона в гр.Смолян – Благотворителна акция за набиране средства за 

лечение/операция/ на 11 годишния Денис от гр.Мадан, организиран от Държавен фонд 

„Земеделие“ – Обл.администрация - Смолян, 

24.06 – с.Горна Арда – Еньовден, 

26.06 – с.Смилян – Фестивал на дивите цветя – Официално откриване на конкурса за 

танцово надиграване 

17.07 – Посрещане на гости от Димитровград на пенсионерските клубове, 

07.08 – с.Арда – Традиционно честване на юбилярите в с.Арда, 

 
ЮБИЛЕИ 

16.05 - пенсионерки клуб Устово – 80 годишнина на близнаците Славка и Славен 

Найденов, 

27.06. - Танцова зала - 85 години  на Веска Свиркова, 

 
ЧЕСТВАНИЯ (ГОДИШНИНИ) 

04.07 – гр.Пловдив – Античен театър – 60 години КЦМ – Концерт, 

17.07 – гр.Хисаря – Рожден ден на танцовия им клуб, 

31.07 – танцова зала – Рожден ден на Славка Радичева, 

21.11 – танцова зала - Традиционно честване Деня на християнското семейство,  

 
СЪБОРИ 

27.06. – Събор на с.Бостина – Петровден, 

31.07. – с.Солища – Родова среща, 

31.07. – с.Гела – Традиционен събор 

21.08 – Събор на с.Давидково – В.Бабаджанкова 

 

ПРАЗНИЦИ 



31.07. – с.Чокманово – Празник са селото – Илинден, 

14.08. – гр.Панагюрище – Празник на града, 

 
ФЕСТИВАЛИ 

26.06 – с.Смилян – Фестивал на дивите цветя – Официално откриване на конкурса за 

танцово надиграване, 

20-21.08 – гр.Жеравна - Национален фестивал на фолклорната носия – 2021, 

18-19.09 – гр.Бургас – Национален танцов фестивал, 

 
ДРУГИ 
 

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

нови;  ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви. 64 бр.,като: 

националните ни изяви са 17 на брой, 5 бр. общински изяви, имаме 2 национални награди 

от клуб „Хоро“ от гр.Бургас – Национален танцов фестивал. 

 

5. Специално внимание и подкрепа отдавахме 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 

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. Адмирации към непрестанната и неуморна работа на председателят на клуб 

„Родно огнище“ Никола Пашов. Той 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. Вече е готов със 

следващата си книга са Театъра, с което се доближава почти до събрана история на 

Райково. 

 

7. Имаме през 2021 г., още дейности, заложени в програмата на читалището, в т.ч. 

работа по проекти, съществено сътрудничество с други културни институции.   

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

Смилян и Община 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 “Проф.д-р Ас.Златаров-1927“- 

с.Смилян, РЕКИЦ „Читалища“ - Смолян и др. Дори в пандемична обстановка ние 

поддържаме приятелски отношения, чуваме се по различни поводи и празници и сме си 

в помощ при преодоляване на различни административни и от различен характер 

проблеми. 

През цялата година организирахме събиране на книги за библиотеките на приятелски 

читалища, за да можем да ги подпомогнем в пряката им работа. Благодарности отправяме към 

Мария Капсъзова, Веселина Бабаджанкова, и Васил Кутлев, които дариха ценни книги от 

личните си библиотеки. През 2022 г. предстои тяхното документално вписване.  

Организационно читалищното Настоятелство има проведени законово и по Устав 

4 заседания на читалищното настоятелство и 1 Отчетно през 2021 г.  



Предоставяме 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. Он-лайн се попълват 

данните и всеки може да види във веки момент на страницата на Министерството на 

културата какви са данните за читалището ни за предходната година за читалището и 

отделно за библиотеката. Това са нови задължителни инструменти, които регламентират 

законната ни легитимност. 

За съжаление през 2021 година не можем да се похвалим с пълно изпълнение на 

Календарния план, защото имаме следните реализирани дейности, поради факта, че на 13 

март 2020 г. беше обявено извънредно положение в България заради Ковид-19 и оттам 

насетне сме се съобразявали в дейността си с промените в Заповедите на министъра на 

здравеопазването. През 2021 г. почти през цялата година имаше ограничения за събиране на 

големи групи хора в затворени пространства, а и деца от различни класове и училища не 

можеха да се събират. Изключително трудна беше за художествена дейност 2021 г. 

Месец Събитие Място  Дата 

Януари 

  

  – Тържество “Бабин ден” – 

празничен традиционен ритуал 

„Къпане на бебе“ с 

поздравителен концерт за 

бивши и настоящи акушерки. 

 

Танцова зала в 

читалището 

 

21.01.2021  

Февруари 

 

- Литературно четене на клуб 

“Приятели на книгата” и 

приятели, посветено на Деня на 

влюбените и Трифон Зарезан. 

 

В 

Художествена 

гимназия 

11.02.2021 

Март 

  

-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. 

Кирапис@ 

 

 

 

01.03.2021 

 

 

 

 

 

 

Март  Честване Деня на самодееца – 1 

март и предстоящия празник на 

Жената  - 8 март. 

Танцова зала 05.03. 

  Рожден ден на клуб “Приятели на 

книгата” – Поетично четене в 

По ФБ 

електронни 

мрежи 

25.03. 



библиотеката на читалището - в 

чест на Първа пролет. 

Април 30-ти рожден ден на клуб 

„Зевзек” към НЧ “Орфееви гори-

1870” и честване Международния 

ден на хумора и сатирата. 

 

Поздравителен 

адрес и в 

Телевизии 

предавания 

01.04. 

 Честване рождени дни на 

юбиляри и дългогодишни 

участници в певческите състави 

на читалището. 

 

Зала №3 в 

читалището 

10.04 

Юни  Фолклорен концерт в чест на 

Празника на гр.Смолян – /60 

години от обединяване на трите 

квартала Смолян, Райково и 

Устово/. 

Амфитеатър - 

Смолян 

18.06. 

 Традиционно честване празника 

“Еньовден” на извора на Горна 

Арда с клуб „Хоро“.  

На ливадите 

над с.Горна 

Арда 

24.06. 

 Гостуване на читалищни състави 

в празниците на селата в региона, 

по повод Петровден 

По селата 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, Левочево, 

Чокманово, Смилян, Могилица, 

Широка лъка, с.Ягодина, 

гр.Доспат и др. 

 

По селата 01-31.07. 

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, 

По селата 01-31.08. 

 

 



Широка лъка, с.Ягодина, 

гр.Доспат и др. 

Септември Откриване на новия творчески 

сезон със самодейците и дейците 

от Райково. 

 

В читалището 15-20.09. 

  Европейски дни на наследството 

Литературно Четене от изявени 

личности на литература от 

европейски автори сЕвропа 

Директно - Смолян 

В Регионална 

библиотека 

„Н.Вранчев“ 

29.09. 

Октомври Поетично четене на клуб 

“Приятели на книгата”, по повод 

Деня на музиката и поезията.  

 

Поздравителен адрес за ППМГ 

“В. Левски”, по повод Световния 

ден на учителя.  

 

КДК - Смолян 

 

 

В ППМГ 

„В.Левски“ 

01.10 

 

 

05.10 

 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. 

На паметната 

плоча на 

западната стена 

на сградата на 

читалището 

 

30.10 

 

Ноември  Празнична “Хороводна 

повеселка” 17 години клуб 

“Хоро” към читалище “Орфееви 

гори-1870”.  

Кипарис @ 29.10-03.11. 

  В чест на 1 ноември – Ден на 

народните будители - Паметна 

вечер за видни райковци, които 

през 2021 г имат кръгли 

годишнини от рождението: 

Никола Т. Бобутанов, Тодор М. 

Боботанов, Рада Казалийска, 

Свещ.Димитър Мавров и д-р 

Никола Герджиков. 

По ФБ 

електронните 

медии 

01-05.11. 

 Традиционно честване Деня на 

християнското семейство. 

Концерт на клуб „Хоро“, 

В танцова зала 21.11 



танцовите и певчески формации 

на читалището. 

  Декември Коледно – новогодишни 

празненства на всички творчески 

колективи на читалището 

Кипарис @ 14-18.12. 

 

 За миналата година читалището има 153 регистрирани членове и събран членски внос 

– 148 лв., поради затвореността на общността и ограничената дейност заради пандемията 

Ковид-19. 

  

- брой читатели - 435; 

- имаме абонамент на 15 издания вестници и списания; 

- читателски посещение – 1877 

- раздадена литература - 1248 

- проведени празненства, концерти, чествания – 64 бр. сборно участия на съставите и 

клубовете; 

-организирани групи и постижения на 15 художествено-творчески състави и формаци и 

4 клуба по интереси;  

 Към финансовата част от доклада искам да спомена, че общото ни финансиране беше със 

следното разпределение: 

• субсидия от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности съгласно 

чл.23 (1) – 101200 лв.; 104626 – общ бюджет с наеми и др. приходи 

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

         Народните Читалища - няма; 

• Финансиране от спечелени проекти - няма; 

• Дарения – финансови -няма; 

 

Имаме нефинансови /остойностени/ приходи, включени в отчета като управленска 

инициатива: 
Портманта -2 бр. – 120 лв. 

Библиотечни шкаф и стелаж – 90 лв. 

Голям шкаф за костюми и реквизит – 140 лв. 

Телевизор – 50 лв. 

Изрезки  - 90 лв. 

Дезинфектанти – 80 лв. 
Общо: 570 лв. осигурени нефинансови приходи.  

 

   Срокът за отчетния период е в рамките на бюджетната 2021 година и съгласно чл. 

26а, ал. 4 от Закона за народните читалища до 31.03.2021 г. представяме пред кмета на 

Община Смолян и Общинския съвет доклад за осъществените дейности в изпълнение на 

Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

        В заключение настоящият едногодишен отчет на  Народно читалище „Орфееви гори-

1870“ – гр.Смолян, кв.Райково е в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Смолян и Културния календар на читалището през 2021 

г. 

 През новия отчетен период отново ще съобразяваме дейността си с актуалните 

заповеди на съответните институции и съобразно условията ще решаваме общите си 

задачи от Културния календар за 2021 година и ще се грижим за подобряване на 

материално-техническата база на читалището ни. В случай, че се разрешат събирания на 



хора и имаме възможност да възстановим нормален ритъм на репетиционен процес и 

дейности с художествено-творческите формации, това ще бъде най-очакваното от дълго 

време от всички нас – Настоятелство, щатни служители, самодейци и публика. 

 Да си пожелаем здраве и успехи занапред! 

 

 

Изготвил: …………п.………. 

 

Цветанка Илиева – Секретар на НЧ  “Орфееви гори-1870”- гр.Смолян, кв.Райково   

 

                                          

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

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

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА  

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

2022 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 ……  ЕИК/ПИК 000609040; 

Решение № 368/ 1997 540 на Смолянски окръжен съд  

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

Общо–отчетно  събрание на 29.06.2020 година. Представянето на  читалището се 

осъществява заедно и поотделно от Председател – Атанас Луднев и секретар – 

Цветанка 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. 

. 

Настоящата годишна програма за развитие  на читалищната дейност на НЧ  

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

Фолклорни състави и формации (кратко описание); 

Оркестър „100 каба гайди“, който вече 60 години издирва, съхранява и популяризира 

музикалното изкуство на родопчани, създава гайдарски сюити, има издаден уникален 

компакт диск с 9 сюити – само музика, концертира в България и извън страната, не 

минава проява от културния календар на читалището без магическият звук на 

родопската каба гайда, събор, или празник в градове и села, участва в спектаклите на 

популярния наш Ансамбъл „Българе“, от фестивали се връща със златни плакети и през 

2021 година чества 60 години от своето основаване.   

Театрални състави (кратко описание); 

Младежки театър „Ирис“, Драматичен театър „Изгрев“. Подготвят се във всеки 

творчески сезон по една театрална премиера на „Ирис“, в работата на който при 

необходимост се включват и театрали от „Изгрев“, участват в провежданите прояви и 

събития по календарния план на читалището, като имат свои представяния в народни 



обичаи и традиции, подготвяни специално за случаите, с което потапят в атмосферата 

на миналото, а и в същото време са проводници на любовта и интереса към театъра 

сред младите хора от града и региона.  

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

Клуб „Хоро“ и концертният състав към клуба се допълват във възрастовите групи с 

Детската танцова група и Младежката танцова формация. За всеки голям празник, 

който се отбелязва в читалището те подготвят нови танци и знаят вече над 180 

български хора, присъстват на съборите и празниците на градове и села, излизат на 

национални фестивали и събития от различен характер, на които печелят и публиката, и 

наградите, продължават българската танцова традиция и я популяризират вече 15 

години от създаването си.   

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

описание); 

Една танцова двойка по спортни танци с международни награди на 8 и 9 години, която 

взема участие в читалищни прояви, където се вписват в общата ни концертна дейност. 

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

Група за стари градски песни „Лей се песен“, Група за популярни и македонски песни, 

Смесен битов хор, Мъжка битова група и Женска битова група, Детска вокална група за 

народно пеене,   Фолклорен квартет „Аглика“ – солист Аглика Каменова и съпровод на 

гайда – трима гайдари – Тодор Тодоров - ръководител на оркестър „100 каба гайди“ и 

неговите синове. Аглика също е гайдар от оркестъра, имаме над 10 солисти народни 

изпълнители – деца и възрастни. 

Други (кратко описание) 

Рок група – един работещ и двама учащи свирят собствена музика и кавъри на известни 

световни хитове, във вариант и „куха“ китара с още един китарист се работи по  

различни поводи и събития, като например музика на живо в театрална постановка, 

премиерно представяне на книга, среща с млади таланти поети от Клуб „Приятели на 

книгата“, клубни партита, рок-фест в града и т.н. 

Предоставяне на компютърни услуги и интернет  - не; 

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

Фолклорни състави и формации (кратко описание); 

Оркестър „100 каба гайди“, който вече 60 години издирва, съхранява и популяризира 

музикалното изкуство на родопчани, създава гайдарски сюити, има издаден уникален 

компакт диск с 9 сюити – само музика, концертира в България и извън страната, не 

минава проява от културния календар на читалището без магическият звук на 

родопската каба гайда, събор, или празник в градове и села, участва в спектаклите на 

популярния наш Ансамбъл „Българе“, от фестивали се връща със златни плакети и през 

2021 година чества 60 години от своето основаване.   

Театрални състави (кратко описание); 

Младежки театър „Ирис“, Драматичен театър „Изгрев“. Подготвят се във всеки 

творчески сезон по една театрална премиера на „Ирис“, в работата на който при 

необходимост се включват и театрали от „Изгрев“, участват в провежданите прояви и 

събития по календарния план на читалището, като имат свои представяния в народни 

обичаи и традиции, подготвяни специално за случаите, с което потапят в атмосферата 

на миналото, а и в същото време са проводници на любовта и интереса към театъра 

сред младите хора от града и региона.  

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

Клуб „Хоро“ и концертният състав към клуба се допълват във възрастовите групи с 

Детската танцова група и Младежката танцова формация. За всеки голям празник, 

който се отбелязва в читалището те подготвят нови танци и знаят вече над 180 



български хора, присъстват на съборите и празниците на градове и села, излизат на 

национални фестивали и събития от различен характер, на които печелят и публиката, и 

наградите, продължават българската танцова традиция и я популяризират вече 15 

години от създаването си.   

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

описание); 

Една танцова двойка по спортни танци с международни награди на 8 и 9 години, която 

взема участие в читалищни прояви, където се вписват в общата ни концертна дейност. 

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

Група за стари градски песни „Лей се песен“, Група за популярни и македонски песни, 

Смесен битов хор, Мъжка битова група и Женска битова група, Детска вокална група за 

народно пеене,   Фолклорен квартет „Аглика“ – солист Аглика Каменова и съпровод на 

гайда – трима гайдари – Тодор Тодоров - ръководител на оркестър „100 каба гайди“ и 

неговите синове. Аглика също е гайдар от оркестъра, имаме над 10 солисти народни 

изпълнители – деца и възрастни. 

Други (кратко описание) 

Рок група – един работещ и двама учащи свирят собствена музика и кавъри на известни 

световни хитове, във вариант и „куха“ китара с още един китарист се работи по  

различни поводи и събития, като например музика на живо в театрална постановка, 

премиерно представяне на книга, среща с млади таланти поети от Клуб „Приятели на 

книгата“, клубни партита, рок-фест в града и т.н. 

Предоставяне на компютърни услуги и интернет  - не; 

Орфееви гори-1870»- гр.Смолян, кв.Райково.през 2022 г. е съобразена 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 в гр.Смолян, 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) Народно читалище „Орфееви гори-1870“- гр.Смолян, кв.Райково е 

юридически лица с нестопанска цел. 

 

Изготвянето на програмата за 2022 г. цели обединяване на усилията за развитие и 

утвърждаване на читалището, като важна обществена институция, реализираща 

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

кв.Райково, както и да се засили обществената  роля като единствен традиционен 

културен и образователен център. 

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 Изготвянето на 

Програмата за развитие на читалищната дейност през 2022 г. цели обединяване на 

усилията за развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена 

институция, градяща културната идентичност на гр.Смолян. 

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

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

общодостъпно и желано място за местната общност. Ще се работи за създаване на 

условия за превръщането на институцията в културен  център,  утвърждаващ 

ценностите на гражданското общество. 



Целите заложени в Програма за дейност 2022 г, са  съобразени съгласно Чл. 3. (1) и (2)   

от ЗНЧ и са насочени да  задоволяват потребностите на населението на гр.Смолян, 

свързани със: 

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

гр.Смолян и кв.Райково. 

2. запазване на обичаите и традициите на населеното място; 

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 се плануват да се извършват 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“; 

 

2.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО: 

На територията на с/гр.Смолян  функционират 4 читалища. Народно читалище 

„Орфееви гори-1870", Народно читалище „Балкански просветител-1871", Народно 

читалище „Христо Ботев-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; 

  •      Материална база – в добър вид; 

  •     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: 

  •  Дейностите се реализират в зависимост от новата епидемична обстановка  

  •    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 включат възрастни хора 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“. 

• Засилване интереса и краеведческата дейност на местната общност  към културно  

минало на кв.Райково. Проучване на автентични песни, словесен форклор и др; 

• Изграждане на реално партньорство с институции. 

• 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 меценатството; 

▪ Закон за закрила и развитие на културата; 



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

▪ Допълнителни субсидирани бройки; 

▪ Документи при Патронаж. 

▪ Общинска програма за развитие на община Смолян 

▪ Договор към община №ФСДБ-21-02/31.03.2021 г. 

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПЛАН-ПРОГРАМАТА 

А. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на 

културния живот в селото Библиотечната дейност  е една от дейности за читалището като 

културна институция. Чрез нея то се включва в националната мрежа от библиотеките у 

нас.  

Дейността на библиотеката през 2022 г. ще включва: 

1. Актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека чрез закупуване 

на нова литература, абонамент, дарения, кандидатстване с проект пред МК и други 

организации. 

2. Поддържане на обществена библиотека на свободен достъп за библиотечно 

обслужване на около 500 читатели. 

4.   Изготвяне на библиографски справки по различни теми; 

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

национално значение. 

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, викторини и др. 

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

групи: (деца, ученици, възрастни); обособяване на тематични кътове по повод  

празници и годишнини; предоставяне на онлайн информация и представяне на 

презентации, посветени на значими събития и личности; 

11.Повишане квалификацията, на читалищното ръководство, чрез участие в 

организирани обучения от Регионална библиотека “Николай Вранчев“ - Смолян и 

РЕКИЦ “Читалища“. 

  

 

Б. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 

Съществена част от дейността на читалището 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 ще работи за привличане на млади хора за участие в 

инициативи на  читалищните самодейни колективи.С изявите на читалището ще 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. Чрез тази дейност читалището ще има възможност за популяризиране 

на  общината, областта, страната и чужбина.  

Към читалището за творчески сезон 2021/2022  функционират: 

 

1.Образователни дейности: 

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

Клуб „Хоро“ с участници в напреднали и начинаещи и концертен състав, Клуб 

„Приятели на книгата“ със секция „Пишещи“ с издаден сборник с техни произведения, 

участва в литературни четения в читалището и града, организира срещи в библиотеката 

на читалището, на различни празници подготвя арт-инсталации с поезия и проза – 

лично творчество и произведения от любими автори.  

Школи по изкуствата 8 бр.: гайдарска, танцови-3бр.- напреднали и 2 подготвителни, 

театрална – драматичен театър, музикални певчески за народни песни – 2 бр. – една за 

възрастни и една за деца, за кларинет.  

Езикови школи и курсове (кратко описание) - няма 

Клубове по краезнание (кратко описание): 

Клуб „Родно огнище“ – издирва и съхранява снимков и документален материал,  

подпомага организирането на родови срещи и изложби за изявени личности от 

миналото, подготвя и провежда паметни вечери на видни райковци, организира 

тематични  срещи за запазване на стари къщи и поддържане на старинната родопска 

архитектура, има издателска дейност и др. 

Клуб „Зевзек“ – издирва, съхранява и популяризира чрез различни форми на 

сценичните изкуства и книгоиздаването на изворния словесен фолклор на родния край, 

обучава младите в усвояване и разбиране на звучния ни родопски диалект в цялостното 

му разнообразието, спрямо характеристиката на всяко населено място в Родопите. 

Зевзеците участват в народни събори и празници на градовете и селата не само в 

обл.Смолян, а и в цялата страна, в специализирани телевизионни предавания, 

радиопредавания и т.н. 

Музейни колекции (кратко описание). 

Няма. Поради наличието в града на Регионален исторически музей, в който има 

изключително богата и разнообразна колекция от арте-факти и собствена програма за 

популяризиране на Родния край в исторически, етнографски и археологически аспект. 

Има Фондация „Картинна галерия“ с картини на райковски художници и на такива 

живели и творили в Райково. 

Имаме сбирка “Награден фонд на читалището” и  Театрална сбирка;  

 

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

Фолклорни състави и формации (кратко описание); 

Оркестър „100 каба гайди“, който вече 60 години издирва, съхранява и популяризира 

музикалното изкуство на родопчани, създава гайдарски сюити, има издаден уникален 

компакт диск с 9 сюити – само музика, концертира в България и извън страната, не 

минава проява от културния календар на читалището без магическият звук на 

родопската каба гайда, събор, или празник в градове и села, участва в спектаклите на 

популярния наш Ансамбъл „Българе“, от фестивали се връща със златни плакети и през 

2021 година отбеляза 60 години от своето основаване.   

Театрални състави (кратко описание); 

Младежки театър „Ирис“, Драматичен театър „Изгрев“. Подготвят се във всеки 

творчески сезон по една театрална премиера на „Ирис“, в работата на който при 

необходимост се включват и театрали от „Изгрев“, участват в провежданите прояви и 

събития по календарния план на читалището, като имат свои представяния в народни 



обичаи и традиции, подготвяни специално за случаите, с което потапят в атмосферата 

на миналото, а и в същото време са проводници на любовта и интереса към театъра 

сред младите хора от града и региона.  

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

Клуб „Хоро“ и концертният състав към клуба се допълват във възрастовите групи с 

Детската танцова група и Младежката танцова формация. За всеки голям празник, 

който се отбелязва в читалището те подготвят нови танци и знаят вече над 180 

български хора, присъстват на съборите и празниците на градове и села, излизат на 

национални фестивали и събития от различен характер, на които печелят и публиката, и 

наградите, продължават българската танцова традиция и я популяризират вече 15 

години от създаването си.   

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

описание); 

Една танцова двойка по спортни танци с международни награди на 8 и 9 години, която 

взема участие в читалищни прояви, където се вписват в общата ни концертна дейност. 

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

Група за стари градски песни „Лей се песен“, Група за популярни и македонски песни, 

Смесен битов хор, Мъжка битова група и Женска битова група, Детска вокална група за 

народно пеене,   Фолклорен квартет „Аглика“ – солист Аглика Каменова и съпровод на 

гайда – трима гайдари – Тодор Тодоров - ръководител на оркестър „100 каба гайди“ и 

неговите синове. Аглика също е гайдар от оркестъра, имаме над 10 солисти народни 

изпълнители – деца и възрастни. 

Други (кратко описание) 

Рок група – един работещ и двама учащи свирят собствена музика и кавъри на известни 

световни хитове, във вариант и „куха“ китара с още един китарист се работи по  

различни поводи и събития, като например музика на живо в театрална постановка, 

премиерно представяне на книга, среща с млади таланти поети от Клуб „Приятели на 

книгата“, клубни партита, рок-фест в града и т.н. 

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. 

 

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

нови;  ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви. 

 

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 /музика, 

фолклор, традиционни изкуства, краезнание, литература и др.през летните месеци. 

 

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

Райково. 

 

7. Нематериално културно наследство – съхраняване и предаване на традиционна 

култура, участие в националната система „Живи човешки съкровища – България” 2022. 

 

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

съществено сътрудничество с други културни институции. 



Финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма 

„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2022 ; 

За модул „Литература“ - https://programs.ncf.bg/…/143/terms_document/deb1-l-2022.pdf 

• За модул „Музика“ - https://programs.ncf.bg/…/144/terms_document/deb1-m-2022.pdf 

• За модул „Сценични изкуства“ - https://programs.ncf.bg/…/145/terms_document/deb1-s-

2022.pdf 

• Програма „Културно наследство“ в 2 модула - „Културно предприемачество в областта 

на културното наследство“ и „Съхранение и популяризиране на културно наследство“. 

Програми ……. 

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. Онлайн обучения. 

 

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) 

 

В. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1.Планувани заседания на читалищното настоятелство и  събрания отчетни/отчетно-  

 изборни/извънредни .   

 

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. 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАРЕН 

Месец Събитие Място  Дата 

Януари 

  

Ден на театър “Изгрев” – 103 

годишнина от основаването на 

Първи Среднородопски театър, 

основан в Долно Райково. 

Тържество пред паметната 

плоча на театъра. 

Бабин  ден Тържество 

“Бабинден” – празничен 

традиционен ритуал „Къпане на 

бебе“ с поздравителен концерт за 

бивши и настоящи акушерки. 

М.Театрото – 

Долно Райково 

 

 

Танцова зала 

08.01.2022 г. 

 

 

 

21.01.2022 г. 

 

Февруари 

 

120 г. от рождението на Щилъон 

Казалиев – краевед и 

общественик, роден в Райково  

/1902-1989/ 

 

Литературно четене на клуб 

„Приятели на книгата“ секция 

Зала №3 „Никола 

Иванов – 

Шаната“ 

 

10.02.2022 г. 

 

 

14.02.2022 г. 



„Пишещи“ и приятели, в чест на 

виното и любовта 

Читалищна 

библиотека 

Март 

  

Сирни заговезни – ПУСТОВЕ - 

2022, 31 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. 

Честване Деня на самодееца – 1 

март и празник на Жената - 8 

март. 

 

Рожден ден на клуб “Приятели на 

книгата” – Поетично четене в 

библиотеката на читалището -  в 

чест на Първа пролет. 

 

Площадното 

пространство 

пред читалището 

 

 

 

 

Танцова зала 

 

Читалищна 

библиотека 

06.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

09.03.2022 г. 

 

24.03.2022 г. 

 

Април 

 

31-ви рожден ден на клуб 

„Зевзек” към НЧ “Орфееви гори-

1870” и честване Международния 

ден на хумора и сатирата. 

 

Световен ден на книгата / 23.04./ 

и авторското право – Четене на 

книжки - клуб “Приятели на 

книгата” и Младежки театър 

“Ирис” в Детска градина 

“Славейче”. 

Зала №2 в НЧ 

„Орфеви гори-

1870“ – 

гр.Смолян, 

к.Райково 

 

Двора на ДГ 

„Славейче“ 

01.04.2022 г. 

 

 

 

27.04.2022 г. 

Май 

  

180 години от Първото 

българско училище в с.Райково 

/1842/ 

 

 

 

Традиционно народно веселие и 

на хорището „Св.Костадин” пред 

читалището. 

Зала №2 на 

читалището 

 

Площадното 

пространство 

пред читалището 

11.05.2022 г. 

 

26.05.2022 г. 



Юни 

 

Честване рождени дни на 

юбиляри и дългогодишни 

участници в певческите състави 

на читалището, родени от 

м.януари до м.юни 

 

75 годишен юбилей на Никола 

Пашов – актьор от РДТ 

„Н.Хайтов“, читалищен деец, 

архивист и общественик, роден в 

Райково /1947/ 

 

180 години от рождението на 

свещеник Никола Мавродиев / 

поп Нико/, възрожденски деец, 

роден в Райково /1842-1916/ 

 

Традиционно честване празника 

“Еньовден” на извора на Горна 

Арда с клуб „Хоро“. 

 

Гостуване на читалищни състави 

в празниците на селата в региона, 

по повод Петровден 

 

Танцова зала 

 

 

 

Зала №2 на 

читалището 

 

 

Библиотека на 

читалището 

 

 

Изворите на 

с.Горна Арда 

 

с.Бостина, 

с.Соколовци 

15.06.2022 г. 

 

 

 

М.юни 2022 г. 

 

 

25.06.2022 г. 

 

 

 

26.06.2022 г. 

 

29.06.2022 г. 

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, Левочево, 

Чокманово, Смилян, Могилица, 

Широка лъка, с.Ягодина, 

гр.Доспат и др. 

 

95 години от рождението на 

доц.д-р Асен Маргаритов – 

По места 

 

 

 

 

 

 

 

Зала №2 на 

читалището 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

31.06.2022 г. 



почетен гражданин на град 

Смолян /2009/, роден в Райково 

/1927-2020/ 

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. 

 

105 години от първото 

Туристическо дружество в 

Райково /1917/ 

По места 

 

 

 

 

 

Зала №2 на 

читалището 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

25.08.2022 г. 

Септември 

  

Европейски дни на 

наследството. 

Литературно Четене от изявени 

актьори на литература от 

европейски автори 

Читалищна 

библиотека 

29.09.2022 г. 

Октомври 

 

Поетично четене на клуб 

“Приятели на книгата”, по повод 

Деня на музиката и поезията.  

 

 

Поздравителни концерти в ППМГ 

“В. Левски” по повод Световния 

ден на учителя. /05.10./ 

 

Традиционна изложба - базар 

“Родопски занаятчии” – ХVIII-

то издание, в чeст на 110 г. от 

Освобождението на Смолянския 

край от османско владичество 

(1912).  Празник на Община 

Смолян. 

 

 

130 години от рождението на 

Тома Попратилов Садукей, 

Зала №3 в 

читалището 

„Никола Иванов-

Шаната“ 

 

ППМГ 

„В.Левски“ 

 

Централно фоайе 

на читалището 

 

 

 

 

Читалищна 

бибиотека 

01.10.2022 г. 

 

 

 

04.10.2022 г. 

 

11-16.10.2022 г. 

 

 

 

 

19.10.2022 г. 

 



писател, стопановед, роден в 

Райково /1892-1937/ 

 

Рожден ден на клуб „Хоро“ към 

читалище “Орфееви гори-1870”. 

- Празнична “Хороводна 

повеселка”- честване 18 години. 

 

 

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. 

 

 

На площадното 

пространство 

пред читалището 

 

 

На паметната 

плоча на стената 

на читалището по 

ул.“Гимназиална“ 

 

 

29.10.2022 г. 

 

 

31.10.2022 г. 

 

 

Ноември 

 

- 95 години от рождението на 

Георги Казалиев, учител, 

общественик и краевед, роден в 

Райково /1927-2012/ 

-125 години от рождението на 

Коста Чилингиров, кооперативен 

деятел, роден в Райково /1897-

1932/ 

- 115 години от рождението на 

Иван Пантелеев, свещеник, 

роден в Райково /1907-1989/ 

 

 

Традиционно честване Деня на 

християнското семейство. 

Концерт на клуб „Хоро“ и 

танцовите и музикални 

формации на читалището. 

 

Зала №2 на 

читалището 

 

 

 

 

 

 

Танцова зала 

01.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2022 г. 

 Декември 

  

80 години от рождението на 

Стефан Данаилов, актьор, 

почетен гражданин на 

гр.Смолян /2012/, роден в София 

/1942-2019/ 

Зала № 2 на 

читалището 

 

09.12.2022 г. 

 



 

Коледно – новогодишни 

празненства на всички 

творчески колективи на 

читалището. 

Танцова зала  

14-18.2022 г. 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 

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

-Събор на Българското народното творчество”Копривщица”2022 г. 

-инициатива от международно и национално  значение: 

-участие в  international festival; 

-участие с проект  Мобилност към  НФ”Култура”, към Министерство на културата; 

-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 на РЕКИЦ „Читалища”:  

-иницииране на социални дейности с различни възрастови групи , хора с увреждания 

-доброволчески  инициативи:/ седмицата на гората- почистване  на еко- пътеки и  

 туристически маршрути; 

-подпомагане на населението при бедствени ситуации и др.  

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА: 

-брой регистрирани членове, събран членски внос-…... 

-брой посетители на предоставяни от читалището услуги; 

-брой читатели-……..; 

-брой нови книги и абонамент-…..;  

-брой предоставени  услуги; 

-брой и качество  на проведени празненства, концерти, чествания; 

-брой организирани групи и  постижения; 

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

-награди от участия в конкурси, фестивали и празници; 

-брой кандидатстване и спечелени и финансирани проекти; 

-поведени събрания – общи и на настоятелството. 

-извършена пререгистрация на читалището в определения от ЗНЧ срок. 

-общ бюджет на читалището за предходната година. 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

• Субсидия от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности съгласно 

чл.23 (1); 

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

         Народните Читалища; 

• Собствени средства от регламентирана стопанска дейност и членски внос; 

• Финансиране от спечелени проекти; 

• Дарения; 

• Управленски инициативи. 

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА 



 

Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2022 година;  

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

представя в срок до 31.03.2022 г. пред Кмета на Община Смолян и председателя на 

Общинския съвет доклад за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за 

изразходваните от бюджета средства през 2022 г. 

При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и    

индикаторите за оценка на изпълнението.   

 

 

 

        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Настоящата едногодишна програма за развитие на Народно читалище „Орфееви гори-

1870“ – гр.Смолян, кв.Райково. 

е вариант и процес във времето, един от начините, който ще се търси в бъдеще, за да 

стимулира развитието на  общността. 

 

Забележка: Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най-общите положения, 

залегнали в плановете за работа през предстоящата  2022  година. Промени по 

програмата се съгласуват с читалищното настоятелство и се представят в Община 

Смолян. 

Изготвил: Цветанка Илиева 

Секретар на НЧ  “Орфееви гори-1870” гр.Смолян, кв.Райково  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОРФЕЕВИ ГОРИ-1870“ – ГР.СМОЛЯН, КВ.РАЙКОВО 

 

Председател: Цветанка Тинкова Илиева 

ЧН в състав:  

1. Цветанка Тинкова Илиева, 

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,  

2. Захаринка Младенова Солакова, 

3. Шинка Костадинова Згуровска,  

 

Секретар - Тодор Марков Тодоров 

 

 

Последните промени са след проведено Редовно Отчетно-изборно събрание на 

читалището на 09.03.2022 г. и внесени в Агенцията по вписвания на 28.03.2022 г. 

Мандатът на Настоятелството и Проверителната комисия изтича на 29.06.2023 г. 

 


