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ОТЧЕТ 
ЗА ЕДНОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ  

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГАЛАТЕЯ-2018“, РЕГ. № 3674, 

ЕИК 205437415, ОТ 1.01.2021 ДО 15.11.2021 Г. 

 
Уважаеми дами и господа, 
 
Прилагам Отчет за едногодишната дейност на народно читалище „Галатея-

2018“ в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и включващ следните раздели 

и приложения: 

1. Органи за управление на читалището и дейността им през изминалата 2021 г. 
2. Договори за партньорство с фирми и нестопански организации, целящи развитие 

на дейността на читалището. 
3. Видове дейности и програми на читалището. 
4. Финансово-счетоводна дейност на читалището. 
5. Изводи и насоки за развитие през 2022 година. 
6. Приложения: 

1) Приложение 1. Видове дейности, групи, брой участници и дата на 
проявите. 

2) Приложение 2. Базисно седмично разписание на видовете дейности. 
 
 

 

Подпис: …………. 

/Д-р Мария Дражева, Председател/ 

 
Варна, 
15 ноември 2021 г.  
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Раздел 1. Органи за управление на читалището и дейността им през изминалата 2021 г. 

 

През изминалата 2021 година НЧ „Галатея-2018“се управлява от следните органи: 

1. Читалищно настоятелство в следния състав: 

1.1. Д-р Мария Дражева – председател; 

1.2. Адв. Биляна Дякова; 

1.3. Д-р Николай Иванов 

1.4. Сенсей Емил Златев 

1.5. Варта Берберян-Гарабедян 

2. Проверителна комисия 

2.1. Илияна Радева 

2.2. Марияна Калчева 

2.3. Кристалина Качева 

3. Секретар на читалището: 

Иванка Димитрова 

 

През 2021 година редовно се провеждат заседания на читалищното настоятелство като за целта 

се водят и приемат протоколи. Заседанията ни са провеждани регулярно и съобразно устава на 

читалището и в условията на пандемия при спазване на ограничнията. 

Бих желала да изкажа своята благодарност на членовете на настоятелството, на проверителната 

комисия и особено на читалищния секретар Иванка Димитрова, които отделиха от личното си 

време и работеха безплатно за постигане целите на читалището. По предложение на секретар 

Димитрова се създадоха и приложиха на практика следните документи: 

- Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в НЧ „Галатея-2018”-Варна; 

- Правилник за дейност на библиотеката при НЧ „Галатея-2018”-Варна. 

Секретар Димитрова работи на половин работен ден доброволно, но това не й попречи да 

съдейства за реализиране обществените прояви на читалището. 

Изказвам специална благодарност и на нашите дарители за попълване на читалищната 

библиотека с енциклопедични издания, литература и периодични издания. Благодаря за 

съдействието на редица наши редови членове, като бих желала да отбележа доброволческата 

дейност на г-жа Соня Иванова, г-жа Мирослава Желязкова, г-жа Йоанна Стоянова, г-жа Доротея 

Попова, г-жа Румяна Никова, д-р Нели Александрова, г-жа Алла Якимова, г-ца Валя Вълчева и г-н 

Иво Делииванов.  

Надяваме се, че с изградения сайт даренията ще се увеличават. Благодаря и на партниращата 

ни фирма Паус ООД за съдействието при отпечатване на рекламните ни материали и 
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специализирани публикации, както и на ръководството на Радио Варна за ползотворното ни 

сътрудничество. 

Раздел 2. Договори за партньорство на читалището и дейността им през изминалата 2021 г. 

 

През изминалата 2021 година НЧ „Галатея-2018“ сключи следните партньорски договори за 

реализиране на мисията си: 

1. Договор за партньорство с портала на нестопанските организации bultima.net за 

разпространение на дейностите и програмите на читалището по електронен път; 

2. Договор за партньорство с Радио Варна за провеждане на нашите артистични програми в 

Арт Центъра на Радиото; 

3. Договор за партньорство в областта на традиционната култура и фолклор, в обучението по 

български народни танци с Асоциацията за български музикално-танцов фолклор; 

4. Договор за партньорство в областта на традиционната култура и фолклор при реализиране 

на съвместни прояви с НЧ „Габрово-2002“ гр. Габрово; 

5. Договор за партньорство в областта на традиционната култура и фолклорна музика, в 

обучението по кавал и гайда с преподавател Димо Железов, наследствен музикант и 

композитор; 

6. Договор за партньорство с Паус ООД  за предпечатна, печатна, рекламна дейности и в 

областта на съвременните форми на обучение със средствата на интернет и добавената 

реалност; 

7. Договор за партньорство с Нира Бус за осъществяване на логистиката при пътуванията за 

участие в национални и международни прояви. 

8. Договор за партньорство с Визикомп ООД за поддържане на хардуер и софтуер на 

читалището и участие в образователните програми по ИКТ; 

9. Договор за партньорство с поетесата  Варта Берберян-Гарабедян за организиране и 

провеждане на литературен клуб към читалището; 

10. Договор за партньорство в областта на традиционната култура и фолклор при реализиране 

на съвместни прояви с НЧ „Развитие-1870“ – гр. Севлиево; 

11. Договор за партньорство с карате клуб „Шотокан ЕКГ“ за обучение по бойни изкуства и 

обща физическа подготовка (ОФП); 

12. Договор за партньорство със спортен клуб „Дръзки“ за провеждане на програмата „Всяко 

варненско дете да умее да плува“ и други видове колективни и индивидуални спортове. 

Раздел 3. Видове дейности и програми на читалището през изминалата 2021 г. 

 

През изминалата 2021 година НЧ „Галатея-2018“ изпълни успешно планираните дейности и 

програми, в съответствие с мисията, определена в устава си: 
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1. Да съхранява националното културно наследство и родовата памет чрез традиционни 
документални и дигитални архиви. 

 
2. Да работи за културното и духовно благополучие на местната общност. 

 

3. Да е посредник на гражданското общество и работи за неговото изграждане и развитие.  
 

4. Да привлича обществено ангажирани хора и творци във всяка възраст от град Варна и 
страната, като им създава благоприятна среда за културна, творческа, образователна и 
спортна изява. 

 

5. Да осигурява свободен и надежден достъп до информация, свързана с духовното и 
професионално развитие на гражданите. 

 
6. Провеждане на срещи, семинари и събрания с използване на виртуалната среда 

bULTIMA/Teams. 
 

 

Дейности по т.1 – Съхранение на националното културно наследство и родовата памет чрез 
традиционни документални и дигитални архиви. 

Започна изграждането на читалищна библиотека НЧ „Галатея-2018“ - ДИФОН с дарения чрез 

инициативата „Подари книга на библиотеката Галатея“. Първият дарител е д-р инж. Николай 

Иванов, член на читалищното настоятелство, който предостави 13-томното издание „Българско 

народно творчество“. Последва го г-жа Варта Берберян, дарила своите стихосбирки, д-р Светлозар 

Попов – дарил своите изследвания в областта на археологията. Семейство Дражеви обогати 

библиотеката с редица книги на български, руски, френски и английски езици. Разполагаме и с 

поредицата „История на Варна“, издавана от „Славена“. Секретарят на читалището Иванка 

Димитрова разработи „Правилник за дейността на библиотеката“. Получават се периодични 

издания под формата на дарение като: 

- Списание „Култура“ - традиционно и електронно издание; 

- Списание L’Europeo - традиционно и електронно издание; 

- Списание National Geographic - традиционно и електронно издание; 

- Редица др. електронни издания. 

Продължи успешно развитието на Дигиталната онтология на българския фолклор (ДИФОН, 

D1F0N, https://d1f0n.com). Началото на дигиталната онтология е поставено през 2010 г, доразвита е 

в дисертацията на д-р Мария Дражева (2012). От м. декември 2021 г. се преминава към нова 

програмна платформа за разширяване на възможностите за търсене на дигитални обекти. Съставът 

на групата от доброволци за разработка на Дифон е под ръководството на д-р Мария Дражева. 

Продължи лекторията за традиционния календар на българите и празничното му представяне 

с наратив, музика, танц и мултимедия. Празничният календар на читалището се отчита в раздела 

Дейност по т. 3. 

https://d1f0n.com/
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Дейности по т.2 - Да работи за културното и духовно благополучие на местната общност. 

В началото на своята дейност НЧ „Галатея-2018“ разработи стратегия и дългосрочна програма 
за издигане и развитие на културното и духовно благополучие на нашата местна общност. 
Базирайки се на факта, че читалището се създаде в Европейската година на културното наследство 
2018, ние синхронизираме стратегията и програмите си с European Agenda for Culture 2021, The 
European Framework for Action on Cultural Heritage (https://ec.europa.eu/culture/library/commission-
swd-european-framework-action-cultural-heritage_en ), със  Стратегия за развитие на българската 
култура (2021-2029 г.), както и с Годишната програма за развитие на читалищата в община Варна за 
2021 г. Програмата определя насоките за развитие и утвърждаване на читалищата като обществени 
институции, които съхраняват културната идентичност на общината, региона и страната. 

 
Определени са ни следните стратегически цели за културното и духовно благополучие на 

местната общност: 

 
⇒ Да изведе културата и свободното творческо изразяване като приоритет на читалищното 

настоятелство по повод на културна политика; 
⇒ Да изгради устойчиви партньорства между заинтересованите страни; 
⇒ Да стимулира създаването и потреблението на културни продукти и събития с висока 

художествена стойност; 
⇒ Да създава и развива публика и да формира художествен вкус, познание и потребност у 

гражданите за общуване с изкуството и културата; 
⇒ Да гарантира културните права на всички гражданите за обществен достъп до 

разнообразни форми на изкуството и културата и свободно участие в културния живот на 
обществото; 

⇒ Да създава и поддържа условия за връзка и обмен с достиженията на европейската и 
световна култура чрез използване на съвременните информационни и комуникационни 
технологии; 

⇒ Да стимулира иновативността в сектора и културното предприемачество; 
⇒ Да стимулира и насърчава ежедневната креативност и новаторско мислене у хората; 
⇒ Да насърчава образованието и обучението през целия живот, за да бъдат хората по-

динамични, уверени и креативни; 
⇒ Да създаде благоприятни условия за постигане на благоденствие на всички граждани 

чрез култура. 
За реализиране на поставените цели, НЧ „Галатея-2018“ си партнира с редица институции, 

някои от които са посочени в Раздел 2. 

Дейности по т.3 – НЧ „Галатея-2018“ да е посредник на гражданското общество и работи за 
неговото изграждане и развитие. 

През първите три година от своето съществуване читалището постави основите на видовете 

дейности за издигане нивото на гражданското ни общество, за неговото изграждане и развитие. 

Ръководството успя да съчетае традиционния фолклорен календар с този на ортодоксалната ни 

църква. Както се вижда и от сайта на читалището, в менюто на сайта се включва раздел „КАЛЕНДАР“, 

с подраздели на основните ни събития като: 

- Отбелязване на Йордановден и Ивановден (6 и 7 Януари); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129%2801%29
https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en
https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en
https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16160
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16160
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16160
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16160
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- Участие в празничния ритуал „Петльовден“, провеждан ежегодно в село Солник и с 

активното участие на Радка Недева; 

- Ритуално зарязване на лозя и празничен фолклорен спектакъл; 

- 3 март – Освобождението на България от османско иго; 

- 14 април – Общоградски фолклорен празник „Великденска плетеница“ 2021, ДКС, Варна; 

- 1-6 май 2021 - Великденска школа и майсторски класове по български народни танци в Св. 

Св. Константин и Елена; Виртуално и реално; 

- 6 май - Гергьовден – тържество в село Кривини; 

- 11/24 май - Ден на българската просвета и култура; Морска градина-Варна; 

- 27 юли – Освобождението на Варна от османско иго; 

- 15 август – Ден на Варна, Успение на Св. Богородица; 

- 6 септември - Ден на Съединението; 

- 1 ноември – Ден на народните будители и празник на читалището; 

- 18 декември – Коледен и годишен спектакъл на НЧ „Галатея-2018“ в Арт салона на Радио 

Варна (виртуално отбелязване). 

Подробно описание на календара на събитията се включва в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Някои от 

провежданите събитията се отразяват и на календарния ни сайт https://today.folkxplorer.com/ . 

 

Дейности по т.4 – НЧ „Галатея-2018“ да привлича обществено ангажирани хора и творци 
във всяка възраст от град Варна и страната, като им създава благоприятна среда за 
културна, творческа, образователна и спортна изява. 

Разностранната дейност на читалището се илюстрира от функциониращите основни програми 

и школи, които обхващат разностранни интереси на общността и на отделни личности. 

Основни програми и школи на НЧ „Галатея-2018“ през 2021 година 

 

 Програма „Традиционна култура и фолклор“ 

o Школа по български народни танци 

o Народни инструменти 

o Народно пеене 

o Традиционен календар на българите 

Програма „Съвременни форми на танца“ 

o Школа за съвременен танц  

Програма „ЛитКлуб“ 

o Издаване на електронно списание „Традиционна българска култура и фолклор“ с 

международен регистрационен номер ISSN 2738-7763 и уеб сайт https://galateya-

topics.bultima.net/web/  

o Литературен поетичен клуб 

https://today.folkxplorer.com/
https://galateya-topics.bultima.net/web/
https://galateya-topics.bultima.net/web/
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o Школа за креативно писане 

Програма „Традиционни и дигитални архиви“ 

o Издирване и дигитализиране на фолклорни и краеведчески извори 

o Дигитална фолклорна онтология Дифон 

Програма „Достъп до информация чрез интернет базирани информационни мрежи“ 

o Виртуално общуване между членовете на читалището и техните семейства чрез 

използване на създадената от нас платформа bULTIMA/Teams 

o Търсене на работа чрез Интернет 

o Търсене на финансова и правна информация чрез Интернет 

o Търсене на образователно съдържание чрез Интернет 

Програма „Обучение през целия живот“  

o Безопасност и защита при достъп до Интернет, GDPR (General Data Protection 

Regulation) 

o Дигитално изкуство за подрастващи - https://cloud4kids.eu/  

o Информационни и комуникационни технологии за всички 

o Свободно достъпен потребителски софтуер, FOSS 

Програма „Спортни дейности“ 

o Плувни спортове – всяко варненско дете да умее да плува 

o Спортове за самозащита; бокс 

o Спортни игри (футбол, баскетбол, волейбол, водна топка) 

Програмите на НЧ „Галатея-2018“ през 2021 година се реализират от високо квалифицирани 

специалисти, хореографи, артисти и треньори pro bono с цел първоначалното популяризиране 

дейността на читалището и увеличаване на неговите членове и симпатизанти! Базисното седмично 

разписание на видовете дейности на читалището е посочено в Приложение 2. 

 

Дейности по т.5 – НЧ „Галатея-2018“ да осигурява свободен и надежден достъп до 
информация, свързана с духовното и професионално развитие на гражданите. 

НЧ „Галатея-2018“ през 2021 година разработи следните програми и платформи за свободен и 
надежден достъп до информация, свързана с духовното и професионално развитие на своите 
членове и всеки живущ на територията на читалището без ограничение на пол, възраст и 
вероизповедание: 

- Започна да функционира традиционна библиотека и архив на читалището (безплатно 
ползване); 

- Достъп до дигитален архив на българския фолклор – Дифон; 
- Достъп до електронни публикации за фолклора - https://issuu.com/folkxplorer  
- Достъп до интернет портала на Министерския съвет на адрес https://government.bg/  
- Достъп до интернет портала на Европейския съвет на адрес https://europa.eu/european-

union/index_bg 

https://cloud4kids.eu/
https://issuu.com/folkxplorer
https://government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg
https://europa.eu/european-union/index_bg
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- Достъп до сайта на Министерството на образованието и науката на адрес 
https://www.mon.bg/bg/100000  

- Достъп до сайта за безплатно обучение на деца и ученици - https://cloud4kids.eu/  
- Достъп до сайта на нестопанските организации Бултима на адрес https://bultima.net/  
- Достъп до сайта на Асоциацията за български музикално-танцов фолклор на адрес 

https://folkxplorer.com/ 
- Достъп до YouTube-канала за български музикално-танцов фолклор на адрес 

https://www.youtube.com/user/folkxplorer  
- Достъп до фолклорния музикален сайт на адрес https://soundcloud.com/d1f0n  
- Достъп до българския бизнес интернет портал на адрес https://econ.bg/  
- Достъп до международния бизнес интернет портал на адрес https://ceoexpress.com/home  
- Достъп до сайта за търсене на работа на адрес https://www.jobs.bg/   
- Достъп до сайта на Министерството на културата на адрес http://mc.government.bg/   
- Достъп до европейския портал за култура - https://ec.europa.eu/culture/  
- Достъп до сайта на българската Патриаршия https://www.bg-patriarshia.bg/  
- Достъп до онлайн филмова база от данни - 

https://www.imdb.com/find?q=Bulgaria&ref_=nv_sr_sm  
- Достъп до сайта за мюсюлманите в Европа https://www.dw.com/bg/  
- Сайтове за електронно обучение - http://www.daskalo.com/elektronno/  
- Седмица на програмирането в обединена Европа - https://codeweek.eu/   

Раздел 4. Финансов-счетоводна дейност на читалището през изминалата 2021 г. 

 

През изминалата 2021 година НЧ „Галатея-2018“ формира своя бюджет изключително на базата 

на събрания членски внос и pro bono дейност на своите членове и партньори. При липса на 

финансова подкрепа както от Министерството на културата, така и от страна на Община Варна, 

според закона за счетоводството, приходите и разходите ни се определят като „Организацията не 

развива дейност“ 

В тази връзка закрихме и банковите си сметки (в лева и евро) за да спестим разходите от 

месечни банкови такси. 

Надяваме се, че чрез популяризиране на дейността си ще бъдем оценени както на регионално, 

така и на национално ниво и в следващия период ще получим държавно и общинско финансиране. 

 

Раздел 5. Изводи и насоки за развитие на НЧ „Галатея-2018“ през 2022 г. 

 

През изминалите три години НЧ „Галатея-2018“ постави началото на своята многостранна и 

обществено полезна дейност без финансиране от национални и местни структури. Независимо от 

липсата на средства за заплати на основния персонал и предоставяне на минимално необходимите 

средства, читалището е част от обществения и културен живот на града и страната. 

https://www.mon.bg/bg/100000
https://cloud4kids.eu/
https://bultima.net/
https://folkxplorer.com/
https://www.youtube.com/user/folkxplorer
https://soundcloud.com/d1f0n
https://econ.bg/
https://ceoexpress.com/home
https://www.jobs.bg/
http://mc.government.bg/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.bg-patriarshia.bg/
https://www.imdb.com/find?q=Bulgaria&ref_=nv_sr_sm
https://www.dw.com/bg/
http://www.daskalo.com/elektronno/
https://codeweek.eu/
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Бих желала да отбележа доброволната работа на следните членове на читалището, да им 

благодаря за безкористната помощ: 

- На секретаря Иванка Димитрова за ежедневно отделяното време за оперативното 

управление на читалищната дейност; 

- На проверителната комисия и нейните членове за контрола, който те упражняват; 

- На първите ни дарители – било то с доброволен труд или дарени книги, или електронни 

носители; 

- На Варта Берберян-Гарабедян за организиране и провеждане на кръжоците по креативно 

писане; 

- На екипа на Бултима и на д-р инж. Николай Иванов за безплатното изграждане и 

поддържане на сайта на читалището, на електронното ни списание, както и на виртуалната 

среда bULTIMA/Teams за работа в условията на пандемия; 

- На музиканта Росен Иванов, корепетитор на фолклорните състави; 

- На всички членове, които се включват в разностранната дейност на читалището; 

- На ръководители на отделните групи, програми и направления като д-р инж. Николай 

Иванов, Сенсей Емил Златев, Димо Железов (школи по кавал и гайда), Росен Иванов (школи 

по акордеон), Дафинка Дамянова (народно пеене), на Елена Савова (Ели Денс), на Венцислав 

Дражев за провеждане на програмата по плувни и колективни спортове. 

Списъкът от доброволци е много голям и това демонстрира ролята на читалищата в България – 

както през вековете, така и в условията на дигитални медии. 
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Планиран бюджет на читалището за 2022 година 

Разчитайки на все по-голямата популярност на читалището, ние планираме следния му бюджет 

за 2022 година: 

НЧ "Галатея-2018"-Варна 
Планиран бюджет 

период: 1.1.2022-31.12.2022 

  

Разходи: Сума (лв.) 

Материали 250,00 лв. 

Услуги 400,00 лв. 

Заплати и хонорари (1/2 щатна бр.) 4 260,00 лв. 

Осигуровки за заплати и хонорари 1 466,00 лв. 

Командировки 260,00 лв. 

Банкови такси   

Такси лв с-ка 145,00 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ: 6 781,00 лв. 

  

Приходи: Сума (лв.) 

Услуги 1 000,00 лв. 

Членски внос ( 5 лв/год/член – пандемия) 780,00 лв. 

Общинска субсидия 4 000,00 лв. 

Дарения  1 001,00 лв. 

ОБЩО ПРИХОДИ: 6 781,00 лв. 

 

 

С цел развитие и утвърждаване на читалището през 2022 година се планира 
кандидатстване за: 

- Получаване на финансова субсидия за 2022 г. и на тази база - назначаване на щатни 

сътрудници на читалището. 

- Кандидатстване за ползване на помещения, собственост на Община Варна, за реализиране 

на основните читалищни дейности (зала за репетиции и спортни дейности). 

- Сътрудничество с Дирекция „Култура“ на Община Варна за реализиране на съвместни 

дейности. 

- След успешното ни участие в програмата „Година на европейското културно наследство 

2018“ ще извършим необходимите действия за участие в програмата “Creative Europe 2022“. 

- Извършване на необходимите действия за официално регистриране на библиотеката към 

читалището; участие в програма „Глобални библиотеки България“ – за получаване на 

хардуер, софтуер и безплатен достъп до интернет. 
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- Намиране на подходящи на читалищните цели програми и проекти; подготвяне на 

документи за участие. 

- Подготвяне на документи за сътрудничество с компаниите Adobe (Creative Cloud), Microsoft 

(Office365 Professional Edition) и Dell Computers за развитие на дигитализирания ни архив 

Дифон и разширяване на онлайн достъпа до него. 

- Разширяване на сътрудничеството с Радио Варна и Арт центъра към него чрез реализиране 

на съвместни програми. 

- Сътрудничество с Етнографски музей-Варна и провеждане на съвместни програми.  

Информация за планираните дейности през 2022 година – разширяване на сега 
съществуващите и стартиране на нови дейности: 

 
- Издаване на 6 броя, година втора, електронно списание „Традиционна българска култура и 

фолклор“ с публично обсъждане на всеки брой; 
- Провеждане на национален работен семинар на тема „Жената в българския фолклорен 

танц“; 
- Официално честване на юбилеи на наши членове; 
- Цикличен семинар-спектакъл „Традиционната култура в живота на новото поколение; 
- Поддържане на „Център за фамилна терапия Галатея“;  
- Мобилен (в различни населени места на Варненска област) цикличен семинар за читалищни 

дейци на тема „Изграждане на архиви във време на преход от традиционни аналогови към 
съвременни дигитални технологии“ (демонстриране на хардуер и софтуер);  

 

Отчетът е приет на общо събрание на читалището на 15 ноември 2021 г. чрез използване на 

виртуалната среда bULTIMA/Teams за работа в условията на пандемия. Електронно копие на отчета 

е публикуван на сайта на читалището. 

 

 

 

Подпис: …………. 

/Д-р Мария Дражева, Председател/ 

 

Подпис: …………. 

/Иванка Димитрова, Читалищен секретар/ 

 

 

Варна 

15 ноември 2021 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Видове дейности, групи и брой участници в проявите 

 
 

Проява/Програма/Събитие Място на провеждане Участващи групи/състави Брой 
участници 

Богоявление Буна 2, Варна Спортен клуб „Дръзки“ и др. 
членове на НЧ 

48 

Иванов ден (виртуално) НЧ ФС „Орсе“ 48 
„Петльов ден“ (виртуално) Село Солник Членове на НЧ и ФС „Орсе“ 24 
Целогодишна дейност на 
Школа за народни танци 
Галатея 

Арт салон на Радио Варна Членове на НЧ, АБМТФ, ФС „Орсе“ 48 

Отбелязване на Трифон 
Зарезан ден - Ритуално 
зарязване на лозя и 
празничен фолклорен 
спектакъл (виртуално) 

Село Солник Членове на НЧ и ФС „Орсе“ 24 

Целогодишна дейност на 
библиотеката НЧ „Галатея-
2018“ - ДИФОН 

НЧ, Издирване и 
дигитализиране на 
фолклорни и краеведчески 
извори 

https://issuu.com/folkxplorer  

Отворена програма ДИФОН 178 

Онлайн обучение 
„Безопасност и защита в 
Интернет“ 

Семеен безплатен онлайн 
курс за членовете 

Членове на НЧ и Cloud4Kids 64 

1 март – Баба Марта и Ден на 
самодееца (виртуално) 

НЧ Членове на НЧ и ФС „Орсе“ 60 

3- март- Освобождението на 

България от османско иго 
Паметник на загиналите 
руски воини 

Членове на НЧ 30 

Целогодишна дейност на 
Литературен клуб 

НЧ Членове на НЧ и техните деца 12 

Програма „Плувни спортове“ Басейн Варна Спортен клуб „Дръзки“ и др. 
членове на НЧ 

41 

6 май - Гергьовден Празничен спектакъл в село 
Кривини 

Членове на НЧ, АБМТФ, ФС „Орсе 48 

11/24 май - Ден на 
българската просвета и 
култура 

Морска градина Членове на НЧ, АБМТФ 140 

Целогодишна дейност на 
Програма „Карате клуб“ 

Спортен клуб Шотокан Карате клуб „Шотокан ЕКГ“ и 
членове на НЧ 

85 

Юли-Август: Летен курс по 
дигитално изкуство 

Безплатен онлайн курс за 
членовете 

Членове на НЧ и Cloud4Kids.eu 18 

27 юли – Освобождението на 
Варна 

Поднасяне на цветя, ул. „27 
юли“ 

Членове на НЧ, АБМТФ 40 

15 август – Ден на Варна Храм Успение на Св. 
Богородица 

Членове на НЧ, АБМТФ 120 

16-18 август Провеждане на летен 
фестивал в с. Кривини 

Отворена програма 180 

https://issuu.com/folkxplorer
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6 септември - Ден на 
Съединението 

Поднасяне на цветя пред 
Паметника на 
Съединението 

Членове на НЧ, АБМТФ 40 

16 Септември Отбелязване на Новата 
учебна и творческа година 

Членове на НЧ и техните приятели 150 

1 ноември – Ден на 
народните будители 
(виртуално) 
 

Празник на читалището  Членове на НЧ и техните приятели, 
АБМТФ 

180 

18 декември – Коледен и 
годишен спектакъл на НЧ 
„Галатея-2018“ при спазване 
на санитарните изисквания 

Коледен и годишен 
спектакъл на НЧ „Галатея-
2018“ в Арт салона на 
Радио Варна 

Членове на НЧ и техните приятели, 

АБМТФ, НУИ „Добри Христов“-Варна 
120 

 
 
ПОРАДИ НАЛОЖЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАРАДИ 

ПАНДЕМИЯТА, НЯКОИ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ НИ УЧАСТИЯ (НАПР. „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“) 
ОТПАДНАХА ОТ ПРОГРАМАТА НИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Базисно седмично разписание на видовете дейности на НЧ „Галатея-2018“ 

Разписание по видове дейности, дни от седмицата и часове: 
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