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ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  ПРЕЗ 2023 г. 

/Съгласно чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища/ 

 

Въведение 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание 

чл. 26 а , ал.2 от Закона за народните читалища, чл.18, ал.1 и ал.2 т.9 от Закона за закрила и 

развитие на културата и на база направените предложения на председателите на народните 

читалища от Община Главиница за дейността им през 2023 г. 

Тази програма обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от Община 

Главиница през 2023 година, техните цели и задачи, които ще помогне за тяхното укрепване и 

развитие.  

 

Стратегически цели и приоритети на годишната програма 

1. Утвърждаване на читалищата от Община Главиница като културно-просветни средища 

с активни културни, информационни, социални и граждански функции. 

2. Подпомагане на читалищата при поддържането на традиционните форми на културата 

и фолклора и при осигуряване на предаването им към следващите поколения. 

3.  Формиране на читалището като място за общуване и контакти, реализиране на 

успешни социални практики, повишаване на ролята на читалищата за социална и 

културна интеграция на различни социални общности. 

Анализ на ресурсите 

Читалищата имат предимството на институция, която е неизменна в облика на страната 

и когато се представя българската национална традиция и идентичност, и когато се чертае 

стратегията за бъдещо развитие. 

Българските читалища работят за съхранението и популяризирането на обичаите и 

традициите на българския народ и за утвърждаване на националното самосъзнание. 
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Организират събори, фестивали, празници на местно и регионално ниво. Сформирани са 2 

школи и клуб: 

- по изобразително изкуство и керамика в НЧ „Христо Ботев – 1901 г.” с. Зафирово  

и в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1942 г.” с. Коларово;  

- клуб „Сръчни ръце” в НЧ „Янко Забунов – 1957г.” с. Черногор, кръжок  с над 30 

участници в тях.  

На територията на Община Главиница са регистрирани  22 народни читалища. 

Съгласно закона за народните читалища, те са съдебно регистрирани и вписани в Регистъра на 

народните читалища към Министерството на културата на основание чл.4б, т.4 от ЗНЧ. 

Читалищата получават субсидии от държавния и общински бюджет съгласно чл.21 , т.3 

от Закона на народните читалища и указанията на Министерството на културата относно 

организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределяне на държавната 

субсидия на народни читалища. Общия размер на държавната субсидия за 2022 година за 

Община Главиница е в размер на 457 820 лева за 37 субсидирани бройки за цялата община. 

Стандартът за една субсидирана бройка през 2022 г. за първото тримесечие е в размер 11 484 

лева , с общ размер е 106 227 лева. От 01.04 до 31.12. 2022г. стандартът за една субсидирана 

бройка е в размер 12 670 лева  и общият размер за II, III и IV тримесечие е в размер на 351 593 

лева, включващи средства за заплати и осигуровки, ЗБУТ, за дейности и издръжка на 

читалището.  

Сградният фонд на читалищата е предоставен за безвъзмездно ползване, като между 

Общината и съответното читалище има сключен договор за ползване  както следва:  

№ 

по 

ред 

Читалище Населено 

място 

Договор № Наета 

площ 

(кв.м) 

Състояние на 

сградата 

1. НЧ“Светлина-1960“ Звенимир 867/27.07.2012 215 Добро състояние 

2. НЧ“Светлина-1943“ Калугерене 3300/22.01.2016 100 Добро състояние 

3. НЧ“П.Пенев-1959“ Ножарево 3726/ 240 Добро състояние 

4 НЧ“Йордан 

Йовков“-1946“ 

М.Преславец 3905/21.04.2017 380 Задоволително 

състояние 

5. НЧ „Янко Забунов-

1957“ 

Черногор 4825/02.09.2019 66.30 Добро състояние 

6. НЧ „Христо Ботев-

1901“ 

Зафирово 5111/18.12.2012 515 Добро състояние 

7. НЧ „Христо Ботев-

1954“ 

Зебил 5113/18.12.2019 123.32 Добро състояние 

8. НЧ „Зора-1954“ Листец 5119/19.12.2019 228 Добро състояние 

9. НЧ „Христо Ботев-

1945“ 

Дичево 5120/19.12.2019 74.60+186 Добро състояние 

10. НЧ „Отец Паисий-

1948“ 

Богданци 5122/19.12.2019 320 Добро състояние 
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11. НЧ „Бъднина-1941“ Бащино 5127/19.12.2019 144 Добро състояние 

12. НЧ „Христо Ботев-

1940“ 

Главиница 5137/23.12.2019 440 Добро състояние 

13. НЧ „Стефан 

Караджа-1951“ 

Падина 5138/23.12.2019 128 Добро състояние 

14. НЧ „Мехмед Джон-

1956“ 

Зарица 5139/23.12.2019 228.74 Добро състояние 

15. НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий-1942“ 

Коларово 5140/23.12.2019 396 Добро състояние 

16. НЧ „Развитие-1907“ Подлес 5141/23.12.2019 300 Добро състояние 

17. НЧ „Светлина-1968“ Вълкан 5142/23.12.2019 113 Добро състояние 

18. НЧ „Стефан 

Караджа-1966“ 

Долно Ряхово 5143/23.12.2019 308 Добро състояние 

19. НЧ „Ведрина-1997“ Косара 5145/23.12.2019 197 Добро състояние 

20. НЧ „Просвета-1940“ Стефан 

Караджа 

5146/23.12.2019 384 Мн. добро 

състояние 

21. НЧ „Освобождение-

1940“ 

Сокол 5204/21.04.2019 813 Добро състояние 

22. НЧ „Стефан 

Караджа-1950“ 

Суходол 5925/14.03.2022 219 Добро състояние 

 

 

Състоянието на материалната база, нейното обновяване и поддържане е важно 

условие за развитие на читалищните дейности.  

Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които 

читалищните настоятелства не могат да отделят средства от държавната субсидия. 

Отлагането на ремонтите и обновяването на сценичната техника може да превърне 

голяма част от тази инфраструктура в неизползваема. 

Община Главиница търси решения за ремонтните дейности на читалищните 

сгради с общински средства и чрез национални и оперативни програми.  

 

Основни задачи на годишната програма 

1. Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на 

българските културни традиции. 

2. Поддържане, обогатяване и модернизиране на материално-техническата база на 

читалищата от Община Главиница. 

3. Подобряване на квалификацията на кадрите в читалищата в областта на културата, 

изкуството, образованието и др. 

4. Насърчаване формите за привличане на деца и ученици в дейността на читалищата,  

с цел спомагане изграждането на ценностна система в децата и младежите. 
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Дейности по програмата за 2023 г. 

1.Библиотечна- информационната дейност 
 

Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалището. Основните 

задачи на библиотеките продължават да са насочени към: утвърждаването на 

библиотеките в информационно-образователни центрове за хората от различна 

възрастова група; обогатяване на библиотечните фондове с нови книги от различни 

области на знанието; участие в проекти на Министерството на културата за попълване 

на книжния фонд и популяризиране на книгата и четенето на хартиен носител.  

С разработване или включване на проекти и програми да се търсят възможности за 

набавяне на нови книги . 

 

2. Развитие  на любителското художествено творчество. 

Любителското художествено творчество в Община Главиница продължава да се 

развива в няколко направления:  

- фолклорно певческо изкуство; 

- танцово изкуство; 

-  пресъздаване на обреди, ритуали и обичаи, характерни за региона. 
 

Отделя се голямо внимание на нематериалното културно наследство и запазване на 

традициите и обичаите на региона/общината. Популяризира се чрез провеждането на 

утвърдените празници и прояви по населените места, чиито организатори за самите 

читалища със съдействане партньор Община Главиница. Ежегодните традиционни 

празници и събития спомагат приемствеността между поколенията и обмяна на добри 

практики, тъй като са предназначени за всяка възрастова група. Съществена част от 

дейността на читалищата е грижата за разширяване и развитие на любителското 

художествено творчество.  

 

Финансиране 

Обезпечаването на дейностите през 2023 г. ще се осъществява чрез финансиране от: 

- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ; 

- Общинска субсидия за дейност, чрез кандидатстване с проекти; 

- Кандидатстване по проекти към Министерството на културата, европроекти и 

програми; 

- Други източници (наем на помещение, земя, членски внос, дарения и др.) 
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Заключение 

 

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните 

цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за 

опазването и съхраняването на културното наследство на общината. Подпомагането и 

развитието на любителското художествено творчество ще стимулира млади и талантливи 

хора. Реализирането на инициативи и проекти, ще допринесе за обогатяване на културния 

живот, за поддържане и обогатяване на библиотечния фонд. 

 

Неразделна част от годишна програма за развитие на читалищната дейност  

в Община Главиница през 2023 г. е ПРИЛОЖЕНИЕ 1- Календарен план за дейностите  

в Община Главиница през 2023г.  В календарния план са отбелязани основни дейности, 

предвидени за осъществяването им през съответната- 2023 година.  

 

 

 

 

 

……/пп/.….. 

Месут Алиш 

/Председател на ОбС – Главиница/ 
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