
О    Т   Ч   Е   Т 

За  дейността  на НЧ „Св. Св. Кирил и методий 1929” с.Стоките, община, 

Севлиево, обл.Габрово за 2019г. 

 

              През тази година  приоритет в работата на читалището бе 

подготовка и честване 90 год от създаването на читалището. То е учредено 

на 31.03.1929г. от Кръстьо Кътев – учител родом  от с.Карамичевци. Не 

случайно годишното  отчетно събрание  бе проведено на 25 март. 

             Деня на родилната помощ „Бабинден”, макар и в малък състав, 

заедно с акушерката Донка Симеонова  направихме обичая „ Поливане със 

сапун”.Отпразнувахме и празниците „Трифон Зарезан”, 8 март. 

             През м. април – инициативен комитет с участие  на читалището, 

кметството, Пенсионерски клуб и Потребителна кооперация под мотото „За 

всяка  работа огън трябва „ отбелязахме  90 год. юбилей на нашия уважаван 

и обичан  от всички  човека – творец Георги Николов Попов. Богата и 

разнообразна изложба на творби подредени  в действащата изложба и 

отвън на открито развълнуваха всички гости на празника. Творбите бяха 

осветени от свещеник . Вълнуващ и незабравим празник за Георги Попов, 

дай боже на всекиму да достигне тази достолепна  възраст, да ни ежив и 

здрав и да продължава да твори. 

          През отчетния период библиотеката към читалището  се снабди с нови 

книги 577 бр.от дарители: Минка Иванова, Диана Стойнова, къща за гости 

„Пролет” с.Валевци и Ралица и Борислав Стефанови от хотела в Стоките за 

което  на всички  сърдечно благодарим. Библиотечният фонд се увеличи с 

разнообразна литература, нови издателства.Увеличиха се и читателите. За 

наша радост макар и малко ученици посещаваха библиотеката и прочетоха 

доста книги, от които повече от тях са задължителни. Но това е целта да ги 

върнем към книгите , повече да четат, по малко  на таблетите и телефона. 



       Казват, че село което си няма  читалище е трудно да има свое лице. И 

сигурно е така, защото читалището притежава добродетелта  да бъде 

преносител на българската  духовност и светлина , носи мисията  да 

съхрани българските танци, хора и напеви. Така е било в миналото вече 90 

години, така трябва да бъде  и занапред. 

     Тази година по тържествен и подобаващ начин отбелязахме  90 

годишния юбилей на читалището . Но всичко да се случи  изисква  

организация и подготовка. Благодаря на община Севлиево в лицето на г – 

жа Красимира Йорданова и г-жа Сабие Ходжева . Благодаря на г-жа Галя 

Димова  - временно изпълняваща кмет на с.Стоките, благодаря на 

читалищното настоятелство с членове: Станка Драшкова, Недка 

Иванова,Александър Тодоров, Иванка Игнатова, Недка Ганчева и всички 

други спомогнали да се  осъществи този празник. 

      В миналото и сега църквата е играла и играе важна роля в живота на 

балканджията. По традиция нашата дейност е свързана с църковните 

празници . Църквата е връстник, така да се каже на читалището и тази 

година отбелязахме и нейния юбилей. 

    За 1 октомври – ден на възрастните хора, а отскоро мотото на празника е 

„ Общество за всички възрасти” поздравихме всички  домуващи от ДСХ и 

членове на клуба на пенсионера. 

    Тази година коледното тържество беше по – различно, по весело.За 

доброто настроение на всички беше поканен диджей с караоке, което се 

възприе от всички много добре, даже имаше и такива които се изявиха като 

певци. За добрата организация спомогнаха кмета на Стоките г-н Венцислав 

Костов Русев, Радинка Дянкова, Мариян Найденов за което им благодарим. 

   Благодаря и на директора  на Горското стопанство Лъгът  инж.Иван 

Степанов и шофьора на буса  Цветан Кънчев, които както винаги се отзоваха 

да осигурят транспорт. 

  За Коледа  със скромно пакетче и картичка  не забравихме  да зарадваме и 

поздравим всички домуващи  в ДСХ. 



  За съжаление през тази година певческата група с ръководител Анка 

Дренска  нямаше изяви на събори и фестивали, за което търпим сериозна 

критика , както от страна на председателя  Тодорка Симеонова Недялкова  , 

така и от секретаря на читалището  Цонка Данкова Василева. По повод на 

празници  в Пенсионерски клуб сме ги поздравявали , но това не е 

достатъчно. Да се надяваме през тази година  да сме по активни с участието 

си. 

   Продължава  традицията да се четат надгробни слова на починалите наши 

съселяни  на територията на кметство Стоките. 

   Уведомяваме, че изложбите  на  Георги Попов и художниците Лариса и 

Николай Панайотови са отворени за всеки желаещ да ги посети. 

    Не мога да не отразя и наболелия проблем през годините  свързан с тока 

на читалището. С решение на настоятелството се обърнахме към  всички 

институции със зов за помощ: Президенство, Министерство на културата, 

омбудсман,  Енерго – Про – Север Варна , Видима – Идеалстандарт, община 

Севлиево лично до кмета  на общината и др. предприятия. 

      Единствено сериозно се отзова омбудсмана, като ни увери че ще има 

споразумение със Енерго – Про – Север район Габрово за разсрочено 

плащане но и така не се споразумяхме. 

     Това накратко е отчета за дейността на читалището. Имахме и други 

идеи, но не се осъществиха. Отворени сме към всички за критики, похвали , 

предложения  и допълнения. 

   Благодаря на всички , че се отзовахте на нашите идеи с много или малко. 

Благодаря на председателя на настоятелството в лицето на г –жа Тодорка 

Симеонова Недялкова, благодаря на настоятелството, че помагаха, 

критикуваха работата на читалището.       

    Да си пожелаем през новата творческа година повече изяви и участия в 

събори, да поддържаме бодър духа на балканджиията ! 

                                                           Чит. секретар:……………/Ц.Василева/ 



 

 

26.03.2012г. с.Стоките                          Председател ЧН: ......................... 

                                                                                                    / Цонка  Василева / 

  

                                                                      Секретар:................. 

                                                                                           / Тодорка Симеонова  / 

           

        

         

        

            

 


