
 

ПЛАН – ПРОГРАМА 

    За дейността на НЧ „Св.СВ.Кирил и 

Методий 1929 „ с.Стоките,община Севлиево 

за периода м.ноември 2019г.- 

м.декември2020г. 

       Приоритет дейността на читалището е в своята 

работа да продължим да привличаме децата и 

младите хора, колкото и малко да са останали, 

убедени сме, че през годините ще принасят песните, 

фолклора и традициите в района на Балкана. 

         Само чрез приемственост ще съхраним 

българщината и ще запазим жив балканджийския си 

дух и корен. 

          Членовете на читалището са и членове на 

пенсионерски клуб. Не е възможно в район като 

нашия да се дели работата на читалищна, кметска и 

на пенсионерски клуб. Опитът ни научи, че работата 

в екип е най – ползотворна. 

 



Месец  декември 

1. Отбелязване  юбилея – 80 години на 

ръководителя  на певческата група към 

читалището – Анка Дренска. 

                       Срок 26 декември отг. чит. Секретар 

2. Съвместно с кметство, Пенсионерски клуб – 

общо селско новогодишно тържество с 

програма, осигурен транспорт. 

                       Срок 30 декември отг. чит. Секретар 

3. С поздрав и честитка ще поздравим домуващите 

в ДСХ с. Стоките за Коледа. 

 

                      Месец  януари 

 

1. Отбелязване деня на родилната помощ – 

Бабинден съвместно с кметство и 

пенсионерски клуб. 

                   Срок 21 януари отг. чит. Секретар 

                               Месец  февруари 

1. Вечер на любовта – под надслов „Вино и 

любов, любов и вино“ 

                Срок 20 февруари отг. чит. Секретар 



                   Месец  март 

1. С програма и почерпка отбелязване 

празника  на жената – 8 март. 

              Срок  10 март отг. чит. Секретар 

2. За деня на самодееца – 1 март да си 

спомним за всички починали самодейци – 

вечер  под надслов  „ С много обич и 

признателност“. 

               Срок  5 март отг.чит.секретар 

3. С цвете и поклон  поздрав за всички жени 

от ДСХ и Пенсионерски клуб. 

                Срок 8 март отг. чит.секретар 

  

                   Месец  април 

1. Съвместно с кметство и Пенсионерски 

клуб – пролетна вечер 

             Срок 20 април отг. чит.секретар 

2.  1 април – ден на шегата – „Смях, шеги, 

закачки“  на раздумка в пенсионерски 

клуб.     Срок 10 април отг. чит. Секретар 

3. Седянка на тема : „Сръчна жена и 

чевръсти ръце“. 

               Срок 30 април отг. чит. Секретар 



            Месец    май 

1. Патронен празник на читалището и по традиция 

- В двора на църквата молебен за участвалите 

във войните от Балканския район. 

        Срок 11 май отг. чит. Секретар 

2. Да продължим традиционно вечер на руската, 

патриотичната и възрожденска песeн. 

            Срок 20 май отг. чит. Секретар 

3.  С хоро и гергьовска люлка ще отбележим 

позабравения празник „Ден на овчаря“ 

            Срок 06 май отг. чит. Секретар 

    

                       Месец юни 

1. За празника на детето – забавни игри,четене на 

книги, запознаване с литературни герои 

             Срок 01 юни отг. чит. Секретар 

2. Участие във фолклорен събор в с.Царево 

,община Свищов. 

              Срок 10 юни отг. Председател ЧН. 

3. Достойно представяне на общински събор 

„Бабан пее“ и класиране за участие в 

Копривщица 

             Срок 30 юни отг. чит. Секретар 



                            Месец  юли 

1. Лятна вечер под надслов „Нощ под звездите“ за 

младите хора с дисководещ 

            Срок 25 юли отг. чит. Секретар 

2. Постоянен  достъп до „Бялото училище“ 

изложба на художниците Лариса и Николай 

Панайотови 

            Срок постоянен отг. чит. Секретар 

 

                           Месец  август 

 

1. Организация и провеждане на Илинденски 

събор в с. Лъгът. 

             Срок 5 август отг. чит. Секретар 

2. Обмяна на опит, идеи и проблеми с най 

близки читалища Батошево, Шумата и Горна 

Росица. 

               Срок 25 август отг. чит. Секретар 

3. Лятна вечер за всички – млади и стари с 

музика и търговско обслужване от 

потребителна кооперация с.Стоките 

             Срок 30 август отг. чит. секретар  

 



Месец септември 

1. Съвместно с кметство, Пенсионерски клуб –

поклон и цветя пред паметника на загиналите 

във войните. 

      Срок 11 септември отг. чит. Секретар 

2. За първия учебен ден – 15 септември – поздрав 

за всички бивши и настоящи учители от района 

на Стоките. 

                  Срок 15 септември отг. чит. Секретар 

3. Съвместно с художествена галерия Севлиево – 

събиране материали и откриване  музейна 

сбирка на образованието в селата. 

                  Срок 30 септември отг. чит. Секретар 

 

Месец  октомври 

1. Ден на възрастните хора – мото: „общество за 

всички възрасти“ – отбелязване и поздрав за 

всички хора на територията  на Балкана. 

               Срок 1 октомври отг. чит. Секретар 

2. За празника на Севлиево – участие с наши 

експонати. 

                Срок 10 октомври отг. чит. Секретар 



3. Димитровден – празник на селото и 

църквата- заедно с кметството отбелязване по 

подобаващ начин. 

                 Срок 26 октомври отг. чит. Секретар 

4. Освен на възрастните хора – 1 октомври е и 

ден на музиканта – среща и поздрав за 

всички музиканти на територията  на Стоките. 

                 Срок 30 октомври отг. чит. Секретар 

Месец  ноември 

1. Ден на будителя – среща – разговор с 

творци от литературен клуб „Пеньо Пенев“ 

и беседа ха тема „Поведението на всеки 

един  от нас в условията, наложени  ни от 

съвременния живот“ . 

             Срок 1 ноември отг. чит. Секретар 

2. Заедно с кметство, пенсионерски клуб и 

ДСХ  да отбележим деня  на християнското 

Семейство под надслов „ Да съхраним и въз 

родим  духа  на  балканджийското  

Семейство“. 

               Срок 25 ноември отг.чит.секретар 

3. Целогодишен достъп до изложбата на 

самобитния  творец Георги Николов Попов  



- произведения  от дърворезба, 

художествен  текстил. 

           Срок постоянен отг.чит. секретар 

 

  

 

 

06.11.2019г. с.Стоките 

                             

                                 Председател ЧН: …………… 

                                                 /Т. Недялкова/ 

 

  


