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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1/1/  Народното читалище е доброволно сдружение с нестопанска цел на населението по 

местоживеене за осъществяване на дейност в обществена полза. 

       /2/ Наименованието на сдружението е Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1997 г” 

Чл.2. Народното читалище е независима, не политическа организация.В своята дейност то се 

ръководи от Закона на народните читалища и другите нормативни документи,действащи в 

Република България. 

Чл.3. Народното читалище е юридическо лице, със седалище с.Средногорци,община Мадан и 

адрес на управление – с.Средногорци,община Мадан. 

Чл.4.  Съществуване на читалището не е ограничено със срок. 

Чл.5/1/ Сдружението осъществява своята дейност при съблюдаване на принципите на 

доброволност на членството,изборност, мандатност и отчетност. 

        /2/ Основен предмет на дейност на Народното читалище е: 

 Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото,-фоно-, и филмо и видеотеки. 

 Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество. 

 Организиране на школи, кръжоци, клубове, кино и видеопоказ,празненства, концерти и 
чествания и младежки дейности. 

 Събиране и разпространение на знания за родния край. 

 Създаване  и разпространение на музейни сбирки. 

 Създаване и поддържане на електронни информационни мрежи: 

 Предоставяне на компютърни и интернет услуги. 

 Извършване на допълнителни дейности подпомагащи изпълнението на основните му 
функции с изключение на използване на читалищните сгради за хазартни игри и нощни 
заведения, за клубове с политически цели, за обсебването им от религиозни секти, и 
други дейности,противоречащи на добрите нрави, националното самосъзнание и 
традиции. като се забранява преразпределяне на печалба. 

 Читалището не разпределя печалба. 



 

                           I I.  ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чл.6. Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с: 

 

 Развитие и обогатяване на културния  живот. 

 Запазване обичаите и традиции на българския народ. 

 Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 
постиженията на науката,културата и изкуството. 

 Възпитание и утвърждаване на национално самосъзнание. 

 Развитие и обогатяване на социалната и образователната дейност в населеното място. 

 Осигуряване на достъп до информация. 
                            I I I.  ЧЛЕНСТВО 

Чл.7/1/Членовете на читалището са индивидуални,колективни и почетни. 

    /2/Индивидуалните граждани са български граждани – действителни и спомагателни. 

- Действителни членове са лица,навършили 18 години,които участват в дейността на 
читалището,редовно плащат членски внос и имат право да избират и бъдат 
избирани. 

- Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да 
бъдат избирани и имат съвещателен глас. 

         /3/Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището,подпомагат 

дейностите,поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в 

общото събрание. Колективните членове могат да бъдат: 

1. Професионални организации; 
2. Стопански организации; 
3. Търговски дружества; 
4. Кооперации и сдружения; 
5. Културно-просветни,любителски клубове и творчески колективи 

         /4/Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за 

читалището 

Чл.8.Членовете на читалището са длъжни: 

 Да спазват устава на читалището. 

 Да плащат определения членски внос. 

 Да пазят и обогатяват читалищното имущество. 
Чл.9.Нови членове на сдружението се приемат въз основа на писмена молба до читалищното 

настоятелство. 



Чл.10.Прекратяване на членството в сдружението: 

1.Въз основа на писмена молба. 

2.При изключване. 

3.При смърт. 

4.При не плащане на членски внос. 

         

                              I V. ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО 

Чл.11 /1 / Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички 

членове,имащи право на глас и са задължителни за другите органи на читалището. 

           /2/ 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. 

           /3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на 

събранието и по чия инициатива то се свиква. 

           /4/ Показана се поставя на мястото на обявление в сградата, в която се намира управлението 

на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Тя трябва да бъде получена срещу 

подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. 

           /5/Общото събрание е законно,ако присъстват повече от половината на членовете на 

сдружението. 

          /6/ 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. 

         /7/В общото събрание всеки от членовете има право на глас. 

 Чл.12 Компетенции на Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава на читалището; 
2. приема други нормативни актове; 
3. избира и освобождава членовете на настоятелство,проверителната комисия и 

председателя; 
4. взема решение на участие в други организации; 
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 



6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
7. приема бюджета на сдружението; 
8. приема отчета за дейността на читалището до 30 март на следващата година; 
9. отменя решенията на другите органи на сдружението,които противоречат на закона,устава 

или други вътрешни актове,регламентиращи дейността на читалището. 
10. изключва членове на читалището; 
11. определя размера на членския внос. 

Чл.13/1/ Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – по всички въпроси 

за които не е предвидено мнозинство две трети от присъстващите. 

          /2/Решенията за изменение на устава и за прекратяване на сдружението се вземат с 

мнозинство две трети от присъстващите. 

Чл.14 По въпроси, които не са включени в дневния ред не могат да се вземат решения. 

Чл.15/1/Читалищното настоятелство  е изпълнителен орган. Заседава минимум веднъж на три 

месеца. 

          /2/ Читалищното настоятелство се свиква от неговия председател.Той е длъжен да свика 

заседание на настоятелството и при писмено искане на една трета от членовете му. 

          /3/Решенията на настоятелството се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите 

членове, а решенията за ликвидация на сдружението и по разпореждането с имущество на 

сдружението – с мнозинство от всички членове. 

         /4/ Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна връзка или друга 

връзка,гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. 

         /5/ Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без  забележки и възражения за това от всички 

членове на управителния съвет. 

        /6/Управителния съвет е с мандат от три години. 

Чл.16. Читалищно настоятелство е изпълнителен орган и: 

 Представлява сдружението,както и определя обема на представителната власт на 
отделни негови членове. 

 Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание. 

 Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава. 

 Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет. 

 Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението. 

 Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи 
отговорност за това. 

 Определя адреса на сдружението. 

 Приема нови членове въз основа на писмена молба на кандидата. 



 Избира секретаря на читалището. 

 Изготвя Наредба за реда за набиране,разходване и отчитане на средствата на 
сдружението. 

Чл.17. Управителния съвет се състои най- малко от трима членове, избрани за срок от 3 години. 

Чл.18.Председателят: 

 Организира дейността на читалището съобразно закона,устава и решенията на общото 
събрание и настоятелството. 

 Представлява читалището. 

 Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателствува общото събрание. 

 Сключва и прекратява договори със служителите на читалището. 
Чл.19. Проверителната комисия се състои от трима члена,избрани за срок от три години. 

Чл.20.Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица които са в трудови отношения 

с читалището или роднини на член на настоятелството по права линия,съпрузи,братя,сестри и 

роднини по сватовство от първа степен. 

Чл.21.Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството и 

председателя на читалището по спазване на закона,устава и решенията на общото събрание. 

Чл.22. При констатации на нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на 

читалището,а при данни за извършено нарушение и органите на прокуратурата. 

Чл.23.Не могат да бъдат избирани членове на читалищното настоятелство и на проверителната 

комисия,които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

                                    V. ИМУЩЕСТВО  И ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.24./1/Имуществото на сдружението се състои от парични средства,недвижимо имущество и 

движими вещи,вещни права,права на ползване и други както и всички права, които 

законодателството допуска като елементи на имуществото на юридически лица. 

          /2/Имуществото е неделимо и не подлежи на връщане или вземане от напуснали членове. 

         /3/Продаването или предаването на имуществото на читалището става само по решение на 

читалищното настоятелство. 

Чл.25.Народното читалище събира средства от: 

 Членски внос 

 Приходи от допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност за 
постигане на определените в устава цели. 

 Целеви средства от държавните органи,доброволни вноски,дарения и други. 

 Разпореждане със собствени имоти,отдаване под наем помещения,съоръжения и други. 



 

Чл.26.В случай на прекратяване на дружеството,разпределянето на останалото след 

удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание. 

 

 

                                      V I. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

 

Чл.36.1.Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание,вписано в 

регистрите на Окръжен съд.То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на 

Окръжен съд,ако : 

А/ Дейността му противоречи на закона,Устава и добрите нрави 

Б/ Имуществото му не се ползва според целите и предмета на дейност на читалището 

В/ Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период от 2 

години. 

2.Активите на прекратеното читалище,останали след ликвидацията,се разпределят между други 

читалища по ред,установен с наредба на министъра на културата,министъра на 

финансите,съгласувана с Националния съвет по читалищно дело,като се има предвид регионалния 

принцип. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ: 

 

1.Читалището има име „Просвета-1930г.”,кръгъл печат с надпис Народно читалище”Просвета-

1930г.”с.Соколовци,общ.Смолян – отворена книга със слънце. 

   Настоящия устав е приет на 22.10.2016 година.  

 

 



До кмета  

на община Смолян 

 

                                       Отчет   

     на Читалище”Просвета.1930г.” с.Соколовци за 2019година 

 

      През изтеклата 2019 година, дейността на читалището се е 

съобразявала с културния календар на читалището и с културния 

календар на общината.Стараем се да подържаме живи традициите 

и обичаите. На Йордановден млади момчета участваха в ритуала за 

къпане в реката и хващане на кръста. На Сирни Заговезни по стара 

традиция имахме голяма орада, край която се събраха много млади 

хора, които с настроение, песни и музика развеселиха селото. 

  Националния празник 3 март отбелязахме с поднасяне на цветя 

пред паметната плоча на соколовския опълченец Киряк 

Иванкехайов. 

  Инициатори и организатори сме на Спасовден на параклиса в 

м.Рожен. По стара традиция на  Рожен се празнува християнския 

празник”Възнесение господне”- Спасов ден,на който се стичат хора 

от целия район да опитат от благословения курбан. Участват 

гайдарите от село Соколовци. 

    Най-голямо внимание отделихме на празника на селото 

“Петровден”,който честваме на 29 юни. Той премина под надслов   

„Традициите са живи „ . Участва самодейния състав на 



читалището,солови изпълнения на деца и гайдари от селото.  

Присътваха много гости от Община Смолян,кметове от съседни села 

и гости от цялата страна свързани със селото ни, да се повеселят и 

заредят с родопския дух и оптимизъм. 

    На 21 ноември празнувахме деня на Християнското 

семейство.Отбелязахме златните сватби и юбилейни годишнини на 

наши жители . 

  Празнувахме Коледа и Нова година, Дядо Коледа раздаде на 

децата подаръци,а кмета Катя Люнчева номинира най-изявените 

жители с награди,разигра се весела томбола и разбира се много  

музика. 

                                              

с.Соколовци                                          Председател:     

                                                                            /Мария Шукерова/ 

                                                                               

       

 

 

 

 

          

 



                                                                                                                         

 

                                                                                                          

 

                      НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  “ ПРОСВЕТА 1030 ”  
                      Тел.0876944737, e-mail: prosveta_sokolovci 

ПРОГРАМА  ЗА  РАБОТА  

НА  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  

“ Просвета 1930” ГР/С. Соколовци 

ЗА  2020 ГОДИНА 

1.ВЪВЕДЕНИЕ: 

Годишната програма за развитие  на читалищната дейност през 2020  г. е съобразена с 

изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища. Изготвянето на 

Програмата за развитие на читалищната дейност през 2020 г. цели обединяване на 

усилията за развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена 

институция, градяща културната идентичност на населението на с.Соколовци. 

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

задачи, които ще спомогнат за развитието, укрепването и модернизирането 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.  

2.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО: 

На територията на с. Соколовци  функционира само Народно читалище „ Просвета 

1930” . 

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; 

 Граждански сдружения и фондации:  

 Европа Директно novihori@gmail.com 

 European Association of Folklore Festivals – EAFF Official Partner of  

UNESCO; 

 Сътрудничество на доброволци;                                  

 Участие и работа по проекти, осигуряващи европейско и др.финансиране.                                



2.2. Кои са силните страни на вътрешната среда: 

 Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност; 

 Материална база; Получен финансов ресурс за обновяване и поддръжка  на 

сградния фонд от страна на общината и извършен частичен ремонт и обновяване 

на сградата; 

 Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност; 

                                

 2.3. Слаби страни: 

 Квалификацията на новоизбрани читалищни ръководства 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 по-добре с изкуствата и културата, за да посрещнем потребностите   

     на оскъдното население и по-ниските нива на взаимодействие? 

•    Как  да се включат селските възрастни  населения в културни и художествени 

      практики? 

•    Как да осигурим устойчиви културни разработки за празни сгради и неизползвана  

     инфраструктура? 

3.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за 

тяхното развитие; 

 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; 

 Засилване интереса и краеведската дейност на местната общност  към културно  минало на 
родния край.; 

 Изграждане на реално партньорство  с институции за реализиране на цялостната културна 
политика 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 /; 

 Общинска програма за развитие на община Смолян 



 Допълнителни субсидирани бройки; 

 Документи при Патронаж. 

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПЛАН-ПРОГРАМАТА 

А. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Библиотечната дейност  е една от дейности за читалището като културна институция.Чрез 

нея то се включват в националната мрежа от библиотеките  у нас. 

Работата на библиотеката ще бъде  насочена към: 

1.  Поддържане на обществена библиотека на свободен достъп за библиотечно    

     обслужване на ……………………… читатели. 

3.  Обновяване на библиотечната дейност и  библиотечния фонд с  художествена, 

      литература; 

4.   Изготвяне на библиографски справки по различни теми; 

5.   Инициатива „Книга за всеки” – въвеждане на системата за патронажно обслужване  

      на възрастни читатели и такива с физически увреждания; 

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

      национално значение. 

7.   Провеждане  традиционни  срещи „На гости в библиотеката”…… ; 

8.   Литературна гостоприемница – срещи с творци на словото;     

9.   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 novihori@gmail.com                                                                                                    

10. Експониране на изложби, кътове с литература, витрини и други в обновената база. 

                                  
 

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 2019/2020  функционират: 



 

1.Образователни дейности: 

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

………………………………………………………… 

Езикови школи и курсове (кратко описание); 

……………………………………………………………… 

Клубове по краезнание (кратко описание); 

да 

Музейни колекции (кратко описание). 

……………………………………………………………. 

 

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

Фолклорни състави и формации (кратко описание); 

……………………………………………………………….. 

Театрални състави (кратко описание); 

……………………………………………………………….. 

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

Смесена битова група 

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

…………………………………………………………………… 

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

Индивидуални изпълнители от деца  и гайдари 

Други (кратко описание) 

………………………………………………………………….. 

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 
с.Соколовци,община Смолян. 

7.Нематериално културно наследство – съхраняване и предаване на традиционна  

    култура, участие в националната система „Живи човешки съкровища –  

    България”2020. 

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

    осъществено сътрудничество с други културни институции. 
Проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма 

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. 

Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“     

 се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно 

и регионално развитие. 

 Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ ще подкрепи проекти, позволяващи 

организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, 

пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще 

вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и 

ангажират нови публики. 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество 

Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и 

засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-

бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, 

гражданско общество, добро управление, основни права и свободи. 

 Нова възможност за европейско финансиране на културни институции  

Кандидатстване по Отворени  две  за финансиране през 2020 година  - по проект      

„Красива България” и фондация „Европеана”:Проект „Красива България”     

(www.beautifulbulgaria.com 

https://dariknews.bg/regioni/varna/predstaviha-nova-vyzmozhnost-za-evropejsko-finansirane-na-kulturni-institucii-2186912
http://www.beautifulbulgaria.com/


Подкрепят  се предложения за подобряване на обществената среда в сгради, които са за 

обществено обслужване в областта на културата и изкуствата. Допустими кандидати са общини, 

областни управители, държавни институции, контролни органи, които са собственици на 

обектите, включени в проектните предложения. Срокът за подаване на проектни предложения 

е от 01.10. 2019г. до 06.01.2020 г. 

Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика стартира 

кампания за набиране на проекти, които ще се финансират през следващата година. Мерките, 

по които може да се кандидатства в кампанията са три, като Мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в населените места” е насочена към подпомагане развитието на устойчива, 

свързана и достъпна обществена среда. По мярката се допускат строително-

монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл.със статут на недвижима културна ценност, които са 

за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и 

социалния туризъм. По мярката може да се финансира и благоустрояване на прилежащите 

външни пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, 

в които същите са разположени. Допустимите кандидати са общини, областни управители, 

държавни институции, контролни органи, които са собственици на обектите, включени в 

проектните предложения. Документи могат да се подават от 1 октомври 2019г. до 6 януари 

2020 г. 

Подробна информация за условията за кандидатстване по време на кампанията   

може да се намери в интернет-страницата на ПКБ: www.beautifulbulgaria.com 

 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 обучение….. …. 

       Иврит Жени Шамис, гр. Варна 0899834 874 . 

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 .   

     заседания на ЧН  -  4 

    отчетно събрание -  1 срок:  месец октомври 

 
 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. 

 

http://www.beautifulbulgaria.com/


 

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАРЕН 

Месец                                Събитие  

Дата 

Януари 

  

172 г.. от рождениетона Христо Ботев- 

отбелязване – литературна витрина в  

читалището и поетични вечер 

05.01 

 Обредни празници: 

„Богоявление” 

Бабин  ден 

06.01. 

21.01. 

Февруари Календарни празници: 

Отбелязване 147 г.от  гибелта на Васил Левски 

 

19.02. 

Март Деня на любителското художествено 

творчество. Организиране на творческа среща с 

изявени читалищни самодейци 

 Отбелязване 142 г. от  

Освобождението на България  

01.03. 

 

03.03. 

  Отбелязване на 8-ми март с литературно -
музикална програма  

 

08.03. 

     

Април   

 

Великденски празници 

25.04. 

    

Май  

Ден на Европа 

Европа Директно 

„Вечер на спомените”-среща на бивши учители 
и културни дейци от с.Соколовци. 

 

09.05. 

24.05. 



    

Юни  

Ден на детето 

01.06. 

 „Спасов ден”на връх „Рожен 

 

06.06 

90 години НЧ”Просвета” 29.06. 

Общоселищен празник …. 

Петров ден 

участие на:                                              битова група 
за автентичен фолклор от с.Соколовци  ;          

вокална група ”…………………….”    тавцов състав” 
Хоро” с.Момчиловци                                      

29.06. 

Юли  

  

 

   

Летни занимални,академии по изкуства…… 

 

19.07 

..Август……. 

 

 

Летни занимални,академии по изкуства…… 

 

03.08. 



 

                                   

 

 

 

 

 

…………….. 

Септември Отбелязване Ден на Съединението– среща 
разговор за историческите събития в 
българската история . 

06.09. 

 

  

  Отбелязване Ден на независимостта 

Обособяване на информационен кът с 
материали и публикации за събитието. 

22.09. 

Октомври Отбелязване Ден на възрастните хора 01.10 

Ноември  „Вам будители народни” – кът с материали за 

народните будители;викторини; концерти 

01.11. 

  Ден на  семейството….. 

 

Златни сватби….. 

21.11. 

 Декември Отбелязване Ден на хора със специфични 
потребности – дарителскаи кампании 

Доброволчески инициативи… 

03.12 

  „Поезията в ежедневието” – вечер на 

любовната лирика 

12.12 

  Коледно-новогодишни празници–  Коледен 
концерт 

17-31.12. 

 



 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 

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

-участие в Съборът на народното творчество и животновъдството „Рожен“2020 ; 

-Събор на Българското народното творчество”Копривщица”2020 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 2020 година;  

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

читалището представя  в срок до  31.03.2020 г. пред Кмета на община Смолян и      

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

изразходваните от бюджета средства през 2019 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 Читалище „Просвета 1930” 

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  2020  година. Промени по 

програмата се съгласуват с читалищното настоятелство и се представят в Община  Смолян. 
 

Изготвил Мария Шукерова 

Председател на НЧ „ Просвета 1930 „ – с.Соколовци 

 



Състав на читалищното настоятелство: 

 

Мария Шукерова-председател 

Дора Харадинова - секретар 

Мария Семерджиева   - член  

Дорка Димова      -  член      

Стоян Драгнев   - член        

Петър Шукеров     -  член  

 

Проверителна комисия: 

Галина Чакърова - председател 

Стоянка  Люнчева  -  член 

Денка Тунева  -  член 

 

 


