
План- програма за 2020 г. 

 

№ по 

ред 
Дейности Срок  Отговорник 

Необходими 

финансови 

средства 

І. Библиотечна  дейност    

1. 
Уреждане и поддържане на 

обществени библиотеки. 

Постоянен библиотекаря Собствени 

средства 

2. 
Обогатяване на библиотечния 

фонд 

Постоянен библиотекаря Собствени 

средства 

3. 

Мероприятия за повишаване на 

читателския интерес – 

представяне на нови книги, 

срещи-разговори, литературни 

четения, изложбени кътове с 

книги и др. 

Постоянен библиотекар Собствени 

средства 

4. 

Проучване,  издирване и 

съхраняване на културно-

историческото наследство на 

родния край. 

Постоянен Читалището Собствени 

средства 

ІІ. Художествена самодейност    

1. 

Развиване и подпомагане 

дейността на съществуващите 

самодейни групи, клубове и 

кръжоци. 

Постоянен Читалището Собствени 

средства 

2. 
Разкриване на нови форми на 

любителско творчество. 

Постоянен Читалището Собствени 

средства 

3. 

Участия във фестивали, 

конкурси, събори на общинско, 

регионално и национално ниво. 

-транспорт за две участия 

извън общината на читалище 

 (по график) 

Постоянен 

 

 

постоянен  

Читалище  

 

 

читалище 

Собствени 

средства 

 

 

Община 

Брезово 

4. 

Съхраняване и популяризиране 

на местните обичаи и традиции 

от българския фолклор. 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

5. 

Запознаване на подрастващото 

поколение с местните традиции 

и празнично-обредния 

календар. 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

ІІІ. 

Повишаване на 

квалификацията и 

надграждане на знания 

   

1. 

Участия в обучения и срещи, 

организирани от външни 

организации. 

Постоянен Външни 

организации 

Собствени 

средства 

2.  

Организиране на обучения и 

семинари с подкрепата на 

партньори (по график) 

Постоянен Община 

Брезово 

Община 

Брезово 

3. Проучване на добри практики Постоянен Читалище Собствени 



от водещи културни 

организации и възможности за 

тяхното прилагане. 

средства 

4. 

Повишаване квалификацията 

на служителите  в читалищата.  

Постоянен  Читалище  Собствени 

средства 

Донорска 

организация 

ІV. 
Културни и образователни 

мероприятия  

   

1.  

Организиране и провеждане на 

мероприятия, свързани с 

общински, регионални и 

национални празници. 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

2. 

Включване в инициативи, 

организирани от Община 

Брезово 

Постоянен Община 

Брезово 

Община 

Брезово 

Собствени 

средства 

3.  

Провеждане на образователни 

инициативи с местното 

население и младите хора. 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

V. 
Поддръжка,  ремонт и 

модернизиране на МТБ 

   

1. 

Ремонтни дейности при 

възможност за кандидатстване 

по проекти. 

Постоянен Читалище Собствени 

средства  

програма 

VІ. 
Разработване и реализиране 

на проекти 

   

1. 
Участие в проекти на 

Министерството на културата 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

2. 
Разработване на проекти и 

кандидатстване по програми 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

VІІ. 
Партньорства и 

популяризиране на дейността 

   

1. 

Създаване на партньорства с 

други културни организации, 

клубове, училища и детски 

градини, НПО, медиите, 

бизнеса и др. 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

2. 

Популяризиране на 

образователни и културни 

прояви в местните медии. 

Постоянен Читалище Собствени 

средства 

 

 

V. Материално – техническа база 

Материално-техническата база на читалищата включва сграден фонд (който е 

общинска собственост), оборудването и обзавеждането на библиотека, салон, зала и 

др.помещения. Чрез участия в различни донорски програми и финансиране от 

общинския бюджет ще се търсят начини за подобряване на материалната база и 

създаване на оптимални условия за работа и занимания по интереси в читалищата. 

Основните задачи, по които ще се работи през 2020 г. са свързани със създаване на по-



добри условия за работа на библиотекаря, потребителите и самодейците. Поддръжка и 

ремонт  (при възможност) на читалищната сграда и извършване на допълнителни 

дейности, свързани с предмета на основната им дейност. 

 

 

VІ. Финансиране 

Обезпечаването на дейностите през 2020 г. ще се осъществява чрез 

финансиране от: 

- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ; 

- Общинско финансиране – културен календар на Община Брезово за 2020 г.; 

- Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, проекти и 

програми ; 

- Други източници -наем на помещения, наеми, членски внос, дарения и др. 

Утвърдената субсидия ще бъде договорена в индивидуален сключен договор 

между Кмета на Община Брезово и читалището (съгласно чл.26а, ал.3 от ЗНЧ). 

 
 

VІІ. Заключителна част 

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на 

набелязаните целите, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще 

спомогне за опазването и съхраняването на културно историческото наследство във 

времето на глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за 

удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на 

родния край; подпомагането и развитието на любителското художествено творчество 

ще стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на 

библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови 

знания; реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния 

живот; усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори 

вратата към необятното глобално пространство. 

Изпълнението на тази програма  ще има съществен принос за постигане на 

интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на 

народните читалища не само в духовни, но и като съвременни информационни 

центрове с привлекателно място за хората. Така,  програмата ще разкрие традициите 

на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще. 

 

Програмата е отворена за допълнения.Тя е визирала най-общите положения, 

залегнали в плана на читалището. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О К Л А Д 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ 1876 г.” 

  ПРЕЗ 2019 г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

         Днес провеждаме редовно годишно отчетно събрание, съгласно 

Закона за  народните читалища. 

В настоящия доклад ще отчетем дейността на читалището през 

2019година. Тържествата преминаха при много добра организация и 

посещение от населението на града , общината и областта.  

         Читалищата се финансират от държавния бюджет с определена сума 

за щатна бройка, която включва средствата за заплати и осигуровки ,както 

и минимална издръжка .Те произвеждат нужен за обществото културен 

продукт, който не носи доходи. Знаем, че без държавна и общинска 

финансова поддръжка, читалищата трудно ще просъществуват като 

културни центрове. Собствените читалищни приходи, които са минимални 

идват да допълнят, а не да заместят държавната субсидия. Субсидията за 

една  субсидирана бройка за тази година беше 9490.00 лв., която включва 

заплати, осигуровки и издръжка. 

         Основните направления в работата на читалището са: библиотечна 

дейност, художествена самодейност и културно-информационна 

дейност. 

- Библиотечна дейност: 

         Фонда на библиотеката е  12997 библиотечни документа, в т.ч. книги, 

периодични издания и др.  През отчетния период заети от читатели са 7185 

тома или обръщаемост на фонда 0.55, което е по-добро постижение от 

средното за страната. Ползвателите на библиотеката са 222. Средната 

читаемост е 32,34 т., при 17 за страната, а посещаемостта е 13,14 пъти при 

норматив 10. Книгоосигуреността на жител от фонда е 7,86 т., а на 

потребител 58,54 т. Фонда на библиотеката е пренареден  систематично и е 

добре комплектуван за нуждите на населението и учащите се в начален, 

среден и горен курс на обучение. Извършват се устни справки от всички 

отдели на знанието, като се използва справочния фонд съдържащ 

необходимият брой речници, справочници, енциклопедия, ръководства и 

др. Разполагаме със систематичен каталог. 

 Проекта „Глобални библиотеки- България” за нас е успешен и 

завърши в края на 2013 г. Тук се извършват много услуги на граждани – 

печатане, разпечатване, изготвяне на проекти, курсови работи и др. 

 Таксата за ползване на библиотеката и членския внос за читалището 



от години са обединени в една такса, която за работещи е 5 лв. годишно, за 

безработни, пенсионери и деца– 3 лв. такса. Случва се така ,че таксата се 

плаща от един член, а книгите се четат от цели семейства ,близки и колеги, 

които не фигурират като отчетни единици ползватели. Библиотеката се 

обслужва от един библиотечен работник на пълно време от 8 часа.  

През тази година библиотеката кандидатства за финансиране 

закупуването на нова литература по програма на министерството на 

културата „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 

информираност“ 2019. Получихме финансиране финансиране на стойност 

1037лв. със собствено участие 115лв, с който бяха закупени 116 Б.Д . През 

2019 г. са закупени 84  библиотечни документа на стойност –817.00 лв., от 

дарения са получени 63 б. е. на стойност – 768,00. Отчисленията  са 

правени - 45 

           

  

-  Художествената самодейност е другото основно направление 

в дейността на читалището. 

 Продължават дейността си с високо художествено ниво и трите 

основни колектива: любителски театрален „Жулиета Попова” , певческа 

група за народни песни с ръководител Верка Димитрова и корепетитор 

Венанко Георгиев,  групата за народни танци „ Китка“ и школа по пиано и 

китара с ръководител Таня Дякова.   

 Групата за народни танци „Китка”  с  ръководител Николай 

Цветански  към читалището, като възнаграждението на  ръководителя се 

превежда от общинския бюджет като допълнителна субсидия.  От 07.02-

2019г. танците се провеждат в читалището. Групата участва в месни и 

общински празници  не само в община Брезово, а и извън нея.  
УЧАСТИЯ НА „КИТКА“ 

14.02 – ПРАЗНИК НА ВИНОТО 

3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 

30 МАЙ – ПРАЗНИК НА РОЗАТА 

27 АПРИЛ – СЪБОР В С. МЕДОВО 

22 ЮНИ – ФЕСТИВАЛ “ КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД“ В С. ЛОЗЕН 

30 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ХЛЯБА – ГР. БРЕЗОВО 

22 ЮЛИ – РОЖЕН 2019Г. – ПЪРВО МЯСТО 

21 СЕПТЕМВРИ – СЪБОР БРЕЗОВО 

19 ДЕКЕМВРИ – КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 

 

 Любителският театрален колектив всяка година представя пред публика 

нова постановка. През отчетния период  на 22 НОЕМВРИ СЕ постави  



пиесата, „Криворазбраната европеизация“ по Даниела Колева като са 

изнесени две представления - в гр. Брезово и едно в с. Пъдарско. Нашите 

постановки пълнят театралните зали, защото театъра е една магия в храма 

на изкуството, но за съжаление нямаме възможност да участваме в 

театрални фестивали поради  това че все по трудно става да се съчетаят 

свободните времена на участниците в състава, а и поради недостиг на 

средства и функционален декор. 

Певческата ни група успя да изгради свой репертоар и да завоюва 

своето място в художествената самодейност. Участват в местни и 

общински празници не само в община Брезово, а и извън нея. През 

отчетния период  
УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛИ И СЪБОРИ НА ПГ“СРЕДНОГАРКА“ 

 

   

17 .01 – Освобождението на Брезово 

21.01 – Бабинден 

3.03 – Национален празник 

13.05 –  Народен събор Пловдив 2019г 

15.06 – Фестивал „Песни и танци без граници“ Свиленград 

29.06 – Празник на хляба – Брезово 

21.07 – РОЖЕН 2019 

21.09 – Празник на Брезово 

19.12 – Коледен концерт  
 

През 2019г.  работилница“ Вълшебни ръчички“ , където децата от 

месното училище и детска градина посещават. Малките ни участници имат 

възможност да развихрят своето въображение - рисуват, моделират, 

аранжират, измайсторяват подаръци за приятели и близки. Заедно 

празнуваме различни празници, които отбелязваме със създаването на 

характерни произведения на изкуството.  

           Културно-масовата работа е друго направление в нашата дейност, 

която се провежда с цел , задоволяване на конкретните културни 

потребности на населението. Всяка година се провеждат чествания и  

тържества за Коледа, Нова година, Великден, 24 май и др. повечето от 

тържествата се провеждат със собствени сили и колективи със активното  

съдействие на общината.  

                   

 

Материално-техническата база на читалището е в сравнително добро 

състояние, като се изключат нескончаемите течове от покрива и улуците, 

които въпреки ремонтите които се правят, не могат да бъдат изцяло 

отстранени. През тази година се смени дограмата на останалата част на 

читалището. Необходими са средства за цялостно ремонтиране и 

модернизиране на сградата. 



През 2019г се направи проект за цялостна реконструкция и 

модернизация на сградата на читалището  по оперативна програма пред 

МИГ” Брезово-Братя Даскалови”, който предстои да се одобри.  

През настоящата година се надяваме да се направи проект и за  

закупуване на народни носии , с който проект да се кандидатства за 

финансиране по оперативна програма пред МИГ” Брезово-Братя 

Даскалови”.   

Много болен е и проблема с отоплението на помещенията. През 

зимата няма нито едно добре отоплено помещение. Читателите ползват 

библиотеката на студено, самодейците от всички възрасти репетират на 

студено, а мероприятията се провеждат по почти същият начин. Токът е 

изключително скъп, а друга алтернатива нямаме. С години не сме правили 

нови декори за театъра-ползваме стари и нефункционални, не се купуват и 

изработват костюми за артистите – играе се със собствени или заети дрехи.  

Въпреки това, всички участници в колективите работят и се стараят 

да се доведе до добър край всяко едно начинание. 

       Читалищата са форма на обществено разбирателство. Те не само са 

културно-просветен център, но и формация на гражданското общество. Те 

са народно-културна институция, една от трите стълба на българската 

духовност, наред с училището и църквата. С тази мисия са се появили 

преди повече от 150 години, така ги е третирала държавата дори в най-

трудните си периоди . За тях народа е построил с доброволен труд и 

средства над 2000 сгради, така е построена и нашата. В днешно време ни 

крепи надеждата, че ще ги запазим и развием за бъдещето и онова време, 

когато културата ще излезе от задния двор на държавата и ще стане лицето 

на България пред Европа. 

 

 

 

 

01.03.2020 год.              

БРЕЗОВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


