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У     С     Т     А     В 

на Народно читалище „Пейо К. Яворов -1982 „ гр.Хасково 

 

Г Л А В А  П Ъ Р В А 

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.Народно  читалище „Пейо К. Яворов -1982”   е традиционно самоуправляващо се 

културно просветно сдружение в  гр. Хасково, което изпълнява и държавни културно-

просветни задачи. В дейността на читалище„Пейо Яворов -1982”   могат да участват 

всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол,политически и 

религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

(1)Читалище „Пейо К. Яворов -1982”    е юридическо лице с нестопанска цел. 

Чл.2.(1)Целите на читалището са да задоволяват потребностите на 

гражданите,свързани със: 

1.развитие и обогатяване на културния живот,социалната и образователната дейност в 

населеното място; 

2.запазва обичаите и традициите на българския народ; 

3.разширява знанията на гражданите и ги приобщава към ценностите и постиженията 

на науката,изкуството и културата; 

4.възпитава и утвърждава националното самосъзнание; 

5.осигурява достъп до информация. 

(2)За постигане на целите по ал. 1 читалище„Пейо Яворов -1982”   извършва основни 

дейности като: 

1.урежда и поддържа библиотека,читалня,като и създава поддържа  електронни 

информационни мрежи; 

2.развива и подпомага любителското художествено творчество; 

3.организира школи,кръжоци,курсове,клубове,празненства,концерти, 

чествания и младежки дейности; 

4.събира и разпространява знания за родния край;  

5.създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство; 

6.предоставя компютърни и интернет услуги; 

7.осигурява достъп до информация; 

8.създава и подържа електронни информационни мрежи; 

9.младежки дейности; 

(3)Народно читалище “Пейо К. Яворов -1982 „  може да развива и допълнителна 

стопанска дейност,свързана с предмета на основната дейност,в съответствие с 

действащото  законодателство,като използва приходите от нея за постигане на 

определените в устава цели. 

  

(4)Народно читалище“Пейо К. Яворов -1982 „   няма право да предоставя собствено 

или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно: 

1.за хазартни игри и нощни заведения; 

2.за дейност на нерегистрирани по Закона на вероизповеданията религиозни общности 

и юридически лица с нестопанска цел на такива общности; 

3.за постоянно ползване от политически партии и организации; 

4.на председателя,секретаря,членовете на настоятелството и проверителната комисия 

и на членовете на техните семейства. 
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Чл.3.(1)Народно читалище“Пейо К. Яворов -1982 „   може да се сдружава за постигане 

на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и 

по реда на закона.. 

(2) Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с 

имуществото на народно читалище “Пейо К. Яворов -1982 „ .                         

 ГЛАВА ВТОРА 

УЧРЕДЯВАНЕ  

Чл. 4. (1) Читалище  “Пейо К. Яворов -1982 „  може да бъде учредено най-малко 150 

дееспособни физически лица  които вземат решение на учредително събрание. 

(2) Учредителното събрание приема устава на читалището и избира неговите органи. 

Уставът урежда: 

1. наименованието; 

2. седалището; 

3. целите; 

4. източниците на финансиране; 

5. органите на управление и контрол, техните правомощия, начина на избирането им, 

реда за свикването им и за вземане на решения; 

6. начина за приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за 

определяне на членския внос. 

(3) Читалището“Пейо К. Яворов -1982 „   може да открива клонове в близки квартали, 

жилищни райони и села, в които няма други читалища. 

Чл. 5.     (1) Читалището“Пейо К. Яворов -1982 „   придобива качеството на 

юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел в Агенцията по вписванията гр.  Хасково. 

(2) Действията на учредителите, извършени от името на народно читалище“Пейо К. 

Яворов -1982 „   до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, 

които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите 

задължения. 

(3) Вписването на читалище“Пейо К. Яворов -1982 „   в регистъра на  юридическите 

лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията гр.  Хасково. 

    Вписването се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която 

се прилагат: 

1. протоколът от учредителното събрание; 

2. уставът на читалището, подписан от учредителите; 

3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището, и 

валидният печат на читалището; 

(4) Наименованието на читалището трябва да не въвежда в заблуждение и да не 

накърнява добрите нрави. То се изписва на български език. Към наименованието на 

читалище „Пейо К. Яворов”  се добавя годината на неговото първоначално създаване -

1982 г. 

(5)  Седалището на Народно читалище „Пейо К. Яворов – 1982г. –Хасково” е гр. 

Хасково ул.”Клокотница” 9 , където се намира неговото управление. Адресът на 

читалището е адресът на неговото управление гр. Хасково ул.”Клокотница” 9 

(6)  Всяка промяна в обстоятелствата по  трябва да бъде заявена в 14-дневен срок от 

възникването й. 

(7)  Настоятелството  в 7-дневен срок от вписването на читалището в  регистъра на  

юридическите лица с нестопанска цел   подава заявление за вписване в регистъра  на 
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народните читалища  към Министерство на културата  по ал. 1. Към заявлението се 

прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището. 

Чл. 6 (1) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице 

издава удостоверение за вписване в регистъра по ал. 1 и уведомява служебно за това 

кмета на община Хасково. 

(2) Народно читалище  „Пейо К. Яворов -1982 „  гр. Хасково може  да кандидатства за 

държавна и/или общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок от 

вписването в регистъра по чл. 10.  

ГЛАВА ТРЕТА 

ЧЛЕНСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 7. (1) Членовете на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  са индивидуални, 

колективни и почетни. 

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и 

спомагателни: 

1.действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността 

на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат 

избирани; 

2. спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да 

бъдат избирани; те имат право на 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. Колективни членове могат да бъдат: 

1. професионални организации; 

2. стопански организации; 

3. търговски дружества; 

4. кооперации и сдружения; 

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи. 

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни 

заслуги за читалището. 

Чл 8 (1) Членството в читалището е доброволно.  

(2) Кандидатът подава писмена молба до читалищното настоятелство, в която 

декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящият устав. Кандидатите – 

юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и 

от решението на управителните си органи за членство в Читалището .  

(3) Молбата се разглежда от читалищното настоятелство. Членството се придобива от 

дата на решението на читалищното настоятелство.  

Чл.9. Всеки член на читалището има право:  

1. да участва в управлението на читалището;  

2. да бъде информиран за неговата дейност;  

3. да се ползва от резултатите от дейността на читалището.  

Чл.10. Членовете на читалището са длъжни:  

 

1. да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на ръководните 

органи на читалището;  

2. да издигат авторитета на читалището и да пазят и обогатяват читалищното 

имущество;  
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3. да не извършват действия и бездействия, които противоречат на неговите цели и 

уронват доброто му име;  

4. да плащат редовно членски внос;  

5. да предоставят опит, знания и информация необходими за неговата дейност и 

функции.  

Чл.11 Членството в читалището се прекратява:  

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до читалищното настоятелство;  

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, 

3. с изключването му;  

4. с прекратяване на читалището;  

5. при отпадане поради системно невнасяне на членския внос и в случаите на 

поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо 

Чл.12. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната 

комисия. 

Чл 13. (1) Върховен орган на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „ 

 е общото събрание. 

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, 

имащи право на глас. 

Чл. 14. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и 

председателя; 

3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на 

читалището; 

4. изключва членове на читалището; 

5. определя основните насоки на дейността на читалището; 

6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно 

сдружение; 

7. приема бюджета на читалището; 

8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година; 

9. определя размера на членския внос; 

10. отменя решения на органите на читалището; 

11. взема решения за откриване на клонове на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  след 

съгласуване с общината; 

12. взема решение за прекратяване на читалището; 

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на 

ръководството или отделни читалищни членове. 

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището. 

Чл. 15. Редовно общо събрание на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  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. 

(1) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 

провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде връчена не по-късно от 7 дни 
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преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други 

общодостъпни места , където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена 

поканата за събранието. 

(2) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите 

право на глас членове на читалището. 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. 

(3) Решенията по чл. 10, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две 

трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 

половината от присъстващите членове. 

(4)  Две трети от членовете на общото събрание на  читалище„Пейо К. Яворов -1982 „   

могат да предявят иск пред окръжния съд Хасково  за отмяна на решение на общото 

събрание, ако то противоречи на закона или устава. 

(5) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-

късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл. 16. (1) Изпълнителен орган на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  е 

настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 

години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта 

степен. 

(2) Настоятелството: 

1. свиква общото събрание; 

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава 

щата му; 

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището; 

5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика. 

Председателят: 

1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на 

общото събрание; 

2. представлява читалището; 

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото 

събрание; 

4. отчита дейността си пред настоятелството; 

5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на 

читалището и въз основа решение на настоятелството. 

5.председателя на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета на 

съответната община предложения за своята дейност през следващата година. 

Чл. 17 (1) Секретарят на читалището: 

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително 

решенията за изпълнението на бюджета; 

2. организира текущата основна и допълнителна дейност; 

3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал; 

4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя. 

 (2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на 

проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да 

бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището. 
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Чл. 18. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за 

срок до 3 години. 

(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в 

трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на 

настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, 

сестри и роднини по сватовство от първа степен. 

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на 

настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, 

устава 

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание 

на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „ а при данни за извършено престъпление - и 

органите на прокуратурата. 

Чл. 19. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на 

проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на лишаване от 

свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

Чл. 20аЧленовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, 

подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

 

Чл. 20 б Председателя,членовете на Настоятелството и членовете на Проверителната 

комисия могат да получават и възнаграждение . 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 21. Имуществото на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  се състои от право на 

собственост и от други вещни права. 

Чл.22.Читалището може да получава и допълнителна субсидия; 

Чл.23. Читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  набира средства от следните източници: 

1. членски внос; 

2. културно-просветна и информационна дейност; 

3. субсидия от държавния и общинските бюджети; 

4. наеми от движимо и недвижимо имущество; 

5. дарения и завещания; 

6.такси за участие в курсове и школи; 

6.други приходи; 

Чл.24.С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират 

допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените 

приходи на общината. 

Чл.25.Гласуваната от общинския съвет Хасково субсидия за народните читалища, 

определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се отклонява от 

общината за други цели. 

Чл. 26. (1) Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна 

дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на 

община Хасково, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за 

самостоятелно управление. 

(2) При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда на 

читалище„Пейо К. Яворов -1982 „ средствата се осигуряват от общински съвет 

Хасково. 
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Чл. 27. (1) Читалище „Пейо К. Яворов -1982 „ не може да отчуждава 

 недвижими вещи и да учредяват ипотека върху тях. 

(2)  Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с 

по-доброкачествени само по решение на настоятелството. 

Чл. 28. Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалище„Пейо К. 

Яворов -1982 „  , както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение 

освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения. 

Чл. 29. (1)  Настоятелството на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  изготвя годишния 

отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание. 

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в община Хасково, на 

чиято територия се намира читалището. 

Чл. 30.  (1) Председателя на народно читалище „Пейо К Яворов – 1982   Хасково    

ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета  на Община Хасково предложения 

за своята дейност през следващата година. 

(2) Кметът на община Хасково внася направените предложения в общинския съвет, 

който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината. 

(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалище  „Пейо К. Яворов -1982 „ въз основа 

на финансово обезпечен договор, сключен с кмета на община Хасково. 

(4) Председателят на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „   представя ежегодно до 31 

март пред кмета на община Хасково и общинския съвет доклад за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от 

бюджета средства през предходната година. 

(5) Докладите по ал. 4 на читалищата на територията на  община Хасково се обсъждат 

от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на 

представителите на народните читалища - вносители на докладите. 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 31. (1) Читалище „Пейо К. Яворов -1982 „  може да бъде прекратено по решение 

на общото събрание, вписано в регистъра регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел-  Хасково. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение 

на окръжния съд, ако: 

1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави; 

2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на 

читалището; 

3.  е налице трайна невъзможност читалище „Пейо К. Яворов -1982 „ да действа или не 

развива дейност за период  от две години; в тези случаи министърът на културата 

изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалището. 

4.  не е учредено по законния ред; 

5. е обявено в несъстоятелност. 

(2)  Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде 

постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден 

сигнал от министъра на културата. 

(3)  Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно. 

Чл. 28.  Читалищното сдружение, в което е членувало  читалище„Пейо К. Яворов -

1982 „, не може да претендира за разпределянето на имуществото му. 

ГЛАВА ШЕСТА  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



 8 

Чл. 32.  Председателя и/или секретаря на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  , който 

предостави имущество в нарушение на чл. 3, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 500 

до 1000 лв. и с лишаване от право да заема изборна  длъжност в читалището за срок 5 

години. 

Чл. 33.  Председателя на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  , ако не заяви вписване в 

регистъра на читалищата  в срока по чл. 10, ал. 3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв. 

Чл. 34. Председател на читалището, който не представи доклад за изпълнението на 

читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срока по чл. 26а, ал. 

4, се наказва с глоба от 150 до 300 лв. 

Чл. 35. (1) Нарушенията се установяват с актове на: 

1. оправомощени от министъра на културата длъжностни лица - за нарушения по чл. 

31; 

2. кмета на община Хасково или оправомощени от него длъжностни лица - за 

нарушенията по чл. 30 и 32. 

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от 

оправомощен от него заместник-министър, съответно от кмета на общината. 

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

(4) Събраните глоби за нарушения по чл. 31 се внасят в Национален фонд "Култура". 

                   ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.Читалището има кръгъл печат с надпис Народно читалище „ П.  К.Яворов – 1982” ,  в 

средата ХАСКОВО. 

2.Празник на читалището е 24 май  Деня на българската просвета и култура. 

3.Този устав е изработен въз основа на Закона на народните читалища  влезнал в сила 

от 2 януари 2018 г. 

4. Този устав е приет на отчетно-изборно събрание на читалището,състояло се на 

05.02.2019 г. 
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      ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ“ПЕЙО ЯВОРОВ-1982” град ХАСКОВО 

ОБЩИНА ХАСКОВО   

   2019година   

ПРИЕТ НА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 

на  05.03.2020 година 
  

                                                                                                                                                                                     

БРОЙ НА ЖИТЕЛИТЕ  

1. в населеното място или района обслужван от читалището. 

2. БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАЛИЩНИ ЧЛЕНОВЕ – 274  от тях  : 

- спомагателни членове до 18 години      - 121 

- действителни  членове над 18 години   - 153 

3. БИБЛИОТЕЧНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

• Библиотечен фонд -    7582 тома 

• Набавени библиотечни материали от   дарение 97 тома 

• Брой отчислени библиотечни материали -   112 

• Брой на абонирани периодични издания - 2 

• Брой периодични читателски посещения –     1791 

• От тях : за дома 1386 

•               посещения  за компютри  405 

• Заети книги –   2068 

• Общо регистрирани читатели -  198  
ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 

Постоянно действащи колективи: 

1. Танцов ансамбъл “Южняци”  

2. Детска  танцова формация „Южняци“ 

3. Детска школа за български народни танци 

4.  Театрална студия „Смехорани” 

5.  Детска  вокална група   „ Детелини“ 

6.  Вокална група “Жасмин“ 

7.  Клуб „Мама 

 Временно действащи колективи: 

1. Коледарска  

2. Певческа фолклорна група Лазарки 

 

 
  

               Международни, национални и общински участия:  

                   Танцов ансамбъл «Южняци»  
 

 1.КОНЦЕРТ  По случай  светлите пролетни празници – Лазаровден, Цветница и 

Великден.  С участието на : ТА „Южняци“ при читалище „„Пейо Яворов-1982“ и 

Народен оркестър при Община Хасково. Организатор Община Хасково. 
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2.КОНЦЕРТ   на ТА „Южняци“ и Детска формация „Южняци    при читалище „Пейо 

Яворов-1982“  в град  Крумовград. По случай Великденските празници. Организатор 

Община Крумовград. 

 

3.  ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ на Танцов ансамбъл „Южняци“   -  по случай 20 години от 

създаването му и 50 години на фолклорната сцена на хореографа Васко Димов .  

 

4. Участие на  Танцов ансамбъл „Южняци“   в  петнадесето издание на Международния 

фестивал на музикалното и танцовото фолклорно изкуство „Сребърна пафта“ гр. 

Кюстендил. Организатор на фестивала е Община Кюстендил и читалище „Пауталия“. 

Награда сребърна пафта и грамота. 

 

7. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. Хасково. 

Организиран от читалище „Пейо Яворов-1982“. 

 

6. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ  на ТА Южняци“ и Народен оркестър при Община Хасково  

и  Джуния квартет. Организатор Община Хасково.                               
               

                   Детска  танцова формация „Южняци“ 
    
1. Участие в ЧЕСТВАНЕ– Деня на самодееца и Баба Марта . Организатор Читалище 

„Пейо Яворов-1982. 

2.   Участие  в КОНЦЕРТ  по случай 1 март . Организатор Община Хасково. 
3.   Участие   в  Международен детски фестивал „Млади таланти -2019“ – 

Организатори: Национален   дворец на децата и Министерство на образованието. 

Първо място. Награда Творческа ваканция  в Кранево. 

4.  КОНЦЕРТ - По случай Великденските празници. Организатор Община 

Крумовград .  

5.   Участие в 54-тия Национален събор на народното творчество "Китна Тракия пее и 

танцува". Присъдено първо място и златен медал. 

6.  Участие   в VІІІ Международен фолклорен фестивал „С танците на дедите ни“ гр.  

Димитровград. 

7.  Участие  в Празничен еньовденски концерт на децата на Хасково, част от 

кампанията "Хасково срещу дрогата". Организатор Община Хасково. 

8. Участие  в Еньовденски събор – Празник  на билките слънцето и водата.  

Организатор Община Стара Загора. 

9. ТВОРЧЕСКА ВАКАНЦИЯ   на Детска формация „Южняци“ в Кранево  -  награда 

за  от Министерство на образованието за отличното им   представяне във 

Международен детски фестивал „Млади таланти -2019“   организиран от 

Националния дворец на децата. 

10.  Участие   на ДФ „Южняци“ в  концерт, посветен на Деня на народните будители – 

1 ноември. Организиран от ОНЧ „Заря „ и ОЧС – Хасково. 

11. Участие  в КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. 

Хасково. 

12.  Участие в . „Дядо Коледа пристига“- детско шоу за децата  на град Хасково“ .  
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                 Детска школа за български народни танци 
 
1. Участие  В ЧЕСТВАНЕ–   1март – „ Баба Марта бързала , мартенички  вързала“. 

 

2  Участие в    ДЕТСКО УТРО - по случай  светлите пролетни празници – Лазаровден, 

Цветница и Великден. 

 

3. Участие  В ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ на Танцов ансамбъл „Южняци“   -  по случай 20 

години от създаването му. 

 

4.  Участие в ЧЕСТВАНЕ по случай Деня на християнското семейство. 

 

8. Участие  В КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. 

Хасково. 

9.  

6  Участие в „Дядо Коледа пристига“- детско шоу за децата  на град Хасково“.   

                       Вокална група  „Детелини“ 

1.Участие в честване  по случай 1 март Деня на самодееца – с участието на самодейци 
от съставите и формациите на читалището. 
 2. Участие в ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА- да разкажем с куклен театър и песни 

ДЕТСКАТА КНИГА  „ЮНАК МЕЧО“ Пред ученици от 3 клас на ОУ „Климент 

Охридски“ – Хасково участници в клуб „ Приятели на книгата“. 

3 Участие в ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА- да разкажем с куклен театър и песни 

ДЕТСКАТА КНИГА  „ЮНАК МЕЧО“ – автор Росица Димова 

     Пред ученици от 2 и  3 клас на ОУ „Любен Каравелов“ гр. Хасково. 

 

1. Участие в   ЧЕСТВАНЕ по случай Деня на християнското семейство.  

  

2. Участие  в КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. 

Хасково.   

  

3.  Участие в ДЕТСКО КОЛЕДНО УТРО за ученици от 1 и 2 клас при ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“.  

 

 

                    Певческа фолклорна група Лазарки 
 

1. Участие   в ДЕТСКО УТРО -  по случай   светлите пролетни празници: Лазаровден, 

Цветница и Великден.  

2.   Участие  в 54-тия Национален събор на народното творчество "Китна Тракия пее и 

танцува". Грамота  за участие. 
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3. Участие  в ЧЕСТВАНЕ по случай Деня на християнското семейство. 

 

  

                      Коледарска група 
  

1.Участие в детско утро „Дядо Коледа пристига“-   за децата на членовете  на клуб 
„Мама“. 
 
2 Участие в ДЕТСКО КОЛЕДНО УТРО за ученици от 1 и 2 клас при ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“.   

  
3. Участие в КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. Хасково. 
        

                     Детско театрално студио «Смехорани“: 
 
4. Участие  в ЧЕСТВАНЕ– Деня на самодееца и Баба Марта. 

 

5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА- да разкажем с куклен театър и песни ДЕТСКАТА 

КНИГА  „ЮНАК МЕЧО“ Пред ученици от 3 клас на ОУ „Климент Охридски“ – 

Хасково участници в клуб „ Приятели на книгата“. 

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА- да разкажем с куклен театър и песни ДЕТСКАТА 

КНИГА  „ЮНАК МЕЧО“ – автор Росица Димова 

     Пред ученици от 2 и  3 клас на ОУ „Любен Каравелов“ гр. Хасково. 

 

7. Участие в   ЧЕСТВАНЕ по случай Деня на християнското семейство.  

  

8. Участие  в КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. 

Хасково.   

  

9.  Участие в ДЕТСКО КОЛЕДНО УТРО за ученици от 1 и 2 клас при ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“.  

 

10.  Участие в „Дядо Коледа пристига“- детско шоу за децата  на град   Хасково“ .   

                            

                             Вокална група “Жасмин“: 
 
1.ЧЕСТВАНЕ на Деня на родилната помощ 
 
2. Участие   на Вокална група „Жасмин“ в  конкурс по случай Световния ден на 
плетенето. Организатор  НЧ „Просвета“ с. Крум. 
 
3  Участие в ХІХ Национален фестивал „С песните на Ари“ Хасково 2019 на 
Вокална група „Жасмин“ с худ. ръководител Диди Ганева при читалище 
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„Пейо Яворов -1982“ .   Първо място , парична награда и грамота в раздел за 
авторска песен. 
 
4.  Участие.„НА ГОСТИ НА БЯЛО СЛАДКО „ -  събитието  бе част от програмата 
на тържествата по случай Деня на Хасково. Организатор читалище Пейо 
Яворов-1982“ ,  Регионален Исторически музей гр. Хасково и Община 
Хасково. 
5.ЧЕСТВАНЕ по случай Деня на християнското семейство. Организатор 
читалище Пейо Яворов-1982 
 
6. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. Хасково.  
Организатор читалище Пейо Яворов-1982          
 
 
 ШКОЛИ ПО ИЗКУСТВАТА-вид и брой на участниците във всяка от тях: 
1.Театрална“ Смехорани“ - 8  участника 
2.Детска школа за български народни танци - 21 участника 
                                
ШКОЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ- вид и брой на участниците във всяка от тях 
 
КЛУБОВЕ И КРЪЖОЦИ- вид и брой на участниците във всяка от тях 
   1.Клуб «Мама» -20 членове. 
ДЕЙСТВАЩИ МУЗЕЙНИ /ГАЛЕРИЙНИ/СБИРКИ 
 
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ -2019година- Проект: 20 години ТА“Южняци“ 50 години Васко 
Димов на фолклорната сцена.  
 

 Културно- масови мероприятия 
1. ЧЕСТВАНЕ на Деня на родилната помощ с членове на клуб „Мама“ – гост  акушер 

–гинеколог   Тодорка Димитрова 

19.01.2019 г.          32 членове           зала читалище 

2 ОТЧЕТНО -ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ на членовете на Народно читалище „Пейо 

Яворов-1982“  

25.02.2019 г.                                             зала читалище 

3. ЧЕСТВАНЕ– Деня на самодееца и Баба Марта . С участието на  Детска формация 

при Танцов ансамбъл "Южняци", Школа за народни танци -  с художествен 

ръководител Васко Димов ,Детска театрална студия  „Смехорани“ , Детска фолклорна 

група, Вокална група „Детелини“. 
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29.02.2019                                             зала читалище 

4. УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТ  по случай 1 март на Детска формация при Танцов 

ансамбъл "Южняци" с художествен ръководител Васко Димов  . Организиран от 

Община Хасково. 

01.03.2019.                                        площад  „Свобода“ 

5 ЛЕКЦИЯ – „Хранителни алергии  при децата“ -Лектор д- р  Прямова – алерголог.  

Организатор  клуб „Мама“. 

 05.3. 2019г                                          библиотека 

 

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО  от 02-23 април  2019 година 

 

6.Състезания по четене на непознат текст с ученици от 2 и 3 клас при ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий . На всички участници в състезанията любезните домакини 

подариха книжки за оцветяване изработени от екипа на читалището. 
 

 07.04. 2019 г                                        зала читалище 

 

 

7.ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА- да разкажем с куклен театър и песни ДЕТСКАТА 

КНИГА  „ЮНАК МЕЧО“ – автор Росица Димова 

С участието на Театрална студия „Смехорани“, вокална група „Детелини“ при 

читалище Пейо Яворов -1982“. Пред ученици от 3 клас на ОУ „Климент Охридски“ – 

Хасково участници в клуб „ Приятели на книгата“. 

12.04.2019г                                        зала читалище 

 

8.ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА- да разкажем с куклен театър и песни ДЕТСКАТА 

КНИГА  „ЮНАК МЕЧО“ – автор Росица Димова 

С участието на Театрална студия „Смехорани“, Вокална група „Детелини“ при 

читалище Пейо Яворов -1982“. Пред ученици от 2 и  3 клас на ОУ „Любен Каравелов“ 

гр. Хасково. 

14.04.2019 г.                                      зала читалище 

 

9. ДЕТСКО УТРО „Книжно царство мъдро господарство“. Четене на приказки  и 

стихове, викторина. С участието на ученици от 1 клас  при ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“ гр. Хасково. Разглеждане на фонда на библиотеката, разучаване на 

правилата за опазване на взетите от библиотеката книги. 

16.04. 2019г.                                                        библиотека 

 

 10. ИЗЛОЖБА на нова детска художествена литература от фонда на библиотеката 

при читалище „Пейо Яворов-1982“. 

16.04. 2019г.                                                         зала читалище 

 

11.КОНЦЕРТ    светлите пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден.  С 

участието на : ТА „Южняци“      при читалище „Пейо Яворов-1982“ и Народен 

оркестър при Община Хасково.                                             
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16.04. 2019г.                        от 19 часа         зала ОНЧ“ Заря“                          

 

12. ДЕТСКО УТРО-   по случай   светлите пролетни празници – Лазаровден, 

Цветница и Великден. С участието на Лазарска  група и вокална група 

„Детелини“  при читалище „Пейо Яворов-1982“ и Народен оркестър при община 

Хасково.  С ученици от 1 до 4 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

19.04.2019                                                       зала читалище 

 

13. РАБОТИЛНИЦИ за изработване на: лазарски венци, рисуване на цветя и 

боядисване на великденски яйца.  Раздаване на  награди на отличилите се..        

19.04.2019      

                                                   

 14.  ИЗЛОЖБА на изработеното в работилниците и на великденски яйца 

изографисани по ракитовски.    

19.04.2019                                                       зала читалище    

                                

15. УЧАСТИЕ в ХІХ Национален фестивал „С песните на Ари“ Хасково 2019 на 

Вокална група „Жасмин“ с худ. ръководител Диди Ганева при читалище „Пейо 

Яворов -1982“ .   Първо място , парична награда и грамота в раздел за авторска песен. 

16 06. 2019 г.                                       ОНЧ „Заря“           

 

 16. ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ на Танцов ансамбъл „Южняци“   -  по случай 20 

години от създаването му и 50 години на фолклорната сцена на хореографа Васко 

Димов  . Ансамбъла бе награден  с плакет и грамота от Община Хасково и СНЧ.  С   

престижна награда от Министерство на културата - почетен знак „Печат на Цар 

Симеон Велики – сребърен и грамота за принос в развитието и популяризирането на 

българската култура и изкуство бе удостоен  художественият ръководител на 

ансамбъла  Васко Димов .  

 Концертът на Танцов ансамбъл „Южняци“ се осъществи по проект на програма 

„Културни инициативи“ на община Хасково. 

20 06. 2019 г.                                         ОНЧ „Заря“ 

 

17.ИЗЛОЖБА под наслов „Двадесет години Танцов ансамбъл Южняци“. 

Изложени бяха награди, фотоси ,афиши и материали отразяващи дейността и 

постиженията на ансамбъла. 

19-23  .06. 2019г.                                       Фоайе  ОНЧ „Заря“ 

 

18. ЛЕКЦИЯ- „Подходи за справяне с агресията „ -  лектор  Галина   Димитрова -  

психолог. Организатор клуб Мама. 

 21.06.2019                                                 библиотека 
  

19. УЧАСТИЕ на  Танцов ансамбъл „Южняци“ с художествен ръководител Васко 

Димов в  петнадесето издание на Международния фестивал на музикалното и 

танцовото фолклорно изкуство „Сребърна пафта“ гр. Кюстендил. Организатор на 

фестивала е Община Кюстендил и читалище „Пауталия“. Награда сребърна пафта и 

грамота. 

28  07. 2019                                                 гр. Кюстендил     
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20. НА ГОСТИ НА БЯЛО СЛАДКО - Събитието  бе част от програмата на 

тържествата по случай Деня на Хасково. Мероприятието бе  организирано  съвместно 

от Народно читалище „Пейо Яворов“ и Регионален исторически музей  гр. Хасково. 

Участваха Главният уредник в Исторически музей- Хасково д-р Красимира Узунова , 

поетесата Нина Момчилова  , Вокална група „Жасмин“ при Народно читалище 

„Пейо Яворов -1982“ с ръководител Диди Ганева и Вокално инструментална група 

„Нежни думи“ при Образцово народно читалище „Заря“ с ръководител Росен Димов.   

 

 6  .09. 2019г.      зала Нова история   Исторически музей- Хасково 

 

21. ИЗЛОЖБА  на 182 плетива, плетени на една кука.  Участваха тридесет и две    

майсторки на  плетенето на  една кука. Изложбата бе разгледана с голям интерес от 

присъстващите. Организатор и уредник на изложбата   бе  екипа на читалище „Пейо 

Яворов. На участничките в изложбата организаторите раздадоха грамоти.  

 

 6 .09.  2019г.      зала Нова история   Исторически музей- Хасково 

 

22. ЛЕКЦИЯ  - „Извънкласни форми на работа с децата и ролята на родителя“ -  

Лектор Елисавета Костадинова – учител. Организатор  к луб Мама. 

27 .09.2019г. 

 

23.  ЧЕСТВАНЕ по случай 100 годишнината от рождението на Николай Хайтов  и  

Деня на народните будители Участници    бяха ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий „ гр. Хасково. Те се запознаха с жизнения път и творческата биография на 

един от съвременните класици на българската литература, чрез приготвената от 

Секретаря на читалището Росица Димова презентация . Гледаха и изпълнението на 

разказа „Черното пиле „ на Николай Хайтов от артиста Богдан Дуков. 

29  .10. 2019 г.                                                    залата на читалището 

 

24. ФОТОИЗЛОЖБА   „100 години от рождението на Николай Хайтов“ 

И изложба на книги на Николай Хайтов от фонда на библиотеката на читалище „Пейо 

Яворов-1982“  

29 . 10. 2019 г.                                                    фоайе читалище 

 
25. УЧАСТИЕ   на ДФ „Южняци“ в  концерт, посветен на Деня на народните 

будители – 1 ноември. Организиран от ОНЧ „Заря „ и ОЧС – Хасково.  

30 . 10.   2019 г                                               зала ОНЧ „Заря“ 

 

26. ЧЕСТВАНЕ по случай Деня на християнското семейство. С участието на  Вокална 

група „Жасмин „ , Школа за народни танци „Южняци“, Детска театрална студия 

„Смехорани“ , Вокална група „Детелини“ ,   Детска певческа фолклорна група, клуб 

„Мама“. 

21. 11.   2019 година                                      зала читалище   
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 27. ЛЕКЦИЯ  „Затлъстяване при децата и съпътстващи го заболявания“ Лектор  . 

Организатор клуб „Мама“ 

 26 .11.2019 г.                                                        библиотека 

 

28. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. Хасково. С 

участието на състави на НЧ „Пейо Яворов-1982“ :  

ТА „Южняци“ , Школа за народни танци, Театрално-куклена студия „Смехорани“, 

Вокална група „Жасмин“ ,  Детска певческа фолклорна група , Коледарска група.    

19.12.2019 г                                                            зала читалище   

                                                         

29.  ДЕТСКО КОЛЕДНО УТРО за ученици от 1 и 2 клас при ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

    С участието на състави на НЧ „Пейо Яворов-1982 „ : 

Театрално-куклената студия „Смехорани“ с постановката „Как елхичката стана 

коледно дърво“, Вокална група „ Детелини“  и Коледарска група.    

20.12.2019 г.                                                              зала читалище   

                                                      

 30. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ  на ТА Южняци“ и Народен оркестър при Община 

Хасково  и  Джуния квартет. Организатор Община Хасково. 

20.12.2019 г.                                                      зала ОНЧ „Заря“ 

 

31. „Дядо Коледа пристига“- детско шоу за децата  на град Хасково“ -  с участието 

на:    ДФ„Южняци“, Школа за народни танци Театрално-куклената студия 

„Смехорани“, 

Коледарска група, Вокална група „ Детелини“  и много подаръци от  Дядо Коледа.                 

21.12.2019г.                                                           зала читалище                                                          

    

             РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ: Ви К  тоалетна и шпакловка антре. 

            МАТЕРИАЛНА БАЗА: 

• Разгъната площ в кв. метри за читалищна дейност –230 м2 

• Брой места в салоните: 

• Зрителна  зала – 90 седящи места 

            Техническа база – добра. 

Компютърни системи – 5 броя скенер, принтер, музикална уредба, 

многофункционално устройство/принтер, скенер, факс/, мултимедиен проректор. 

 СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА – 2,5 бройки 

 ОБУЧЕНИЯ В КОИТО Е УЧАСТВАЛ ПЕРСОНАЛА 2019 година :                 



 18 

  ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2019 година -    38976,57 /тридесет и  осем хиляди 

деветстотин седемдесет и шест лв. и 57 ст. 

Държавна субсидия-    23725,00/лева/  двадесет и три хиляди седемстотин  двадесет и 

пет  лева. 

Целева субсидия        -              0 

Приходи от наеми      -      200.00 / двеста/ лева 

Приходи от дарения  –             0    

Собствени приходи:   

Приходи от чл. внос   –      488,00 /   четиристотин  осемдесет и осем и / лева. 

Други приходи            -     8712,21/ осем хиляди седемстотин и дванадесет / лева  и 21 

ст. 

Приходи от проекти  -    5851,36 / пет хиляди осемстотин и  петдесет и един лев и   36 

ст 
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                      ПЛАН 

за дейността на Народно 

                  читалище 

«Пейо Яворов-1982»- Хасково 

2020 година 
 

       Народно читалище “Пейо Яворов -1982 ”  Хасково развива дейността си на 

територията на кв. Бадема и кв. Поройни. 

      Читалището се явява център за представяне пред местното население на различни 

културни, обществени, държавни и други инициативи.  

          През 2020 година Народно читалище“Пейо Яворов -1982 ”  Хасково  ще насочи 

своите усилия към организиране и реализация на комплекс от дейности, подчинени на 

основната мисия на читалището. 

  

• Развитието му като културен център съобразяващ се с културната 

политика на Република България и работещ за духовното извисяване на 

гражданите на община Хасково. 

• Приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и 

културата; запазване  обичаите и традициите на българския народ и 

утвърждаване  национално самосъзнание. 

• Извършване социална и образователна дейност  със всички          

възрастови групи. 

 

 

І. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

През 2020 год. се предвижда: 

•Създаване и укрепване навиците за четене у децата от ранна възраст; 

•Стимулиране въображението и творческите способности у децата и младите 

хора; 

•Възпитание на уважение към  книгата 

• Национална библиотечна седмица – фокусиране вниманието на обществеността 

и медиите  към библиотеката (Ден на отворените врати, библиотекар за един ден, 

безплатен абонамент на нови читатели). 

• Организиране на мероприятия за популяризиране на книгата и насърчаване на 

четенето – участие в кампании и инициативи за насърчаване на четенето при 

децата: 

„  Книжно царство , мъдро господарство“; „Литературен пикник“ – четене на 

книги в парка  ; включване в Маратона на четенето чрез поредици от срещи и 

събития. 

• Осигуряване абонамент на периодични издания . 
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• Развиване на поредица „Екскурзия в библиотеката“ и включване на нови  

методи за привличане на читатели. 

•Курсове за обучение в компютърна грамотност на възрастни членове на 

читалището в библиотечния информационен център. 

 

           ІІ. УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

За учебната 2019/2020год.  се организира в следните колективи, клубове : 

• Танцов ансамбъл „ Южняци” 

• Детска формация за народни танци “Южняци” 

• Подготвителна група за народни танци “Южняци” 

• Клуб за  народни танци    

• Фолклорна група  «Лазарки» 

• Фолклорна група « Коледари»  

• Театрална студия «Смехорани» 

• Вокална група  за популярни песни«Жасмин» 

• Детска вокална група «Детелини» 

  

           През 2020 г се предвижда: 

 

• Запазване и обогатяване на съществуващите форми за художествена 

самодейност към читалището чрез привличане на хора без възрастови 

ограничения.    

• Обогатяване и обновяване на сценичните реквизити, носии и 

озвучителната техника чрез кандидатстване за допълваща субсидия. 

• Участие на читалищните състави в регионални, национални и 

международни конкурси, фестивали, прегледи и други изяви по избор и 

възможности; 

• Разкриване на нови културни форми, клубове по интереси и др. с цел 

разнообразяване на местната читалищната дейност. 

ІІІ. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР    

м. януари  

• Честване   -Деня на родилната помощ. –  организиран от Клуб „Мама“ 

при читалището. 

19.01.2020                 зала читалище 

м. февруари –  

• Здравна  лекция:  «Социално общуване и личностно развитие при 

децата – Лектор  Психолог Галина  Георгиева  Съвместно  Читалище 

«Пейо Яворов-1982 – Клуб «Мама» и Общностен център –Хасково.   

 

                             25.02.2020г                             зала читалище 

  

  

• Честване Баба  Марта  и  Деня на самодееца  

                       28.02.2020г.                                          площад «Свобода» 

            

          м.  март 
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• Дни посветени на 120 годишнината от рождението на  поетесата 

Леда Милева  от  24 до 26 март 2020  : 

- Конкурс  за рецитиране стихове на Леда Милева – ученици от 1 до 

5 клас. 

- Конкурс за рисунка по произведения на Леда Милева. 

- Честване , презентация „Леда Милева- поетесата с детско 

сърце“, рецитал на отличилите се в конкурса за рецитиране  и 

награждаване на отличилите се в конкурсите. 

- Изложба на рисунките на участниците в конкурса. 

                                                         

м.април                                             

• Маратон на четенето и седмица на детската книга. „Литературен 

пикник“ – четене на книги в парка. Срещи с писатели пишещи за деца.- 

с ученици от ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» и ОУ «Климен  

Охридски»  

          13-17 .04.2020 г.                                Зала читалище, градска градина и 

зали училища. 

• Честване на Светлите великденски празници  

• Детско утро по случай Лазаровден и Цветница – показване на  обичая 

Лазаруване от Лазарска група при читалището.                         

• Конкурси за рисуване и аранжиране на цветя    

 

м.май      

      Национална библиотечна седмица  11-15 май 2020 зала читалище 

• Ден на отворените врати, библиотекар за един ден, безплатен         

абонамент на нови читатели;   

• Дарителска акция „Подари книга на твоята любима библиотека”.    

• Детско утро -„Книжно царство мъдро господарство” –  с ученици от 

първи клас при ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" ” , разглеждане на 

библиотеката,приемане на нови читатели,   викторина. 

  

м.юни 

 • Здравна  лекция:  «социално общуване, психически 

                    разстройства и стрес при децата – с членовете на клуб «Мама»       -                  

Лектор психолог от Общностен център – Хасково. 

 

• Традиционно организиране на Забавно лято – от 01.06 до  26.06.  – 

за ученици от 1 до 4 клас от кварталите които обслужва читалището. 

-Летни работилници,  

-игри, ползване на библиотека и интернет център при читалището 

организиране  на състезания за тихи игри  и спортни състезания 

-Закриване  на «Забавно лято-2020» 

 м. юли  

• Закриване сезона с членовете на Клуб „Мама” . Парти с децата и 

майките в детски кът – развлекателна програма. 
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     02.07.2020 г 

м. септември   

• Откриване на учебната година   с клубовете по интереси към 

читалището.  

            28.09.2020г 

• Участие  на художествени състави при читалището в          програмата 

по случай Деня на гр. Хасково  . 

            08.09.2019г 

м. октомври, 

• Среща- разговор  с проф. Петя Янева – декан  на  факултет 

Старогръцка литература при Софийския университет «Климент 

Охридски». По случай 1 ноември -  Деня на народните будители  

         27.10.2020г.                                                зала читалище 

м.ноември 

• Срещи  с писатели и поети от Съюза на независимите поети и 

писатели гр. Хасково в Литературен салон «Елисавета Багряна» 

      9-12 .11.2020г                                               зала читалище 

• Среща на клуб мама с педиатър «Тема «Подготовка и имунизации за 

есенно зимния сезон». 

       24.11.2020 г                                                      зала читалище 

м.декември – 

• Коледен концерт – организиран от клуб Мама  за членовете на клуба и 

техните деца . Среща с Дядо Коледа – раздаване на подаръци.  

      19.12.2020г. 

• Представяне на куклена постановка на  Театрална студия«Смехорани 

и други групи и формации на читалището. 

     15-17.12.2020 г.                                      Зала читалище и зали               

училища. 

 
    ІV. ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ 

      През 2020 год. НЧ „Пейо Яворов -1982” ще кандидатства за ежегодните 

процедури на Министерство на културата и др.: Допълваща субсидия, Помощ за 

книгата и НФК; фонд„Култура“ на Община Хасково, програми и проекти, 

позволяващи участие на читалища. 

      Ще се търсят възможности за финансиране с участие в партньорство по 

проекти. 

  

           V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

• Участие в обучителни семинари, кръгли маси, дискусии, работни 

срещи с цел повишаване компетенциите и развитието на читалището; 

• Формиране на читалището като място за общуване и контакти, 

реализиране на успешни социални практики и дарителски акции, 

повишаване ролята му в социалната и културна интеграция на 

различните социални и етнически общности; 

• Обновяване и поддържане на материално-техническата база; 
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• Кандидатстване по програми и проекти за осигуряване на 

допълнителен финансов ресурс; 

• Подобряване работата  на читалището със сродните културни 

институти на територията на град Хасково , а именно : Регионална 

библиотека «Христо Смирненски», Регионален исторически музей , 

Клуб на дейците на културата , Младежки център, Театър “ Иван 

Димов”, Съюз на независимите поети и писатели  - клон Хасково, 

читалищата в Община Хасково и други неправителствени 

организации. 

 НЕОБХОДИМА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА        

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ. 

• Ремонт на голяма зала , библиотека   и стълбищно пространство 

на читалището. 

• Общ бюджет- 5600 лв. Искана финансова помощ- 5 600лв. 

Предложението за дейността на НЧ” Пейо Яворов - 1982”е разглеждано и 

одобрено на заседание на  Настоятелството с протокол № 5 от 08. 11.2019 

година. 

 

 

 

 Настоятелство в състав:  
 Иво Тодоров Иванов- председател 

 Членове: Росица Пенева Димова     

                   Бинка Руменова Райчева   
 

 

 Проверителна комисия в състав:  

 Председател: Снежана Стоянова Иванова  

 Членове: Живко  Василев Кара Атанасов  

                   Меглена Делчева Тодорова. 
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