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Р. Кушева   

                                                                   /Председател ЧН/ 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

 
за дейността на читалище „ Христо Ботев – 2008” 

- с. Гарван , общ. Габрово през 2020 година 
 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ, ФИНАНСОВО И БАЗОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЧИТАЛИЩЕТО 
 
1.1. Събиране на членски внос. 
1.2. Привличане на нови членове. 
1.3. Осигуряване на средства за дейността чрез привличане на средства по различни 
програми, проекти и съвместни инициативи,  намиране на спонсори и дарители. 
1.4. Провеждане редовни заседания на читалищното настоятелство за обсъждане на 
оперативни и важни въпроси, не по-малко от два пъти годишно - от председателя на 
читалището. 
1.5. Финансово обслужване от компетентен счетоводител. 
1.6. Поправка на улуци на Гарванското училище, едноетажна със застроена площ 104,40 
кв.м., частично на сутерен, която с писмо № 92-2938 от 22.12.2009 г. на Кмета на общ. 
Габрово е предоставена с безвъзмездно право на ползване за нуждите на читалището. 
Продължаване облагородяването на района, ремонт на тротоарни настилки. 
1.7. Извършване на текущи ремонти по сградата на клуб „Чаира“.  
1.8. Текущи грижи и поддръжки на фиданки в сливова овощна градина за съхраняване на 
традиционни местни сортове, закупуване и поставяне на мрежа за ограда. 
 

2. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ  
 
2.1. Редовна дейността на библиотеката с регулярно отваряне на читалнята и заемната 
служба, финансово и кадрово обезпечаване за редовни приемни часове на заемната 
служба през цялата година. 
2.2. Организиране на патриотични дни по повод Деня на патрона на читалището Христо 
Ботев. 
2.3. Абонамент на периодични издания и активен достъп до тях. 
2.3. Организиране традиционни събития -  отбелязване на: 
- 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура – инициатива на 
библиотеката  „Къде си вярна, ти любов народна“.  
- 2 юни – Ден на Ботев – вечер, посветена на патрона и на патриотичната песен 
- 1 ноември - Ден на народните будители – Среща със самодейци и читатели, 
представяне на таланти от местната общност. 
2.4 Закупуване на нови книги и издания. 
2.5 Закупуване на нови стелажи. 
 

3. КРАЕВЕДЧЕСКА ДЕЙНОСТИ, ИЗУЧАВАНЕ НА МИНАЛОТО И СЪХРАНЕНИЕ 
ПАМЕТТА ЗА РОДНИЯ КРАЙ 
 
3.1. Продължаване на кампанията за набиране на експонати, които обогатяват  музейната 
сбирка. 
3.2. Продължаване на набирателна кампания за създаване на дигитален фотоалбум 
„Корени“ с архивни семейни снимки на родовете от кметството и събития, започнат по 
повод 10 –годишнината на читалището. 



3.3. Издирване на наследници на местните родове, които живеят на територията на ЕС 
извън границите на България, за да им бъде изпратен албума „Корени“ по интернет – по 
повод 10-годишнината от членството на България в ЕС и 10-годишнината на читалището. 
3.4. Поддръжка на паметната плоча с имената на загиналите за свободата и 
независимостта на България. Естетизиране на района. 
 

 
4. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 

 
Проучване на стари местни обичаи и тяхното възпроизвеждане. 

- Издирване и описване на местни народни обичаи, характерни за района .  
- Издирване и описване на местни традиции в занаятчийството и домашните 

практики в различни сфери от живота на хората от района. 
- Издирване и записване на стари рецепти за здравословни храни и кулинарни 

традиции.  
- Продължаване инициативата „Здраве от баба и за баба“ за предаване на знания 

за здравословен начин на живот от поколение на поколение. 
- Продължаване на дейността  за създаване на проект за сборник с местни обичаи, 

народни песни, традиции, практики, кулинарни рецепти и други с цел съхраняване 
информация за опита на предците и възраждане на някои стари практики в съвремения 
бит, производство  и култура. 

- Възстановка на народни обичаи и провеждане на традиционната Гарванска 
Лазарня на Томина неделя. 

- Падготовка и организация на художествена програма по повод празниците на 
населението в кметството - на храмовите празници в  с. Гергини и с. Гарван. 
 
Формация за огнени изкуства F.I.M.S. 
-  Осигуряване на средства за заплащане на консумативите в за редовни репетиции на 
формацията. 
-  Одобряване на план програма за участия на групата и представянето  и по време на 
конкурси, фестивали и празници. Осигуряване на заплащането на транспортни разходи и 
дневни при някои от участията. 
- Обучение на нови участници. 
 
Детска формация за дрийм театър 
 
Попълване на групата с нови участници – деца и ученици от терторията на кметството.  
Обогатяване на репертоара и провеждане на редовни репетиции.  
План за публични изяви на гру пта пред публика, участие в пръзници, фестивала и 
конкурси. . 
 
 
4.3. Народни празници и инициативи  с участие на населението 

- Организиране на традицонни празници за членовете на читалището и 
населението в района : 
= Традиционен събор Томина неделя  с участието на самодейни колективи, народно 
веселие, музикална програма и озвучаване , награди. Конкурс „Здраве от баба, за баба“. 
= Празник на с. Гергини и поставяне началото на летен фестивал, по предварително 
създадена и одобрена концепция и програма за реализация. 
= Честване празника на Гарванската църква „ Св. Димитър“ и народен събор – съвместно 
мероприятие с кметсво Гиргини . 
= Новогодишно тържество с музикална програма, томбола, новогодишни късмети, песни и 
танци.  



4.4. Работа с младежите и децата – инициатива „Моето шарено лято“ 

 Организиране лятна ваканция на село с провеждане на: 

- Творческо ателие на открито – рисуване и работа с приложни материали. Осигуряване 
на материали, транспортни разходи, храна и възнаграждения. 

- Обучение и занимания с деца на традиционни домашни занаяти. Осигуряване на 
материали и възнаграждения за ръководители. 

-  Ателие за красота „Така го правеше баба“ с използването на природни материали и 
билки, курс по фризьорство и козметика. Ееднодневен курс по въртене на пой с  
Формация за огнени изкуства F.I.M.S. Осигуряване на материали, транспортни разходи, 
храна и възнаграждения. 

- „Елате ни на гости“ – с приятели от училище или квартала в града еднодневна разходка 
на село с  велосипеди,  риболов, игри  с народна топка, волейбол и др. Осигуряване на 
транспортни разходи, храна, възнаграждения. 

 

 
5. ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ 

 
5.1.  Базар „Забравени традиции, живи вкусове“ – СЕЛСКИ МОЛ:  
- планиране, организация и провеждане на 5 издания на базара, съвместно с основните 
партньори по проекта: читалищата "Будителите 2017" и "Св.св. Дамаскин и Онуфрий 
Габровски 2011". 
- осигуряване устойчивост на инициативата с оглед постигане целите на проекта – 
създаване на подкрепяща среда за развитие на семейното фермерство и местното 
производство в малките населени места от региона. 
 

5.1      Продължаване на партньорството с читалище „Дим. Ив. Полянов”,с. Гарван, 
община Ситово -  съвместни участия, празници с населението на територията на 
двете села, инициативи за познаване традициите на родния край и пренасянето им 
в бъдещето 

- Изучаване на традициите на овощарството в двете села на територията на Добруджа и 
Балкана 

-  Кулинарна практика за издирване и пресъздаване на стари рецепти за преработка на 
плодове и кулинарни изделия от тях. 

- Изучаване на обредните практики и реализация на възстановки. 

- Участие на представители на читалището във Фестивал на хляба в Силистренско.  
 

6. СОЦИАЛНА И ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 

6.1 Привличане членове на клуб „Активни граждани на село“ и разнообразяване на 
инициативите 

6.2 Разширяване кръга от доброволци, ангажирани с инициативите на читалището 
6.3 Организиране на съвместни инициативи за почистване и облагородяване на териториите 

на селата от кмествата – пролетно и есенно почистване 
6.4. Кампании за набиране на дарения за: 

- Подпомагане дейностите на читалището и работата по проекти 

- Реализация на социални проекти. 
 
 Осигуряване на устойчивост на  проект „неЗабравено имане “ чрез: 



- Информационна кампания сред населението по биоовощарство и 
зеленчукопроизводство. Подготовка и разпространение на информационни материали.  
 

- Продължаване грижите за дръвчетата, присаждане на калеми, издирване на нови 
сортове, нови доброволци-осиновители и присаждането на калеми. 

 

- Грижи за  терен, собственост на читалището, ограждане, засаждане на овошки с цел 
създаване на сливова градина местни сортове. 
 

7. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ  
 
 1. Осигуряване на устойчивост на проекта „неЗабравено имане“ чрез: 

- организиране на демонстрации и възстановки свързани с традиционни устойчиви 
практики от миналото на населението, с приложение днас на базата на възстановените 
по проекти на читалището: кладенец, кирпичено сушило за сини сливи, традиционна пещ 
за хляб. 
- работа с деца и младежи  
- продължаване на благоустройствените дейности в етно-парка в с. Гарван с цел 
превръщането му в любимо място за отдих, размлчения и усвояване на традиционни 
умения и знания 

- обособяване на демонстрационна зона за производство на пестил. 

 
2. Провеждане на кампания за екологично образование и събиране на 
пластмасови отпадъци за преработка и оползотворяване. 
 

ПЛАН СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ОТ ДЪРРЖАВНА СУБСИДИЯ – 9000 лв 
                                                                                              

 План сметка                                                                   2020    план  

1. Набирателни Кампаниии                                            - 500 лв 

2.  Гарванска Лазярня                                                       -  500 лв                      

3.  „Моето шарено лято“    - работа с децата                  -  500 лв.                    

4.  Партньорски и други проекти                                       - 900 лв 

5. Инициатива „НеЗабравено имане“     -нови д.             -  500 лв  

6.  Устойчивост проект „неЗабравено имане“                  -  200 лв.                    

7. Димитровденски събор                                                  -  500 лв.                    

8. Културно –масова дейност  - други инициативи          -  1900 лв.                                         

9. Командировъчни разходи Детска група и F.I.M.S.        -  1500 лв.                  

10. Възнаграждения за художествени ръководители        -   1600 лв.                   

11. Счетоводно обслужване                                                -   400 лв.                   

12. Разходи за издръжка –ток, вода, консум.                     -   200 лв.                  

13. Ремонт и вътрешно и градинско обзавеждане бази      -  1000 лв.                   

14. Разходи библиотека                                                          - 1500 лв.                   

15. Разх. дейност клуб „Активни гражднани“                         -    300 лв.                  

Всичко за дейност                                                             12  500 лв. 

Всичко за ремонти       и обзавеждане                               1  500 лв.  


