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Отчетен доклад 

за дейността на Народно читалище „Светлина -1927” 

с. Чилнов, общ. Две могили, обл. Русе за 2020г. 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

I. Актуално състояние на читалището като център с възможности за предоставяне на 

услуги: 

1. Наименование на читалището:   Народно читалище „ СВЕТЛИНА-1927 ” 

2. Населено място:  ЧИЛНОВ 

3. Брой регистрирани читалищни членове:    

 51  действителни   

   0 спомагателни   

 51  общо 

4. Брой посетители на предоставяни от читалището услуги:  146  броя 

5. Извършена пререгистрация на читалището в определения от ЗНЧ срок: : 06.06.2019 г. 

 /пише се датата на последната/. 

6. Проведени събрания – общи и на настоятелството: 

    1 общо и 

  11  на настоятелството 

II. Административен капацитет 

1. Субсидирана численост на персонала през 2020 г. 

    брой субсидирана численост   -  1 

 брой трудови договори  -  1 

 брой граждански договори – 0 

1.  секретар; образование:  висше- магистър; специалност „Библиотекознание” 

2. Участия на работещите в читалищата в обучения за повишаване на квалификацията, работни 

срещи, дискусии и други форми за развитие на капацитета на служителите.  

І.   Библиотекари: 

Две обучения в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ през ноември: 

1. обучение „Библиотечна документация. Инвентаризация“ - Обучението беше свързано с 

библиотечна документация и отчитане на дейността на библиотеката; извършване на 

инвентаризация – проверка на фонда на библиотеката с прилагане на нормативната база. 

2. обучение „Технологични решения за срещи и събития в интернет среда“- Обучението 

беше насочено към  повишаване  на компетенциите и придобиване на умения от работещите в 

библиотеките за провеждане на събития, срещи, обучения в интернет среда. В условията на 

Ковид -19 се наложи читалищата да променят и адаптират към ситуацията дейностите си, в т.ч. 

провеждане на масови събития. Прилагането на съвременни технологични решения е една от 

възможностите библиотеките да продължат да провеждат срещи в новите условия. 

ІІ. Председател, секретар, счетоводител: 

1. Ангел Георгиев Ангелов- председател  

2. Галя Миткова Додева – секретар,счетоводител. 

3. Наложени санкции на читалището по чл. 31, 32 и 33 от Закона за народните читалища- не.   

 



III. Материална база 

1. Сграден фонд 

      На читалището е  предоставена за безвъзмездно ползване: АКТ № 3744 за частна общинска 

собственост с обща площ  2490м
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  , ул. „Г. Димитров”  с Решение № 87, прието с протокол № 6 

от 29.01.2016г. на Общински съвет – Две могили. 

Помещения: библиотека, читалня, хранилище – 2 броя, кино-салон, голям и малък клуб, мазета. 

Сградата се отоплява на  твърдо гориво. 

      От създаването си, в сградата и извън нея липсва санитарен възел! 

2. Наличие на сграден фонд и/или помещения за читалищна дейност с осигурен достъп за 

хора с увреждания – не. 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 2020 год. 

1. Библиотечно и информационно обслужване 

- Брой на библиотечните единици в библиотечен фонд:     6918  библ.единици 

- Брой на новозакупените книги през 2020 г.:     15 

- Брой дарени книги през 2020 г.:   24 

Дарени книги от : писателите - Мая Дългълъчева, Пенка Маджарова, Даниел Стан; 

издателствата - Просвета, МАГ , Университетско издателство „Св.св. Климент Охридски”. 

- Брой на абонираните за 2020 г. периодични издания:   3 бр. 

- Брой творчески срещи в библиотеката през 2020 г.:     

 Творчески срещи:  

- Среща с писателя Христо Стоянов. 

- Среща със самодейци и ръководството на читалището в с.Паламарца, общ. Попово. 

- Творческа среща със самодейци от с.Реселец, общ. Червен бряг и колеги от общ. Червен бряг. 

 

Тематични: 

-100 год. от рождението на Леда Милева-беседа с деца в библиотеката, индивидуални 

изпълнения на песента „Зайченцето бяло”/05.02.2020/ 

-147 год. от обесването на Васил Левски- с децата осъществихме беседа като темата беше: 

„Прочетохме и научихме много, а утре ще предадем нататък”-за делото и подвига на Апостола. 

В този ден се осъществи и репетицията за 3-ти март./18.02.2020/ 

- Пресъздаване на обичая „Сирни заговезни”, Посрещане на Баба Марта-гости ни бяха децата от 

ДГ „Първи юни”, село Баниска./02.03.2020/ 

- Ден на самодееца-празник в големия клуб на читалището. 

  

Витрини в библиотеката по случай:  

-172 г. от рождението на Христо Ботев/06.01.2020/ 

-142 г. от рождението на един от най-големите поети на 20 век-Пейо Яворов /01.01.2020/ 

-164 г. от рождението на Райна Княгиня-представяне на знамето „Свобода или смърт” в 

библиотеката, което е изработено от местни учители преди години/18.01.2020/ 

-100 год. от рождението на Валери Петров-презентация/22.04.2020/ 

-Ден българската просвета и култура-почит към светите братя Кирил и Методий-закупихме 

уникалния плакат за празника от сдружение „Азбукари”, който беше изложен на входа на 

читалището. 

-Ден на Ботев и загиналите за нашата свобода-витрина с материали за делото му./2.06.2020/ 

 

- Брой читателски посещения през 2020 г. - 1702 

- Брой заета литература през 2020 г.:  - 1043 

2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 

- Брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 

информационни устройства:  

- Компютри с интернет - 3 броя с 1 брой мултифункционално устройство - по програма 

„Глобални библиотеки”.  



- Проектор и екран -  по програма „Глобални библиотеки”. 

 

- Закупена нова техника през 2020 г.: не 

- Осигурен достъп до интернет:   ДА /начин на достъп/  

2019г.- WI  FI 4  EU– по проект на община Две могили трябваше да бъде пуснат 

високоскоростен  и безплатен интернет, но това не се осъществи.  

Читалището заплаща всяка година 240 лв. за интернет, който се ползва в читалнята и който 

осигурява свободен достъп извън сградата  до 100 метра.                                                         

- Наличие на услуга за онлайн обслужване на потребители и брой обслужени потребители 

онлайн през 2020 г.:    

ДА -  в условията на” Ковид-19” онлайн обслужването беше на много високо ниво.  

- Използване на уебсайт, фейсбук или други електронни комуникационни канали за 

популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя: 

- социална мрежа Facebook - отразяват се всички мероприятия на страницата на  

НЧ „Светлина-1927” 

- Русе инфо, Акцент и др. 

- съобщения, обяви, покани  

- вестник „Утро” и др. 

3. Художествени състави за любителско творчество, функционирали през 2020 г. 

            ГИФ  “Чилновски баби” с ръководител  Г. Додева    -  23  участника 

            ДФГ „Светлина”             с ръководител   Г. Додева      -  6 участника 

Лазаруване и Коледуване тази година предвид мерките не се състояха. 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение – клубове, школи, курсове, кръжоци, 

ателиета, студиа, курсове по изкуствата и други области на знанието, културата, науката и 

информационните технологии; издателска дейност и др. 

/Моля, посочете броя и опишете подробно и отчетливо всички образователни форми, които 

читалището е реализирало за отчетния период. Опишете също и броя на привлечените 

участници/ 

1.Занимания през летния период с децата: 

- спортни игри 

- излети  

- рисуване на асфалт  

- апликиране и др. 

2.Индивидуални обучения по компютърна грамотност. 

3. Предпразнични работилници за Баба Марта и  Нова година.  

5. Социална политика на читалището : 

 Читалищното ръководство провежда инициативи със социална и благотворителна насоченост, 

свързани с определени празнични събития от културния календар, дарителска и 

благотворителна дейност по време на първата вълна от Ковид 19.  

   Формиране на толерантно отношение сред населението е много важна наша цел:  

- към националните малцинства, живеещи на територията на населеното място  

- към хората в неравностойно положение /жени и деца, болни, инвалиди/  

     Секретарят на читалището помага и съдейства на жителите от селото при попълване на 

всякакъв вид документи: принтира, сканира, набира информация, изготвя некролози, проверява 

сметки за ел. енергия и много други. 

6. Музейни или етнографски колекции, създаване на нови. 

   В читалището има създадена Етнографска сбирка. Краеведската дейност е много силно 

застъпена , като е насочена към събиране на старинни предмети от бита и сведения за родния 

край. Присъствието и участието на младото поколение и членове на читалището в краеведската 

дейност е широко застъпено.  През 2020г. етнографската сбирка се обогати още повече, което 

може само да ни радва.        

 

 



7. Брой публични прояви и събития, организирани от читалището в населеното 

място/район, които читалището обслужва. 

Условията, в които живеем сега, затрудняват работата на читалищата.Въпреки това, ние по 

всякакъв начин се старахме да запазим  доброто  име на нашето читалище. 

1. „Посрещни читател с библиотечно послание”-мотото ни за началото на 2020г.-публична 

библиотечна инициатива. 

2..”Йордановден”/Богоявление/-съвместно с църковното настоятелство организирахме празника. 

Отслужена беше празнична литургия и водосвет от Отец Емилиян и ритуално хвърляне на 

богоявленският кръст в р.Баниска лом 

3.”Календар за всеки самодеец”- изработен със снимки от участията ни през 2019г. 

4. „Бабинден”-пресъздаване на обичая  Поливане на ръцете” пред 40 жени в големия клуб на 

читалището-празнично веселие и дискотека. 

5. Работилница за мартеници. 

6. „3 март”-национален празник , поднесохме цветя и венци пред  паметника на поручик 

Александър Хомутов, литературна програма. 

7. Международен ден на детската книга и 23 април Световен ден на книгата и авторското право- 

Организирахме онлайн конкурс за рисунка на тема” Моят любим приказен герой”- участваха 37 

деца от различни крайща на страната, имахме участници и от българското училище в Испания.- 

наградени бяха всички деца в различните категории. Благодарим на издателствата, които бяха 

наши партньори,на Регионална Библиотека „Любен Каравелов” за популяризиране на конкурса 

и на община Две могили за материалите по отпечатването на грамотите. 

8. Международен ден на Земята/22април/- отбелязахме празника с излет в гората. 

9. През май месец бяхме домакини и организатори в инициативи и мероприятия по проект 

„Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности на заетост” на Център на 

устойчиво развитие гр.Две могили. За дейностите по проекта ни беше подарена пейка и беше 

изчистен паметника на руския войн в селото. 

10.” Книжка за всеки малък читател”-всяко дете, което посети библиотеката получи подарък. 

11.По повод 170 год. от рождението на Иван Вазов, инициирахме сред населението кампания за 

написване на лична история свързана с родния дом, родния край по темата: „Мил, свиден роден 

край”- книжката я издадохме на 28 септември 2020г. 

12. „Свети Дух”- -съвместно с църковното настоятелство приготвихме курбан за здраве. 

13. „Еньовден”- Телевизия БНТ 1 беше в ранни зори в землището на Чилнов, в пряка връзка 

излъчиха пресъздаване на обичая. Участваха много жени, също така и детската фолклорна 

група.  

14. Ръководството на читалището беше посредник  при осъществяване на дарителски жест от 

чилновченка, която живее в Германия за нуждаещите се хора, изпаднали в затруднено 

положение по време на Ковид 19. 

15. Среща-разговор с Академик Антон Дончев-писател и създател на романа „Време разделно”- 

в РБ „Л.Каравелов”, Русе-подарихме му новата книжка заЧилнов- „Мил, свиден роден край” 

 

8. Участия на ваши художествени състави в общински и регионални, национални и 

международни форуми, събори, конкурси. 

  

 1.  Регионални: 

 - Форум «Училище за бабини занаяти», Жеравна- представяне на  хърцойска носия от село 

Чилнов. 

- Онлайн  кулинарен конкурс «От Дунав до Балкана», гр. Борово. 

- «Златна есен»- празници  в община Червен бряг. – участвахме в с.Реселец. 

- VІ-ти  фестивал на хумора в народното творчество «Който се смее, не старее” 

    2.  Национални:  

- V-ти фолклорен празник в с.Бабово, общ. Слово поле- „Греяна ракия и зелева чорба от 



старовремската софра”-участвахме с песни, хуморески, показ на традиционна тъкан; участие в 

конкурси за греяна ракия и зелева чорба, старовремска софра и най-гиздава мома.Нашето  

участие беше излъчено в предаването”Фолклорна трапеза” по телевизия Евро фолк и телевизия 

КИС13. 

- Първи онлайн конкурс „Селският двор-традиция и съвремие” – Паламарца. 

- Национален онлайн фестивал „Фестивал на кешкека и народните умения”, село Радилово, общ. 

Пещера. 

- ІІ-ри национален фолклорен събор „Фолклорно домино”, с. Горна Росица, община 

Севлиево. 

- Участие в национален конкурс „Български фолклорни мотиви” от ателие Адриана Роберт-

представяне на хърцойска носия. 

 - Първи национален младежки форум Арнаудови срещи” - Русе, който се състоя в РБ 

„Л.Каравелов”-поканени бяхме от ръководителите на проекта „Теренна фолклористика в 

Чилнов” от Кристина Димитрова.Изследването което се състоя през 2018г. в Чилнов и 

издаването на книгата” Народни песни в село Чилнов, Русенско” бяха представени от млади и 

талантливи деца от Музикалното училище.    

 3. Международни: 

- Участие в Международен фолклорен фестивал „Цветна плетеница”. 

- МФФ «Фолклорни нюанси», Слънчев бряг. 

9. Получени отличия и награди от участия : 

1.  От празника в с.Бабово, общ. Сливо поле- грамоти, награди и плакет. 

2. Международен фолклорен фестивал „Цветна плетеница”-грамоти. 

3. Трето място в раздел „Поминък”, категория „Традиция”  от конкурса „Селският двор-

традиция и съвремие”. 

4. Златен медал, купа, плакет и награди от МФФ „Фолклорни нюанси”. 

5.Приз на фестивала и грамота от „Фестивал на кешкека и народните умения”. 

6. Почетен медал, плакет, грамоти и награди от  фолклорен събор „Фолклорно домино”, с. Горна 

Росица. 

7. Получени отличия  от VІ-ти  фестивал на хумора в народното творчество «Който се смее, не 

старее”, Паламарца, община Попово 

- 1 място и златен медал в Раздел : Словесен хумор- за „Боилки” 

- 3 място и бронзов медал в Раздел:  Народно пеене. 

10. Проекти, реализирани през 2020 г. 

Като основен бенефициент:     

- Спечелен проект до Министерството на културата - „Българските библиотеки-

съвременни центрове за четене и информираност” –обновяване на библиотеки с нова 

литература на стойност 906,81 лв.- закупихме нова литература 

 

- Одобрен  проект до Министерството на културата за допълнителна субсидирана 

численост в дейност „Художествено-творческа дейност”. 

11. Проекти, чиято реализация продължава през 2021 г-. - не 

 

12. Участията ни в различни форуми, фестивали и събори бяха повод на опознаем и обикнем по-

силно нашата  Родина- Батошевски манастир, пещера Проходна, Каменните къщи, Национален 

пещерен дом, Фестивал на тиквата в Севлиево и др. 

   Условията, в които живеем сега  затрудняват работата на читалищата.Въпреки това, ние 

не загърбихме традициите и нямаме право на това. По един или друг начин успяхме да 

отбележим празниците, когато имаше възможност участвахме във фестивали,конкурси и 

др. Оцелели се през вековете и сега ще оцелеем! 

 

 



 

 

 

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

НАЛИЧНОСТ КЪМ 01.01.2020Г.    3 298.86 лв. 

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА 2020 г.        14 027.86    лв., в т.ч.:   

1. Субсидии: 

2.1. Субсидия от държавния бюджет  10440 

2.2. Субсидия от местния бюджет (общинско дофинансиране) 0 

2.3. Получени други бюджетни средства (от проекти и др.) 906.81-проект  

2. Други приходи   

3.1. Приходи от допълнителна стопанска дейност и/или наеми 2581.05-рента 

3.2. Приходи от парични дарения и/или спонсорство 0 

3.3. Приходи от членски внос 100         

3.4. Други 0 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ за 2020 г., 14 533.62 лв. в т.ч.: 

 

 1. Разходи за заплати и осигуровки 10 129.41 

 2. Разходи за книги и абонамент 584.20 

 3. Разходи за стопанска издръжка  1108.57 

 4. Разходи за материали и външни услуги 1174.63 

 5. Разходи по проекти 906.81 

6. Други 630 

   

 

НАЛИЧНОСТ КЪМ 31.12.2020 ГОД.  2 793.10  лв. 

 

 

 

 Дата:  25.01.2021г.                                                                   Председател на 

                                                                                             читалищно настоятелство:……………….. 

                                                                                                                                    /Ангел Ангелов/ 

                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА  

НЧ „ СВЕТЛИНА – 1927, СЕЛО ЧИЛНОВ, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

ПРЕЗ 2021 г.  

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: Народно  читалище „ СВЕТЛИНА-1927” 

с. Чилнов 

Брой жители на населеното място: 434,   313 /реални/ 

Брой читалищни членове: 51 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 

1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд -    7163 б.ед. 

1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2021г.  – по проект-75 б.ед. 

1.3. Брой на абонираните за 2021 г. издания -  3     бр. - вестници  

1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката   17  /витрини,  литературни утра,  

        уроци по библиотечно - библиографски знания за ученици, литературни четения/ 

1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното 

обслужване през 2021 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските 

посещения: 

- обогатяване на библиотечния фонд  

- провеждане на срещи с деца от детската градина в Бъзовец и Баниска на различни 

теми с образователна цел 

 - прилагане на добри практики за участие в проекти 

 - обучения на граждани в компютърна грамотност 

 - организиране на забавни игри, обучения и събития в читалнята на библиотеката 

 - съдействане за изготвяне на документи за работа, търсене на работа онлайн и др. 

 - организиране на инициативи с доброволци с цел привличане на още такива. 

 

2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване: 

2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други 

съвременни информационни устройства  
- Компютри с интернет - 3 броя с 1  брой мултифункционално устройство  - по програма 

„Глобални библиотеки”. /презентации, изготвяне на курсови работи и реферати, обяви, покани, 

автобиографии, некролози и др./ 

- Проектор и екран, доставени на 13.06.13г. по програма „Глобални библиотеки”. 

2.2. Осигурен достъп до интернет -  ДА /какви/- Два броя компютри за потребители. 

От 2019г. имаме Свободна WiFi зона по спечелен проект WiFi4EU на общината. 

2.3.Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно 

обслужване  - не 

2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на 

информация по зададени от потребителя параметри -   не 

                                                                                                

2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой) -   ДА 

Тук отчитането е невъзможно, поради това че са чести въпросите  както по телефон, 

скайп и имейл, така и чрез соц. мрежи. 

2.6. Дигитализация на фондове - НЕ 

2.7. Използване на уебсайт, фейсбук или други електронни комуникационни канали за 

популяризиране на библиотечните услуги –  /описание/ 

Фейсбук – група НЧ „ Светлина-1927”,село Чилнов  
- вестник „Утро” 

- Ruseinfo.net, Akcent.bg. Arena media 

- листовки, обяви 

- alle.bg 



- nchsvetlina1927.wordpress.com 

2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение - НЕ 

2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на 

библиотечно-информационното обслужване през 2020 г.  

- бихме желали да  закупим  специализиран софтуерен продукт за библиотечно 

обслужване. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които 

читалището ще поддържа през 2021 г. 

Група за изворен фолклор «Чилновски баби» 

Лазарска группа 

Коледарска група 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 

 1. Индивидуални обучения по компютърна грамотност. 

2. Групово обучение на деца по основни компютърни умения през лятната ваканция. 

3. Творческо лято. 

4. Ваканция в библиотеката- образователни игри и апликиране. 

5. Планирани нови образователни форми през 2021 г. 

 не 

      

6. Планирани нови форми на любителското творчество през 2021 г. 

 не 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2021 г. 

Богата етнографска сбирка в читалището, която се поддържа и обогатява. 

 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в 

седалището му: /кратко описание на мероприятията през 2021г. – само в 

населеното място/ 

Януари – Йордановден- хвърляне на кръста в р. Баниски лом. 

Януари – Бабинден 

Февруари -Васил Левски и патриотизма в днешното поколение – библиотечно 

мероприятие, викторина. 

Февруари -Творческа работилница за изработване на мартеници 

Март- Честване деня на самодееца. 

Март - Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Ал. Хомутов. 

Март -Международен ден на жената –осмомартенско веселие. 

Април -„Играй, играй Лазаре”- лазаруване. 

Април -Цветница – пускане на венчетата в реката. 

Април -Пролетни традиции и обичаи-вечери на българския фолклор, разучаване на 

песни и обичаи. 

Април - Грижата за Земята – най добрата инвестиция за нашето бъдеще. Конкурс за 

рисунки, беседа 

Май -Посрещане на приятели-самодейци от други общини. 

Юни - Отбелязване Международния ден на детето. Конкурс за рисунка на тема „Моето 

село Чилнов”. 

Юни -Седмица на детската книга-запознаване на децата от детската градина и 

учениците до 4 клас  с работата на библиотеката и нейното значение. 

Юни -Ден на Ботев и загиналите за свободата на България-презентация 

Юни -„Свети Дух” – курбан в църквата 

Юни -„Еньовден” – събиране на билки в ранни зори и изготвяне на кът с билките от 

района на селото. 

Юли - Спортен празник. 

Август - Забавно лято-творческа работилница. 

Август - Трети „Празник на плодородието”. 

Ноември - Ден на народните будители – беседа с децата до 7 клас, презентация. 



Ноември - Ден на християнското семейство – традиции и обичаи, кулинарна изложба 

Ноември -187 год. от рождението на Любен Каравелов- беседа с децата в 

библиотеката. 

Декември – Коледуване 

Декември -Коледно-новогодишен празник. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 

- ФФ „Жива вода”, с. К. Върбовка 

- Събор на хърцоите, с. Кацелово 

- Трети празник на плодородието, с. Чилнов и др. 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, 

конкурси 

- Фестивал на етносите, с. Батишница 

- Фестивал в Словения през пролетта. 

- МФФ «Фолклорни нюанси», Слънчев бряг и др. 

 

 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2021 г. 

няма 

12. Планирани за разработване през 2021 г. нови проекти  

- за обогатяване на библиотечния фонд – „Библиотеките – съвременни центрове за 

четене и информираност” 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

 

   1. Субсидирана численост на персонала   - 1  щатна бройка 

 

  1 бройка  -  административен секретар  -  образование висше/магистър 
С влизането  в сила  на Закона за обществените библиотеки се въведе изискването за 

професионална квалификация на персонала, назначаван в общинските и читалищните 

библиотеки, като на вече работещите в обществените библиотеки, които нямат библиотечна 

квалификация, беше даден  гратисен период до 2016 г. да придобият такава.  В тази връзка 

през 2016г., секретарят на читалището премина курс за професионално обучение по 

професията „библиотекар”, специалност „библиотекознание” в  Център за професионално 

обучение  към Алтернативи за гражданско развитие ООД гр. Русе. 

Секретарят е едновременно библиотекар, касиер, деловодител, счетоводител, 

ръководител на групи и хигиенист. 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? 

ДА 

- обучения, организирани от РБ «Любен Каравелов» Русе 

- обучения, организирани от фондация «Глобални библиотеки» България  

- обучения, организирани от РЕКИЦ –Читалища- Русе 

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка  - да 

2. Състояние на сградния фон 
Обща разгъната площ – 530 м.кв.: 

- заемна – 50 м.кв., 

читалня - 24 м.кв.  
- киносалон – 330 места  

Като съществен проблем на материално - техническата база в читалището се отчитат липсата: 

на санитарен възел,недостатъчно осветление в читалищния салон, стара и изгнила дограма, 

влага в приземните етажи и др. 

 

 



 

 

 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2021г. 

1. Очаквани приходи от проектно финансиране: 1200-проект -книги                            

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, 

помещения, земя и др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 2500   лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: не 

4. Планирани приходи от членски внос: 100 лв. 

 

 

 Дата:   06.10.2020 г.                      Председател на читалището: А. Ангелов 

                                                                          

                                                                                                    /.............................../ 

 

 

 

 

 

 


