
План - програма 2021г 

 

№ 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 2021 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 2021 г. ще се осъществява чрез 

финансиране от: 

- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ; 

- Общинско финансиране – културен календар на Община Брезово за 2021 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. 

  

 

 
 


