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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В настоящия доклад ще отчетем дейността на читалището през 

2020година.  

         Читалищата се финансират от държавния бюджет с определена сума 

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

и минимална издръжка .Те произвеждат нужен за обществото културен 

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

финансова поддръжка, читалищата трудно ще просъществуват като 

културни центрове. Собствените читалищни приходи, които са минимални 

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

една  субсидирана бройка за тази година беше 10 440 лв., която включва 

заплати, осигуровки и издръжка. 

          

Основните направления в работата на читалището са: библиотечна 

дейност, художествена самодейност и културно-информационна 

дейност. 

 

- Библиотечна дейност: 

         Фонда на библиотеката е  13083 библиотечни документа, в т.ч. книги, 

периодични издания и др.  През отчетния период заети от читатели са 50070 

тома или обръщаемост на фонда 0.39, което е по-добро постижение от 

средното за страната. Ползвателите на библиотеката са 163. Средната 

читаемост е 31,10 т., при 17 за страната, а посещаемостта е 11,04 пъти при 

норматив 10. Книгоосигуреността на жител от фонда е 8,05 т., а на 

потребител 80,25 т. Фонда на библиотеката е пренареден  систематично и е 

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

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

отдели на знанието, като се използва справочния фонд съдържащ 

необходимият брой речници, справочници, енциклопедия, ръководства и 

др. Разполагаме със систематичен каталог. 

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

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

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

 Таксата за ползване на библиотеката и членския внос за читалището 

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



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

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

които не фигурират като отчетни единици ползватели. Библиотеката се 

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

През тази година библиотеката кандидатства за финансиране 

закупуването на нова литература по програма на министерството на 

културата „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 

информираност“ 2020. Получихме финансиране  на стойност 1156лв.   През 

2020 г. са закупени 177  библиотечни документа на стойност –1750.00 лв., 

от дарения са получени 43 б. е. на стойност – 474,00. Отчисленията  са 

правени - 134 

           

- Художествената самодейност е другото основно направление в 

дейността на читалището. 

От месец март 2020г. са спрени репетициите на самодейните състави: ТС 

„Вито хоро“ ,ДТС „Вито хорце“ , ПГ „Средногорка“ и ЛТС „Жулиета 

Попова“, както и работилница „Вълшебни ръчички“ поради епидемичната 

обстановка.  

 

 Началото на 2020г. , ТС „Вито хоро“ взе участие  местни празника: 

 17.01.20г. – Освобождението на гр. Брезово 

 

19.02.20г. – възпоменание по повод гибелта на Васил Левски 

 

14.02.2020 - Празника на виното  

 

 3-ти март - Освобождението на България  

 

 Провеждане на онлайн конкурси. 

 

           След отпускане на мерките, децата от ДТС “Вито хорце “ взеха 

участие във фолклорен фестивал “Дъга над морето“ с. Лозенец на 10.09.20г 

            На 02.10.2020г. НЧ „Отец Паисий 1876“ беше домакин на 10-ти 

национален фестивал „Като звездите“ за деца в неравностойно положение. 

 
  

За поредна година на  първи март се отпразнува деня на самодееца с 

всички самодейни групи.  

Децата от работилница „Вълшебни ръчички“ изработиха мартеници, 

който продаваха на мартенския базар.  

 

 

 



 

Материално-техническата база на читалището е в сравнително добро 

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

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

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

читалището. Необходими са средства за цялостно ремонтиране и 

модернизиране на сградата. 

 

През 2020г се подписа договора за  проект  Ремонт, оборудване и 

обзавеждане  на читалището  по оперативна програма пред МИГ” Брезово-

Братя Даскалови”.  

       Читалищата са форма на обществено разбирателство. Те не само са 

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

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

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

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

периоди . За тях народа е построил с доброволен труд и средства над 2000 

сгради, така е построена и нашата. В днешно време ни крепи надеждата, че 

ще ги запазим и развием за бъдещето и онова време, когато културата ще 

излезе от задния двор на държавата и ще стане лицето на България пред 

Европа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021г                                                 председател : Енчо Колев 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


