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ВЪВЕДЕНИЕ: 

 
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни 

сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Съгласно Закона за 
народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В тяхната дейност могат да 
участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и 
религиозни възгледи и етническо самосъзнание.  
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 2019 
година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на 
направените от читалищата в Община  Завет предложения за дейността им през 2018 година и 
е съобразена със стратегическите документи за развитие на община  Завет. 
 

Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за развитие 
на местната култура в Община Завет и България. 
 
 

РЕСУРСИ - АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ: 
 

В Община Завет са регистрирани 7 читалища в Регистъра на народните читалища в 
Министерството на културата. За 2019 година те са субсидирани с държавна субсидия в 
размер на 218 270 лв., за 23 броя субсидирана численост. 
 

Средствата за читалищата се разпределят при спазване на Закона за народните 
читалища и разработеният „Механизъм за разпределение на общинската субсидия за 
читалищата”.  
 
  Освен чрез делегираните държавни средства, читалищата имат възможност за 
допълнително финансиране  от собствени приходи: рента, наеми, дарения, членски внос, 
такси, билети. 
 

В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни, конкурси, тематични 
срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, празници, обичаи и 
други. 
 
 
 
 

  



 
Читалищата в Община Завет имат своите конкретни достижения в : 
 
·        съхраняването на националните традиции и идентичност; 
·        превръщане на библиотеките в център на духовно и информационно средище; 
·        привличане на самодейци с различен социален статус  и възраст; 
·        привличане на допълнителни източници за финансиране; 
·        създаване на международни  културни връзки. 
 
Постигнатото в читалищната дейност е базата за решаването на проблемите свързани с  
 
·        привличане на млади читалищни членове; 
·        нов тип мениджмънт; 
·        обогатяване на библиотечния фонд; 
·        поддръжка и ремонт на материално-техническата база. 
 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ: 
 
Цел:  
 
Утвърждаване на читалищата в Община Завет като културно-просветни средища с активни 
културни, информационни, социални и граждански функции. 
 
Приоритети: 
 
1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Завет за осъществяване на основните им 
дейности и приложението на съвременни форми на работа придаващи съвременна визия на 
читалищната дейност. 
-    Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни и танци. 
-    Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество  и завоюваните 
позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади хора, като важен 
фактор за насърчаване на социалната промяна. 
 
2.     Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено  значими сфери. 
 
- Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно 
осигуряване  чрез ускорено навлизане на информационните технологии. 
-  Засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и формирането на 
активно гражданство. 
 
-       Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество  и партньорство с общината, с 
културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за реализиране 
на съвместни програми и проекти. 
-      Установяване на трайни и ползотворни международни контакти. 
 
3.     Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база . 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДЕЙНОСТИ 
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ЧИТАЛИЩАТА 

 
 
№ по 
ред 

Дейности Срок  Отговорник 
Необходими 

финансови средства 
І. Библиотечна  дейност 

1. 
Уреждане и поддържане на 
обществени библиотеки. 

Постоянен читалищата Собствени средства 

2. 
Обогатяване на библиотечния 
фонд 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Мероприятия за повишаване на 
читателския интерес – 
представяне на нови книги, 
срещи-разговори, литературни 
четения, изложбени кътове с 
книги и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

4. 

Предоставяне на компютърни и 
интернет услуги за 
населението. 

Постоянен Читалищата в 
с.Острово, 
с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

Собствени средства 

ІІ. Художествена самодейност 

1. 

Развиване и подпомагане 
дейността на съществуващите 
самодейни групи, клубове и 
кръжоци. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Разкриване на нови форми на 
любителско творчество. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Участия във фестивали, 
конкурси, събори на общинско, 
регионално и национално ниво. 
 

По график Читалища  
 
 
 

Собствени средства 

4. 
Съхраняване и популяризиране 
на местните обичаи и традиции 
от българския фолклор. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

ІІІ. Повишаване на квалификацията и надграждане на знания 

1. 
Участия в обучения и срещи, 
организирани от външни 
организации. 

По график Външни 
организации 

Собствени средства 

2. 
Повишаване квалификацията на 
служителите  в читалищата.  

Постоянен  Читалища  Собствени средства 
 

ІV. Културни и образователни мероприятия 

1. 

Организиране и провеждане на 
мероприятия, свързани с 
общински, регионални и 
национални празници. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Чествания на бележити дати и 
годишнини по читалища: 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. Трети март  
/тържествен концерт / 

март Читалища, 
Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
4. Международен ден на ромите  април "Рома "Завет, Средства от 



/ концерт /  Читалищe 
гр.Завет, Община 

общинския бюджет 

5. Великденски концерт  април Читалища, 
Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
6. Селищен празник - с. Сушево май Читалище - 

Кметство 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

7. Ден на славянската 
писменост и култура  

/ концерт / 

май Читалища, 
Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
8. Селищен празник - 

с.Брестовене 
юни Читалище - 

Кметство 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

9. Първи - юни  
/ концерт в гр.Завет / 

юни ДГ,Община Средства от 
общинския бюджет 

10. Селищен празник - с.Прелез август Читалище - 
Кметство 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
11. Селищен празник – гр.Завет 

 
август Читалища, 

Община 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

12. Концерт за празника Рамазан 
байрям 

юли Читалища, 
Община 

Средства от 
общинския бюджет 

13. Селищен празник - с. Острово септември Читалище - 
Кметство 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
14. Селищен празник - с. Веселец септември Читалище - 

Кметство 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

15. Селищен празник - с. Ив. 
Шишманово 

октомври Читалище - 
Кметство 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
16. Ден на българската община октомври Община Средства от 

общинския бюджет 
17. Ден на народните будители  

/ концерт / 
ноември Читалища - 

гр.Завет, 
Училища,Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
18. Концерт по случай Курбан 

байрам  
септември Читалища - 

гр.Завет - Община 
Средства от 

общинския бюджет 
19. Концерт по случай Коледа  декември Читалища - 

гр.Завет, Община 
Средства от 

общинския бюджет 
20. Новогодишни мероприятия декември Читалища – 

гр.Завет, Община 
Средства от 

общинския бюджет 
21 . Международен фолклорен 

фестивал 
август Читалища – 

гр.Завет, Община 
Средства от 

общинския бюджет 
VІ. Разработване и реализиране на проекти 

1. 
Участие в проекти на 
Министерството на културата 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Разработване на проекти и 
кандидатстване по програми 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

VIІ. Партньорства и популяризиране на дейността 

1. 

Създаване на партньорства с 
други културни организации, 
клубове, училища и детски 
градини, НПО, медиите, 
бизнеса и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. Популяризиране на Постоянен Читалищата Собствени средства 



образователни и културни 
прояви в местните медии. 

     
 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА. 
За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента на активност на 

бенефициентите Планът ще бъде достъпен чрез сайта на общината.  
За постигане на максимална публичност по плана се предвижда осигуряване на 

информация за Плана на всички заинтересовани страни от отговорни  служители в общинска 
администрация  община Завет. 
 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ : 
 

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, 

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 и събития, 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 към получаване на нови знания; реализирането на разнообразни и 

иновативни инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот в общината; 

усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори врата 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 в съвременни информационни центрове като привлекателно място за 

хората. Така програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на 

настоящето и надеждата за по-добро бъдеще. 

 
 
 
 
 
 
 

ЕРСИН ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
Програмата е публикувана на интернет страницата  на Община Завет на 04.02.2019 г. 


