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Народните читалища са юридически лица с нестопанска дейност, традиционни, 

самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и 

държавни културно-просветни задачи, съгласно Закона за народните читалища. Съществен 

е приносът на народните читалища за съхранение и развитие на духовните ценности, за 

разнообразна културна дейност и за развитие на населените места.  

В Община Брегово народните читалища /9 на брой/ развиват дейност в населените 

места, съхраняват богатите духовни традиции и реализират разнообразни културни прояви. 

Читалищата са част от културната инфраструктура на град Брегово. 

Активно е взаимодействието на Община Брегово с народните читалища, които 

участват във всички общински прояви от културния календар. Те се утвърждават като 

съвременни културно-информационни центрове в населените места, представят своята 

дейност на национални и международни фестивали и популяризират културните традиции 

на Община Брегово. 

 

На територията на община Брегово функционират следните Народни читалища (НЧ): 

Народно читалище „Развитие 1897” гр. Брегово  

Народно читалище „Просвета 1928” с . Балей 

Народно читалище „Светлина 1930” с. Куделин 

Народно читалище „Съзнание 1927” с. Връв 

Народно читалище „Светлина 1928г” с. Ракитница 

Народно читалище „Просвета 1927” с. Косово 

Народно читалище „Светлина 1927” с. Делейна 

Народно читалище „Пробуда 1927” с. Тияновци 

Народно читалище „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

Субсидирана численост на персонала и общ бюджет на читалищата през 2019 г. 

 

Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата 

дейности. Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана 

численост, като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени 

средства за заплата, осигуровки и веществена издръжка. В съответствие със ЗНЧ 

читалищата набират средства и от други източници - членски внос, културно-просветна и 

информационна дейност, наеми, дарения, завещания, ползване на земеделски земи и др. 

Основен източник за средства обаче си остава държавната субсидия, която се отпуска на 

читалищата чрез съответните общински бюджети. 

Съгласно чл. 22 (2) от ЗНЧ с решение на общинския съвет читалищата могат да 

бъдат финансирани допълнително над определената субсидия със средства от собствените 

приходи на общината. Читалищата могат да кандидатстват и по различни проекти. 

За 2019 година субсидираната численост за община Брегово е общо 17 бройки. 

Бройките за отделните читалища са както следва: 

 

          № по Наименование  Местонахождение Субсидирана Субсидия 

  на читалище (община, кметство) численост за 2019 г. 

ред     за 2019 г. (обща сума) 

1 2 3 4 6 

1 НЧ "Развитие"  Брегово 6 58 330 

2 НЧ "Съзнание"  Връв 1.45 12 000 

3 НЧ "Светлина"  Куделин 1.2 10 500 

4 НЧ "Просвета"  Балей 1.2 10 500 

5 НЧ "Светлина"  Ракитница 1.2 10 500 

6 НЧ "Просвета"  Косово 1.2 12 000 

7 НЧ "Светлина"  Делейна 1.3 13 500 

8 НЧ "Пробуда" Тияновци 1.2 12 000 

9 НЧ "Просвета"  Гъмзово 2.25 22 000 

ВСИЧКО 

  17 161 330 



Съгласно чл. 26 от Закона за народните читалища, настоятелствата изготвят отчет за 

приходите и разходите, който се приема от Общото събрание. Отчетът за изразходваните от 

бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището. 

Така разпределени бюджетите на НЧ са крайно недостатъчни. Средствата се 

изразходват главно за заплати и осигуровки на заетите в НЧ щатни бройки. За издръжка 

(ел.захранване, телефон, вода и др.) са останалите средства. 

Материалната база навсякъде се нуждае от ремонт. В по-голямата си част сградният 

фонд, който те помещават, е строен през миналия век и се нуждае от голям обем 

инвестиции за отстраняване на възникнали във времето конструктивни проблеми, 

прилагане на мерки за енергийна ефективност и модернизиране. Главните проблеми са в 

покривните конструкции, където има течове. От осъвременяване се нуждае и техническата 

база на читалищата. Именно с това са свързани и основните проблеми, пред които са 

изправени читалищата в Община Брегово.  
 

За ремонт на читалища от списъка за лимитни капиталови вложения през 2019г. е 

предоставена субсидия в размер на 52 000 лв., както следва: 

1. НЧ „Развитие” гр. Брегово – 18 000 лв. 

2. НЧ „Просвета” с. Балей – 10 000 лв.  

3. НЧ „Светлина” с. Делейна – 5 000 лв. 

4. НЧ „Просвета” с. Гъмзово – 10 000 лв. 

5. НЧ „Пробуда” с. Тияновци – 4 000 лв. 

6. НЧ „ Просвета” с. Косово – 5 000 лв. 

 

С тези средства са ремонтирани покривите конструкции на НЧ, но става ясно, че с 

толкова ограничени средства не може да бъде извършен цялостен ремонт и проблемите 

отново се появяват. Със субсидията, която е предоставена на НЧ в размер на 161 330 лв.  е 

невъзможно да се извършат каквито и да било ремонти. 

Възможности за тяхното решаване се търсят чрез привличане на целеви средства по 

оперативните програми през настоящия програмен период.  

 През 2019г. НЧ " Развитие 1897", град Брегово изпълни спечелен проект на стойност  

381 626,94 лв. Проектът е "Ремонт и оборудване на НЧ "Развитие 1897", финансиран от 

Държавен фонд „Земеделие” чрез подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

Целта на проекта е, чрез ремонти, подновяване и модернизация на помещенията да 

засили обществената роля на читалището като традиционен културен и образователен 

център в Община Брегово, и да създаде подходяща работна среда за дейностите на 

читалището, което ще бъде в полза на цялото общество на Община Брегово. 
 

В изпълнение на Закона за народните читалища, както и на Програмата на Община 

Брегово за развитие на читалищната дейност през предходната календарна година тези 

институции са работили в следните основни насоки и направления: 

 

Библиотечно-информационна дейност. 

Библиотеките са духовно пространство за представяне на културно-историческото 

наследство и среда за творчество, креативност и себеизява. Младото поколение има своите 

очаквания за библиотеките – като за модерни добре оборудвани центрове за достъп до 

информация, места за социални комуникации и култура. 

Читалищните библиотеки в общината се различават по обема библиотечни 

документи, посещаемост и брой на читателите. По своята същност това се определя от два 

основни фактора – местонахождение на библиотеката и читателите, които тя обслужва, 

както и наличието и обновлението на библиотечния фонд. Диапазонът във възрастовите 

граници на читателите е доста голям, което е и отличителна черта на читалищните 

библиотеки – тяхната общодостъпност. 

 



През 2019г. библиотечният фонд на читалищата в община Брегово наброява 85 800 

библиотечни документи. Общият брой на читателите възлиза на 487, а регистрираните 

посещения в библиотечно-информационните центрове са 4938. Прави впечатление фактът, 

че сред посетителите преобладават читателите в учаща се възраст – ученици, след които се 

нареждат хората от третата възраст и читателите в активна възраст.  

През изминалата година читалищните библиотеки са предоставили на своите 

потребители и информационни услуги - библиотечно-библиографски услуги, беседи и 

консултации, както и on-line услуги за улесняване на читателските търсения и презаписване 

чрез facebook, skype, e-mail. В медийното пространство те публикуват периодично и 

информация за значими събития, личности и теми.  

В съответствие със Закона за обществените библиотеки, НЧ „Развитие - 1897” гр. 

Брегово развиват дейност, като съдействат за повишаване на образователното ниво, 

продължаващото образование, качеството на живот, социалната интеграция и 

разширяването на електронния достъп до информация. Проведени са организирани срещи с 

деца от детската градина за запознаване с правилата на ползване на библиотечния фонд, 

както и с интересни книги от детския отдел, обогатен със спечелен през последните години 

проект.  

Библиотеките към читалищата в селата Гъмзово, Тияновци, Косово и Връв 

продължават да се развиват, като информационен център за доставяне и извършване на 

услуги за населението.  

Участие по програма „Рестарт”, за подпомагане на културни институции, читалище 

„Съзнание 1927” с. Връв е получило 5 броя компютърни конфигурации.  

Дарения от частни лица: 

 300 тома литература е получило НЧ „Съзнание 1927” с. Връв; 

 НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово книги и абонамент за 1 година на вестник 

„Хоби фермер”; 

 36 тома литература НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница.   

Един от големите проблеми на читалищните библиотеки е поддържането на 

актуални колекции. За поредна година повечето читалищни библиотеки нямат абонамент 

на специализирани вестници и списания, които да са в областта на икономиката, 

философията, педагогиката, екологията и др. Качеството на библиотечно-информационното 

обслужване зависи от обогатяването, организацията и управлението на библиотечните 

фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с читателските търсения, 

потребности, интереси и наличните финансови средства.  

 

Развитие на любителското художествено творчество, школи и клубове по интереси.  

 

По традиция читалищата в Община Брегово са основното място за развитие на 

любителското творчество. В тях съществуват и развиват дейност различни по своя обхват 

любителски формации. В голямата си част това са основно фолклорни състави – танцови и 

музикални ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи и духови оркестри. 

Засилен интерес се наблюдава и към школите по български народни танци, етнография и 

приложни изкуства, бродерия, както и към клуб фотография. През последните години към 

читалищата функционират и летни занимални.  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв, библиотечният екип и доброволци при библиотеката 

проведоха „Лято в библиотеката-2019”. С интерактивни игри децата съумяват да развият 

способността да се изразяват през очите на близкия до него приятел. Проведен конкурс за 

фотография, рисунка и калож. Всеки ден от работната седмица през ваканционните дни 

библиотеката разполага със своя програма за летни занимания, свързани с ученето през 

целия живот и разнообразяване свободното време на учениците. 

Летни занимания за деца и възрастни бяха проведени и към читалищата в с. Гъмзово 

и с. Тияновци, съобразени с всички възрасти и интереси – книжки и игри за деца и ученици, 

както и запознаване с местните традиции и фолклор. Посещение на местности и 

забележителности в селото и района, творческо ателие за малки и големи. 

 

 



 

Към НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово - функционира певческа група с художествен 

ръководител и танцов състав от деца, младежи и възрастни. Хората се играят по 

оригиналната мелодия на Мартин Фърнев, запазена с годините традиция на читалището. 

Певческата група разполага с разнообразен репертоар от възрожденски, патриотични, 

народни, влашки песни и стари шлагери. 

По отношение на възрастовия показател се забелязва тенденцията на основно 

присъствие на младото поколение – предимно деца и младежи в учаща се възраст. 

Присъствието и участието на хора в активна работна възраст се наблюдава основно в 

танцовите формации, и то предимно фолклорни, а в групите за изворен фолклор и стари 

градски песни са основно хората в пенсионна възраст. 

За реализирането на редица инициативи на общинско ниво, се търси подкрепата на 

колективите на образователните институции. Редовно в концертните прояви участват 

колективи от СУ „Св.Св. Кирил и Методий”,  Център за работа с деца, ДГ  „Детелина “ и 

ученически духов оркестър “ Иван Бърдаров “. Съвместно с тях се организират тържества и 

изложби на бележити дати.  Децата и учениците са почти изцяло основното ядро на 

множеството формации и кръжоци.  

 

Опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство. 
 

В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен 

извор на идентичност. За съжаление обаче голяма част от неговите ценности, като 

музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са 

застрашени от изчезване. Ето защо от особено значение е да се поддържат и насърчават 

носителите на това нематериално културно наследство, за да могат те да продължат да 

практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите поколения. 

В този смисъл важно значение има дейността на читалищата, които от една страна са форум 

за общуване между различните поколения, а от друга - реализират конкретни проекти и 

прояви. За запазване на фолклорната традиция читалищата възобновяват ритуали, свързани 

с различни традиционни празници – Бабинден, Трифон Зарезан, Великден, Игнажден, 

Коледуване и др. Заедно с кметските екипи и пенсионерските клубове, читалищата 

организират общоселски тържества за отбелязване на различни годишнини. 

Ежегодните културни прояви - традиционните събори и празници поддържат 

духовния живот в Община Брегово. Те спомагат за изява на постоянно действащите групи и 

индивидуални изпълнители, за приемствеността между поколенията и обмяна на добри 

практики. Самодейните състави са основните участници в провеждането на културните 

прояви и събития от празничния календар на читалищата, както и от културния календар на 

община Брегово. 

През 2002 година бяха възстановени традиционните културни празници               

“Тимошка пролет”. В тях участват всички читалища на принципа на размененото 

гостуване. От 2008г. в рамките на Тимошката пролет се провежда и Фестивал на духовите 

оркестри.  Финалната вечер се провежда в гр. Брегово в навечерието на Деня на славянската 

писменост и култура, където със свои изпълнения участват всички читалища и духови 

оркестри от Северозападна България и страната. Това се превърна в ежегоден традиционен 

празник за Общината.  

През изминалата година много от читалищата са участвали в местни, регионални, 

национални и международни събития. С изявите си читалищата са допринесли за 

развитието и обогатяването на културния живот в населеното място, за утвърждаване на 

националното самосъзнание, отчитане и съхранение богатството на местната и етническа 

култура. 

 

 

 

 

 

 



 

Като по-значими през годината могат да бъдат посочени следните участия и изяви: 

 

 Участие в международен проект „Живи човешки съкровища” в гр. Видин и Четате-

Румъния -  НЧ „Съзнание 1927” с. Връв, НЧ „Просвета 1927” с. Косово и НЧ 

„Просвета 1928” с. Гъмзово. 

 Национален фолклорен фестивал „Ехо от Северозапада” в с. Сухаче - НЧ „Просвета 

1928” с. Гъмзово с две първи места и два златни медала за певческия и танцов 

състав. 

 Фолклорен фестивал на „Влашката-румънска песен и танц” в с. Антимово - НЧ 

„Просвета 1927” с. Косово, получиха диплома за най-автентична носия. 

 Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор” с. Царевец, общ. Свищов - 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв, спечелени два златни медала за автентичност в 

танцовото и певческото изкуство, грамоти за спечелените две първи места и 

дипломи за участие. 

 Регионален кулинарен фестивал „От златните ръце на баба”, организиран и проведен 

за първи път от НЧ „Съзнание 1927” с. Връв, участие на 9 бр. читалища от обл. 

Видин и 70 души индивидуални участници. 

 VI-ти Международен фолклорен фестивал „Дунавци пее и танцува” гр. Дунавци 

участие имат,  НЧ „Просвета 1927” с. Косово, НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово, НЧ 

„Светлина 1927” с. Делейна и НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци. 

 X-ти Международен фолклорен фестивал „Гергьовден в Антимово-2019” -  участие 

са взели НЧ „Просвета 1927” с. Косово, НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци, НЧ 

„Съзнание 1927” с. Връв и НЧ „Светлина 1927” с. Делейна. 

 Съвместна изява на самодейните колективи на НЧ „Светлина 1930” с. Куделин и НЧ 

„Пробуда 1927” с. Тияновци в с. Гъмзово по случай Националният празник 3-ти 

март. 

 Участие на НЧ „Просвета 1927” с. Косово в 47-ми Международен фестивал 

„Крайнски обичаи” в Щубик Република Сърбия. 

 НЧ „Съзнание 1927” с. Връв бяха домакини в гостуването на международната 

доброволческа инициатива „Зелени колоездачи”. Гостите бяха запознати с 

традициите на селото, предметите от бита и народните песни.  

 Участие на НЧ „Светлина 1927” с. Делейна в Международен фолклорен фестивал 

„Гергьовден” с. Буковче Република Сърбия. 

 Международен фолклорен фестивал на виното - Роглево Република Сърбия – 

участие от НЧ „Светлина 1927” с. Делейна. 

 

 

Изводи:  
Отчитаме, че постигнатото не е малко. Може и има възможност да се работи за още 

по-добри резултати. Утвърждава се мястото на читалището, като обществено-значима 

институция със собствен принос в полза на гражданите. Ръководствата и екипите да 

продължават да работят за разширяване кръга от партньори с културни институти, както и в 

посока на подобряване на предлаганите услуги, с цел привличане на нови потребители. 

Можем да бъдем силнии, да си бъдем полезни само когато сме заедно и се обединим, 

защото културата не познава граници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА  

В ОБЩИНА БРЕГОВО 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Богато културно-историческо наследство; 

 Сграден фонд; 

 Голям библиотечен фонд; 

 Развита  художествена самодейност; 

 Наличието на субсидии и допълнително   

финансиране;  

 Юридическа самостоятелност;  

 Подкрепа от Общината чрез допълнително 

субсидиране и финансиране на културни прояви; 

 Активна работа на самодейните колективи, участие 

на местни, регионални, национални и 

международни фестивали;  

 Организираните по общини фолклорни  събори и 

фестивали дават сцена на всички читалищни 

състави; 

 Читалищата са в основата на културния календар 

на общинината;  

 Достъп до информация чрез интернет за 

възможности за външно финансиране.  

 Необходимост от ремонт на покривните 

конструкции, залите и сцените на 

читалищата по селата, оборудвнето им с 

технически средства; 

 Физически и морално остаряла литература; 

 Слабо развито партньорство с местния 

бизнес – за предоставяне на услуги и 

спонсорство; 

 Силна зависимост от външно финансиране; 

 Не се спазва механизмът за разпределение 

на годишната субсидия; 

 Недостатъчни средства за абонамент и 

закупуване на нова литература; 

 Липса на средства за закупуване на 

компютърна техника. 

  

 

 

 

Препоръки: 

 Да се търси въможност за дооборудване на читалищата в селата с комуникационни 

средства – компютри, сценична техника и мултимедия и осигуряване на интернет 

връзка; 

 Читалищата да разнообразят дейността си – основно самодейни състави, и 

постепенно да се превърнат в информационни центрове за местната общност; 

 Да се продължи организирането на обучителни семинари за повишаване 

квалификацията на читалищните кадри – като библиотечни работници и за 

разработка и управление на проекти, съвместно с РЕКИЦ “Читалища” – Видин, 

Регионална библиотека и други обучителни организации; 

 Общината да използва възможностите предлагани от оперативната програма за 

развитие на селските райони за решаване на проблемите на сградния фонд; 

 Предвид големите възможности, които предоставя програмата за трансгранично 

сътрудничество България – Румъния общината да продължи  да включва читалищата 

като партньори при реализация на проекти за културен обмен; 

 Да продължи съвместната работа между Община Брегово и РЕКИЦ “Читалища” - 

Видин при организиране на обучения на читалищни дейци, регионални областни 

срещи на читалищата, презентиране на положителни читалищни практики и 

решаване на читалищни проблеми; 

 Насърчаване сътрудничеството между читалищата чрез включване в Сдружение 

„Видински фонд „Читалища” с цел да се създаде работеща областна мрежа за обмен 

на информация, знания и опит; 

 Общинското ръководство да въведе като основен принципа на проектното 

субсидиране на дейността на читалищата. 

 

 

 

Приет с Решение № 53, взето с Протокол №07/30.07.2020г. 

на Общински съвет град Брегово. 
 

 

 


