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Читалищата са традиционна и характерна българска културна организация, 

която се заражда през Възраждането, преминава през всички промени на обществото 

ни, съхранена e и се развива според потребностите на различните времеви периоди и 

общности в страната.Читалищата са обществена организация, която е отворена за 

всички членове на общността и се характеризира с общодостъпността на дейностите си. 

Чрез многообразието от продукти, услуги и инициативи в сферата на 

културата,информацията,образованието, социализацията и гражданското общество, те 

се превръщат визключителен фактор за изграждане на общество на знанието, фактор за 

развитие на даденрегион, съдействат за повишаване на качеството на живот и 

субективното благополучие насвоите общности и граждани. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ. 
 

Настоящата Програма за развитие на читалищната дейност в Община Бреговоза 

2020г.еразработена на основание чл. 26а, ал.2 от Закона за Народните читалища, 

съгласно представените от председателите на народните читалища в срок до 10 

ноември 2019г.насоки и предложения за дейностите през новия творчески сезон. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Брегово за 2020 година цели обединяване на усилията за по нататъшно 

развитие и утвърждаване на читалищата като важни средища, реализиращи културната 

идентичност на Община Брегово.Програмата ще подпомогне годишното планиране и 

финансиране на читалищните дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на 

изпълнението им. 

              

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА БРЕГОВО 

ПРЕЗ 2019 г. 
 

1. Брой читалища на територията на Община Брегово. 
 

На територията на община Брегово функционират следните Народни 

читалища (НЧ): 
Народно читалище „Развитие-1897г.”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 
 

Всички читалища в община Брегово съгласно Закона за народните читалища 

(ЗНЧ) са съдебнорегистрирани и са вписани в публичния регистър на народните 

читалища и читалищнитесдружения към Министъра на културата. 
 

2. 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 еднасубсидирана бройка е обвързана съсстандарт, в който са разчетени 

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

читалищата набират средства и отдруги източници - членски внос, културно-просветна 
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и информационна дейност, наеми,дарения, завещания, ползване на земеделски земи и 

др. Основен източник за средства обаче сиостава държавната субсидия, която се 

отпуска на читалищата чрез съответните общинскибюджети. 

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

бъдатфинансирани допълнително над определената субсидия със средства от 

собствените приходи наобщината. Читалищата могат да кандидатстват и по различни 

проекти. 

Стандартът за 2019 г. за една субсидирана бройка в сравнение с предходната 

годинабеше завишен от 134 000 лв. на 161 330 лв.За 2019 година субсидираната 

численост за община Брегово е общо 17 бройки. 
 

Бройките за отделните читалища са както следва: 

 

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. 
 

ІІІ.АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ. 
В община Брегово дейност развиват девет читалища.Всяко населено място има 

функциониращо читалище с изключение на с. Калина. В тях се съхраняват културни 

традиции и серазвива художествена самодейност. Всяко едно читалище има изграден 

самодеен певчески и танцов съставзаизворен и обработен фолклор. За запазване на 

фолклорната традиция читалищата възобновяват ритуали,свързани с различни 

традиционни празници – Бабинден, Трифон Зарезан, Великден, Игнажден и др.Заедно с 

кметските екипи и пенсионерските клубове, читалищата организиратобщоселски 

тържества за отбелязване на различни годишнини. 

Ежегодните културни прояви - традиционните събори и празници 

поддържатдуховния живот в Община Брегово.Те спомагат за изява на постоянно 

действащите групи и индивидуални изпълнители, за приемствеността между 

поколенията и обмяна на добри практики. 

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 

№ по Наименование  Местонахождение Субсидирана Субсидия Субсидия 

  на читалище (община, кметство) численост за 2018 г. за 2019 г. 

ред     за 2019 г. (обща сума) (обща сума) 

1 2 3 4 5 6 

1 НЧ "Развитие"  Брегово 6 46 300 58 330 

2 НЧ "Съзнание"  Връв 1.45 10 000 12 000 

3 НЧ "Светлина"  Куделин 1.2 9 400 10 500 

4 НЧ "Просвета"  Балей 1.2 9 400 10 500 

5 НЧ "Светлина"  Ракитница 1.2 9 400 10 500 

6 НЧ "Просвета"  Косово 1.2 10 000 12 000 

7 НЧ "Светлина"  Делейна 1.3 11 000 13 500 

8 НЧ "Пробуда" Тияновци 1.2 10 000 12 000 

9 НЧ "Просвета"  Гъмзово 2.25 18 500 22 000 

  ВСИЧКО: 

 

17 134 000 161 330 
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читалища и духови оркестри от Северозападна България и страната.Това се превърна в 

ежегоден традиционен празник за Общината. 

 

1. Развитие на читалищните дейности. 
 

 Библиотечно-информационна дейност: 

Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на населеното 

място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на основното 

библиотечно-информационно обслужване на населението. 

Библиотеките са духовнопространство за представяне на културно-

историческото наследство и среда за творчество,креативност и себеизява.Младото 

поколение има своите очакванияза библиотеките – като за модерни добре оборудвани 

центрове за достъп до информация, местаза 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 иобновлението на библиотечния фонд.Диапазонът във 

възрастовите граници на читателите едоста голям, което е и отличителна черта на 

читалищните библиотеки – тяхнатаобщодостъпност. 
 

 Художествено творческа дейност: 

Любителското художествено творчество традиционно е сред приоритетните 

дейности на читалищата. Дейността се развива от всички читалища на територията на 

общината, в различна степен и на различни нива. Читалищната дейност има особено 

значение за опазване на културните традиции и нематериалното културно наследство, 

чрез реализиране на конкретни прояви.  

За реализирането на редица инициативина общинско ниво, се търси подкрепата 

на колективите на образователните институции.Редовно в концертните прояви участват 

колективи от СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, ЦРД, 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 

множествотоформации и кръжоци. Присъствието и участието на хора в активна 

работна възраст сенаблюдава основно в танцовите състави и то предимно 

фолклорни.Всичко товапредопределя и характеристиката на посещаемост на 

читалищата, както и на развитието наотделните форми на любителско творчество. 
 

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРОРИТЕТИ. 
 

Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането иреализацията 

на комплекса от дейности, както и да съдейства за утвърждаване на читалищата от 

община Брегово, като културно-просветни средища с активни 

културни,информационни, социални и граждански функции. 
 

ЦЕЛИ: 

 

 Утвърждаване на читалищата като познато и привлекателно място за местната 

общност; 

 Съхраняване и развитие на местната културна идентичност; 

 Отключване на творческия дух на гражданите и общностите; 

 Достъп до глобалните достижения на културата чрез различни форми – 

фестивали, културни изложения, събори и др.; 

 Читалището като средище и модел за културно многообразие; 

 Насърчаване на трансграничното сътрудничество; 

 Подкрепа и развитие на фестивалите на любителското изкуство. 
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 Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнаване; 

 Осигуряване на свободен достъп до информация. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ: 
 

 Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, музейни сбирки;  

 Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;  

 Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове;  

 Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, 

събори;  

 Социални и младежки дейности;  

 Предоставяне на компютърни и интернет услуги; 

 Разработване и управление на проекти; 
 Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ. 

 

 

V. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

 

Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на 

читалищатана територията на общината предложения за дейност през 2020 година. 

 
 

МЕСЕЦ СЪБИТИЕ ОРГАНИЗАТОР 

ЯНУАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2020г.  

Честване на християнския 

празник Богоявление 

 

 

07.01.2020г. „На Вурдума”  

празнуване на Коледа по 

стар стил 

 

21.01.2020г. 

Ден на родилната помощ, 

Бабинден-български 

обичаи и ритуали 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 
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ФЕВРУАРИ 01.02.2020г. 

21.02.2020г. 

Трифон Зарезан-Ден на лозаря 

 

 

 

 

 
 

14.02.2020г. 

Свети Валентин-изработване на 

картички от деца 
 

18.02.2020г. 

Отдаване на почит към подвига 

на Васил Левски 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Просвета 1928” с. Балей 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

 

 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

 

МАРТ 01.03.2020г. 

Деня на самодееца и 

любителското художествено 

творчество 
 

01.03.2020г. 

Баба Марта – празник  на 

мартеницата 
 

03.03.2020г. 

Национален празник 

 

 

 

 

 

 

08.03.2020г. 

Международен ден на жената 

 

 

 

 

 

 
 

 

22.03.2020г. 

Ден на пролетта 

 

 

 

 

27.03.2020г. 

Международен ден на театъра 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Просвета 1928” с. Балей 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 
 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 
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АПРИЛ 01.04.2020г. 

Ден на хумора и шегата 

 

11-12.03.2020г. 

Лазаровден, Цветница 

 

 

Великденска изложба 

 

19.04.2020г. 

Великден 

 

 

 

 

 
 

м. 04.2020г. 

Седмица на детската книга и 

изкуствата за деца 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Просвета 1928” с. Балей 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 
МАЙ 06.05.2020г. 

Гергьовден 

 

06.05.2020г. 

Поднасяне на венци на 

паметника на загиналите във 

войните гъмзовчани 

 

09.05.2020г. 

Ден на Европа-ден на 

европейските общности 

 

11.05.2020г. 

Национален ден на 

библиотекаря 

 

22-23.05.2020г. 

Фолклорен фестивал 

„Тимошка пролет” 

Десети фестивал на духовите 

оркестри 

 

 

 

 

 

24.05.2020г. 

Ден на българската просвета и 

култура 

НЧ „Просвета 1928” с. Балей 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Просвета 1928” с. Балей 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци  

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 
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ЮНИ 01.06.2020г. 

Международен ден на детето 

 

20-21.06.202г. 

Традиционен празник на  

с. Връв, с. Ракитница и  

с.Тияновци 

 

24.06.2020г. 

Еньовден 
 

06.2020г. 

Тържествено откриване на 

жътвата 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци  

 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 
ЮЛИ 08.07.2020г. 

св. Прокопий - ден на пчеларя 

 

09.07.2020г. Годишнина от 

рождението на Иван Вазов 
 

18.07.2020г. 

Годишнина от рождението на 

Васил Левски 

 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

АВГУСТ 07-10.08.2020г. 

11-ти НСБНТ „Копривщица” 
 

15-16.08.2020г. 

Традиционен празник на  

гр. Брегово 

 

м. 08.2020г. 

Занимания за деца  

през лятната ваканция 

 

м. 08.2020г. 

Участие на колективите  

в национални фестивали 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 
СЕПТЕМВРИ 06.09.2020г. 

Ден на съединението 

 

 
 

 

06.09.2020г. 

РКФФ „От златните ръце на 

баба” 

 

06.09.2020г. 

Традиционен празник на  

с. Гъмзово 
 

22.09.2020г. 

Ден на независимостта на 

България 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 
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ОКТОМВРИ 01.10.2020г. 

Ден на възрастните хора 

 

14.10.2020г. 

Петковден – св. Петка 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

 
НОЕМВРИ 01.11.2020г. 

Ден на народните будители 

 
 

 

 

08.11.2020г. 

Архангеловден 

 

21.11.2020г. 

Ден на християнското 

семейство 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

ДЕКЕМВРИ 06.12.2020г. 

св. Николай Мирликийски 

Чудотворец– Никулден 

 

20.12.2020г. 

Игнажден 

 

 

 

 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

ДЕКЕМВРИ 23-25.2020г. 

Коледни и новогодишни 

празници 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Просвета 1928” с. Балей 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци  

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

  
Съгласно чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 

ежегодно до 31 март представят доклади за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през предходната 

година пред Кмета на общината и Общинския съвет. 
 

 

 

 

Приета с Решение № 37, взетос Протокол №05/28.05.2020г. 

на Общински съвет град Брегово. 
 

 


