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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 в изключителен фактор за изграждане на общество на знанието, фактор за 

развитие на даден регион, съдействат за повишаване на качеството на живот и 

субективното благополучие на своите общности и граждани. 

 

І. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРОРИТЕТИ 
 

 Настоящата програма има за цел подпомагане организирането и реализацията 

на комплекса от дейности, както и оказване на съдействие за повишаване активността 

на читалищните ръководства, с цел създаване на благоприятна творческа среда за учене 

през целия живот за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните 

читалища, както и активизиране обмена на информация между Община Брегово и 

останалите културни институти. 
 

1. 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 науката, изкуството и 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; 

 Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнаване; 

 Осигуряване на свободен достъп до информация. 
 

2. 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. 

 

II. ФИНАНСИРАНЕ 

1. Субсидирана численост на персонала и общ бюджет на читалищата през 2020г. 
 

На територията на община Брегово функционират девет читалища: 

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 1928” с. Ракитница 
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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 съдебно регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните 

читалища и читалищните сдружения към Министъра на културата. 
 

Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на община 

Брегово се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия. Субсидираната 

численост за читалищата в община Брегово за 2020 год. е 17,9 субсидирани бройки, 

като стандартът за една субсидирана бройка е в размер на 10 498.32 лeва. 

Общата субсидия за бюджетната 2020г. беше в размер на 187 920.00 лева /сто 

осемдесет и седем хиляди деветстотин и двадесет лева/. Разпределението на средствата 

се извършва от Комисия за разпределяне на субсидията за читалищата на територията 

на община Брегово, за организиране и провеждане на читалищната им дейност, в която 

участват всички председатели на читалища, назначена със заповед на кмета съгласно 

разпоредбите на чл.23, ал.1 от ЗНЧ. 

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. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
Развитието на читалищната дейност в община Брегово ще продължи в 

изпълнението на следните основни дейности. 

 

1. Поддържане и обогатяване на библиотечната дейност в читалищните 

библиотеки: 

 Осигуряване на библиотечно - информационно обслужване на хората от 

съответните населени места, предоставяне на компютърни, интернет и др. 

услуги;  

 Провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и 

млади автори;  

 Събиране и разпространяване на знания за родния край;  

 Организиране на културно – масова дейност с различни целеви групи /деца, 

ученици, граждани и др./;  

 Закупуване на нова литература, ежедневници в зависимост от интересите на 

читателите;  

 Опазване, поддържане и обогатяване на съществуващата материална база;  

 Организиране на кътове и изложби свързани с бележити дати на личности и 

събития от местен, регионален и национален характер;  

 Организиране на празненства, чествания, юбилеи и младежки дейности.  

 

 

 

 



Читалищна дейност – Община Брегово 2021                                               Страница 4 

 

 

2. Културно – масова дейност:  

 Осъществяване на културният календар на читалището;  

 Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните 

мероприятия;  

 Участие в културните мероприятия на общината;  

 Честване на официалните и традиционни празници, сборове, годишнини и 

юбилеи;  

 Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и 

популяризирането на местни традиции и обичаи.  

 

3. Художествено-творчески дейности. 

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 повишаване на художествено – творческите постижения на любителските 

състави и индивидуални изпълнители, да се ползва помощ от специалисти;  

 Създаване на нови съвременни форми на любителското творчество, отговарящи 

на интересите на младото поколение и осигуряване на условия за тяхното 

развитие;  

 Да се стимулира активно, участието на читалищните състави в общински, 

регионални, национални и др. култури прояви.  

 

4. Подобряване финансовото състояние на читалищата чрез:  

 Осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни 

средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални 

изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;  

 Увеличаване броя на членовете на читалището;  

 Членски внос;  

 Проекти и програми;  

 Дарения и спонсорства;  

 Наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.  

 

5. Обучение и квалификация:   

 Участия на щатните работници в семинари, обучения и др., свързани с 

повишаване квалификацията им по основните читалищни дейности и работа по 

проекти. 

 

ІV. СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 Настоящата Програма е разработена съгласно чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища и е с продължителност до 31 декември 2021 год.  

 Неразделна част от програмата е Приложение № 1 – предложенията за дейност 

на народните читалища на територията на община Брегово през 2021г.  

 

 

Приложение №1 

 

V. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на 

читалищата на територията на общината предложения за дейност през 2021 година. 
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МЕСЕЦ СЪБИТИЕ ОРГАНИЗАТОР 

 

ЯНУАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2021г.  

Честване на християнския 

празник Богоявление 

 

 

07.01.2021г.  

„На Вурдума”-празнуване 

на Коледа по стар стил 

 

21.01.2021г. 

Ден на родилната помощ, 

Бабинден-български 

обичаи и ритуали 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

 

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 „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

01.02.2021г. 

14.02.2021г. 

Трифон Зарезан-Ден на лозаря 

 

 

 

 

 
 

 

14.02.2021г. 

Свети Валентин-изработване на 

картички от деца 
 

 

18.02.2021г. 

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 
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МАРТ 

 

01.03.2021г. 

Деня на самодееца и 

любителското художествено 

творчество 
 

 

01.03.2021г. 

Баба Марта – празник  на 

мартеницата 
 

 

03.03.2021г. 

Национален празник 

 

 

 

 

 

 
 
 

08.03.2021г. 

Международен ден на жената 

 

 

 

 

 

 

03.2021г. 

Пресъздаване на стар български 

ритуал „Ферту” – варене на 

царевица и жито 

 

22.03.2021г. 

Ден на пролетта 

 

 

 

 

 

27.03.2021г. 

Международен ден на театъра 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

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 „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 „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 
 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 
 

 

 

 

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 

 

 

АПРИЛ 

 

24-25.04.2021г. 

Лазаровден, Цветница 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 
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МАЙ 

 

02.05.2021г. 

Великден 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2021г. 

Гергьовден 

 

06.05.2021г. 

Поднасяне на венци на 

паметника на загиналите във 

войните гъмзовчани 

 

05.2021г. 

Пресъздаване на стар 

български ритуал „Ънсорацъ” 

 

09.05.2021г. 

Ден на Европа-ден на 

европейските общности 

 

11.05.2021г. 

Национален ден на 

библиотекаря 

 

05.2021г. 

Регионален фолклорен 

фестивал 

„Тимошки ритми”, 

Фестивал на духовите 

оркестри 

 

 
 

 

 

 

24.05.2021г. 

Ден на българската просвета и 

култура 

 

05.2021г.  
Традиционен празник на 

с. Куделин 

 

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 „Просвета 1928” с. Балей 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

 

 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

Община Брегово 

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 „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 
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ЮНИ 

 

01.06.2021г. 

Международен ден на детето 

 

 

 

02.06.2021г.  

Ден на Ботев  

 

19-20.06.2021г. 

Традиционен празник на        

с. Връв, с. Ракитница и  

с.Тияновци 
 

06.2021г. Еньовден 

 

06.2021г. Пресъздаване на 

стар български ритуал 

„Зажънване” - тържествено 

откриване на жътвата 

 

06.2021г. 

145 години от Тимошкото 

въстание 

 

26-27.06.2021г. 

Традиционен празник на        

с. Делейна 

 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 
 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци  

 
 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 
 

 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

 

 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

 

ЮЛИ 

 

09.07.2021г. Годишнина от 

рождението на Иван Вазов 
 

18.07.2021г. Годишнина от 

рождението на Васил Левски 

 

07.2021г.  

Фестивал на народното 

творчество 

 

07.2021г.  

Занимания с деца през лятната 

ваканция 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 
 
 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

 

 

 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци  

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 
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АВГУСТ 

 

08.2021г. 

11-ти НСБНТ „Копривщица” 
 

10.08.2021г. 

Празник на с. Косово 

 

15.08.2021г. 

Празник на гр. Брегово 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

08.2021г. 

Участие на колективите  

в национални и международни 

фестивали 

 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

 

Община Брегово 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

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 „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

  

СЕПТЕМВРИ 

 

06.09.2021г. 

Ден на съединението 

 

 
 

 

 

06.09.2021г. 

Традиционен празник на  

с. Гъмзово 
 

22.09.2021г. 

Ден на независимостта на 

България  

 

09.2021г. 

РКФФ „От златните ръце на 

баба” 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 
 
 

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1930” с. Куделин 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

 

 

ОКТОМВРИ 

 

01.10.2021г. 

Ден на възрастните хора 

 

 

 

 

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Светлина 1928” с. Ракитница 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 
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НОЕМВРИ 

 

01.11.2021г. 

Ден на народните будители 

 

 

 
 

 

 

 

21.11.2021г. 

Ден на християнското 

семейство 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

НЧ „Просвета 1927” с. Косово 

НЧ „Светлина 1927” с. Делейна 

НЧ „Пробуда 1927” с. Тияновци  

НЧ „Просвета 1928” с. Гъмзово 

 

НЧ „Развитие 1897” гр. Брегово  

НЧ „Съзнание 1927” с. Връв 

 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

20.12.2021г. 

Игнажден  
 

 

 

23-25.2021г. 

Коледни и новогодишни 

празници 

 

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 

 

 
 

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 № 73, взето с Протокол №11/27.11.2020г. 

на Общински съвет град Брегово. 

 


