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       ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Народните читалища в България имат повече от 155 годишна история. Още през 

1997 година евроексперти разпознаха в читалищата на България уникалния феномен на 

културния и духовен живот във всички населени места на страната. Днес читалищата са 

над 3500 в цялата страна, а читалищните дейци са над 400 000.  

 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. 

 Читалищата се управляват от общото събрание, състоящо се от всички негови 

членове, имащи право на глас. Съгласно чл. 14 (2) от Закона за народните читалища 

решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището. 

  Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи дол 

за 2021 г. е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 26а, ал.2 от Закона за 

народните читалища и въз основа на направените от читалищните настоятелства в 

Община Вълчи дол предложения за дейността им през 2021 година и е съобразена със 

стратегическите документи за развитието на общината. 

 

 

      РАЗДЕЛ І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

В община Вълчи дол до 2019 г съдебно регистрирани  са всичко 17 читалища. През 

2020 г. е  възстановено и читалище  „Христо Ботев- 2020” в с.Метличина.  Всички те са 

вписани и в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. 

Финансирането на читалищата е регламентирано в Закона на народните читалища и се 

осъществява чрез:  

- Държавна субсидия, която за 2021 година за читалищата в Община Вълчи дол е 

229 680 лв. и е за подпомагане на дейността на читалищата, за делегираните от 

държавата дейности за заплати, ремонт, поддръжка, компютърно оборудване и 

художественотворческа дейност и е разпределена, съгласно указанията от 

Министерството на културата към комисиите, съставени съобразно 

изискванията на чл.23 от ЗНЧ. 

- Общинско финансиране,  в размер на 12 000 лв. има само  НЧ „Димитър 

Благоев-1927” гр.Вълчи дол. 

Субсидиите на читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните 

читалища и изработения от Министерството на културата и съгласуван с 

Министерството на финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределяне на общинската 

субсидия за читалищата”. 

 

     

Договор с Община Вълчи дол за отстъпено право на ползване сграден фонд на 

основание чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) за извършване на 

читалищна дейност,  е сключен с НЧ „Димитър Благоев 1907“, гр. Вълчи дол. 

Дарение за  сграда е получило само НЧ „Просвета-1912”, с.Стефан Караджа. 

Всички останали ползват сгради по предназначение, собственост на Община Вълчи 

дол,съгласно Решение № 21 от 18.03.2005 г. на Общински съвет гр.Вълчи дол. 
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Читалищното настоятелство се задължава да спазва всички изисквания на Наредбите на 

Общински съвет – Вълчи дол. 

 

Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура, в 

частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като 

културни центрове, но и като такива на гражданското общество. 

Като цяло читалищата в общината разполагат с добра материална база. В по-голямата 

си част обаче сградният фонд  е остарял и се нуждае от голям обем инвестиции за 

отстраняване на възникнали във времето конструктивни проблеми, прилагане на мерки 

за енергийна ефективност и модернизиране. От осъвременяване се нуждае и 

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

пред които са изправени читалищата в Община Вълчи дол. Възможности за тяхното 

решаване ще се търсят чрез привличане на целеви средства, чрез кандидатстване  по 

оперативни програми. 

 

 

 

    РАЗДЕЛ ІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ 

 Главна цел е утвърждаване на читалищата в община Вълчи дол като културно-

просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански 

функции. 

 Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са 

регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища. 

Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в 

общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез: 

 съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ; 

 възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната 

идентичност; 

 обмен между културите на различните етноси; 

 разширяване на знанията на гражданите; 

 осигуряване на достъп до информация и разнообразен книжен фонд; 

 насърчаване на социалното единство и солидарността между различните 

социални групи; 

 партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в 

частност на културните процеси; 

 

Основни дейности за постигане на приоритетите: 

 уреждане и поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и 

поддържане на електронни информационни мрежи; 

 развиване и подпомагане на любителското художествено творчество – 

музикално, танцово; 

 концерти, чествания и младежки дейности; 

 събиране, съхраняване и разпространяване на сведения за родния край; 

 събиране и съхраняване на предмети от бита, реликви, исторически, 

архитектурни и др. вид експонати. 

   

      

     РАЗДЕЛ ІІІ. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 
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     В изпълнение на Закона за народните читалища, както и на Програмата на Община 

Вълчи дол за развитие на читалищната дейност, тези институции работят в следните 

основни насоки и направления: 

 

1. Библиотечно – информационна  дейност. 

 

     Мисията на читалищната библиотека е да бъде посредник между информацията и 

потребителите в един бързо променящ се свят,  да работи за превръщането й в развит 

културно - информационен център, отговарящ на съвременните потребности на 

гражданите от широка информация, осигуряващ равен достъп  на всички. 

       Дейностите ще бъдат насочени към: 

1.1 Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд. 

1.2  Подобряване работата с читателите – увеличаване броя на читателите и на  

читателските посещения, осигуряване на събираемостта на абонаментната такси. 

1.3  Организиране на мероприятия за честване на исторически събития и 

личности. 

1.4  Провеждане на срещи с автори и литературни четения. 

1.5  Подобряване условията в читалните.  

В своята мащабна културна политика и мисия библиотеките по места ще имат една 

основна цел - чрез всички възможни съвременни форми да разкриват богатството на 

книгата и информацията, да поддържат импулса за разпространение на културни 

ценности. 

Това е една от основните дейности за читалищата като културни институции. Чрез нея 

те се включват в националната мрежа от публични библиотеки у нас и съдействат за  

развитието на обществото, като осигуряват достъп до многобройни и разнообразни 

сфери на знание,  идеи и мнения, и до информация; реализират концепцията за учене 

през целия живот; удовлетворяват потребностите на отделната личност и създават 

възможности за нейното развитие. Изпълнявайки тези функции, читалищата играят 

важна роля за развитието на демократичното общество у нас.  

        През 2020 г. библиотечният фонд на читалищата в Община Вълчи дол наброява 

около 110 950 тома. За 2021г. също се предвижда обогатяването му  чрез закупуване на 

книги от средствата по   читалищните бюджети, изготвяне на проектни фишове за 

книги, предоставени от Министерството на културата, както и дарения. 

   

2. Развитие на любителска художествено-творческа дейност и школи и 

клубове по интереси. 

 

         Една от най-важната и съществена част от дейността на читалищата е грижата за 

развитие на любителското художествено творчество. В тази връзка ролята на 

читалището при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и 

културата по места е незаменима. 

          Активно е участието на художествените колективи на читалищата в местните 

празници и фестивали, което е още едно доказателство, че читалищата винаги са имали 

водещо място в съхранението и опазването на българските културни традиции. 

          Основните акценти в тази насока са: 

           - опазване на фолклора и традиционното народно богатство и създаване на 

условия и възможности за тяхното развитие и популяризиране чрез всички възможни 

форми; 

           - целенасочена работа по възстановяване на празнично-обредния календар и 

местните традиции и обичаи, ритуали, поминък и др.- стремеж към разширяване 

обхвата на създадените тематични празници в общината. 
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           - разширяване на художествено-творческото направление - чрез традиционни 

общодостъпни форми на участие в културния живот на читалището и общината - 

национални и международни прояви. Усилията ще бъдат насочени към търсене на 

различни форми за откриване и изява на творческите заложби у децата и възрастните, 

чрез участието им в читалищните колективи за народни танци, изворен фолклор, 

литературни клубове, детски вокални групи, школи по модерен и класически балет  и 

др. Участниците в любителските формации задоволяват определени свои потребности, 

но те са важна част при формирането на културното пространство в общината. 

        Общината ще продължи да подкрепя читалищата при реализиране на основните им 

дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени със заложените 

културни параметри и постигащи съвременна визия на читалищната дейност. 

Наложително е да продължи диалогът за постигане на добри взаимоотношения между 

читалищата, културните и образователни институти, местните власти, 

неправителствените организации и бизнеса по места за реализиране на съвместни и 

общи програми и проекти. Новите взаимоотношения между читалищата и останалите 

партньори създават условия за тяхната по-голяма самостоятелност и автономност, 

способстват за превръщането им във фактор на обществения диалог. 

          По традиция читалищата в Община Вълчи дол 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 певчески, групи за автентичен фолклор, групи за обработен фолклор, групи 

за обичаи, коледарски групи, лазарски групи и индивидуални изпълнители.  

           В това направление 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 състави, и то предимно фолклорни, а в певческите 

групи са основно хората в пенсионна възраст. 

 

            Читалищата участват активно в културния календар на Община Вълчи дол, като 

предлагат широк кръг от културни дейности – концерти и чествания. 

            Самодейните колективи, който ще работят към читалищата през 2021г. са: 

№ Име на читалище/самодеен колектив Участия, мероприятия и 

изяви на самодейните 

колективи през 2021г. 

1. НЧ „Димитър Благоев -1907“, гр. Вълчи дол 

 Мъжка вокална група „Родолюбие” 1.Празнуване на 

традиционните празници 

от народния календар – 

Бабин ден, Трифон Зарезан 

и др.; 

2.Пролетни празници – 

Лазаровден, Цветница и 

Великден; 

3. Участие в Празника на 

града; 

4. Великденски концерт; 

5. Коледен концерт; 

6. Пресъздаване на обичаи;  

7.Участие в областни и 

национални събори. 

 ЖПФГ „Теменуга” 

 Клуб за български народни танци „Жарава” 

 Школа за народни танци „Пламъче” 



6 

 

2. НЧ „Светлина- 1927“, с. Бояна 

 Женска певческа група за автентичен фолклор 

 

1.Празнуване на Бабинден 

със седянка и общоселско 

веселие. 

2.Отбелязване годишнина 

от обесването на Васил 

Левски с витрина. 

3.Изработка на мартеници 

и изложба с тях. 

4.Изготвяне на табло за  3 

март.. 

4. Лазаруване. 

5.Честване на кръгли 

годишнини на жители от 

селото. 

6. Подготовка и откриване 

на изложба за Великден. 

7.Отбелязване  на първи 

юни –ден на детето с 

витрина и организиране на 

детско парти . 

8. Отбелязване на деня на 

съединението и деня  на 

независимостта на 

България. 

9. Отбелязване на Деня на 

възрастните хора. 

10.Коледна изложба на 

стари традиционни ястия. 

 11.Изработка на коледна 

украса и   посрещане на  

Коледа с децата  от селото. 

  Детска лазарска група  

3. НЧ „Отец Паисий - 1927“, с. Брестак 

 Група за автентичен фолклор 1. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ 

„Бабинден“; 

2. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан; 

3. Отпразнуване на Деня на 

самодееца и Баба Марта; 

4. Честване на 

Международен ден на 

жената; 

5.Отпразнуване на  

Великден  - боядисване на 

яйца с децата; 

6. Тържество по случай 

Деня българската просвета 

и култура и на славянската 

писменост; 

7. Отбелязване на Деня на 

 Коледарска група 

 Индивидуални изпълнители 
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детето; 

8.Участие във Фолклорен 

събор„Стана пее” - гр.Нови 

пазар. 

9. Участие във Фолклорен 

събор  „Край чешмата под 

върбата“ – с. Кайнарджа; 

10.Участие във Фолклорен 

събор „Искри от миналото” 

в гр. Априлци ; 

11.Участие във Фолклорен 

събор „Света Богородица“ 

– гр. Генерал Тошево; 

12. Участие в честването на 

Деня на гр. Вълчи дол; 

13. Участие в  Регионален 

Добруджански събор 

Тервел – гр. Тервел; 

14. Отбелязване на Деня на 

възрастните хора; 

15. Отбелязване на Деня на 

Народните будители – 

среща с писатели от 

региона; 

16. Отпразнуване на 

Празник на селото с 

тържествен концерт в 

салона на читалището ; 

17. Коледно тържество в 

салона на читалището. 

4. НЧ „Изгрев- 1927“, с. Войводино 

 Самодейна женска певческа група 1. Участие в Общинския 

преглед на любителското 

творчество; 

2. Участие в Празника на 

Община Вълчи дол.; 

3.Отпразнуване на 

празника на селото ; 

4. Участие в събори на 

населените места от 

Община Вълчи дол ,  

регионални и национални 

фолклорни изяви; 

5. Организиране и честване 

на традиционните  

празници. 

 Индивидуални изпълнения 

5. НЧ „Наука- 1913“, с. Генерал Колево 
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 Детска група за танци 1. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ 

„Бабинден“; 

2. Разкази и обсъждане 

живота и делата на наши 

бележити писатели; 

3. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан; 

4. Отбелязване на 

годишнина от обесването 

на Васил Левски  с табло; 

5. Посрещане на Баба 

Марта с изработка  на 

мартеници и изложба; 

6. Отбелязване на 

Националния празник на 

България с табло; 

7. Честване на 

Международен ден на 

жената  под надслов ”Да 

закичим майките си с 

цвете” ;  

8. Посрещане на Първа 

пролет; 

9. Отпразнуване на ромски 

празник; 

10. Отпразнуване на 

Международния ден на 

хумора и шегата; 

11. Великденска изложба ; 

12. Отбелязване на Деня 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост; 

13. Отбелязване на Деня на 

детето с организиране на 

детско парти; 

14. Отбелязване на Деня на 

Христо Ботев; 

15. Участие в Общинския 

фолклорен празник ; 

16. Отпразнуване на Деня 

на възрастните хора; 

17. Отбелязване на Деня на 

народните будители; 

18. Коледна изложба на 

стари традиционни ястия ; 

19. Изработка на коледна 

украса и отпразнуване на 

Рождество Христово . 

6. НЧ „Асен Златаров 1937“, с. Генерал Киселово 
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 Група за автентичен фолклор и група за обработен 

фолклор 

Детска лазарска група  

Танцова формация „Искра ‘’ 

1. Отбелязване Деня на 

родилната помощ 

„Бабинден“; 

2. Посрещане на Баба 

Марта с децата от детската 

градина и самодейците, 

изработка на мартеници ; 

3. Отбелязване Деня на 

майката и жената  със 

стихове и песни ; 

4. Лазаруване с децата от 

селото ; 

5. Великденска изложба на 

яйца, козунаци и погачи; 

6. Отпразнуване на 

Празника на селото за 21-

ви пореден път –„ Кръшно 

хоро на мегдана” 

7. Детско шоу с деца от 

детската градина за 1-ви 

юни ; 

8. Участие в Общински 

фолклорен празник; 

9. Отбелязване на Деня на 

пенсионера; 

10. Новогодишна програма 

и посрещане на Дядо 

Коледа ; 

11. Изготвяне на кътове и 

витрини по повод: 

- 170 г. от рождението на  

Иван Вазов; 

- 140 г. от рождението на   

Йордан Йовков; 

- 100 г. от рождението на   

Стефан Дичев; 

 - 95 г. от смъртта на  Гео 

Милев ; 

12. Участие на 

самодейците във 

фолклорни фестивали и 

събори 

7. НЧ „Пробуда-1927“, с. Добротич 

 Детско-юношеска група за песни, танци и сценки -

10 деца 

 

1. Отбелязване на 

Международния ден на 

мира с табло ; 

2. Литературна вечер с 

деца от 4 клас, посветена 

на Апостола на свободата 

 Женска певческа група – 9 жени    
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Васил Левски.Изготвяне на 

табло за живота и делото 

му ; 

3. Традиционно  

отпразнуване на  деня  на 

самодееца, Трифон 

Зарезан, Ден на родилната 

помoщ ; 

4. Ден на мартеницата  

история за народния 

обичай и драматизация на 

приказката „Червената 

шапчица” ; 

5. Отбелязване на осми 

март и Националния 

празник на България Трети 

март  ; 

6. Отбелязване световния 

ден на поезията с децата  - 

четене на стихове ; 

7.Отпразнуване  на 

Международния празник 

на ромите, Международния 

ден на здравето , Деня на 

хумора и сатирата и Деня 

на детската книга. 

8. Изготвяна табло за 

Първи май ; 

9. Среща с децата от селото 

за отбелязване на 

професионалния празник 

на библиотекарите ; 

10. Рецитал за 24 май –

денят на славянската 

писменост и култура ; 

11. Отбелязване на 

Международния ден на 

детето с рисунки, игри и 

състезания с велосипеди ; 

12. Изготвяне табло за 

живота и делото на Христо 

Ботев ; 

13. Отбелязване на Деня на 

Съединението и  Деня на 

независимостта ; 

14. Отбелязване деня на 

българския лекар, деня на 

българската община ; 

15. Програма за Деня на 

народните будители, 

съвместно с ДПГ 

„Огънчета” и ЖПГ „Кина 
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Иванова”  ; 

16. Литературна вечер, 

посветена на  Йордан 

Йовков ;   

17. Коледни и 

новогодишни празници с 

изработка на играчки и 

украсяване на елхата, 

коледуване на младежка 

група от селото. 

8.  НЧ „Никола Йонков Вапцаров- 1928“, с. Есеница 

 Женска певческа група -15  жени 1. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ – 

„Бабинден“; 

2. Среща разговор с  децата 

от селото на тема „Как да 

се държим в обществото” ; 

3. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан; 

4. Литературно –музикална 

вечер с младежите от 

селото на тема  „Вино и 

любов” 

5.Среща разговор с 

учениците за живота и 

делото на Апостола на 

свободата – Васил Левски ; 

6. Изложба на мартеници 

изработени от ученици и 

посрещане на Баба Марта с 

децата от ЦДГ  „Слънце” ;  

7. Отпразнуване Деня на 

самодееца; 

8.Отбелязване на 

Националния празник на 

България; 

9. Отпразнуване на 

Международния ден на 

жената; 

10. Посрещане на Първа 

пролет с населението; 

11. Лазаруване с детската 

група; 

12. Отпразнуване на 

Международния ден на 

ромите; 

13. Отбелязване на 

Международния ден на 

хумора и шегата; 

14. Ловна вечеринка – 

традиция със селата 

Калоян, Изворник, 

 Детска група за лазарски песни – 8 деца 

 Детска група за танци – 10 деца 
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Ст.Караджа и др. 

15.Отбелязване седмицата 

на детската книга и 

изкуство ; 

16. Организиране изложба 

на боядисани яйца ; 

17. Отпразнуване на 

празника на селото – 

Гергьовден;  

18. Поднасяне на венци 

пред паметника на 

загиналите в балканската 

война; 

19. Отбелязване на 

професионалния празник 

на библиотекаря; 

20. Рецитал посветен на 

Деня българската просвета 

и култура и на славянската 

писменост; 

21. Отпразнуване на Деня 

на детето ; 

22. Литературно четене в 

чест на Христо Ботев- 

обсъждане на книгата 

„Немили недраги” 

23. Здравей ваканция – 

откриване лятната работа с 

деца; 

24.  Литературно четене на 

тема”Красивото  в  

творбите на Никола 

Вапцаров; 

25. Отбелязване на Деня на 

съединението с табло; 

26. Отбелязване на Деня на 

независимостта на 

България - беседа с децата; 

27. Отпразнуване на Деня 

на възрастните хора; 

28. Да опазим, съхраним и 

предадем – откриване на 

есенно-зимния творчески 

сезон; 

29. Отбелязване на Деня на 

народните будители; 

30. Отбелязване на Деня на 

християнското семейство; 

31.Украсяване на 

новогодишната елха и 

отпразнуване на Коледно- 

новогодишните празници с 
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населението. 

32.Участие на самодейците 

в събори и фестивали като 

Общински фолклорен 

празник на Вълчи дол, 

„Като жива вода” в 

гр.Суворово, Събор” Пеем 

и танцуване” с.Стефан 

Караджа  и Добруджански 

събор в гр.Тервел. 

9. НЧ „Христо Ботев- 1929“, с. Изворник 

 Женска певческа група - 8 жени 1. Отпразнуване Деня на 

родилната помощ – „Бабин 

ден“ песни, хора и 

постановки; 

2. Среща-разговор с деца 

от селото на тема „Как да  

се предпазим от вируса 

Ковид 19”; 

3. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан; 

4. Отпразнуване Деня на 

самодееца; 

5. Отпразнуване на Баба 

Марта с деца от селото; 

6.Отбелязване на Трети 

март; 

7. Отпразнуване на 

Международния ден на 

жената; 

8. Посрещане на първа 

пролет с населението от 

селото; 

9. Среща разговор с деца от 

селото посветена на Деня 

на хумора и шегата; 

10. Изготвяне на табло за  

дена на Българската армия; 

11. Отбелязване на Деня 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост; 

12. Отпразнуване на Деня 

на детето с  детска 

дискотека; 

13. Лятна работа с децата; 

14.  Участие на детската  

група за танци в 

Общинския празник на 

любителското 

художествено творчество в 

гр.Вълчи дол; 

 Детска група за танци -  10 човека 

Детска група за лазарски песни – 7 деца 

Коледарска група – 7 деца 
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15.  Отбелязване на деня на 

съединението и деня на 

независимостта с табла; 

16. Отпразнуване на Деня 

на възрастните хора; 

17. Откриване на зимна 

седянка; 

18. Украсяване на 

коледната  елха  с ръчно 

изработени от деца играчки 

и  посрещане на Дядо 

Коледа;  

19. Отпразнуване на 

Коледно – новогодишните 

празници с населението; 

20. Участие на 

самодейците в: 

-    Събора „Като жива 

вода”  в гр. Суворово; 

  - Събора „Пеем и 

танцуваме”  в с.Стефан 

Караджа  ; 

- Общински фолклорен 

празник в гр.Вълчи дол ; 

 

10. НЧ „Христо Ботев 1914“, с. Искър 

 ЖПГ 1. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ -  

„Бабинден“; 

2. Отпразнуване на  

Трифон Зарезан и свети 

Валентин; 

3. Рецитал, посветен  на    

Апостола на свободата – 

Васил Левски. ; 

4.Посрещане на Баба 

Марта – изработка на 

мартеници ; 

5. Отпразнуване на Деня на 

самодееца; 

6. Отбелязване на 

Националния празник на 

България; 

7. Отпразнуване на 

Международния ден на 

жената; 

8. Отпразнуване на Първа 

пролет с население от 

селото; 

9. Отбелязване на 

Световния ден на поезията. 

10. Отбелязване на деня на 
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шегата и деня на труда. 

11. Участие на ЖПГ в 

Общински фолклорен 

празник; 

12. Отпразнуване на Деня 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост; 

13. Отпразнуване на Деня 

на Христо Ботев с табло и с 

четене на стихотворения на  

поета-революционер ; 

14. Отбелязване денят на 

независимостта на 

България  и на 

християнското семейство ; 

15. Отпразнуване на Деня 

на възрастните хора; 

16. Изготвяне на табло по 

случай Деня на народните 

будители ; 

17.Отпразнуване на 

Коледно-новогодишните 

празници; 

18. Участие на ЖПГ във 

фолклорни събори ; 

11. НЧ „Христо Ботев- 1920“, с. Калоян 

 Женска певческа група за автентичен фолклор- 14 

участника 

1.Изготвяне табло за 

живота и делото на Христо 

Ботев; 

 2.Среща разговор с млади 

хора от селото, посветена 

на деня на българското 

кино; 

3.Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ – 

„Бабинден“, чества от 1950 

година като традиция; 

4. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан; 

5. Изготвяне на табло 

подготовка на рецитал за 

живота и делото на Васил 

Левски; 

6. Отпразнуване на Деня на 

самодееца; 

7.Отпразнуване  Ден на 

Баба Марта със 

самодейците; 

8.Отбелязване на  

Националния празник на 

България; 
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9.Отпразнуване на 

Международния ден на 

жената; 

10.Отпразнуване деня на 

хумора и шегата; 

11. Среща разговор на 

жените от селото с 

медицинско лице, беседа 

посветена на 

Международния празник 

на  здравето; 

12.Отбелязване 6 май-ден 

на храбростта и 

Българската армия; 

13.Изготвяне на табло, 

посветено на Деня на 

Европа-рецитал;  

14.Отбелязване 

професионалния празник 

на библиотекаря.Среща 

разговор с ученици за 

работата в библиотеката и 

нейната значимост; 

15. Изготвяне на табло,  за 

живота и делото на  Христо 

Ботев, по случай 2 юни; 

16.Отбелязване 

Международния ден на 

младежта. Отбелязва се от 

1999г по решение на ООН;  

17. Изготвяне на табло за 

живота и делото на Св. Св. 

Кирил и Методий, 

посветено на Деня 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост; 

18. Отбелязване на Деня на 

Христо Ботев. Поднасяне 

на венец; 

19. Участие на ЖПГ в 

събора „Пеем и танцуваме“ 

в с. Стефан Караджа; 

20. Изготвяне на табло, 

посветено на Деня на 

съединението; 

21. Среща-разговор с хора 

от селото, посветена на 

Деня на независимостта; 

22. Отпразнуване на Деня 

на възрастните хора; 

23. Отбелязване на Деня на 
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българския лекар. Среща с 

медицинско лица; 

24. Отбелязване на Деня на 

народните будители с 

табло.; 

25. Откриване на 

традиционната седянка, 

посветена на Деня на 

християнското семейство; 

26. Отпразнуване на 

Коледно-новогодишните 

празници с населението на 

селото; 

27. Участия на ЖПГ в 

събори с конкурсен и без 

конкурсен характер. 

12. НЧ „Зора 1928“, с. Караманите 

 Женска фолклорна група „Мъниста“ 1. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ -  

„Бабинден“; 

2.Отбелязване на 172 г. от 

рождението на Христо 

Ботев с изготвяне на 

изложба от книги; 

3. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан –  поздравителен 

концерт и представяне на 

обичая „Зарязване“, 

дегустация на вина 

избиране на „Цар на 

виното“; 

4.Изготвяне табло за 

отбелязване 147г. от   

обесването на Апостола 

Васил Левски ; 

5. Отбелязване на Деня на 

самодееца; 

6.Отбелязване на празника 

Баба Марта с изработка на 

мартеници; 

7. Отбелязване на 

Националния празник на 

България; 

8. Отбелязване на 

Международния ден на 

жената; 

9. Отпразнуване на 

„Тодоров ден“ – 

организиране на кушии и 

други спортни игри и 

състезания; 

10.Лазаруване в селото с 

 Група за лазарски песни 

 Група за коледни песни 
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Групата за лозарски песни ; 

11. Отпразнуване Великден 

с празнични хора с 

населението ; 

12. Участие на ФГ 

„Мъниста” 

 във фолклорен 

празник”Като жива вода „ 

в гр.Суворово. 

13. Отбелязване на 

празника на църквата „Св. 

Св. Кирил и Методий“ – 

участие на ФГ „Мъниста“ с 

празничен концерт; 

14.Честване на  празника 

на  селото ; 

15. Участие на 

ФГ”Мъниста” в ЕАФФ 

„Еврофолк” гр.Велико 

Търново ; 

16. Организиране на 

занимателни игри и 

забавления за децата по 

случай 1-ви юни -  Деня на 

детето; 

17. Изготвяне на табло със 

снимки от живота и 

творчеството на Христо 

Ботев по повод Деня на 

Христо Ботев; 

18. Мероприятия за 

изпълнение на програмата 

за работа с деца през 

лятната ваканция „Моят 

свят в моето населено 

място „ 

19.Участие на ФГ в 

конкурса „С песните на 

Георги Костов” в 

гр.Карнобат, в МФФ 

гр.Трявна,във ФФ 

„Фолклорен извор „ 

с.Царевец, общ.Свищов , 

участие в Общински 

празник на гр.Вълчи дол ,  

във ФФ „От Дунав до 

Балкана” в гр.Борово, 

обл.Русе ; 

20. Отпразнуване на 

Коледно-новогодишните 

празници с населението. 

13. НЧ „Просвета 1926“, с. Михалич 
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 ЖПФГ 1. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ -  

„Бабинден“; 

2. Влюбени и лозари – 

емоции и традиции – 

тържество; 

3. Честване на годишнина 

от обесването на Васил 

Левски. Патронен празник 

на ОУ „Васил Левски“; 

4. Изложба на мартеници и 

картички – саморъчно 

изработени от деца; 

5. Честване на 

Националния празник на 

България. Изготвяне на 

табло; 

6. История и бъдеще на 

празника, все пак да 

подарим цвете – 

общоселски празник; 

7. Пролетта дойде; 

8. Международен ден на 

ромите; 

9. Отбелязване на Деня 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост; 

10.  Отбелязване с 

викторина Деня на детето  ; 

11. Участия на 

самодейните състави в 

събори и фолклорни 

конкурси; 

12. Отбелязване на Ден на 

възрастните хора. 

Поздравителна програма 

към пенсионерите; 

13. Отбелязване на Деня на 

народните будители  ; 

14. Коледно тържество.  

 Детска ромска група за танци до 10 г. 

 Детска лазарска група 

 Детска ромска група за танци до 14 г. 

 Детска група за народни танци 

14. НЧ „Елин Пелин 1927“, с. Оборище 

  1. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ – 

„Бабинден“; 

2. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан; 

3. Изготвяне на тематична 

витрина по повод 

годишнина от обесването 

на Васил Левски; 

4. Изготвяне на тематична 
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витрина по повод 

освобождението на 

България от османско 

робство 

5.Празнуване с жените от 

селото на Международния 

ден на жената; 

6. Изготвяне на тематична 

витрина по повод 

Международния ден на 

книгата; 

7. Организиране на пикник 

сред природата по повод 

„Гергьовден ; 

 8.Изготвяне на тематична 

витрина по повод Деня на 

Европа 

 9.Изготвяне на тематичен 

кът с детски творби по 

повод Деня на детето ; 

10. Изготвяне на кът по 

повод 2 юни - деня на 

Христо Ботев  

11.Отпразнуване на 

Еньовден с беседа за 

билките ; 

12.Събор на селото на „Св. 

Богородица” 15 август ; 

13. Изготвяне на тематичен 

кът по повод Деня на 

съединението на България; 

14. Отпразнуване на Деня 

на народните будители ; 

15.Отпразнуване на 

Коледно-новогодишните 

празници . 

15.  НЧ „Просвета 1912“, с. Стефан Караджа 

 Женска певческа група -10 човека 1.Отпразнуване на деня на 

родилната помощ – 

„Бабинден“; 

2.Отпразнуване  деня на 

Лозаря-Трифон Зарезан; 

3. Отпразнуване на Деня на 

самодееца, съвместно с 

други читалища в 

общината; 

 4.Отбелязване на 

Националния празник на 

България; 

 5.Отпразнуване на 

Международния ден на 

жената; 

 Детска група за танци – 10 деца 
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6.Отбелязване  на първа 

пролет с населението от 

селото; 

7. Подготвяне на рецитал, 

посветен на Деня 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост; 

8.Отбелязване на 2 юни, по 

случай Деня на Ботев  със  

четене на стихове; 

9. Отбелязване на Деня на 

съединението с табло; 

10.Отбелязване на Деня на 

независимостта на 

България; 

11.Вечер на любовната 

лирика, среща разговор с 

младите хора от селото; 

12.Отпразнуване на деня на 

възрастните хора; 

13.Украсяване на 

новогодишна елха   и 

отпразнуване на Коледно-

новогодишните празници с 

ДГ, ОУ и ПГ ЗГС; 

14.Участие на самодейните 

състави в събори и 

фестивали. 

16. НЧ „Възраждане 1920“, с. Червенци 

 Женска певческа група за автентичен фолклор 1. „Банго Васил“ - 

Съвместна работа с ОУ 

„Свети Иван Рилски“; 

2. Отпразнуване на Деня на 

родилната помощ – „Бабин 

ден“; 

3. Отбелязване на Деня на 

пчеларя; 

4. Отпразнуване на Трифон 

Зарезан; 

5. Отбелязване на деня на 

Васил Левски – съвместна 

работа с ОбУ „Свети Иван 

Рилски“; 

6. Отбелязване на Деня на 

самодееца; 

7. Посрещане на Баба 

Марта с децата от ДГ и ОУ 

„ Свети Иван Рилски”  ; 

8. Отпразнуване на 

Международния ден на 

жената; 

 Лазарска група 

 Коледарска група 
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9. Първа пролет; 

10. Отбелязване на Деня на 

хумора и сатирата; 

11. Лазаруване с девойки 

от селото - „Лазаров ден“; 

12. Отбелязване на 

Националния ден на 

библиотекаря – 

отпразнуване в 

Националната библиотека 

„П. Славейков“ гр. Варна; 

13. Участие на ЖПГ във 

Фолклорен събор 

гр.Карнобат; 

14. Участие на ЖПГ във 

Фолклорен събор „Мадара- 

глобален символ на 

България” 

15. Празник на селото – 

„Писнала гайда писана“; 

16. Участие на ЖПГ във 

фолклорен събор в с. 

Александрия, общ. 

Крушари; 

17. Участие на ЖПГ в 

Добруджански фолклорен 

събор „Богородица“; 

18. Участие на ЖПГ в 

Национален фолклорен 

фестивал „Море от ритми“ 

в гр. Балчик;  

19.Честване на 100 г. от 

откриването на Войнишкия 

паметник в селото; 

20. Честване  100 г. от 

създаването на 

читалището. 

21. Отбелязване на Деня на 

възрастните хора; 

22. Участие на 

самодейците във 

Фолклорен фестивал „Като 

жива вода” гр.Суворово. 

23. Отбелязване на Деня на 

народните будители; 

24. Коледуване по 

домовете в селото; 

25. Новогодишно 

тържество с децата от ДГ и 

ученици от ОУ,,Иван 

Рилски’’ . 

26. Коледно-новогодишен 
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празник за селото. 

17.  НЧ „Наука 1907“, с. Щипско 

 Певческа група 1. Отпразнуване на  Деня 

на родилната помощ 

/Бабин ден/ 

2. Празник посветен на 

„Трифон Зарезан“ и „Св. 

Валентин“; 

3. Честване на 

годишнината от 

Освобождаване на 

България от турско 

робство; 

4. Отпразнуване на 

Международния ден на 

жената. 

5. Отпразнуване на 

празника на селото; 

6. Отбелязване на Деня на 

Христо Ботев; 

7. Отбелязване на Деня на 

възрастните хора; 

8. Отбелязване на Деня на 

Народните будители; 

9. Организиране и 

посрещане на Рождество 

Христово и Нова Година 

10. Участие във фестивали 

и надпявания. 

 

        Всички тези формации имат важно значение не само за развитието на 

художественото любителско творчество в общината, но и за социализирането и 

израстването на отделната личност, защото се разглеждат в тясна връзка със 

свободното време на хората, с концепцията за неформалното образование и за ученето 

през целия живот. Безспорен е и техният принос за създаването на естествена среда за 

развитие на културното многообразие и на диалога между етносите.   

 

 

 

3. 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. От една страна съществено участие в този процес има 

активното налагане на глобализираната международна култура, свързана с техническия 

и информационен прогрес, а от друга - уязвимият характер на това наследство, крехко и 

преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на 

изпълнението или при предаване на умението. 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 
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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. Особено популярни са 

възстановките на традиционни обреди и обичаи, свързани с празници от народния 

календар, като Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница и Великден, Гергьовден, Еньовден 

и Коледа.   

 

4. Развитие на културния диалог и обмен 

 

        В динамичния и глобализиран свят, в който живеем, мобилността има важно 

значение както за отделния изпълнител, така и за развитието на местната култура като 

цяло. Тя съдейства за намирането на нови публики, за усвояването и прилагането на 

добри практики, за свободното движение на идеи и за създаването на нови 

партньорства и мрежи.  

         Участници в общия културен обмен на Община Вълчи дол са и читалищата.  

         Запазва се  тенденцията за 2021г. за участие във фестивали, събори и 

надсвирвания в региона и страната и завоюване на  престижни награди и отличия. 

          Читалищата в общината работят с всички слоеве и групи от населението на 

общината без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни 

възгледи и етническо самосъзнание. Особено внимание се  обръща на децата и младите 

хора, а така също и на уязвимите групи сред нас. Разширява се и социалният обхват на 

читалищната дейност, част от която се насочва към малцинствените общности, 

маргинализираните групи, хората с увреждания и др. В изпълнение на своите програми 

читалищата си партнират с всички институции от страната, които работят в областта на 

социалната политика и културата. По този начин читалищата отговарят на 

съвременните условия, в които работят и на нуждите на местната общност. 

         Анализът на  дейността на читалищата в общината показва, че те запазват  своето 

място в обществения и в духовния живот на общината , активно са участвали  в 

изпълнението на програмните документи на Община Вълчи дол, като Общински план 

за развитие 2014 - 2020 г., Общинския план за младежта и др. Така те  съдействат за 

развитието на гражданското общество и за постигането на нашата обща цел - 

превръщането на Община Вълчи дол  в  привлекателно място за живеене и развитие. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В 

ЦЕНТРОВЕ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Включване на културните прояви на читалищата в културния календар на 

Община Вълчи дол 

 Участие на творческите колективи на читалищата  в комплексните културни 

програми на Община Вълчи дол, посветени на националния и официални 

празници, исторически дати и годишнини 

 Предоставяне на открити сцени за участие на деца таланти – възпитаници на 

читалищата  

 Иницииране на заседание на Обществен съвет по култура към Община Вълчи 

дол по проблемите на читалищата 

 

Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на 

читалищата в модерни, многопрофилни и многоцелеви центрове за култура и 

образование на територията на Община Вълчи дол. Предвид широкия спектър от 

дейности, които развиват читалищата и приноса им за обогатяване на  цялостния 
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културен живот,  дейността им допринася за изграждане на ефективна институционална 

мрежа с устойчив характер. 

 

         1. Културен календар. 

           Културните прояви на читалищата  ще се включат в Културния календар на 

общината за 2021 година. 

           Неразделна част от настоящата програма са годишните програми на всяко 

читалище на територията на  Община Вълчи дол за 2021 година, както следва :       

            Приложение №1: Годишна програма на НЧ „Светлина - 1927”, с. Бояна; 

            Приложение №2: Годишна програма на НЧ „Отец Паисий - 1927”, с. Брестак; 

Приложение №3: Годишна програма на НЧ „Д. Благоев - 1907”, гр. Вълчи дол; 

            Приложение №4: Годишна програма на НЧ „Изгрев - 1927”, с. Войводино; 

            Приложение №5: Годишна програма на НЧ „Асен Златаров-1937”, с. Генерал 

Киселово; 

Приложение №6: Годишна програма на НЧ „Наука - 1913”, с. Генерал Колево; 

Приложение №7: Годишна програма на НЧ „Пробуда - 1927”, с. Добротич; 

Приложение №8: Годишна програма на НЧ „Н. Вапцаров - 1928”, с. Есеница; 

Приложение №9: Годишна програма на НЧ „Христо Ботев - 1929”, с. Изворник; 

Приложение №10: Годишна програма на НЧ „Христо Ботев -1914”, с. Искър; 

Приложение №11: Годишна програма на НЧ „Зора - 1928”, с. Караманите 

Приложение №12: Годишна програма на НЧ „Христо Ботев - 1920”, с. Калоян; 

            Приложение №13: Годишна програма на НЧ „Просвета - 1926Г”, с. Михалич; 

Приложение №14: Годишна програма на НЧ „Елин Пелин - 1927”, с. Оборище; 

Приложение №15: Годишна програма на НЧ „Просвета - 1912” с. Стефан 

Караджа; 

            Приложение №16: Годишна програма на НЧ „Възраждане - 1920”, с. Червенци; 

Приложение №17: Годишна програма на НЧ „Наука - 1907”, с. Щипско. 

 

Настоящата Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи 

дол за 2021г. е приета с Решение № ……../………..2020 г. на Общински съвет Вълчи 

дол. 
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