ДОКЛАДИ
за дейността на читалищата в община Елена през 2018 година
Докладът за дейността на читалищата от община Елена отчита изпълнението на
дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община
Елена, разработена в изпълнение на чл. 26а (2) от Закона за народните читалища (ЗНЧ)
и изготвена на базата на внесените отчети за дейност и изразходване на финансови
средства през 2018 година от всички 19 читалища в общината.
Основните направления и приоритети в читалищната дейност в община Елена са
регламентирани и произтичат от ЗНЧ, общинската културна политика, осъществявана
на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Календар на
културните събития и чествания за 2018 година.
Държавната субсидия за 2018 год. е на стойност 142 375 лв. за 17 субсидирани бройки
при държавен стандарт 8375 лв. и общинска субсидия в размер на 8376 лв. Субсидиите
за читалищата от община Елена за 2018 год. са разпределени от комисия, съставена от
представители на всички читалища в община Елена при строго спазване на Закона за
народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с
Министерство на финансите и НСОРБ Механизъм за разпределение на общинската
субсидия за читалищата. От други източници на финансиране са привлечени средства
от наеми, дарения, членски внос и проекти.
В Община Елена се получиха отчети за дейност и изразходваните от бюджета средства
през предходната година от 19 читалища.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена през 2018 г.
Основни аспекти:
1. Организация на читалищната дейност;
2. Читалищни състави и дейности;
3. Финансово и стопанско състояние;
4. Изводи и перспективи за бъдеща дейност.
I. Организация на читалищната дейност:
Читалищното настоятелство, което работи през 2018 г., беше преизбрано на редовно
общо - отчетно-изборно събрание на 1 март 2018 г., и е в състав: Димитринка Иванова Председател и Членове: Иванка Ганчева, Йордан Минчев, Йордан Цончев, Иванка
Сиракова, Румяна Стефанова, Татяна Бонева.
Проверителна комисия: Диана Кардашева - Председател, и членове: Румяна Антонова и
Евдокия Уколова.
Секретар на читалището е Ирина Люцканчева, която от месец май 2017 г. е в отпуск по
майчинство.
От септември месец 2017 г. е назначена Сибел Мехмедова на длъжността „Организатор
на читалищната дейност“.
В организационната си и практическа работа настоятелството се ръководи от Устава на
читалището и Закона за народните читалища, както и от решенията на Общото
събрание от 01 март 2018 год.
За отчетния период настоятелството проведе шест заседания.
Обсъжданите въпроси бяха основно финансово - стопански, както и организационно творчески. Всички заседания са протоколирани.
Членовете на настоятелството работиха отговорно, като за по-голяма оперативност и
публичност, на заседанията на настоятелството, бяха канени членовете на
проверителната комисия и касиер - счетоводителя.
През 2018 година читалищните членове бяха 171. Членският внос е 2,00 лева.
Стандартът за 2018 г. е 8 375 лв. за 1 щатна бройка.
Субсидираната численост на читалището е 7,25 бройки, разпределени както следва:
Секретар, домакин, корепетитор, хигиенист, „Организатор на читалищната дейност“ по 1 бройка, ръководители на състави - 4 бр. по 0,25 от щатна бройка, касиер счетоводител - 1 бр. по 0,50 от щатна бройка, други хонорувани ръководители и
изпълнители на външни услуги по граждански договори - ръководители - 6 бр.,
изпълнители на външни услуги - 2 бр.
Всички служители и ръководители изпълняваха задълженията си и поставените им
задачи съобразно изискваното и възможностите си.
ІІ. Читалищни състави и дейности:
1. СЪСТАВИ:
В момента към Читалището работят 9 самодейни състава, клубове и формации с над
150 участника:
1. Женски битов хор с ръководител Георги Петров - 16 участника.
2. Вокална група „Незабравими мелодии“ с ръководител Севдалин Янков - 11
участника.
3. Хор „Полифония“ с ръководител г-жа Полина Михайлова - 18 участника.
4. Клуб за автентични народни хора „Самодиви” - 3 групи, ръководител Траяна
Стоянова - 60 участника.
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5. Театрален състав - 10 участника.
6. Балетна формация „Виктори“ с ръководител г-жа Виктория Славчева - 40 участника.
7. Танцов състав „Балканджийче“ - 3 групи, ръководител г-жа Йорданка Грънчарова участници - 50 деца.
8. Детска група „Радост“ с ръководител г-жа Румяна Стефанова и децата от Детска
градина „Радост“.
9. Кино клуб „Георги Георгиев - ГЕЦ“, организиран от домакина на Читалището
Христо Йорданов.
1. ДЕЙНОСТИ: Освен традиционните тържества като Великденски и Коледни
концерти, самостоятелни концерти на съставите, читалището в беше организатор,
съорганизатор и домакин на редица изяви, участия:
 Постановката „МНИМИЯТ БОЛЕН“ на ДТ „Рачо Стоянов“ – гр. Габрово;
 Представлението „Не на мястото си“ – на ученика Марсел Марсо Герасим
Дишлиев;
 Робин Кафалиев и Латинка Петрова в „Любовта, това съм аз“ на
Драматичен театър „Антон Страшимиров“ – гр. Разград;
 „Любов с гръмотевици“ и Христо Гърбов – постановка на Драматичен
театър „Сава Стоянов“ – гр. Русе;
 „Михал Мишкоед“ на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – гр. Габрово;
 Среща с писателя Захари Карабашлиев и представяне на книгата му
„Хавра“;
 Празник на самодееца и Баба Марта;
 Благотворителен концерт за подпомагане лечението на Георги Попов от гр.
Елена;
 Пътуващ кино фестивал „Странници“;
 Балетен гала спектакъл „Пътуване във времето“ на Балетна академия
Марян;
 Великденски концерт;
 Втори фолклорен фестивал „Веселие в Елена“;
 „Балканът пее и разказва“ – гр. Елена;
 „Празник на шарената черга“ в село Блъсковци;
 Фестивал на надеждата;
 Първо надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце“;
 Празник на еленския бут;
 Празник на мекицата – с. Блъсковци;
 Събор на с. Беброво;
 Празничен юбилеен концерт – 155 години Читалище „Напредък“ – гр.
Елена.
Участия извън община Елена:
 Битов хор в III – ти Национален преглед на любителските народни хорове и
групи за обработен фолклор „Ганчо Михов“ – с. Първомайци на 31-ви март
2018 г.
 Танцов състав „Балканджийче“ в Международен фолклорен фестивал
„РАЗИГРАНО ОРО“ – 2018 – гр. Охрид, Република Македония;
 Детски танцов състав „Балканджийче“ и Балетна формация „Виктори“ в
Международен фолклорен фестивал „Раховче“ – 2018 г. в гр. Горна
Оряховица;
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Женски битов хор и Танцов състав „Балканджийче“ в Национален
фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ – 2018 г. в с. Царевец, община
Свищов;
Вокална група „Незабравими мелодии“ и Женски битов хор в Дванадесети
музикален фестивал на градската и шлагерна песен „Ех, любов, любов“ –
гр. Обзор, област Бургас;
Клуб за автентични народни хора „СамоДиви“ в Национален фолклорен
фестивал „Море от ритми – 2018 г. – гр. Балчик;
Вокална група „Незабравими мелодии в Седми фестивал на старата градска
песен „Да попеем по съседски“ 2018 – гр. Костенец, община Костенец;
Клуб за автентични народни хора „СамоДиви“ в Национален фолклорен
фестивал „Сандански пее, заиграва – Пирина разлюлява“ – 2018 г. – гр.
Сандански.

Награди:
 Национален преглед на любителските народни хорове и групи за обработен
фолклор „Ганчо Михов“ с. Първомайци – медал за 1-во място на Женски
битов хор;
 Осми Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ – с. Царевец,
обш. Свищов – Женски битов хор – медал за 2-ро място, ТФ
„Балканджийче – медал за първо място и Награда на сдружение
„Фолклорен извор“ 200 лв.;
 Международен фолклорен фестивал „Разиграно оро“ – гр. Охрид,
Република Македония – Сертификат на ТФ „Балканджийче“;
 ХII Музикален фестивал „Ех, любов, любов..!“ – гр. Обзор, област Варна –
плакет на ВГ „Незабравими мелодии“;
 Национален фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва – Пирина
разлюлява“ – 2018 г. – гр. Сандански - Клуб за автентични народни хора
„СамоДиви“ – специалната награда на Неврокопска митрополия.
На сцената на читалището изяви имаха СУ „Иван Момчилов“, Детски компекс, НУ
„Ил. Макариополски“, ККП „Възраждане.
Искрено искам, от мое име, като Председател на Читалището, да благодаря на всички
ръководители, на всички самодейци, на служителите, на ръководството за работата
през изминалата година, за това, че Ви има и нашето семейство – това на читалище
„Напредък“ е достойно да се гордеем с него!
ІІ. Финансово и стопанско състояние: Докладът на Проверителната комисия и
финансовият отчет на читалището за 2018 година подробно запознават присъстващите
членове на читалището с финансовото състояние – изнесени са към съответните точки
по дневния ред.
Стопанското състояние е добро. Стараем се да поддържаме в добро експлоатационно
състояние изграденото и ремонтирано по проекта за „Ремонт и реконструкция на
обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък
- Елена - 1863“ - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги“ по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., в чиито период на
устойчивост сме.
По инициатива на домакина на читалището Христо Йорданов бяха направени няколко
подобрения в сградата.
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Дарители за годината:
 Емилия Славова – венециански часовник;
 Стела Михайлова – с. Каменари – 50,00 лв. за Надиграване „Да се хванем
за ръце и да тропнем ний хорце“ /юни/;
 „БиСиСи Хандел“ ООД - гр. Елена – 800,00 лв. за Надиграване „Да се
хванем за ръце и да тропнем ний хорце“ /юли/;
 „БиСиСи Хандел“ ООД - гр. Елена – млечни продукти. за Надиграване „Да
се хванем за ръце и да тропнем ний хорце“ и фестивал „Веселие в Елена
/юли/;
 Николай Емилов Колев – с. Беброво – 200,00 лв. за Надиграване „Да се
хванем за ръце и да тропнем ний хорце“ /юли/;
 „Мираж – Гуцов“ ЕООД – гр. Елена – 100,00 лв за Надиграване „Да се
хванем за ръце и да тропнем ний хорце“ /юли/;
 ЕТ „Стефан Стефанов“ – гр. Елена – 100,00 лв за Надиграване „Да се
хванем за ръце и да тропнем ний хорце“ /юли/;
 Димитър Стефанов Димитров – гр. Велико Търново – 100,00 лв. /
октомври/;
 Лалка и Йордан Михови – гр. Благоевград – 500,00 лв. / декември/;
 Винарска изба Марян – с. Марян вино за фестивал „Веселие в Елена
/април/;
 „Билтранс Велев“ ЕООД - гр. Елена - месни продукти за фестивал „Веселие
в Елена /април/ и Надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем ний
хорце“;
 ЕТ „Горски свят – Кристиян Дончев“ – гр. Елена – сокове за фестивал
„Веселие в Елена /април/;
 ЕТ „Спектър – Роза Въчкова“ – гр. Елена – хранителни продукти за
фестивал „Веселие в Елена /април/;
 ЕТ „Стефан Стефанов“ – гр. Елена – минерална вода за фестивал „Веселие
в Елена /април/;
 6 броя носии от НЧ „Просвета – 1897“ – с. Палици / април/.
Набрани средства от благотворителни концерти:
 1 100,66 лв. – за лечението на Мирослав Петров – 4 г. от гр. Елена;
 4 122,26 лв. - за лечението на Георги Попов от гр. Елена.
ІV. Изводи и перспективи за бъдеща работа - – изнесени са към съответните
точки по дневния ред.
През изминалата година се опитахме да свършим много дела. Една част реализирахме,
друга не успяхме. Някои неща свършихме добре, други не толкова.
Но сме благодарни на всеки един, който се включи в нашите инициативи, всеки, който
дари от своето време, от своите умения, от своята дарба и ентусиазъм, защото всички
ние работим за името на гр. Елена. И вярваме, че въпреки трудностите, въпреки
меланхолията на нашето време, ще съумяваме и успяваме да вярваме в себе си и да
правим нашия малък свят по-красив.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“ за 2018 г.
Добър ден, уважаеми членове, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Искам
най-напред да станем за минута и да почетем нашият член и председател на
Пенсионерския клуб – Стефан Мерилков, който на 3 август си отиде от нашия свят след
няколко месечно боледуване, дано да е на по-добро и светло място, Бог да го прости,
лека му пръст. Много ще ни липсва, защото през тези години, в които имаше
възможност много ни помагаше и винаги се включваше в културния живот на селото.
През 2018 г. дейността на читалището беше свързана с традиционните обичаи за
селото, сборовете, изявите на народните групи и с проекта Глобални библиотеки. Наши
партньори бяха отново децата от детската градина, училището и всички хора от селото.
През 2018 г. в библиотеката имаше 67 читатели и 110 потребители на интернет услуги
на възраст от 6 г. до 85 г. Включихме се в седмицата на детската книга през м. април,
като всички деца от училището и детската градина дойдоха по класове в читалището и
разгледаха библиотеката, гледахме детски филми и желаещите си взеха книги за в
къщи. Раздадени бяха 970 книги. Библиотечният фонд е 8584 книги. През изминалата
година спечелихме проект за книги на стойност 2690 лв. от Министерство на културата,
поръчали сме всички книги, които се изучават от 1 до 12 клас и малко криминални и
романтични за останалите читатели. Читалището разполага с пет компютъра и вече
осма година работим към проекта Глобални библиотеки. Всички посетители на
компютрите ползват интернет, стремим се да не ги ощетяваме и ги пускаме за повече
време. През ваканциите децата идват в читалището, за да играят домино, не се сърди
човече, карти, рисуват и най-важното не са на улицата без контролно. В кръжока
„Къщовница“ правим коледни венци, валентинки, мартеници, картички, боядисваме
яйца и др. През 2018 г. също се включихме в Детската лятна академия за два месеца,
имахме непрекъснато занимания и игри заедно с общината, Пожарната, полицията,
спортни игри. Продължаваме да предоставяме същите интернет услуги, копиране,
принтиране, попълване на документи, за желаещите и компютърна грамотност.
Бюджета ни за 2019 г. ще е 11 862 лв., както винаги ще направим всичко възможно да
ни стигнат за годината.
С групата пяхме на Празника на мекицата в Блъсковци, на Прегледа на читалищата в
Костел, на Празника на пенсионерите в Елена, в с. Шивачево, в с. Мерданя, в Бургас, в
Церова кория, на Еленския бут. ДГНП „Бебровски славейчета“ също имаше много
изяви през изминалата година. Още участвахме в Пъстър балкански свят, след това
открихме Лятната детска академия, след това закрихме академията също в Елена,
направихме много пътувания в Елена, Константин. , разгледахме музеите и града.
Изказвахме своята благодарност към всички участници – малки и големи също и към
корепетиторите на групата Стоян Савов и Станьо Станев, пожелаваме им много здраве,
семейно щастие и творчески успехи, а на малки певици щастливо детство. През
изминалата година пътувахме с автобуса от Константин, пътувахме и няколко пъти с
превоз на общината и пенсионерския клуб гр. Елена.
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През 2018 г. от Общината ни отпуснаха 18 000 лв. за ремонт на покрива, няколко
фирми идваха да огледат сградата, но никоя не прояви интерес. По предложение на
общината парите се запазват за тази година и след наша поредна докладна тази година
ще отпуснат допълнително пари, за да може да се направи покрива.
Заедно с вас проведохме всички културни мероприятия и традиционни обичаи.
Въпреки, че ще се повтаря искам да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ на зам. кмет г-жа
Десислава Шопова, на Цветана Гайдарова и на Марина Симеонова, че винаги са
откликвали на нашите предложения и ,когато сме имали нужда, са ни помагали.
Пожелаваме им много здраве и Бог да им дава сили да помагат на хората от малките
селца.
От мое име искам да благодаря на председателя на читалището Анка Костова и на
останалото ръководство, че работим заедно, подкрепят инициативите и проектите,
които съм предлагала, и успяваме да направим читалището едно от най – успешните и
дейни в общината.
Искам да благодаря на всички членове и жители на селото, че се включвате в
културните мероприятия на селото. Нека си пожелаем и 2019 г. да е много здрава,
ползотворна и успешна за всички.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Просвета-Разпоповци-1881“ град Елена през 2018 г.
На 21.03.2018 г. се проведе Редовно Общо събрание. Приети бяха отчета за дейността
на читалището през 2017 г. Отчет за приходите и разходите за същия период. Програма
за работата на читалището през 2018 г. и бюджета на същото през 2018 г.
Настоятелството работи в състав: Председател Иван Минчев и членове: София
Георгиева и Любен Стоянов. Проверителна комисия: председател Здравко Медникаров
и членове: Мария Стоянова и Мария Русева. Проведени са четири заседания на
Настоятелството. Читалището има 151 действащи членове, които плащат редовно
членския си внос и участват в дейността му.
През отчетната година към читалището действат два основни състава – театрален и ТФ
„Еленика“.
Театрален състав – сезон 2017 – 2018 година с постановка на руската комедия
„Нежелани гости“. Режисьор – Милен Иванов, сценография – Христомир Христов.
Участници: Иван Рашев – Миша, София Георгиева – Сузана, Иван Минчев – Иван
Иванич, Иван Лолов – Саша и Павлина Колева – Клара. Озвучаването и осветлението
бяха поверени на Владимир Владимиров, а за текста и организационната дейност се
грижеше Марияна Чолакова.
Първите репетиции започнаха още в края на 2016 г. и премиерата беше планирана да
излезе в края на април 2017 г., но поради непредвидени причини не се осъществи.
Наложи се да се възстанови пиесата „Червени рози“. Трябваше да се смени и една от
актрисите и това отне доста време. В края на 2017 г. възстановихме репетициите.
Премиерата се състоя на 20 април 2018 г., както винаги при пълен салон, цветя и
поздравления. Последваха представления при голям успех в град Елена и в село Горско
Ново село. През месец май състава участва във Фестивал на любителските театри в
село Драганово, като бе отличен с трета награда за мъжка роля. През месец юни бе
допуснат за участие в „XXI Фестивал на любителските театри с международно участие
Каварна 2018“, където спечели втора награда за главна мъжка роля. Участва на още
един „Фестивал на любителските театри Кръстьо Пишурка“ гр. Лом, от където се върна
отново с награда за поддържаща мъжка роля.
Театралният състав бе поканен и участва в театрални празници в гр. Хисаря през месец
юни. Дълго ще се помни това представление. Пълен салон – 500 зрители на крака на
финала ръкопляскаха и не даваха на артистите да се приберат 10-15 минути. А от това
по-голяма награда няма – признанието на публиката.
В края на месец август съставът гостува в селата Тодювци, Руховци и Костел, а през
месец октомври в село Палици. Навсякъде при пълни салони и голям интерес.
Направихме и едно представление с благотворителна цел в гр. Елена за лечението на
едно дете.
Благодаря на всички мои колеги от театралния състав, на техническите сътрудници
Марияна и Владо. На режисьора Милен Иванов. На сценографа Христомир. За труда,
упоритостта и най-вече за мерака, с който се прави едно представление. В момента се
работи над френската комедия „Не си търси белята от Пиер Шено.
От 2016 г. към нашето читалище действа и ТФК „Еленика“ с ръководител Йордан
Минчев. Състав, който с чудесните си изпълнения вдига на крак публиката. Но за това
говорят наградите.
И през 2018 г. ТФК „Еленика“ имаше много изяви на общински и национални събития.
Дългият списък с изяви започна през месец март на ФФ „Хайдушка софра“ гр. Хасково.
През месец април групата спечели второ място в надиграването „Веселие в Елена“.
Месец май беше изпълнен с много участия – Национален събор на овцевъдите в
България до Петропавловския манастир; Фестивал на модерното изкуство „Пъстър
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балкански свят“ гр. Елена; групата спечели първо място в надиграването в село
Драгижево; участва в програма в празника на град Елена – 21 май; през месец юни се
изявиха на Преглед на читалищата в община Елена в село Костел; откриха празника
„Балканът пее и разказва“, където състави от шест общини направиха среща в град
Елена; танцуваха на XIII събор на приятелите на пенсионерските клубове от двете
страни на Балкана; през месец юли получиха грамота от ФФ „С премяна на мегдана“ с.
Ресен. Освен народни танци групата представи и автентични носии, любезно
предоставени от Светослав Петров. Участваха в Празника на чергата в с. Блъсковци.
През месец септември групата изнесе програма в село Константин по случай 140
години от създаването на селището. През месец октомври групата отлично се представи
на Празника на еленския бут. През м. ноември изявите бяха две: Ден на християнското
семейство в читалище „Напредък“ гр. Елена и ХФФ „Тракийска броеница“ гр.
Пазарджик. През годината групата танцува на два събора в с. Ил. рът и в село Лазарци.
Танцовата формация е малка като численост, но с много дух и желание, съхранява и
популяризира българските традиции.
Браво момичета! Вашата любов към народните танци е заразителна. Затова има много
желаещи да се присъединяват към клуба. Нека тази стръв, този огън ви донесе още поголеми успехи през настоящата година!
В предпоследната събота на месец август, както и по традиция се проведе августовска
вечер. Отбелязани бяха по подобаващ начин 70 и 80 годишни юбиляри.
Както става при такива срещи, имаше приветствия, пожелания, много цветя.
Припомнят се младежките години, прекарани на Разпоповци – мили спомени на хора с
побелели коси. С песни бяха поздравени от състава за незабравими мелодии към
читалище „Напредък“ гр. Елена.
По подобаващ начин бяха отбелязани 1 март – Деня на самодееца, първа пролет и Нова
година.
Фасадата на читалището плаче за ремонт. Такъв трябва да се направи и на покрива, за
да се отстранят течовете. Но за това са нужни средства, с които ние не разполагаме. По
ЗНЧ Общината трябва да прави ремонтите още повече, че сградата е общинска
собственост.
Искам да благодаря на всички, които с много или малко са помогнали на нашето
читалище. На Емилия Славова и Йордан Асенов за предоставена парична помощ. На
кмета на Общината за предоставения пътнически бус. На всички момичета от ТФК
„Еленика“, че понякога пътуват за своя сметка на фестивалите. На домакина на
Общината Мишо за прекарване на декорите. На Марияна Чолакова, Станислава
Кабакова, Красимира Милакиева и София Георгиева за помощта по административната
част.
Ръководството на читалището трябва да търси повече публични изяви на съставите си,
защото това е наградата – срещата с публиката, търсеща изкуство, благодарна за
таланта и обичта. А най-голямата награда са аплодисментите и радостта в очите на
хората.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Развитие – Руховци – 1914“ през 2018 година
Отчет за дейността на НЧ „Развитие – Руховци - 1914“ за 2018г.
1. Новогодишно тържество
2. Панахида по случай 182г. от смъртта на отец Сергий
3. Възобновяване традицията за деня на лозаря
4. Концерт за деня на самодееца
5. Тържествено честване Националния празник 03.03.2018 г.
6. Осмомартенска седянка
7. Великденски празници
8. Участие на регионалния събор в гр. Шивачево
9. Участие на ПГ на XXІІ „Старопланински събор Балкан“ В. Търново
10. Участие на четиринадесетия национален събор надпяване „Авлига пее“
11. Участие на събора на народните Читалища с.Костел
12. Рецитал по Ботеви творби
13. Еньовска китка ритуал за здраве.
14. Честване на традиционния събор на с.Руховци.
ДЮС „Слънчицата на Руховци“ – изяви Концерт на ПГ „Златен словей“
15. Участие в с. Сливовица V фолклорен празник – с песните на „Борис Машалов“
16. Участие в Национален фестивал гр. Бургас
17. Участие на събора в с. Янтра
18. Участие на празника на Еленския бут
19. Честване на Коледните празници
- Концерт на групата за църковни песни
- Тобмола
- Кулинарна изложба
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ДОКЛАД
За дейността на НЧ „Наука-1900“ с. Марян през 2018 година
През изминалата 2018 година Настоятелството при НЧ „Наука-1900“ с. Марян се
ръководеше от предварителен план за годината в основни дейности:
-библиотечно дело
-културно-масова дейност
-художествена самодейност
-подобряване финансовото състояние
-организационна дейност
БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО
Библиотеката към читалището разполага с 3250 бр. книги. Общата площ на същата е 12
кв. м. За 2018 година библиотеката е имала 5 потребители. По наша преценка това е
недостатъчно. Причините за недостатъчния интерес могат да се търсят в няколко
направления: на първо място значителното намаляване на жителите на селото и найвече тяхното застаряване, което понижава техния читателски интерес. През летните
месеци обаче тук идват значителен брой учащи се и тогава имаме по-голяма
посещаемост. На второ място като причина може да се търси в незадоволителната ни
работа за обогатяване на фонда на библиотеката и попълването му с нови по-интересни
и актуални заглавия. През последните години не сме закупували такива.
КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ
1. На 21 януари – честване на деня на родилната помощ;
2. На 30 януари- панихида за загиналите във войните марянчани;
3. На 14 февруари – честване „Трифон Зарезан“
4. На 8-ми март – ден на жената в клуба на пенсионера.
5. През месец август се провежда детска балетна академия. В продължение на две
седмици деца от София, В. Търново, Бургас, Варна, Елена, Италия, Америка,
Димитровград репетират в предварително подготвения салон на читалището. С
всяка изминала година броят на децата се увеличава, като през 2018 година те
бяха 55.
6. През месец август също така се проведе традиционният Марянски събор с богата
програма – спектакъл на децата от балетната академия, вечеринка с духова
музика.
7. В началото на месец август в Мечевата къща в Д. Марян се проведе втори
художествен пленер, с участието на художници от гр. Сливен, В. Търново и гр.
София.
8. На 19 октомври беше организирана екскурзия до град Котел и Жеравна.
9. През месец октомври участвахме с богата кулинарна изложба на Празника на
Еленския бут.
10. През месец декември чествахме годишнини на юбиляри, навършващи се през
2018 година.
11. През месец декември имаше коледно тържество с богата томбола и вечеринка.
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ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
През годината певческата група започна репетиции още през м. февруари и се
представи на:
Общинския събор на читалищата в с. Костел
 през м. май на „Балкан фолк“ гр. В. Търново беше удостоена със сребърен
медал
 в гр. Китен през месец септември Европейски шампионат.
Групата има много грамоти и медали от участията си във фестивалите. Макар и
с намален състав от 8 човека, работи сплотено и се представя много добре във
всичките си участия.
През м. октомври певческата група участва на откриването на паметник на
Екзарх Йосиф в Истамбул.
Село Марян е с богата традиция от миналото, когато населението беше
многобройно, с повече млади хора. Сега в наместничеството по постоянен адрес
се водят 83 човека,като същите се разпределят:
Деца и учащи - 3
Пенсионери - 46
Работещи – 25
Безработни-9
Към жителите по постоянен адрес можем да добавим и тези с настоящ и без
регистрация, която бройка е 30 човека.
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
През отчетната година не сме кандидатствали с проекти.
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Средствата, с които разполага читалището са главно от субсидията от Община Елена и
членски внос от членовете на читалището, а така също и от получавана рента от земя на
читалището в размер на 170,00 лв.
Финансово-счетоводната отчетност е съобразена със законните норми.
Финансовите отчети в Общината в определените за това срокове.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Искра-1900“ с. Константин през 2018 година
Уважаеми гости, уважаеми членове и активисти..
Измина една година от дейността на Народно Читалище „Искра – 1900“с. Константин.
В изпълнение изискванията на Устава на читалището сме длъжни да направим отчет и
анализ на дейността му през изминалата година, под ръководството на Читалищното
настоятелство и Проверителната комисия.
В своята дейност през отчетната година се стремяхме да работим за развитието и
обогатяването на културния живот на хората да запазват и развиват обичаите на
българския народ за нашия район в неговите етнически разнообразни с цел възпитание
и утвърждаване на националното самосъзнание.
През отчетната година читалищното ръководство подпомагано от Кметството и
Общината работеха в тази насока.
Съществен принос в това отношение има певческата група с ръководител Кина
Николова и ученичките неделя Георгиева, Мария Чалъкова, Невяна Николова, Миглена
Йорданова, Пакизе Сабриева, Елка Аврамова, Дианка Минова, Илка Панайотова,
Мария Вълканова, Стефанка Пенкова, Айтен Шабанова, Северина Ангелова и Игбал
Трембешлиева.
Използвам възможността да изкажа благодарността на читалищното ръководство на
тези участнички, които отделяха част от свободното си време за репетиция и изяви,
независимо от проблемите, които ги съпътстваха било то здравословно и други.
Въпреки скромните финансови възможности на читалището групата взе участие в
надпяването „Балкан - фолк“гр. В. Търново на 13 май, на 16 юни в с. Костел на събора
на читалищата от Общината, на 1 юли на хижа „Буковец“ през м. септември в
програмата на 140 годишнината от основаването на с. Константин, на 27 октомври на
празника на Еленския бут и др.
Не може да отминем с мълчание и участието на певческата група подпомогната от
пенсионерския клуб гр. Елена в надпяването в гр. Бургас през септември.
Въпреки, че имаме успехи все още не сме намерили правия път за привличане на нови
участнички с цел разширяване и подмладяване състава на групата.
В бъдещата наша работа следва да направим още по – големи усилия за подобряване
съвместната работа с кметството, основното училище Пенсионерския клуб„,
движението на жените. Години наред пред жителите на селото не е изнасяна театрална
постановка. Заглъхнаха и едноактните сцени. В последните години не се провеждат
тържества в читалищния салон от местната прогимназия и детската градина.
Следва да положим съвместни усилия за селекциониране на момичета и момчета от
началния и средния курс на училищата с артистични наклонности и създаване условия,
като наред с това работи за правене на едноактни сцени по време на празници
използвайки опита на Йордан Вълчев, Неделя Георгиева и търсене съдействие от
опитни читалищни активисти като Парашкева Кирилова, семейство Зюлбие и Мехмед
Ходжеви, Румяна Стоянова и др.
Съществена страна от читалищната дейност е библиотечната.
През отчетната година се направи значителна стъпка за актуализиране на наличие
книжен фонд. Закупени бяха над 300 броя нови книги за сумата 2900 лева и към
настоящия момент библиотеката разполага с над 6000 тома книги, но за съжаление
следва да отбележим, че е незначителен броя от 5-6 читателя спрямо броя на жителите
на селото, тъй – като повечето от младите ползват услугите на интернет.

13

Към настоящия момент читалището няма интернет и неможе да се включи активно в
дейността на „Глобални библиотека“ и използваме интернета на секретарката на
читалището Айтен Шабанова, което налага читалищното ръководство да потърси
съдействие на общината и спонсори за прекарване на интернет.
В изпълнение на приетия план в началото на годината за провеждане на мероприятия в
селото под ръководството и със съдействието читалището е извършено следното:
На 21 януари бе проведен празника на родилната помощ или тъй наречения „Бабин
ден“, в който взеха участие жените от селото като посетиха местния лекар д-р Михалев
и извършиха тъй – нареченото „окъпване“, а учениците от местната прогимназия под
ръководството на Румяна Стоянова изнесоха кратка литературна програма, след което
присъстващите почетоха паметта на покойната акушерка Минка Славчева.
Тържеството продължи със скромна почерпка и пожелания за повече бебета през
годината.
На 24 февруари бе проведен местния празник „Тодоров ден“.
Празникът беше организиран от кметството, като в него се включи и читалището.
Празникът донесе много настроение и емоции от проведените конни надбягвания.
Първенците бяха наградени и празничното настроение продължи през целия ден.
На 1-ви март – читалищната активистка Неделя Георгиева – облечена като „баба
Марта“ - и секретарката на читалището Айтен Шабанова посетиха и закичиха с
мартеници децата от детската градина, училището, както магазините и граждани от
селото.
На 3- ти март читалищни активисти съвместно със служители от кметството, граждани
и гости на селото поднесоха венец и цветя пред паметника на Константин Рудановски.
На 31 март Лазаровден под ръководството на секретарката на читалището Айтен
Шабанова – 10 момичета облечени в носии обикаляха домове и заведения в селото,
като благославяха за здраве и берекет.
На 21 ноември се проведе празник на „Християнското семейство“, в който взеха
участие жители от селото.
Високата активност прояви читалищното ръководство в лицето на секретарката на
читалището Айтен Шабанова като много активно се включи в провеждането на
детската лятна академия организирана от Община Елена и със съдействието на
кметството в лицето на Илка Панайотова. В академията бяха записани 57 деца от с.
Константин но активно се включваха за ден 40 деца. Академията официално бе открита
на 10 юли и закрита на 31 август.
Едно от най – забележителните мероприятия в селото беше честването на 140 – та
годишнина от основаването на с. Константин. За целта беше направено писмо до кмета
на Общината за извършването на необходимите строителни работи по читалищната
сграда. В резултат на това беше изпратен техническият ръководител Христо Симеонов,
който огледа сградата, но някакъв съществен отговор не получихме. По – късно в
разговор с мета на селото господин Стоян Комитов разбрах, че той поел отговорността
да осигури необходимите материали по ремонта и се е договорил с отговорника на
строителната група Юсеин Османов да извърши ремонта.
Въпреки положените усилия ремонта не беше извършен докрай, а само фасадната част
на сградата, а фоайето беше боядисано и освежавано със средства на читалището.
Подменени бяха и изгорелите ел.лампи, което не попречи на тържественото
провеждане на празника.
Със задоволство следва да отбележим и приноса на читалището за провеждането на
благотворителната дейност за събиране на средства, необходими за лечението на
Никола Топалов.
Уважаеми присъстващи,
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Отчитайки извършеното през отчетната година не можем да не отчетем редовното
превеждане на субсидиите от страна на Общината, както и съдействието на кмета
относно ремонта на читалищната сграда и редовното превозване на корепетитора Савов
през изтеклия творчески сезон. В порядък на мисли бихме могли да споменем, че освен
работата по утвърдените и наложили се празници и мероприятия, е необходимо
Читалищното настоятелство и Проверителната комисия, избрани на отчетно – изборно
събрание на 30. 07. 2018 година, да положат повече усилия и настойчивост за
организирането на срещи и разговори с общинското ръководство, както и шефове на
фирми за активно подпомагане и финансиране за ремонта на читалищната сграда и
закупуване на необходимия инвентар и реквизит за читалищната дейност.
В заключение използвам възможността да изкажа благодарност от читалищното
ръководство на Сашо Манчев, Слави Славов, Лютви Мехмедов и Кемал Кемалов
Ходжев, които помогнаха за закупуването на носии на певческата груха.
Пожелавам на всички, които със действия и авторитета си ще допринесат за успешното
завършване на всички ремонти по читалищната сграда и района около нея за достойно
представяне на предстоящия преглед на читалищните състави от Общината през месец
юни за издигане дейността и авторитета на читалището сред водещите в общината и
областта.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1928“ с. Буйновци
през 2018 година
Народните читалища са уникално достояние на българския народ. Създадените в
епохата на българското Възраждане, те имат неоценим принос във формирането на
нашата душевност и култура, пример са за силата на националния творчески труд.
Народните читалища имат историческа заслуга за запазване развитието на Българския
език, за зараждането на театралното, музикалното и други изкуства, за развитието на
библиотечното и музейното дело, за одухотворяването на живота на народа.
Чрез своята многостранна народополезна дейност, читалищата са призвани да
допринасят в още по – голяма степен за духовното развитие на селищата и личността,
за цялостното обновление на обществото. Те са чисто български и дълбоко национални
огнища за просвета и култура.
Имайки предвид ролята им, нека представим нашата дейност.
1. Културно – масова работа
Мероприятията, които са организирани през този период са: 21 януари /Бабинден/; 14
Февруари /Трифон Зарезан/; 1 Март /Ден на самодееца/; 8 Март /Международния ден
на жената/; местният традиционен празник на селото – Илинден.
За 21 Януари /Денят на родилната помощ/ се организира обичая Бабуване. Посещават
се домовете и се честити празника на всички.
На 14 Февруари се празнува Трифон Зарезан. Избира се цар на лозарите. Тържеството
продължава с викторина, томбола и весела част.
На 1 март в клуба на читалището се отбелязва Денят на самодееца.
На 8 Март в магазина на Станимир Станев бе организирано тържество с поздравления
за жената и майката.
В първите дни на месец Август е традиционния празник на селото – Илинден. На този
ден се събират много хора. Певческата група към читалището изнася китка от народни
песни, а тържеството продължава с музика и весела част.
За отчетния период певческата група към читалището има няколко изяви в рамките на община
Елена и извън нея: на 16 юни 2018 г. в с. Костел се проведе 18 събор на народните читалища
от община Елена, на който групата в много умален състав взе участие със специална програма,
включваща нов репертоар от песни.
Изяви са осъществиха в 18 регионален преглед на пенсионерската художествена самодейност
„Златарица 2018“ и участие в 13 събор на приятелските пенсионерски клубове от двете страни
на Балкана, който поради лошото време вместо на хижа Буковец се проведе в град Елена.
За участията си през 2018 г. певческата група „Острец“ е получила пет грамоти.

2. Библиотечната дейност
Към настоящия момент библиотеката при читалището разполага с 6124 тома книги.
Повече се търси и чете художествената литература, отколкото отрасловата. Повече
читатели има през лятото, когато учениците са във ваканция и посещават своите баби и
дядовци.
3. Организационен живот
През 2018 година броя на членовете на читалището е 50.
Всяка година членовете намаляват – много от тях остаряват, някои напускат селото и
отиват да живеят на други места, а други починаха. Младежи почти няма.
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4. Материална база
Читалищната сграда е в сравнително добро състояние. На места фасадната мазилка е
олющена. Покривът имаше нужда от частичен ремонт, тъй като на места при обилни
валежи се появяват течове. За състоянието на сградата през месец Ноември 2017 бе
уведомено писмено ръководството на община Елена. Беше изпратена група за
извършване на оглед и преценка за състоянието на покривната конструкция, но ремонт
не беше извършен.
В края на месец ноември 2017 година с помощта и спонсорството на нашият
съселянин Симеон Милев /от гр. Варна/ бе извършен частичен ремонт, за което му
изказваме своята благодарност.
Уважаеми госпожи и господа, отчета не може да обхване всичко от
извършеното и дейността на читалището, оставям на Вас с Вашите изказвания да
направите уточнения, допълнения и препоръки по него, за да бъде по-ползотворна
неговата бъдеща дейност.
Благодаря Ви за вниманието и в заключение искам да пожелая да сме живи и
здрави, с много успехи и ползотворни дела за напред.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Надежда - 1942“ село Бадевци за 2018 година
Съгласно предложението за дейността на читалището, което сме представили на
Община Елена за 2018 година, изпълнението на читалищните дейности е следното:
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
1. Текущ ремонт
а. Читалищната сграда се поддържа. Извършва се два пъти в годината проверка на
покрива на сградата пролет и есен. Подменят се счупени цигли и капаци.
Поддържа се хигиената в помещенията на читалищната сграда.
Парка пред читалището се поддържа като се окосява периодично тревата.
2. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Към библиотеката са добавени 10 броя нови книги от дарения.
3. КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ
Читалищното настоятелство оказва помощ при събиране на данни за селото и родовете
в него.
4. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ
а. Читалищното настоятелство организира, подготви и проведе традиционния събор на
селото през месец май 2018 година.
б. Проведена е един брой родова среща
в. В клуба на читалището бе отпразнуван 8 ми март и Коледа.
5. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
а. Финансово отчетните документи и справки се изготвят в срок и съгласно указанията
на Дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Елена.
б. Проведено бе отчетно изборно събрание и годишно отчетно събрание.
в. Извършена бе задължителна пререгистрация на читалището и вписване на нови
обстоятелства.
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Двукратно през годината се извършва почистване на гробищния парк.

18

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Съгласие - 2014“ с. Блъсковци за 2018 година
Уважаеми, дами и господа,
Цялата дейност на НЧ „Съгласие – 2014“ бе насочена изцяло към изучаване на
народното творчество, култура и бит на местното население. За целта се издирваха
стари жители, от които се черпеше достоверна информация за събитията, празниците и
традициите от миналото.
Най-значимото събитие е храмовия празник „Димитровден“. Може да се каже и найстарият, тъй като се празнува още от построяването на църквата през 1860 г. Други две
събития, чествани от местните хора и гости, са двете черковища в с. Търкашени и с.
Марафелци на „Възнесение Господне“ и „Св. Дух“.
Отколешна е традицията да се лазарува по селата от кметството. От доста време се
прави Великденски водосвет и Христосване с червени яйца най-големият празник
„Великден“ в църквата „Св. Димитър“. От четири години се прави и организирано
боядисване на червени яйца в сградата на кметството.
За пръв път се организира и празник на мекицата, в който се включиха участници от
всички села в кметството.
Четири поредни години се провежда и Празник на шарената черга, старите занаяти и
народния бит. С всяка година празникът набира все по-голяма популярност и интерес и
придобива регионално значение. Четвъртата година броят на участниците се увеличи.
Представени бяха автентични занаяти като: кошничарство, вретенарство, грънчарство,
тъкачество, дърворезбарство, плетене на една кука, калоферска дантела, плъсти,
фриволите и други.
Участници в празника бяха самодейците от територията на община Елена.
Обичаят седянка бе пресъздаден от домакините – „Гласовете на Зинзъра“ при НЧ
„Съгласие – 2014“ с. Блъсковци. Друго интересно мероприятие, разкриващо
кулинарните възможности на мъжете и жените бе „Празника на плодородието“.
Надскачане от страна на мъжете за майсторлъка във вината и ракиите, а жените във
вкусните баници, спаначници, зелници, пити, баклави, торти и съответно дегустация и
награждаване.
На 21-ви януари се пресъздава и обичаят Бабинден, в който участва най-възрастната
жена. Празникът преминава с много шеги, закачки и песни и участие групата „С нас не
се скучае“.
Въпреки малкото лозови масиви в кметство Блъсковци от няколко години се прави
ритуал на българския празник „Трифон Зарезан“ – избира „цар на виното“, зарязват се
и лозята. Почетни гости бяхме и във винарска изба с. Марян, където пресъздадохме
обичая по зарязване на лозе и изнесохме едночасова програма.
Пролетните празници 1 март, 8 март, 22 март също се отбелязват в кметството.
За пета поредна година през месец август се проведе традиционният вече събор в село
Търкшени.
За първа година взехме участие и на Празника на градинарската чорба в град
Златарица, за което получихме и грамота за представянето си.
Групата „Гласовете на Зинзъра“ взема участие във всички мероприятия, провеждани от
читалището. Освен това, беше и част от общинския преглед за художествена
самодейност на читалищата, участва в програмата по случай 140 години от създаването
на село Константин в празника на еленския бут и в „Медена седянка по еленски“.
За първа година организирахме и честване на Никулден – ден на рибаря.
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От 2016 г. има прекаран интернет в сградата на кметството. От него се възползват
местните хора и туристите. Таксата за интернет достъпа се заплаща от читалището.
Обогатява се фондът от книги, които са на разположение на хората от кметството.
Читалищното настоятелство е провело 2 свои заседания, на които са присъствали и
членовете на проверителната комисия. Направените протоколи са подписани от
председателя и членовете. Отчетен е и членският внос.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ„Просвета-1897“ село Палици през 2017 година
Към настоящия момент председател на читалищното настоятелство е Стефан Иванов, а
секретар Меглена Дечева, читалищните членове са 50. Членският внос е в размер на
2,00 лв.
Към читалището има библиотека, която разполага с богат книжен фонд, за който се
грижи секретарката. Имаме два настолни компютъра, единия се ползва от секретарката,
другият от кмет и председател на читалището.
- Читалището има две самодейни групи „Романтика“ и „Народни искри“
- Двете групи към читалище „Просвета-1897“ с. Палици, вземат участие и
гостуват в различни села в общината, от месец юни до месец ноември.
- Група „Романтика“ / 8 участници/, която изпълнява стара градски песни.
- Група „Народни искри“ / 9 участници/, която изпълнява народни песни.
Изяви на читалищни самодейци, дейност свързана със запазване на обичаите и
традициите.
21.01 Традиция в село Палици за Бабинден, раждане, прохождане на дете, брак,
да се предлага сладък булгур. За Бабинден булгура бе приготвен от Мария
Динова. Празникът се проведе в салона на читалището. Възпроизведен бе
ритуала Бабуване, почерпка, танци, песни.
01.03. Децата от село Палици изработиха мартеници и ги закачиха на възрастни
хора от селото.
08.03. Отбелязахме международния празник на жената в салона на читалището.
Раздадени бяха цветя. Двете групи изпълниха свои песни, разказвахме вицове,
танци и почерпка.
Лазаровден – от 2015 възпроизвеждаме празник „Лазаруване“. Тъй като младите
момичета се отказаха да лазаруват, три жени – Меглена Дечева, Стефка Сталева
и Илка Тонкова, облечени в носии, обиколиха всички къщи. Пееха, танцуваха и
донесоха много усмивки на жителите.
Великден е сбора на нашето село. След службата в църквата, жива музика
огласи площада на селото. Почерпка и много веселие. Изпълнение и на двете
групи.
На 9 май бяхме поканени /група „Романтика“/ от пенсионерския клуб да
участваме в град Шивачево.
На 12 май група „Романтика“ участва на празника „Шарена черга“ с. Блъсковци.
На 19 май отново бяхме поканени /група „Романтика“/ от пенсионерския клуб за
участие „Сребро в косите, младост в душите“ в град Полски Тръмбеш.
На 2 юни група „Народни искри“ взеха участие на 14 национален събор „Авлига
пее“ в село Обединение.
На 3 юни група „Народни искри“ взеха участие в „фестивал на хайдушката
песен“ с. Мерданя.
На 16 юни двете групи участваха в 18-я събор на народните читалища от
Община Елена.
На 30 юни група „Романтика“ участваха в „Шарено пиле, петровско“ в Церова
кория.
На 30 юни група „Народни искри“ участваха в „От извора“ в село Янтра.
На 1 юли двете групи участваха в събор на приятелските клубове на
пенсионерите от север и юг в град Елена.
На 14 юли група „Романтика“ участва на „Празник на мекицата“ в село
Блъсковци.
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На 21 юли група „Народни искри“ участваха в село Добри дял в „Любов към
българското“
На 26 август група „Романтика“ участва в „Пъстра трапеза“ с. Джулюница
На 8 септември група „Романтика“ участва в „Празник на кокошата чорба“ с.
Козаревец.
На 22 септември група „Народни искри“ участваха в 5-ти фолклорен празник „С
песните на Борис Машалов“ село Сливовица.
На 28 септември група „Народни искри“ участваха в празника „Сребро в косите“
в град Бургас.
На 13 октомври група „Романтика“ участва в Фолклорния празник и кулинарна
изложба с ястия от тиква в село Правда.
На 20 октомври група „Романтика“ участва в „Пети празник на захарната метла
и маджуна“ с. Стрелец. Там разбрахме, че има жители, които са дошли от
Еленския балкан.
На 27 октомври двете групи участваха в „Празник на еленския бут“
На 21 ноември група „Романтика участваха в концерта „Ден на християнското
семейство“ град Елена.
На 29 декември двете групи участваха в Коледен концерт в село Палици.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Просвета - 1927“ с. Дрента през 2018
НЧ Просвета 1927 има 51 редовни члена, като всички редовно плащат членския си
внос, както е определен от Общото събрание през 2010, в размер на 1 лв. годишно.
Сградата на читалището е в сравнително добро състояние. Беше ремонтирана външно
по проект Красива България през 2002. Тази година Община Елена ремонтира
„Консомолската стая“, както знаехте отдавна молехме за това. Стаята от три години се
използва за занятията на децата от Университета за деца и беше в много лошо
състояние. Сега ни остава на я обзаведем, за да може действително да служи за
достойно посрещане на децата на България.
Отново искам да ви припомня, това което винаги съм Ви обяснявала. Не можем да
кандидатстваме по никакви европейски проекти за читалището и за църквата. Според
наредбите, сътворени от правителството, селата с жители по – малко от 100 жители са
фактически изключени от бенефициентите, поради критерия „ползватели“, когато
жителите са по – малко от 100, тогава не се получават точки по този критерии, което
прави абсолютно невъзможно спечелване на проект. На събранието на председателите
на читалищата за определяне на субсидираната бройка за всяко читалище през месец
декември отново повдигнах този въпрос, но буквално бяха скастрена от кмета, че само
аз говоря на събранието и е невъзможно тези наредби да бъдат променени. Бях
посъветвана да карам хората да се регистрират в Дрента, което е меко казано смешно.
На същото събрание отново се преборих да ни бъде запазена субсидията в размер на1/2
бройка. Отново искам да ви напомня, че това е държавна, а не общинска субсидия.
Въпреки нашата широка и разностранна дейност, ние не сме от „любимите“ читалища.
Имаме готовност да кандидатстваме за цялостен ремонт на читалището си по Програма
за развитие на селски райони. Но едва ли ще бъдем одобрени, поради горните причини.
Тази година изпратих писмо до Министерството относно мярката за селските райони с
въпрос, дали е възможно жителите на Дрента, които имат само настоящ адрес в Дрента
също да бъдат включени в населението на селото с цел евентуалното ни одобрение с
проект за ремонт, отговорът беше категорично – не.
Всъщност това е единственият начин да осъществим основен ремонт на сградата на
читалището. Всички знаем, че това не е правено, от както е построено през 1958 година
– спешно трябва да се подмени дограмата, която в момента е закована, в читалището
няма даже мивка и тоалетна. Необходим е ремонт на салона. В настоящата отчетна
година поддържаме материалната база с наличните средства, като извършвахме малки
поправки с цел задържане на разрушаването на строителната субстанция. Едно от найважните неща, които планирахме през годините, беше подмяна на осветлението в
салона, и сега успяхме, сменихме осветлението с LED осветителни тела, които освен,
че са енергоспестяващи осветяват много по-добре голямото помещение. Също
подменихме осветлението в клуба, тъй като там най-често се събират хората от селото.
Важно е да се отбележи, че липсата на средства за ремонт влошават експоненциално
материалната база, което води и до психологични дефицити в самочувствието и себе
уважението на читалищните членове. Не случайно демографската структура на селото е
включена в състава на „социално изключените“, липсата на средства за поддържане на
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сградата на читалището се тълкува като липса на грижа и уважение. Това от своя
страна води до липса на заинтересованост към обществения живот от гражданите и до
трудности в тяхното включване в обществено – полезните дела.
През изминалата година Женският клуб, който всъщност изпълнява функциите на
общоселски, продължи своята дейност на ново ниво. Продължаваме да поддържаме
сателитната телевизия и безплатния интернет достъп за жителите и гостите на Дрента.
Жените от селото се събираха 4 път през пролетта по случай 8 март, първа пролет, и
във връзка с юбилейни чествания на рождени дни. Настоятелството осигури подаръци
и почерпка за тези празници.
Тази година читалището отзели около 200 лева за озеленяване и облагородяване на
района, като всички жени от селото получиха по една ябълкова, крушова и сливова
овошка. Настоятелството и аз смятаме, че това са прекрасно изхарчени читалищни
средства, вместо даването им за почерпки по случай 8 – ми март и първа пролет.
Библиотечният фонд беше обновен с 43 тома нови книги, които закупихме със
собствени средства. Трябва да споменем Люлин Бориславов, който отново дари книги
от личната си библиотека.
В тази връзка в проекто-разработка е допълнено издание на Летопис на Дрента,
написан през 1974 от Колю Господинов. Проектът включва издаване на адендум, а след
това допълненото и преработено издание на Летописа, което ще включва нови факти и
изследвания. В приложението ще бъдат включени всички нови материали разкрити за
най-старата история на Дрента, както каталогизираните и новооткрити сведения за
развитието на църковната, училищна и читалищна дейност. Съгласно целите и задачите
на народните читалища, Общото събрание на редовното си събрание през 2015 година
прие допълнителни насоки за дейността си като реши да обедини всички дейности в
селището в читалището, по целесъобразност.
Празнувахме Великден за осми път от възстановяването на празника в Дрента, новата
църковна камбана би за празник и се събрахме цялото село и 100 – тина гости. Тази
година със събраните пари подменихме входната порта за църковния двор, покрихме с
камък колоните и стълбите до портата. Плановете ни са да доизградим стълбите до
входа на църквата, но за това е необходимо събирането на допълнителни средства.
Решението, което взехме за интегриране на читалищното и църковното настоятелства,
се оказа идеалното решение. По този начин не делим двете основни културни средища
в селото. Всички заедно почистихме и района на читалището, и на църквата и
създадохме неповторим празник. Тук бих искала да благодаря на всички дарители на
църквата, които помогнаха за новата порта и стълби – Люли Иванов от София, Пламен
и Галя Пейчеви от Варна и останалите анонимни дарители, които направиха възможно
това.
Инициативата Летни академии за деца, в която читалището е партньор и домакин
продължава вече пета година – това освен, че е изключително похвална дейност за
образованието на българските деца, внася така необходимия живец в нашето село и
разпространява славата на Дрента по цяла България. Можем да бъдем щастливи, че
децата, които бяха за първи път, тази година се записват първи и участват отново. В
Дрента идват професори и научни работници от всички български университети,
срамно е единствено състоянието на материалната ни база.
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Освен дейностите, описани по – горе, настоятелството извършва всякаква друга
деятелност в помощ на жителите – административни услуги, организиране на
погребения, празници, помощ в ежедневните нужди на самотни хора. Трудно е да се
изреди всичко, което настоятелството и членовете правят, тъй като всичко се решава в
движение. Трябва да се подчертае, повечето неща се извършват доброволно без
заплащане, но хората са сигурни, че читалището, обеняващия елемент в нашия живот е
живо, не е загинало, и винаги могат да разчитат на подкрепа и съдействие.
Изводът е, че НЧ Просвета 1927 изпълнява своите уставни цели, съгласно Закона за
народните читалища, доколкото му позволява капацитета с който разполага,
използвайки оскъдните средства на субсидията. Трябва да се вземе предвид, че
кандидатства по всички възможни проекти, макар че в последните две години не сме
получили допълващи субсидии. Но, както писах по – горе, обществена тайна е, че
малките селища сме изключени предварително. Настояваме общинската
администрация да настоява на по – високо ниво за промяна на тази порочна практика.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Надежда-1904“ с. Тодювци за 2018 година
През отчетния период читалището работи съобразно своя Устав и ръководейки се от
ЗНЧ. Основни цели и задачи на НЧ са развиване и обогатяване на културния живот,
запазване традициите и обичаите на родния край, събиране и разпространяване на
знания и ценности за родния край, поддържане и развиване на библиотечната дейност,
поддържане и благоустрояване на читалищната сграда.
Във връзка със запазването на народните традиции и обичаи можем да отбележи
провеждането на традиционни празници през зимния сезон. Както всяка година, така и
през тази, децата от селото се организираха на 1 януари и сурвакаха във всички къщи за
здраве и благоденствие. Следващият местен обичай, който събра много хора в
читалището е „Трифон Зарезан“. Освен с много музика, настроение, томбола и игри, се
проведе дегустация с домашни вина с награди.
Дни преди 1-ви март, с участието на много жени от селото се изработиха мартеници,
украсиха се пролетно цъфнали клони и се направи една хубава изложба за празника,
която повдигна настроението на всички жители и гости на селото.
Следващото събитие през този пролетен месец беше 8-ми март – Международният ден
на жената. Всяка жена беше се постарала да приготви почерпка за празника, прочетени
бяха хубави стихове за жената от Нели Пенчева и Росица Стефанова. С музика
раздумки и много настроение премина празника и накрая всички жени получиха по
един скромен подарък от читалището.
За Великден, с голямо въображение и желание, беше подготвена изложба с украсени
яйца, козунаци и други изделия, а децата нарисуваха картини на тема „Великден“,
които изложихме на табло.
По традиция на 09 май читалищното настоятелство организира поднасяне на цветя с
кратко приветствие на паметника на загиналите през войните.
През отчетната година нашето читалището участва в поредния ХVIII Общински събор
на народните читалища, който се проведе в село Костел. На този събор взе участие
Виктория Венелинова и се представи много успешно.
По традиция през месец август поканихме самодейния театър от НЧ „ПросветаРазпоповци-1881“ да ни гостуват и представиха пиесата „Неканени гости“.
Всяка година хората от селото и гостите остават много доволни от това културно
събитие и затова ще остане традиция, за в бъдеще редовно да каним театрален състав,
да ни гостува през месец август.
За традиционния събор на селото – последната събота от месец август /Богородица/,
след литургия в църковния храм, в читалището се организира музикална програма с
оркестър. Късно вечерта със заря се допълни празничната атмосфера. Тогава местните
жители и много гости отбелязаха празника с танци и настроение. Това е мястото и
момента, когато всички роднини и приятели се срещат и споделят много преживявания
през годината. На 14 декември с голям ентусиазъм и празнично настроение беше
монтирано и украсено коледното дърво с хората от селото. Вечерта тържествено бяха
запалени светлините на елхата. Децата с радост пяха новогодишни песни и стихове.
В читалището се поддържа етнографска сбирка, която представлява голям интерес за
гостите в селото.
В своята дейност Библиотеката заема важна роля за разнообразяването на културния
живот на хората. Основната и задача е да обслужва информационно и компетентно
своите читатели. Като основен фонд тя разполага с 7126 тома книги. За 2018 г. са
регистрирани 62 читатели, а раздадената литература е 656 тома. През отчетната
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година не са закупени нови книги. Поемаме отговорност до края на м. април 2019 г. да
закупим нови книги на стойност 400.00 лв. Лилия Манджарова направи дарение с около
150 книги, за което читалищното настоятелство й благодари. Тази година библиотелата
е спонсорирана с в. „Борба“ и в. „Янтра днес“. Ежедневно много читатели с желание и
интерес четат вестниците.
Нашата цел е да привличаме младите хора – ученици и деца да посещават по-често
библиотеката. Трябва да се търсят различни форми и занимания да се ангажират децата
през ваканциите като: помощници на библиотекаря, четене на книги в читалнята,
забавни игри с възпитателна цел и др.
Много добре разбираме, че това изобщо не е достатъчно като се има в предвид, че
културните потребности на хората от селото са по-големи.
Съставени са кътове от книги, забележити дати и годишнини, като 19 февруари –
обесването на Васил Левски, 24 май – Празник на българската писменост, 2 юни – Ден
на Ботев, 1 ноември – Деня на будителите и др.
Библиотеката разполага с два лаптопа, но интернет в читалището не е прекаран.
През изминалата година читалищното настоятелство предоставя салона на читалището
на други организации за техните мероприятия, като ловно-рибарската дружина
използва салона за провеждането на свои събрания. Също така читалището се
предоставя и за провеждането на всички избори и събранията на отделните партии.
В читалището са регистрирани 51 члена, които са си платили членския внос. Назначена
е ¼ щатна бройка, като секретар на трудов договор. Извършена е финансова ревизия от
проверителната комисия, която обяви резултатите от проверката с протокол. Редовно,
ежемесечно се правят финансови отчети и се предоставят на Община Елена.
Материалната база на читалището е в добро състояние. Винаги има нужда от текущи
ремонти. Необходим е ремонт в библиотеката, подмяна на дограма и частично
препокриване.
В заключение пожелавам на всички членове на читалището и секретаря да бъдем поорганизирани, с повече желание за провеждането на културни дейности.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Иван Комитов – 1976“ с Каменари за 2017 година
Добре дошли уважаеми членове на читалището. През 2018 г. дейността на читалището
беше свързана с традиционните обичаи и събора на селото. Изявите бяха свързани по
културния календар за 2018 г., а именно сурвакане с децата от селото, Бабинден –
седянка с жените, Баба Марта в селото и детската градина, Ден на жената – 8 март,
традиционния събор на селото, Коледно и Новогодишно тържество, забава, томбола,
програма, празнуване на други ритуали. През 2018 г. за два месеца през лятото се
включихме в Детската лятна академия към общината, всеки ден се събраха децата от
селото в читалището на игри и различни мероприятия организирани от общината,
полицията, пожарната, спортни празници съвместно с околните села на стадиона в
Константин, откриване и закриване на академията в Елена.
Изказваме нашата благодарност към всички жители и членове на селото за участието
им в културните мероприятия на селото. Пожелаваме им много здраве, щастие и
ползотворна и успешна година.
Искам да благодаря и на общината, че винаги ни съдейства и подкрепя в дейността ни.

28

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Наука – 1899“ село Костел през 2018 година
През 2018 година дейността на читалището беше свързана с традиционните обичаи в
селото ни и изявите на Певческата група. През годината имахме много покани за
събори и надпявания, но не можахме да се отзовем на всичките, поради заболяване на
участнички от Певческата група.
Взехме участие на съборите „Авлига пее“ с. Обединение, „С песните на Борис
Машалов“ с. Сливовица. И от двата събора ПГ беше наградена със сребърен медал и
статуетка. Участвахме на събора „Хайдушка песен“ в с. Мерданя, на събора в село
Правда, както и на съборите на Пенсионерските клубове в Златарица и Елена, Празника
на еленския бут и местния събор на селото „Довиждане до следващото лято“.
През месец юни бяхме домакини на Общинския събор на читалищата.
През 2018 г. библиотеката ни беше посетена от по-малко читатели, отколкото през 2017
г. Чете се основно през лятото от гостите на селото ни. За съжаление в Костел няма
деца, които преди време идваха в библиотеката със списъците, дадени им от учителите
– какви книги трябва да прочетат. А те оставаха много доволни, че именно в нашата
библиотека намираха търсената от тях литература.
Бюджета ни през 2018 г. беше 4187 лв. и успяхме да се справим, за да ни стигнат за
годината. За 2019 г. бюджета е 4745 лв.
Искам да благодаря на участниците от ПГ, а те заслужават не само благодарности, но и
много повече. Благодарност и към корепетитора Станьо Станев. Благодаря и на гост
корепетитора Николай Гурбанов, благодарение, на който местният събор се превърна в
незабравим празник.През 2018 г., както и винаги на този ден читалището се пълни с
хора, а ние сме радостни, че те оценяват нашия труд и винаги ни посрещат с много
усмивки и бурни аплодисменти.
На събора взеха участие Самодейният театрален състав при читалището в село
Разпоповци и Танцов състав от град Елена. Нашите благодарности и за тях.
Благодарим на Община Елена, че винаги са се отзовавали и когато сме имали нужда са
ни помагали.
Нека си пожелаем и 2019 да е много здрава и успешна, защото през тази година ни
предстоят три юбилейни събития, много важни за селото ни:
1. 120 години от основаване на читалището в село Костел
2. 20 години от създаването на ПГ „Балкански звуци“ с. Костел
За тези достолепни юбилеи много голяма заслуга има Райна Цвяткова, която е
отдала на Читалището цели 50 години.
Предстои ни много работа и усилия за това тържество, и аз моля всички, които имат
възможност да ни помогнат.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Христо Смирненски – 1890“ с. Чакали през 2018 година
Уважаеми, дами и господа, през изминалата година нашата дейност беше свързана с
честването на традиционния събор на селото, изявите на ГНП и местни и общински
чествания. ГНП участва в надпявания в Златарица, Прегледа на читалищата,
традиционния събор. Заедно с вас отбелязахме Бабин ден, Денят на самодееца, Баба
Марта, Осми март. Традиционният събор празнувахме с танцова забава и томбола.
Библиотеката разполага с нови книги, гостите и жителите на селото се възползват и
продължават да четат, като лятото броят на читателите се увеличава.
Читалищното настоятелство изказва голяма благодарност към кметският наместник
Силвия Йорданова, като й пожелаваме много здраве, щастие и да продължава да помага
все така всеотдайно за развитие на културните мероприятия в селото.
Настоятелството изказва и благодарност към самодейците, които отделят от свободното
си време, за да представят селото. Благодарим и на корепетитора Станьо Станев.
Да си пожелаем много здраве и повече културни изяви.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Надежда 1927“ с. Шилковци през 2018 година
1. Честване на Бабин ден
2. празнуване празника на любовта и лозаря
3. честване на 8-ми март и посрещане на пролетта
4. Организиране бригада за почистване на салона и района на Читалището.
5. Честване на юбилейни годишнини на членове на читалището. Читалището
организира музикалната програма, украсата на залата и юбилярите получиха малки
подаръци.
6. Организиран беше събора на с. Гърдевци – 6 май
7. Участвахме в събора на Читалищата
8. През летните месеци основно работихме с децата
а) Организирано беше надбягване с колела
б) Организирана беше игра – търсене на съкровища
в) Децата работиха с глина – всяко дете си направи глинен съд, който собственоръчно
нарисува и след изтичането го получи за спомен.
9. За деня на Будителите бяха поздравени най – активните членове на Читалището.
10. За празниците 3 март, 6 и 22 септември бяха положени цветя на паметника в с.
Шилковци.
11. През цялата година бяха раздавани книги на читателите.
12. Целогодишно работихме за търсене на спонсори.
13. Организирано беше Коледно и Новогодишно тържество
14. В с. Баевци беше организирана детска сурвакарска група, която сурвака във всички
къщи за здраве с направени от децата дрянови сурвакници.
15. Отчетите бяха изготвени и предавани в срок.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Пробуда 1903“ с. Илаков рът през 2018 година
Уважаеми Госпожи и Господа,
Днес 01.03.2019 година провеждахме годишно отчетно събрание на читалище „Пробуда
1903“ с. Илаков рът, община Елена. Съгласно план програмата през изминалата 2018
година бяха проведени почти всички мероприятия залегнати в нея. През месец Януари
се състоя тържество по случай Денят на родилната помощ /Бабин ден/. След това
сбирки и чествания имаше по случай денят на лозаря /Трифон Зарезан/, 1 март
празника на самодейците, 8 март празника на жените. На 05.05.2018 год. бе направен
летният събор на селото. През деня бе проведен турнир по тенис на маса, в който
участваха 15 души. Призьорите получиха възпоменателни награди. Вечерта в салона
свири духова музика. За децата имаше томбола. Групата за народни песни изнесе
двадесет минутна програма. Гости на тържеството бе група за народни танци
„Еленика“. През месец май група „Росна китка“ взема участие в „Балкан – фолк“
Велико Търново, надпяването „Авлига пее“ с. Обединение., прегледа на
пенсионерските клубове гр. Полски Тръмбеш, общинския преглед на художествената
самодейност в село Костел, общинският преглед на пенсионерските клубове в град
Елена. Читалището се представи повече от достойно в Празника на еленския бут, като
участвахме в кулинарната изложба и групата пя на една от сцените в града. На 20
ноември на храмовия празник на селото от читалището бе организиран и раздаден
курбан за здраве. На 01.12.2018 г. се проведе зимният събор на селото. Вечерта
самодейците изнесоха музикално-сценична програма / песни и скечове/, проведена бе
викторина и томбола с предметни награди. Гости отново бяха танцьорките от
„Еленика“. Цялата вечер в салона свири духова музика. Това е по план-програмата.
Библиотеката се отваря по всяко време, когато читатели потърсят книги за вкъщи.
Лошото е, че литературата е остаряла, а пари за нова литература няма. Сградата на
читалището се нуждае от доста сериозен ремонт, но настоятелството не разполага с
необходимите средства за него. Необходими са и нови хора за попълване на
самодейните състави. Това е накратко свършеното през изминалата година от
настоятелството.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Съзнание-2012“ с. Яковци през 2018 година
НЧ „Съзнание“ реализира следните мероприятия и дейности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Честване на Бабинден;
Честване на Трифон Зарезан;
Празнуване на 8-ми март;
Организира почистване на язовир Йовковци;
Посрещане на първа пролет;
Организиране на традиционен събор в с. Яковци;
Честване на Коледа и Нова година.
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ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Събуждане - 1894“ с. Средни колиби през 2018 година
НЧ „Събуждане - 1894“ реализира следните мероприятия и дейности:
1.
2.
3.
4.
5.

Честване на Бабинден;
Честване на Трифон Зарезан;
Празнуване на 8-ми март;
Организиране на традиционен събор в с. Яковци;
Честване на Коледа и Нова година.
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