
ДОКЛАД 

за дейността на читалищата в община Елена през 2019 година 

Докладът за дейността на читалищата в община Елена отчита изпълнението на 

дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Елена и е изготвен на базата на внесените от всяко читалище доклади и финансови 

отчети за изразходване на средствата през 2019 година. 

В зависимост от възможностите си всяко читалище се придържаше към изпълнение на 

основните цели: 

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност 

на населеното място, където функционират читалищата; 

 2. Проучване, възстановяване и запазване на обичаите и традициите в населените 

места в община Елена. 

3. Утвърждаване на читалищата като местни общностни центрове с културно-

просветни, информационни, социални и граждански функции, работещи в 

партньорство с местното самоуправление, училища, детски градини и 

непранителствени организации. 

4. Разширяване  на традиционните читалищни дейности и търсене на нови форми  чрез 

ускорено навлизане на съвременните комуникационни и информационни технологии. 

Осигуряване на достъп до информация; 

5. Повишаване ролята на читалището за социална и културна интеграция на различни 

общности (групи в риск от социална изолация, неравностойно положение, провеждане 

на дарителски инициативи и др). 

Тези цели бяха осъществени чрез основните дейности, развивани от общинските 

читалища: 

1. Библиотечна дейност; 

2. Културно-масова дейност; 

3. Любителско художествено творчество; 

4. Подобряване на финансовото състояние. 

 

Държавната субсидия за 2019 год. бе на стойност 161 330 лв. за 17 субсидирани бройки 

при държавен стандарт 9 490 лв. Субсидиите за читалищата от община Елена  за 2019 

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.  

 

 

 

 

 

                                     

 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена през 2019 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 2019 г., беше преизбрано на редовно 

Общо - отчетно-изборно събрание на 01 март 2018 г., и е в състав:  

Димитринка Иванова - Председател. 

Членове: Иванка Ганчева, Йордан Минчев, Йордан Цончев, Иванка Сиракова, Румяна 

Стефанова, Татяна Бонева. 

Проверителна комисия:  

Диана Кардашева - Председател. 

членове: Румяна Антонова и Евдокия Уколова. 

Секретар на читалището е Ирина Люцканчева, която от месец май 2017 г. беше в 

отпуск по майчинство, в момента в неплатен отпуск. 

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 28 февруари 2019 год. 

За отчетния период настоятелството проведе пет 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 2019 година читалищните членове бяха 171. Членският внос е 2,00 лева. 

Стандартът за 2019 г. е 9 490 лв. за 1 щатна бройка. 

Субсидираната численост на читалището през 2019 г. 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 

200 участници: 

1. Женски битов хор, който до ноември месец беше с ръководител Георги Петров, към 

момента се води от Вяра Петрова - 16 участници. 

2. Вокална група „Незабравими мелодии“ с ръководител Севдалин Янков - 11 

участници. 

3. Хор „Полифония“ с ръководител г-жа Полина Михайлова - 18 участника. 

4. Клуб за автентични народни хора (КАНХ) „Самодиви” - 3 групи, ръководител Траяна 

Стоянова - 60 участници. 

5. Театрален състав - 10 участници. 

6. Балетна формация „Виктори“ с ръководител г-жа Виктория Славчева - 20 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 беше организатор, 

съорганизатор и домакин на редица изяви, участия: 

• Участие в инициативата „Пробуждане с хоро“ на Националния празник - 3-ти март; 

• Постановката „МНИМИЯТ БОЛЕН" на ДТ "Рачо Стоянов" - гр. Габрово; 

• Представлението „Нашенци от наше село“ на самодейната трупа при НЧ „Светлина 

1927“ с. Кортен; 

• Юбилеен концерт 25 години Танцова формация „Балканджийче“; 

• Годишен концерт на КАНХ „СамоДиви“; 

• Представяне творчеството на писателя Христо Карастоянов; 

• Трети национален фолклорен фестивал - надиграване и надпяване „Веселие в Елена“ 

• Годишен концерт на Музикална школа „Евита“ - Велико Търново; 

• Годишен концерт на Вокална група „Незабравими мелодии“; 

• „Аламинут“ на живо; 

• Постановката на ДТ "Стефан Киров" - гр. Сливен - "Непоправимо"; 



• Годишен концерт на Балетна формация „Виктори“; 

• Фолклорно надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце“ 

• Празници на МИГ Общини Елена и Златарица - в гр. Елена и гр. Златарица; 

• "Секскомедия в лятна нощ" - постановка по Уди Алън на ДКТ “Иван Димов” - гр. 

Хасково; 

• Драматичен Театър "Рачо Стоянов" - Габрово с представлението "Трудни за обичане" 

- спектакъл по Л. Герш; 

• Традиционен събор на читалищата в община Елена - с. Константин; 

• Пътуващото кино представи богата програма от нови и актуални български и 

чуждестранни филми: „Астерикс и тайната на вълшебната отвара“, „Уют“, „Лошо 

момиче“, „Бягай“, „Пепеляшка“, „Южен вятър“, Клара“, „Доза щастие“, „В кръг“, 

„Великото пътешествие“, „В кръг“, „Ага“, „Диви и щастливи“, „Завръщане“. 

Участия извън община Елена: 

• КАНХ „СамоДиви“ - Международен фестивал за песни и танци „Пролетна приказка 

във Виена („Spring Tale Vienna“) - гр. Виена, Република Австрия и Международен 

фестивал за песни и танци „Пролетна приказка в Прага („Spring Tale Prague“) - гр. 

Прага, Република Чехия - 30 март - 04 април 2019 г.; 

• КАНХ „СамоДиви“ - Коледен базар, организиран от Международна организация на 

жените в Букурещ - декември 2019 г. - гр. Букурещ, Република Румъния; 

•  Танцов състав „Балканджийче - получена награда в XXIII Старопланински събор 

„Балкан фолк 2019“, провеждан под егидата на Европейската асоциация на 

фолклорните фестивали EAFF, продуцентите на Balkan Folk Academy, Euro Folk 

Academy и журито, като достойни да представят българските народни изкуства в 

Международен танцов фестивал в гр. Сасо ди Касталда - Италия, 11-19 юли 2019 г., 

• Женски битов хор - XIII Национален фестивал на любителските хорове и групи за 

народно пеене - с. Кортен; 

• Вокална група „Незабравими мелодии“ - XIII Национален фестивал на шлагерната и 

старата градска песен "ПЕЙ СЪРЦЕ" - 14-15 септември 2019 г. - гр. Кюстендил; 

• Вокална група „Незабравими мелодии“ - Фестивал на старата градска и шлагерна 

песен „Нежни спомени“ - 12 октомври 2019 г. - гр. Панагюрище; 

• Танцов състав „Балканджийче“ - Международен фестивал на историческите 

възстановски и игри Dapyx 2019 - Трето издание - гр. Меджидия, Република Румъния; 

• КАНХ „СамоДиви“ - Национален фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва - 

Пирина разлюлява“ - 2019 г. - гр. Сандански; 

• Танцов състав „Балканджийче“ (детска група) - празнични прояви - гр. Нови сад, 

Република Сърбия; 

• Вокална група „Незабравими мелодии“ - XIX Национален конкурс - Фестивал „С 

песните на Ари“ - 16 юни 2019 г. - гр. Хасково, община Хасково; 

• Женски битов хор - IV-ти Национален преглед на любителските народни хорове и 

групи за  обработен фолклор „Ганчо Михов” - с. Първомайци на 20-ти април 2019 г.; 



• Женски битов хор - Празник на народния обичай и автентичната носия на 20-

21.07.2019 г. в с. Рибарица, община Тетевен; 

• Празници на МИГ общини Елена и Златарица. 

Награди: 

В провелия се за 12-та поредна година Празник на народния обичай и автентичната 

носия в местността Костина, село Рибарица, община Тетевен, събрал над 80 фолклорни 

групи и състави от цялата страна, Женски битов хор с ръководител Георги Петров, 

корепетитор Станьо Станев, заслужено получи златен медал, като жените от хора 

имаха възможност да участват в Състезание по рибени чорби с пъстърва, с водещ в 

състезанието - атрактивния Ути Бъчваров.  

Впечатляващо представяне направиха те и на сцената на Националния фестивал на 

любителските хорове и камерни групи за народно пеене - с. Кортен, община Нова 

Загора, на 05 октомври, като отново завоюваха златен медал в надпревара със 17 

любителски хорове и певчески групи. 

Фестивалът, който тази година е в тринадесетото си издание, има за цел да дава 

възможност за изява и общуване на изпълнители и ръководители от различни региони 

на България, за да се съхраняват и обогатяват традициите на песенното народно 

творчество. Изпълнителите бяха оценявани от жури с председател академик Крум 

Георгиев - председател на Общество за фолклор - българска секция при 

Международната фолклорна организация, носител на Оскар за фолклор на IGF 

(Световна международна асоциация на фолклорните федерации).  

Около 400 бяха участниците в Четвъртия национален фестивал на старата градска и 

шлагерна песен „Нежни спомени“, който се проведе на 12 октомври, в НЧ „Виделина-

1865” в гр. Панагюрище. Изпълнителите бяха оценени от жури с председател проф. д-р 

Светла Калудова-Станилова и членове Карамфила Григорова и Юлия Богоева. 

Дипломи и сребърни медали донесоха в гр. Елена Вокална група „Незабравими 

мелодии”. 

Отново те достойно представиха Читалището в XIII-ти Национален фестивал на 

шлагерната и старата градска песен "ПЕЙ СЪРЦЕ" - гр. Кюстендил - 1-во място за 

техния ръководител - г-н Севдалин Янков и 1-во място за представяне на групата. 

В XXIII Старопланински събор „Балкан фолк 2019“, провеждан под егидата на 

Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAFF, продуцентите на Balkan 

Folk Academy, Euro Folk Academy и журито, удостоиха Танцов състав „Балканджийче“ 

като достойни да представят българските народни изкуства в Международен танцов 

фестивал в гр. Sasso di castalda - Италия, който се проведе в периода 12-19 юли 2019 г. 

Пътуването беше част от програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, 

младежта и спорта в Европа - Еразъм+. 

Много е трудно с малко думи да се опишат многото емоции и преживявания, които 

Италия и прекрасните домакини поднесоха. 

Заедно с групи млади хора от Португалия и Италия, под ръководството на една 

невероятна млада дама от Сърбия - Александра Душка, всеки един ден беше изпълнен с 

много динамика, смях, приключения и невероятно настроение. 



Сасо ди Касталда е малко красиво селище в провинция Базиликата, чиито климат и 

простор напомняха за нашия красив град Елена. Невероятна архитектура, паметници и 

добри хора - това срещнахме навсякъде.  

Изключително интересно и полезно за младите хора беше непрекъснатият контакт с 

техните връстници от Европа. За някои това беше първо пътуване извън страната ни, 

първо пътуване със самолет, първи допир до други култури. 

Беше изговорено почти всичко - езици, култура, религии, полове и възприятия, 

образование, работа, много различия и много общи хубави и не толкова позитивни 

моменти в различните страни. Имаше вечер на всяка култура, където се представихме с 

ръчно приготвена пита с рози, кисело мляко, баница и вино - част от символите на 

България, представени от красивите Балканджийчета. 

Като жест, домакините бяха подготвили и ни показаха част от красотата на регион 

Базиликата, като бяха организирани посещения в Sant'Angelo - малко селище с 

изрисувани сгради, като част от новия му колорит пред света, Brienza - град с 

многовековна история, където лично кметът му ни отключи крепостта Caracciolo, 

разбира се най-колоритно беше в Матера - европейската столица на културата за 2019 

г., заедно с гр. Пловдив  в България. 

Два концерта - в Brienza и Sasso di castalda, заедно с групите от Италия и Португалия 

бяха част от културния обмен, две прекрасни вечери с много танци и прегръдки само на 

един език - топлината между хората. 

Със сълзи, така завърши това красиво пътуване, сълзи от тъга, че трябва да свърши, 

сълзи от раздяла с приятели, сълзи от хубави емоции.  

А най-малките балканджийчета, в периода 08-11 август 2019 г., по покана на г-н 

Божидар Марянович - организатор на Международния фестивал на танцовото и 

певческото изкуство „Черноморски вечери“, посетиха Република Сърбия за участие в 

Празник на Младеново, община Нови сад - тяхното първо пътуване извън страната. 

Като част от програмата те имаха възможност да се запознаят с красотата на Нови сад, 

Сремски Карловци и част от Белград.  

Националният фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва - Пирина разлюлява“ дава 

поле за изява на изпълнителите на българския фолклор и възможност за забавление и 

създаване на нови контакти между участниците. Утвърденият творчески форум, 

организиран от Фолклорен ансамбъл „Македонска хубост“, събра в Сандански 27 

колектива с над 800 танцьори от цялата страна, а уменията им бяха оценявани от 

авторитетно жури. 

Клуб за автентични народни хора „СамоДиви“ с ръководител Траяна Стоянова и 

корепетитори Станьо Станев и Ангел Ангелов за трета поредна година бяха част от 

многообразието и голямата конкуренция на фестивала, чието мото е „Хоро и песен нека 

помним и мъдростта народна да припомним - единство, памет и добро - да станем 

всичките „Едно”! 

Според регламента на фестивала, участниците мериха сили в два етапа - изпълнение на 

автентично и на обработено хоро.  



В първия КАНХ „СамоДиви“, който участва с група от 27 танцьори, беше оценен по 

достойнство и показаното от тях не бе подминато от журито. На фона на изключително 

сериозната конкуренция то присъди на клуба специалната награда на Център 

„Веселушко“, грамота, парична сума от 100 лв. и торта „Приятели на фестивала“.  

На сцената на читалището изяви имаха СУ „Ив. Момчилов”, Детски комплекс, НУ „Ил. 

Макариополски”, Клуб на пенсионера “Възраждане”.  

Отново искам да изразя благодарността ни към всички родители, че предоставят 

възможност на своите деца да пътуват! Изключително важно е, в днешния  свят, 

младите хора да пътуват и да виждат, да се срещат със свои връстници, с други култури 

и истории. Да се учат да бъдат единни, да си помагат, да има какво да си споделят! 

Искрено искам, от мое име, като Председател на Читалището, да благодаря и 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 2019 година подробно запознават присъстващите 

членове на читалището с финансовото състояние: 

№ Вид на прихода / разхода 

Проект  

2019 

Отчет 

2019 

стойност стойност 

I. Наличност в началото на периода: 17248.22 17248.22 

II. ПРИХОДИ:     

1 Субсидия от община Елена  68 803.00 68 803.00 

2 Членски внос 320.00 652.00 

3 Наеми 5 000.00 3 495.00 

4 От художествена самодейност 9 000.00 12 971.12 

5 Дарения 3 000.00 14 397.00 

6 Префактурирана ел. енергия и отпадъчни материали 0.00 238.54 

7 Награди 0.00 600.00 

8 Други приходи - Договор МИГ  0.00 6 900.00 

 Всичко приходи: 86 123.00 108 056.66 

 Всичко І и ІІ: 103 371.22 125 304.88 

    

№ Вид на прихода / разхода: 

Проект  

2019 

Отчет 

2019 

стойност стойност 

III. РАЗХОДИ     

1 Заплати и възнаграждения 43 871.22 38 842.92 

2 Осигурителни вноски за ДОО 5 000.00 5 551.45 



3 Здравно - осигурителни вноски 2 000.00 2 145.04 

6 Граждански договори и хонорари 10 000.00 10 680.00 

7 Материали  9 000.00 14 011.25 

8 Вода 200.00 109.05 

9 Ел. енергия 6 000.00 3 794.57 

10 Външни услуги в т. ч.: 4 000.00 28 825.05 

10.1 Разходи за телефон 2 000.00 1 630.97 

10.2 Разходи за транспорт 10 000.00 19 484.07 

11 Командировки 5 000.00 2 067.73 

12 Платени такси за банково обслужване 2 000.00 665.21 

13 Такса битови отпадъци 1 850.00 1 826.02 

 Всичко разходи: 103 371.22 108 518.29 

 Наличност в края на периода: 0.00 16 786.59 

 

7.25 щатни бройки 

Стандарт за 1 бройка: 9 490 лв. (2019 г.) 

 

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. 

Започнат беше ремонт на сцената, който ще продължи до цялостната подмяна на 

конструкцията в няколко години. 

Дарители за годината: 

• Участниците в Международен фестивал за песни и танци „Пролетна приказка във 

Виена („Spring Tale Vienna“) - гр. Виена, Република Австрия и Международен фестивал 

за песни и танци „Пролетна приказка в Прага („Spring Tale Prague“) - гр. Прага, 

Република Чехия - 30 март - 04 април 2019 г.: 7 899 лв.; 

• НЧ „Пробуда - 1903“: 50 лв.; 

• ЦПЛР - гр. Елена: 240 керамични сувенира за награди на участниците във Фолклорен 

фестивал „Веселие в Елена“; 

•  „Би Си Си Хандел“ ООД - гр. Елена - млечни продукти за Надиграване „Да се хванем 

за ръце и да тропнем ний хорце“ и фестивал „Веселие в Елена“; 

• Винарска изба „Марян“ - с. Марян - вино за фестивал „Веселие в Елена“; 

• „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“; 



• ЕТ „Спектър - Роза Въчкова“ - гр. Елена - хранителни продукти за фестивал „Веселие 

в Елена“; 

• „Елена мес“ ООД - месни продукти за фестивал „Веселие в Елена“ (април) и 

Надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце“; 

• ЕТ „Анка Симеонова“ (денонощен магазин) - минерална вода за Надиграване „Да се 

хванем за ръце и да тропнем ний хорце“; 

• Лалка и Йордан Михови - гр. Благоевград - 200,00 лв. за подпомагане дейността на ТС 

„Балканджийче“; 

• ТС „Балканджийче“ - 3 160 лв. за пътуване до Република Италия; 

• Лора и Пиер Биньолас - тоалетка (старинен стил); 

• Альоша Сербезов - 50 лв.; 

• Стоян Йорданов Стоянов - 40 лв.; 

• „Елена мес“ ООД - 200 лв.; 

• „Индиго еърлайнс“ - 1 000 лв. за пътуване на КАНХ „СамоДиви“ до гр. Букурещ. 

 

ІV. Изводи и перспективи за бъдеща работа:  

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, ще съумяваме и 

успяваме да вярваме в себе си и да правим нашия малък свят по-красив. 

Основните амбиции, които си поставяме за в бъдеще, са следните: 

• Да търсим допълнително финансиране за реализиране на инициативите; 

• Да повишаваме качеството на предлаганите продукти, като се стремим да привличаме 

професионалисти за методическа помощ; 

• Да приобщаваме повече млади хора и деца; 

• Да търсим сътрудничество и обмен на опит с други институции; 

• Да намаляваме разграничаването на културните състави в нашето общество. 

• В работа си всички ние служителите му, Читалищното настоятелство, Проверителната 

комисия, ръководителите на състави, самодейците и всички, съпричастни към 

читалищното дело де се стремим да го утвърждаваме като реална културно - просветна 

институция, където място има за всеки. 

 

 

СИЛАТА НА ДУХА ИДВА ОТ РОДНОТО МЯСТО! 

А ЧИТАЛИЩЕТО Е КАУЗА НА ДУХА - „ХРАМ, ЗАПАЗИЛ ЦЯЛАТА КРАСОТА  

И ДОСТОЙНСТВО НА НАШИЯ НАРОД”! 



„ЗАТУЙ ТИ КАЗВАМ, БЪЛГАРИНО! КАЙ СЕ, КАЙ СЕ В СВОЕТО 

ЧИТАЛИЩЕ. СЕБЕ СИ ЗАНЕСИ ТАМ, ДЕТЕТО СИ, И ДЕТЕТО НА ДЕТЕТО 

СИ. И ПОСВЕТИ ГО В НАУКА И КУЛТУРА, ПОНЕЖЕ ЧИТАЛИЩЕТО И 

УЧИЛИЩЕТО СА ТВОЯТ ХРАМ. И ГИ ПОЧИТАЙ!“ 

 

Изготвил, 25.02.2020 г. 

инж. Димитринка Иванова - ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“ за 2019 г. 

 

Добър ден, уважаеми членове, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. През 

2019 г. дейността на читалището беше свързана с традиционните обичаи за селото, 

сбора, изявите на народните групи и с проекта Глобални библиотеки. Наши партньори 

бяха отново децата от детската градина, училището и всички хора от селото. През 2019 

г. в библиотеката имаше 52 читатели и 60 потребители на интернет услуги на възраст 

от 7 г. до 87 г. В националната седмица за четене посетих детската градина и 

училището, като началният курс дойдоха и на посещение в библиотеката. Раздадени 

бяха 480 книги. Библиотечният фонд е 8540 книги. В края на 2018 г. спечелихме проект 

за книги на стойност 2690 лв. от Министерство на културата. Закупени бяха книги, 

които се изучават от 1 до 12 клас, криминални и романтични за останалите читатели. 

Читалището разполага с пет компютъра и вече девета година работим към проекта 

Глобални библиотеки. Естествено вече интересът на децата не е толкова голям, защото 

всички имат модерни телефони и разполагат с интернет вкъщи. През 2019 г. се 

включихме в Детската лятна академия за два месеца, имахме ежедневни занимания и  

игри заедно с Общината, Пожарната, Полицията. Продължаваме да предоставяме 

същите интернет услуги, копиране, принтиране, попълване на документи, за желаещите 

и компютърна грамотност. 

С групата пяхме на Празника на шарената черга в Блъсковци, на Прегледа на 

читалищата в Константин, на Празника на хайдушката песен в с. Мерданя, на Шарено 

петровско пиле в с. Церова кория, на Празника на балкана на х. „Буковец“, на Деня на 

християнското семейство в гр. Елена. ДГНП „Бебровски славейчета“ също имаха 

няколко изяви през изминалата година. 

През 2018 г. и 2019 г. от Общината ни отпуснаха пари за ремонт на покрива, който се 

извърши през месец октомври. За сега няма течове, надяваме се така да продължи и 

занапред. За тази година ни обещаха, че ще подновят изгнилите дъски в салона, за да 

можем пак да го ползваме и да няма опасност от наранявания. 

Бюджетът ни за 2020 г. е 10 440 лв. Както винаги ще направим всичко възможно да ни 

стигнат за годината. 

Изказваме своята благодарност към всички участници – малки и големи, също и към 

корепетиторите на групата – Стоян Савов, Станьо Станев. Пожелаваме им много 



здраве, семейно щастие и творчески успехи, а на малките певици – щастливо детство. 

Заедно с вас проведохме всички културни мероприятия и традиционни обичаи. Както 

всички знаете, ми се наложи да изляза за няколко месеца неплатен отпуск. Работата пое 

Сийка Балабанова. Дейността на читалището продължи и благодарение на икономиите 

от заплата. Закупихме нови тоалети за певческата група и ни останаха пари и за тази 

година, тъй като субсидията ни ще бъде по-малка от миналогодишната. Дано тази 

година успеем да купим носии за коледарите. 

От мое име искам да благодаря на председателя на читалището Анка Костова и на 

Сийка Балабанова, че пое читалището и не се наложи да затвори за няколко месеца, на 

цялото ръководство, че работим заедно – подкрепят инициативите и проектите, в които 

участваме и правим 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 2020 г. да е много здрава, 

ползотворна и успешна за всички. 

 

Таня Станева - секретар 

 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Просвета-Разпоповци-1881“ град Елена през 2019 г. 

 

Докладът за дейността на НЧ „Просвета-Разпоповци-1881“ град Елена отчита 

изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната дейност, 

разработена в изпълнение на Закона на народните читалища. 

Основните направления и приоритети в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища, общинската културна политика, 

осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението 

на културния календар за 2019 година. 

Основни цели, които си постави читалището през отчетния период са: 

- Отстояване на позицията на културно-масовото средище; 

- Съхраняване на народните обичаи и традиции; 

- Развитие и подпомагане на самодейното художествено творчество; 

- Опознаване, поддържане и обогатяване на материалната база. 

 

I. Организация на читалищната дейност 

На 26.03.2019 г. се проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание, на което бяха 

преизбрани членовете на читалищното настоятелство и на проверителната комисия, 

които поеха функциите си за нов управленски мандат. 

 

СПИСЪК 

на Читалищното настоятелство и Проверителната комисия на НЧ „Просвета-

Разпоповци-1881“ град Елена 

Читалищно настоятелство: 

 Иван Минчев – председател; 



 София Георгиева – член; 

 Любен Стоянов – член. 

Проверителна комисия: 

 Здравко Медникаров – председател; 

 Мария Стоянова – член; 

 Мария Русева – член. 

 

В организационната си и практическа работа настоятелството се ръководи от Устава на 

читалището и Закона за народните читалища. За отчетения период настоятелството 

проведе четири заседания. 

През 2019 година читалищните членове бяха 151. Членският внос е 1,00 лв. 

 

II. Библиотечна дейност 

Библиотеката към НЧ „Просвета-Разпоповци-1881“ град Елена е общообразователна, 

утвърдена като средище за знания на гражданите. Библиотеката обслужва граждани от 

града и от общината с библиотечни материали и библиографска информация. 

Библиотеката разполага с фонд от 3700 библиотечни единици, състоящ се от 

художествена и отраслова литература. Библиотеката попълва фонда си предимно от 

дарения. 

От месец май всяка неделя библиотеката в НЧ „Просвета-Разпоповци-1881“ град Елена 

е отворена от 12:00 до 16:00 часа. 

 

III.  Културно-масова и информационна дейност – организиране, провеждане и 

участия в празненства, чествания и събори 

1. Читалището като организатор и инициатор през изминалата година постави 

началото на: 

 Фестивал на изкуствата „Творческа пролет в Разпоповци“ – 29 април 2019 г., 

втория ден от Великден. Празникът започна с пасхална служба в църквата „Св. 

Николай“ от отец Милен, след което бе раздаден курбан за здраве на всички гости, 

осигурен от семейство Трухчеви. Направена бе фотоизложба под мотото „Разпоповци: 

минало и настояще“ на Фикрат Салимов, Люба Салимова и Венко Стефанов. Беседа 

„История на Разпоповци“ изнесе Ружа Коева. Автори рецитираха свои стихове. 

Вълнуващо, с преплитане на традиция и съвременност, стари и млади се повеселиха с 

народните хора в изпълнение на ТФК „Еленика“, в които ги увличаха малките 

танцьори. Нагласата на всички е догодина, по същото време, отново да бъде 

тържествено и запомнящо се, и да има по нещо за всеки. 

 Представяне на филми с участието на Георги Георгиев ГЕЦ – български актьор, 

любимец на не едно поколение, в залата на Читалището: 

- 11.10.2019 г. /петък/ 19:00 ч. – „Селянинът с колелото“ /1974 г./; 

- 12.10.2019 г. /събота/ 19:00 ч. – „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ /1974 г./. 

2. Организиране на тематични вечери, културно-просветни мероприятия в 

читалището: 

- На 31 август 2019 г. се проведе Традиционната августовска вечер; 



- Отбелязване на 70, 80 и 90-годишнини на хора юбиляри свързани с Разпоповци. 

Всички присъстващи се насладиха на песните в изпълнение на ВГ „Незабравими 

мелодии“ при НЧ „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена; 

- Изложба, посветена на 110 години от рождението на художника проф. Иван 

Петров – слово от Здравко Медникаров, картини бяха подредени от Фикрат Салимов; 

- Отбелязване Деня на самодееца – 1 март; 

- Отбелязване 27 март – Международен ден на театъра; 

- Коледната вечер в читалището на Разпоповци. Какво е необходимо за истински 

празник? Съвсем малко – желание да зарадваш другите: с подарък, песен, танц, баница, 

игра, чаша кафе, прегръдка, добра дума, усмивка… И когато на едно място се съберат 

много хора, обединени от такова желание, става страхотен празник! Благодарим на 

жителите от Разпоповци и гостите от Елена за участието в Коледната вечер в 

читалището на Разпоповци и за доброто настроение! 

 

IV. Художествена самодейност и любителско художествено творчество 

Творческа дейност на Театралния състав, сезон 2018-2019 г. 

Театърът е вид сценично изкуство, при което се изиграват истории пред публика. Целта 

на театъра, в основата на драматичното си действие, е да провокира у зрителите 

размисъл. Като всяко изкуство, той представлява покана за разговор – елемент от един 

безкраен диалог. 

Участия на Театралния състав в национални и регионални фестивали, общински събори 

за 2019 г.: 

- 13.05.2019 г. – участие в Международен фестивал на любителските комедийни 

театри „Велко Кънев“ Тополовград; 

- 06.06.2019 г. – участие в национален фестивал на любителските театри Кортен с 

комедията „Нежелани гости“; 

- 15.06.2019 г. – XIX събор на народните читалища в община Елена в с. 

Константин; 

- 30.08.2019 г. – събор с. Тодювци; 

- 31.08.2019 г. – събор с. Руховци; 

- 07.12.2019 г. – традиционен сбор на с. Илаков рът. 

В края на 2018 г. се постави началото на репетициите на френската комедия „Не си 

търси белята“ от Пиер Шено. През отчетната година поради непредвидени причини, 

премиерата не се осъществи. 

Годината не беше от най-силните, но беше пълна с много работа и прекрасни емоции. 

 

Творческа дейност на ТФК „Еленика“ 

За ТФК „Еленика“ 2019 година беше изключително напрегната, успешна и 

забележителна с проведените мероприятия. Съставът участва в организираните 

културни събития в община Елена, национални и регионални събори и фестивали, и 

създава условия за творческа изява и развитие на млади таланти. 

Репертоарът на състава е разнообразен – от местни народни хора до обработени танци. 

За отличните резултати на състава разчитаме на професионалните умения на 

ръководителя Йордан Минчев. Предстоят много нови творчески изяви, навлиза ново 



младо поколение в читалището с творчески амбиции и с желание за нова визия и нови 

върхове. 

Участие на ТФК „Еленика“ в национални, регионални и общински събори, фестивали и 

чествания за 2019 г.: 

- 23.03.2019 г. – Осми национален фестивал на школи и клубове за любители, 

изучаващи български народни танци „Русчуклийска среща“ гр. Русе; 

- 30.03.2019 г. – Фолклорно надиграване „Букет от ритми“ гр. Павликени; 

- 06.04.2019 г. – Четвърти фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански 

свят“; 

- 29.04.2019 г. – „Творческа пролет в Разпоповци“; 

- Пролетно-великденски концерт на ККП „Възраждане“ гр. Елена; 

- 18.05.2019 г. – Празник на мекицата в с. Блъсковци; 

- 19.05.2019 г. – Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и 

танцуваме“ в с. Драгижево; 

- 04.06.2019 г. – Традиционен сбор с. Илаков рът; 

- 08.06.2019 г. – „Балканът пее и разказва“ гр. Дряново, празник на балканските 

градове Трявна, Елена, Гурково, Котел и Твърдица и Дряново; 

- 09.06.2019 г. – Благотворителен концерт, хоротека на КАНХ „СамоДиви“ гр. 

Елена, ТК „Белонога“ Велико Търново, ТК „Плетеница“ Велико Търново и ТФК 

„Еленика“ гр. Елена, заедно да помогнем на едно прекрасно и мило дете; 

- 14-16.06.2019 г. – Десети фестивал на клубовете за народни танци „Хоро край 

поморийския бряг“ гр. Поморие; 

- Земляческа среща в с. Лазарци; 

- 13.07.2019 г. – Пети празник на шарената черга, народния бит и старите занаяти 

в с. Блъсковци; 

- 03.08.2019 г. – Събор на СЛРД „Сокол-1899“ Неювци; 

- 10.08.2019 г. – Събор с. Търкашени; 

- 30.08.2019 г. – Събор с. Тодювци; 

- 31.08.2019 г. – Събор с. Руховци; 

- 19.10.2019 г. – Събор в Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица; 

- 15-17 ноември 2019 г. – Празник на еленския бут; 

- 21.11.2019 г. – Ден на християнското семейство, по покана на ККП 

„Възраждане“ гр. Елена; 

- 07.12.2019 г. – Традиционен сбор на с. Илаков рът. 

 

Спечелени награди от състава за 2019 година: 

 II-ро място в Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и 

танцуваме“ в с. Драгижево. 

 

Дейност на детско студио по рисуване 

Стъпихме на една добра инициатива – Детско лято за малки и големи момичета и 

момчета. Децата се въвлякоха в придобиването на нови знания и умения, на сръчности 

и опит, и крайният продукт е тяхната изложба. Налице е и приемственост между 

поколенията, която ние само обогатихме и развихме с този проект. Такива бяха 



намеренията и така на практика се получиха нещата. Децата са мотивирани, 

възрастните си припомниха младите години на активно включване в полезни за 

обществото и смислени за отделния човек занимания. Смисълът на подобна 

инициатива е и в това, че млади и стари хвърлиха мостове помежду си в един доста 

комерсиален, забързан и егоцентричен свят и в крайна сметка се получава нещо 

полезно за доста голяма група от хора. 

Участия на Детско студио по рисуване: 

- 14.09.2019 г. – „Моето шарено лято“ – изложба от детски творби, изработени по 

време на лятната ваканция. 

Какви са резултатите: 

 Осмисляне на свободното време на децата през лятната ваканция; 

 Възможност за обогатяване и доразвиване, защото детското лято не е просто 

занималня за осмисляне на свободното време на децата през лятната ваканция, но и 

работилница за идеи и възможност за личностна изява. 

Благодарност към всички деца, техните родители, собственичката на Арт кафе 

„Комплимент“ Александра Гедзь за красивата и вкусна торта, кмета на община Елена 

инж. Дилян Млъзев за моралната подкрепа и всички гости, които посетиха изложбата и 

подкрепиха Читалището. 

В работата на Настоятелството приоритет имаше развитието на творчеството сред 

подрастващото поколение, разумното използване на финансовите средства и 

организиране на дейности по изпълнение на заложените изяви и събития. Членовете на 

Настоятелството, дългогодишни деятели, доказали своята всеотдайност, работиха с 

постоянство и отговорност през отчетния период. 

За нас е важно малкото финансов ресурс да бъде разпределен така, че да стига и 

обезпечава основните дейности в читалището. С годините доказваме, че сме добри 

финансисти, щом приключваме успешно годините и не оставаме с неразплатени 

задължения. 

 

V. Разходвани средства от бюджета за 2019 г. 

През изминалата година читалището работи по утвърдена субсидия, отпусната от 

държавния бюджет и финансови постъпления от членски внос, дарителства, билети. 

Държавната субсидия за 2019 година е на стойност 7 118 лв. за 0,75 щатна бройка при 

държавен стандарт 9 490 лв. Субсидията е разпределена от комисия, назначена със 

Заповед на кмета на община Елена, съставена от представители на всички читалища в 

община Елена и специалист от общинска администрация при строго спазване на Закона 

за народните читалища и изработения механизъм за разпределение на субсидията за 

читалищата. 

Съгласно Закона за народните читалища, Читалището представя ежегодно пред кмета 

на общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на годишната програма за дейността си и за изразходваните от приетата 

програма средства през предходната година. 

Настоятелството на НЧ „Просвета-Разпоповци-1881“ благодари на всички редовни 

членове, институции и родолюбиви българи за оказаната подкрепа. В трудната 

обстановка през последните години, в която сме принудени да работим, Вие, 



читалищните членове показвате, че духовната култура и изкуство, на които сме 

пазители, няма да остане в историята. Всички тези прояви и дейности през изминалия 

отчетен период, категорично доказват съществуването на институцията Читалище и 

способностите на нейните самодейци и членове да я съхранят. 

Това е отчета на нашето читалище за изминалата календарна година. Тук се пази 

родовата памет, тук са корените, тук са битът и традицията, тук е иновацията, тук идват 

и хората, защото читалището си извоюва името на авторитетен културен институт, 

готов да приеме предизвикателствата на новото време, отговорно да се справи със 

сериозни теми и всичко това с едничката заветна цел – да направим по-красив делника 

и да изпълним със съдържание празника на местната ни общност. 

Благодаря за вниманието! 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Развитие – Руховци – 1914“ през 2019 година 

 

Уважаеми членове и гости на НЧ „Развитие – Руховци – 1914“,  

Основните приоритети в работата на настоятелството през 2019 година бяха насочени 

към обогатяване на културния живот в селото и удовлетворяване потребностите на 

населението чрез: 

- Съхранение и развитие на традициите на българския фолклор и любителско 

творчество сред деца и възрастни; 

- Поддържане на библиотечната дейност; 

- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и културна 

идентичност; 

- Поддържане на читалищната база в добро състояние; 

- Целесъобразно използване на финансовите средства; 

- Организиране на дейности по изпълнение на заложените в културния календар 

изяви. 

Библиотечната дейност на читалището продължи в изпълнение на основните си задачи: 

- Библиотеката да работи в съответствие с призванието си да създава връзки 

между хората и да дава достъп до четене на книги. 

Библиотечният фонд наброява 2500 библиотечни единици. За 2019 година са 

регистрирани общо 15 читатели, от които предимно деца, през периода на лятната 

ваканция. Целта на читалищната библиотека през 2019 година бе да привлече нови 

читатели и да приобщи децата към книгите. И през 2019 библиотеката при читалището 

работи, така че да дава достъп на читателите до библиотечния фонд в удобно за тях 

време. Книжният фонд се поддържа в добро състояние. 

Важно място и принос в развитието на читалищната дейност, заемат самодейна група 

„Златен славей“ и ДЮГ „Руховски слънчица“. Към момента групата „Златен славей“ се 

състои от 9 жени, които работят усърдно и с много позитивна енергия. 

През изминалата 2019 група „Златен славей“ участва в редица художествени изяви: 

- XXII Старопланински събор „Балканфолк“ Велико Търново; 

- Регионален събор гр. Шивачево; 

- XXIX Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“ гр. Гълъбово; 



- Събор на народните читалища в с. Константин; 

- Общински празник в с. Янтра; 

- VI фолклорен празник „С песните на Борис Машалов“ с. Сливовица; 

- Празник на с. Правда; 

- Празник на „Захарната метла и маджуна“ в с. Стрелец; 

- Празник на еленския бут. 

През последните години свое място в развитието на художествената самодейност на 

читалището има и ДЮГ „Руховски слънчица“. Те имаха изяви на читалищната сцена  

по време на  събора в селото. 

През годината се проведоха и традиционни местни празници: 

 Новогодишно тържество „Сурвакане“; 

 Панихида по случай 183 години от смъртта на отец Сергий; 

 Възобновяване традицията „Деня на лозаря“ 

 Поздравителен концерт за Деня на самодееца; 

 Честване Националния празник 3 март; 

 Осмомартенска седянка; 

 Великденски празници: 

 Концерт църковни песнопения; 

 Конкурс „Най-красиво боядисано яйце“; 

 14-дневна школа балет; 

 Руховски сбор: 

 Концерт на група „Златен славей“; 

 Томбола; 

 Дискотека; 

 Вечеринка; 

 Коледни празници: 

 Танцова забава; 

 Томбола; 

 Кулинарна изложба. 

През изминалата 2019 с финансовия ресурс, с който разполагаше, Настоятелството 

боядиса фасадата и прозорците на читалището. За обновяването на салона бяха 

закупени 30 броя столове. Подменени бяха и две от вратите на читалището. Беше 

направено и частично шпакловане и боядисване на стените в читалищния салон. 

Читалищното настоятелство изказва своята огромна благодарност на всички, които са 

дали своя принос за развитието на читалищното дело. 

 

Читалищно настоятелство на НЧ „Развитие – Руховци – 1914“ с. Руховци: 

Величка Шейтанова – председател 

Анка Минчева – член 

Живко Желязков – член 

Мария Куцарова – член 

Стоян Вараджаков - член 

 



ДОКЛАД 

За дейността на НЧ „Наука-1900“ с. Марян през 2019 година 

 

През изминалата 2019 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 19 

кв. м. През изминалата година я разширихме с още една стая и нови рафтове. За 2019 

година библиотеката е имала 7 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 най-вече тяхното 

застаряване. 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“ съвместно с Община Елена и 

Винарска изба Марян; 

4. На 8-ми март – честване деня на жената. 

5. През месец август се провежда детска балетна академия. В продължение на две 

седмици деца от София, В. Търново, Бургас, Варна, Елена, Димитровград, както 

и от Италия, Америка, репетират в предварително подготвения салон на 

читалището. С всяка изминала година броят на децата се увеличава, като през 

2019 година те бяха 65. 

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 художествен 

пленер, с участието на художници от гр. Сливен, В. Търново и гр. София. 

8. На 24 октомври беше организирана екскурзия до град Трявна. 

9. На 5 декември е традиционното поклонение на паметниците. 

10. През м. декември чествахме кръгли годишнини на юбиляри, навършващи се през 

2019 година. 

11. През месец декември имаше коледно тържество с богата томбола и вечеринка. 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ 



През годината певческата група започна репетиции още през м. февруари и се 

представи на: 

 

 Общинския събор на читалищата в с. Константин  

 През м. май на „Балкан фолк“ в 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. 

Село Марян е с богата традиция от миналото, когато населението е било многобройно, 

с повече млади хора.  

В наместничеството по постоянен адрес през 2019 се водят 80  човека, разпределени 

както следва: 

Деца и учащи-3 

Пенсионери-  43 

Работещи – 25 

Безработни-9 

Към жителите по постоянен адрес можем да добавим и тези с настоящ адрес и без 

регистрация, чиято бройка е 32 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 се представят в общината в определените за това срокове. 

 

Сийка Николова - председател 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Искра-1900“ с. Константин през 2019 година 

 

Уважаеми дами и господа, 

Както всяка година, така и сега, сме длъжни, съгласно Устава на читалището, да 

направим анализ и отчет на дейността през изминалата 2019 година под ръководството 

на Читалищното настоятелство и Проверителната комисия. 



В изпълнение на приетия план в началото на годината от Читалищното ръководство, 

подпомогнати от Кметството и Общината, движението на жените членове на 

пенсионерския клуб, учениците от местното ОУ „Отец Паисий“ възстановиха обичая 

Бабинден като посетиха местния лекар доктор Михалев и извършиха тъй нареченото 

„окъпване“. Учениците под ръководството на госпожа Румяна Стоянова изнесоха 

кратка програма.Тържеството продължи със скромна почерпка и пожелания за повече 

бебета през годината. 

Както всяка година, така и през отчетната, облечена като Баба Марта бе 

дългогодишната читалищна активистка Неделя Георгиева. Тя и секретарката на 

читалището Айтен Шабанова посетиха детската градина, основното училище в 

Константин и основното училище в село Майско, магазините и граждани, като ги 

закичиха с мартеници и отправиха пожелание за здраве и берекет. 

Националният празник 3 март беше отбелязан с поднасяне на венец, от името на 

читалището, пред паметника на основателя на селото генерал Константин Рудановски. 

Не може да не отбележим и отпразнуването на 1 март Деня на самодееца с почерпка и 

веселие с читалищните самодейци – предимно участничките в певческата група. 

Подобаващо беше и отпразнуването на 8 март, Международния ден на жената, с 

активистки на читалището, пенсионерския клуб и жени от селото. 

В продължение на много години, така и през отчетната 2019 година се проведе 

Тодоровден. Празникът беше организиран от кметството и със скромното съдействие 

на  читалището. Той донесе настроение и много емоции на жителите на селото от 

оспорваните конни надбягвания, като първенците бяха наградени, а празничното 

настроение продължи през целия ден. 

Не по-малко вълнение, настроение и веселие донесе и обичаят „Лазаруване“. 

Секретарката на читалището Айтен Шабанова привлече много момичета, облечени в 

народни носии, които с радост посещаваха и пееха по домовете и заведенията в селото, 

благославяха за здраве и берекет. 

Подобаващо беше и отпразнуването н Деня на християнското семейство, проведен на 

21 ноември с участие на читалищните активисти и жители на селото. 

Не може да подминем и проведеното на 27 декември 2019 година Новогодишно 

тържество в салона на читалището с програма „Дядо Мраз“ и томбола. 

Със своята дейност през отчетната година се стремихме да работим за развитието и 

обогатяването на културния живот на хората от селото, да запазим и развием обичаите 

на българския народ, в неговото етническо разнообразие, с цел възпитаване и 

утвърждаване на националното самосъзнание. 

Съществен принос в това отношение има певческата група с ръководител Кина 

Николова и участничките Мария Чалъкова, Неделя Георгиева, Миглена Йорданова, 

Пакизе Сабриева, Елка Аврамова, Невяна Николова, Диянка Минева, Илка Христова, 

Стефанка Пенкова, Айтен Шабанова, Северина Ангелова, Зюлбие Ходжева, Икбал 

Трембешлиева и Мария Вълканова. 

 Използвам възможността да изкажа благодарност на читалищното ръководство, на 

участничките, които отделяха от свободното си време за репетиции и изяви, 

независимо от проблемите, които ги съпътстваха. Те бяха в основата на всички по-горе 

цитирани мероприятия. 



Въпреки скромните финансови възможности на читалището, групата взе участие на 16 

април в град Елена по повод Великденските празници, поканени от председателката на 

пенсионерския клуб г-жа Стефка Костадинова. 

На 11 май при отбелязване празника на църквата в с. Константин, участвахме със 

скромна програма. 

Значителни усилия положи читалищното ръководство при подготовката и 

провеждането на 15 юни – Събора на читалищата, където се представихме достойно. 

Не можем да отминем и участието на певческата група на 23 юни на Петропавловския 

манастир, на 29 юни в село Церова кория – Празник на петровското пиле, на 30 юни, по 

покана на г-жа Стефка Костадинова, на хижа „Буковец“, на 22 септември в село 

Ценово, Русенско – „Ценово пее и танцува“. 

Певческата група, със съдействието на ККП „Възраждане“ гр. Елена, взе участие в 

надпяването на 27 септември в град Бургас. 

Активно се включиха участнички от певческата група, които приготвиха кулинарни 

изделия за Празника на еленския бут, където се представиха достойно. 

В бъдещата ни работа ще положим по-големи усилия, за подобряване на съвместната 

работа с кметството, ОУ „Отец Паисий“, пенсионерския клуб и младежта. Липсват 

театрални постановки. Следва да положим усилия за подбор на момичета и момчета от 

началния и средния курс на училищата с артистични и танцови наклонности, 

използвайки опита на Парашкева Белянова, семейство Зюлбие и Мехмед Ходжеви, 

Румяна Стоянова, Йордан Вълчев, Неделя Стоянова и др. 

 

Съществена страна от читалищната дейност е библиотечната. През отчетната година се 

направи съществена стъпка в библиотечната дейност и в настоящия момент 

библиотеката разполага с 6874 тома книги.  

Успяхме да прекараме и интернет в читалището, което ще спомогне за активно 

включване в дейността „Глобални библиотеки“. 

В интерес на истината, следва да отбележим, че е незначителен броя на читателите, 

около 10 човека, съобразно броя на жителите на селото. В стремежа си да привлича 

повече младежи в читалищната дейност, читалището активно се включи на 31 октомври 

в празника на ОУ „Отец Паисий“. 

Уважаеми присъстващи, 

Отчитайки извършеното през отчетната година, не можем да не отчетем активното 

включване на читалището, чрез секретаря на читалището – Айтен Шабанова, в 

провеждането на Детска лятна академия. 

За дейността на читалището от съществена значимост е и редовното превеждане на 

паричните субсидии, активната помощ на кметството по превозването на корепетитора 

Стоян Савов, както и оказаното съдействие при събарянето на двата бора от западната 

страна на читалищната сграда. 

Изказваме и благодарност на Община Елена за ремонта на фасадата на читалищната 

сграда, почистване и оправяне на улиците, поставяне на 3 броя големи прозорци в 

читалищния салон, като се надяваме и през настоящата година да продължи подмяната 

на прозорците по останалата част от сградата. 



В заключение използвам възможността да изкажа благодарност, от името на 

читалищното ръководство, към Сюлейман Трембешлиев и Сава Йорданов за 

доброволното и безвъзмездно включване в ремонта на стената на канцеларията на 

секретарката, както и на Иван Минков, който редовно се отзоваваше при ремонт на 

брави и прозорци. 

Искам да благодаря на присъстващите, на всички участници в читалищната дейност, на 

кметството, което ни помага с превоза на корепетитора, като им пожелаем много 

здраве, лично и семейно щастие. 

 

Ст. Пенков-председател 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1928“ с. Буйновци през 2019 година 

 

1. Културно – масова работа 

Организирани мероприятия: 21 януари /Бабинден/; 14 февруари /Трифон Зарезан/; 1 

март /Ден на самодееца/; 8 март /Международен ден на жената/; 24 май /Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост/; 3 август /Традиционен 

празник на селото – Илинден/; 25 декември /Коледно-новогодишна сбирка/. 

На 21 януари се организира Бабинден. В него се включи самодейният състав на 

читалището, който пресъздаде обичая „Бабуване“. Скромната група посети домовете на 

всички и поздрави местните за празника. 

На 14 Февруари се отпразнува Трифон Зарезан. Събирането се осъществи в селския 

магазин. По традиция избрахме цар на виното и лозето. Той получи лозов венец, а от 

своя страна почерпи присъстващите с чаша домашно червено вино.Тържеството 

продължи с томбола, викторина , песни от певческата група и българска народна 

музика. 

На 1 март в клуба на читалището се отбелязва Денят на самодееца. 

На 8 март в местния магазин се отпразнува Празникът на жената. Поканихме жените от 

селото, дамите от ДГС Буйновци и кмета на селото. Всички присъстващи дами 

получиха поздравления от председателя на читалището и кмета. Тържеството 

продължи с весела част. 

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. 

На 24 май отбелязахме Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост, като изработихме и поставихме венци на входа на читалището. 

На 3 август се проведе традиционния празник на селото. Това беше най-големият 

празник в селото за тази година. Поканихме оркестър „Стара Загора“, танцов състав 

„Балига” гр. Нова Загора, певческата група към нашето читалище също поздрави 

гостите. Събраха се над 500 човека, които бяха дошли специално, за да присъстват на 

тържеството. Вечерта приключи със заря. 

На 27 декември отбелязахме коледните празници, като организирахме весело събиране, 

с песни и поздравления в клуба на пенсионера към читалището. 



За отчетния период певческата ни група има 7 изяви в община Елена и извън нея. Тя взе 

участие и в Празника на еленския бут. 

2. Библиотечната дейност 

Библиотеката има редовни читатели, които са повече през летния сезон, тъй като по-

голямата част от населението на селото изкарват зимния период в градовете. Чете се 

предимно художествената литература.  

През тази година получихме дарение от 20 книги с криминален сюжет от нашия 

съселянин Симеон Милев, за което му изказваме своята благодарност. 

3. Организационен живот 

През 2019 година броят на членовете на читалището е 50. Запазихме броя от 2018 г., 

тъй като населението в селото е малко. 

4. Материална база 

Читалищната сграда е в сравнително добро състояние. Покривът има нужда от ремонт, 

тъй като при валежи има течове. Имаме проблем с една от колоните на входа, за който 

уведомихме Община Елена. Беше изпратена група за извършване на оглед, но ремонт 

не се осъществи. В края на годината със собствени средства започнахме освежителен 

ремонт на едно от помещенията на втория етаж. Той има за цел да се подсигури 

подходяща работна среда на секретаря на читалището, тъй като през зимния сезон няма 

подходящо помещение за това. 

 

Петя Минчева - председател 

 

 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Съгласие - 2014“ с. Блъсковци за 2017 година 

 

Отчетен доклад 

за работата на НЧ „Съгласие-2014 година“ с. Блъсковци за 2019 година 

 

Уважаеми Дами и Господа, членове на НЧ“Съгласие – 2014“  

Първо искам да Ви благодаря, че се отзовахте на поканата, да присъствате на отчетното ни 

събрание, с което показвате вашата заинтересованост и съпричастност към дейността ни през 

изтеклата година. Смело мога да кажа, че всички вие тук присъстващи по един или друг начин 

се включихте в проведените мероприятия и показахте колко необходима е тази институция за 

социалния живот на живеещите на територията на кметството и извън нея хора.  

Ще започна с проведените мероприятия през изтеклата година, с които обогатихме самите себе 

си и нашите гости.  Мероприятията ни бяха насочени предимно към съхраняване, обогатяване, 

изучаване на традициите  в района и пресъздаването им.  Активно се включихме и във всички 

големи празници, провеждани на територията на община Елена, на които бяхме любезно 

поканени – фестивал „Пъстър балкански свят“, фолклорен фестивал „Веселие в Елена“,  

Празник на Еленския бут.  Всеки месец имахме проведени мероприятия на територията на 

кметството, като се започне от месец януари – Деня на родилната помощ (Бабин ден); месец 



февруари – Трифон Зарезан (Ден на лозаря)- за четвърта поредна година участвахме в празника 

в с. Марян с  програма -  пресъздаване на обичая по зарязване на лозарата и с песни и 

наричания; месец март – ден на самодееца, баба марта, 8 март и първа пролет; месец април – 

Лазаруване с децата от с.Титевци и Марафелци под ръководството на г-жа Стела Димитрова. 

Боядисване на яйца на Велики четвъртък в кметството, Водосвет на Великден и христосване с 

червени яйца в църквата Св. Димитър, организирани от секретарят на читалището. „Седянка на 

живо“ подготвихме за участието си във Фестивала на модерното изкуство „Пъстър балкански 

свят“.  На гостите на празника  участниците в седянката припомниха както позабравени занаяти 

от бита на балканджиите, така и любими народни песни. Подобаващо се представихме и на 

фолклорния фестивал „Веселие в Елена“ , за което  бяхме удостоени с 2 – място грамота и 

награда.  През месец май за  втора година се проведе празник на мекицата, в който участниците 

се увеличиха. Разгласата за мероприятието оказа своето влияние и интереса беше голям, повече 

хора посетиха празника. Тук следва да обсъдим – какво трябва да направим, за да има повече 

мекици за консумация. Ще очаквам вашите предложения препоръки. По покана на община 

Златарица участие взехме  и в празника на читалищните състави на 21 май в гр. Златарица.  

През месец юни организирано почетохме черковищата в с.Търкашени и Титевци. С групата за 

стари градски песни „Гласовете на зинзъра“ участвахме прегледа на художествената 

самодейност в с. Константин. През месец юли за пета поредна година проведохме Празника на 

шарената черга,старите занаяти и  народния бит.“ С всяка изминала година се налага със своята 

колоритност и изящество. Все повече и повече гости, занаятчии и участници идват тук, с което 

младите хора се докосват до българщината съхранена и предадена от поколения на поколения. 

Тук искам да благодаря и на младите хора от кметството, които без да жалят време и сили,  се 

включиха активно в организацията преди и след празника.  През месец август се проведе 

традиционния събор в с. Търкашени, на които се канят всички жители и гости на цялото 

кметство. Със своята специфика като място, предлагане и  богата програма събора привлича и  

жители  на цялата община Елена. Тази година събора бе доста емоционален ден, в който имаше 

и заря. През месец септември участие взехме в Празника на градинарската чорба в гр. 

Златарица. В конкурса за направа на лучник групата ни бе удостоена с награда – II място. За 

първа година участвахме на празника в с. Николаево, община Златарица посветен на песните на 

Борис Машалов. За своето участие „Гласовете на Зинзъра“ получиха златен медал и грамота. 

През месец октомври се почете и храмовия празник на църквата „Св. Димитър“ с божествена 

литургия, светяване на вода и освещаване на курбан за здраве и благополучие. През ноември 

месец – щедростта  на есента бе отбелязана с празника на плодородието. В празника на 

Еленския бут, заехме също специално място чрез направата на собствен кът в който бяхме в 

ролята на домакини, посрещайки официалните гости на празника. През месец декември  бе 

украсена елхата пред кметството, за да се създаде празнично настроение. На втория ден на 

Коледа бе отслужена и празнична литургия.  

От изложените по горе факти е видно , че предходната година бе много успешна за нас, 

което ни показва, че с повече отговорност и труд се постигат добри резултати.  

В сградата на кметството се намира и подредена богата на книги библиотека. Тя е 

изцяло дарение от жителите и гостите на селата. Тук отново искам да благодаря на Петко 

Лазаров и Йордан Станев, които направиха рафтове за са подредени книгите и всеки да има 

достъп и  прегледност.  

С голяма радост искам да споделя с Вас, че през изтеклата година успях да реализирам 

една своя мечта. Започна и почти завърши ремонта на читалището. Направихме дограма и 

измазахме. Сега остава да отремонтираме дюшамето и да закупим столове, завеси за сцената и 

да станем домакини на следващия преглед на художествената самодейност, организиран от 

община Елена. Моите добри намерения са след като имаме базата, да разширим 



художествената си дейност. Тази година след участията ни в празника на Еленския бут и  в с. 

Николаево, имаме доста предложения за участия в различни празници. Да се надявам, че със 

своята отговорност ще устоим завоюваните позиции и за напред ще работим още по-упорито. 

Благодаря и на община Елена, че оцени нашата дейност и тази година завиши 

субсидията ни. 

 

 

 

Катя Цветкова-секретар  

 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ„Просвета-1897“ село  Палици през 2019 година 

 

Към настоящия момент председател на читалищното настоятелство е Стефан Иванов, 

секретар е Меглена Дечева. Членовете към 2019 г. са 51. 

Към читалището има библиотека, която разполага с богат книжен фонд, за който се 

грижи секретарката. Имаме два настолни компютъра. Единият се ползва от 

секретарката, другият – от кмета и председател на читалището. 

Читалището е единствения културен център в село Палици, който работи за опазване на 

традициите и обичаите на българския народ. 

Към читалището има две самодейни групи: 

1. Певческа група „Романтика“  / 8 участници/; 

2. Певческа група” Народни искри” / 9 участници/. 

Двете групи към НЧ„Просвета-1897“ село  Палици вземат участие и гостуват в 

различни села в общината от месец април до месец ноември. 

 

Изяви на читалищни самодейци към НЧ„Просвета-1897“ село  Палици за 

изминалата 2019 г. 

 

21.01. – Бабинден, традиция в село Палици при раждане, прохождане на дете, брак – да 

се предлага булгур. Тази година отново булгурът беше приготвен от Мария Динова. 

Празникът се проведе в салона на читалището. 

Възпроизведен бе ритуалът „Бабуване“. Имаше почерпка, танци и песни. 

08.03. – Отбелязахме международния празник на жената в салона на читалището. 

Раздадени бяха цветя на жените. Двете групи изпълниха свои песни. Имаше танци и 

почерпка. 

28.04. – Великден е сборът на нашето село. След служба в църквата, жива музика 

огласи площада. Имаше изпълнение на двете групи, почерпка и много веселие. 

09.05. - ПГ „Романтика“  бе поканена да участва в гр. Шивачево от пенсионерския клуб. 

01.06. – ПГ ” Народни искри” участваха в „Авлига пее“ в село Обединение. 

09.06. - ПГ ” Народни искри” участваха във „Фестивал на хайдушката песен“ в село 

Мерданя. 



15.06. – Двете групи участваха в XIX събор на нароните читалища, организиран от 

Община Елена. 

29.06. - ПГ „Романтика“  участва в „Шарено пиле петровско“ в Церова кория. 

30.06. - Двете групи участваха в Събор на приятелските пенсионерски клубове от север 

и юг на Балкана на хижа „Буковец“. 

06.07. - ПГ ” Народни искри” участва в село Добри дял – „От любов към българското“. 

13.07. - ПГ „Романтика“  участва на „Празник на мекицата“ в село Блъсковци. 

31.08. - ПГ „Романтика“  участва в „Пъстра трапеза“ в село Джулюница. 

08.09. - ПГ „Романтика“  участва на „Празник на кокошата чорба“ в село Козаревец. 

21.09. - ПГ ” Народни искри” участва в село Сливовица – „С песните на Борис 

Машалов“. 

27.09. - ПГ ” Народни искри” участва в празника „Сребро в косите“ в град Бургас. 

05.10. - ПГ „Романтика“  участва във Фолклорния празник и кулинарна изложба с ястия 

от тиква в село Правда. 

13.10. - ПГ „Романтика“  участва в Празник на захарната метла в село Стрелец. 

28.12. - Двете групи взеха участие в Коледния концерт в село Палици. 

 

Стефан Иванов - председател 

 

 

ДОКЛАД 

за дейността на  НЧ „Просвета -  1927“ с. Дрента през 2019 

 

НЧ „Просвета-1927“ има 51 членове, като всички редовно плащат членския си внос, 

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. Въпреки това, поради лошото качество на 

бояджийските работи, боята се лющи и пада от стената. Необходим е нов ремонт. 

Необходимо е също боядисване на помещението на библиотеката. Всички знаят, че 

докато се преборим за ремонта на покрива, таванът на библиотеката падна. През 2019 

със собствени средства успяхме да измажем падналия таван, но е необходимо цялостно 

боядисване на тавана и стените. 

Отново искам да ви напомня, 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. 

 И сега бих искала да ви съобщя най-тъжната новина, на събранието на председателите 

на читалищата през януари т. г., субсидията ни беше намалена на 1/4 на основание 

предложението на кмета Дилян Млъзев и активната подкрепа от останалите 

председатели. Написала съм изложение до Общинския съвет с предложение за 

запазване на субсидията, което предполагам ще бъде разгледано на заседанието за 

приемане на общинския бюджет. Освен това не подписах протокола от събранието, 



което по повечето законови параметри беше незаконно. Прилагам към доклада и двата 

документа, за да може, който желае да се запознае с тях. Горещо се надявам 

Общинския съвет да отхвърли решението на комисията и да ни признае ½ субсидирана 

бройка като досега. 

Имаме готовност да кандидатстваме за цялостен ремонт на читалището по Програмата 

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. 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 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 отдели 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 38 тома нови книги, които закупихме със 

собствени средства. Трябва да споменем Люлин Бориславов и Наско Атанасов, които 

дариха книги от личната си библиотека. 

В тази връзка, в проекто – разработката е допълнено издание на Летопис на Дрента, 

написан през 1974 от Колю Господинов. Проектът включва издаване на адендум, а след 

това допълнено 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 и каталогизираните и новооткрити сведения за 

развитието на църковната, училищната и читалищната 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 о портата. Плановете ни са да доизградим стълбите о 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 – Люлин 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. 

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, че повечето неща се извършват доброволно без 

заплащане, но хората са сигурни, че читалището, обединяващият 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 капацитетаът, 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. 

 

Аделина Ручка – председател 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Надежда-1904“ с. Тодювци за 2019 година 

 

През отчетния период читалището работи съобразно своя Устав и ръководейки се от 

ЗНЧ. Основни цели и задачи на читалището 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 развитие на библиотечната 

дейност, поддържане и благоустрояване на читалищната сграда. Важна роля на нашето 

читалище е да събира хората и да отбелязват заедно празниците през годината. 

Тази година читалището проведе своето отчетно-изборно събрание, след което 

успешно се регистрира в Агенцията по вписванията и Министерството на културата. 

 

 Във връзка със запазването на народните традиции и обичаи можем да отбележим 

провеждането на традиционни празници през зимния сезон. Както всяка година, така и 

през тази децата от селото – Данислав Стефанов, Виктория Венелинова, Виктор Иванов 

и Владимира Венелинова, се организираха на 01 януари и сурвакаха във всички къщи 

за здраве и благоденствие.  

Следващият местен обичай, който събра много хора /около 60 посетители/ в 

читалището, е „Трифон Зарезан“. Освен с много музика, настроение, томбола и игри, се 

проведе дегустация на домашни вина с награди. 

Дни преди първи 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 Кинка Ковачева. С музика, раздумки и много 

настроение премина празникът 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. 

През отчетната година нашето читалище участва в поредния XIX Общински събор на 

народните читалища, който се проведе в село Константин. На този събор взеха участие 

Виктория Венелинова и Данислав Стефанов, като се представиха много успешно. 

По традиция през месец август поканихме театралния състав от НЧ „Просвета-

Разпоповци-1881“ град Елена и ТФК „Еленика“ да ни гостуват и представят своята 

обща програма. 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 

самодейни състави от други читалища. 

За традиционния събор на селото – последната събота от месец август /Богородица/, 

след литургията в църковния храм, вечерта в читалището се организира музикална 

програма с оркестър. Тогава местните жители и много гости отбелязват празника с 

много настроение. Това е мястото и моментът, когато всички роднини и приятели се 

срещат и споделят много преживявания през годината. 

На 20 декември, с голям ентусиазъм и празнично настроение, беше монтирано и 

украсено коледното дърво в центъра на селото. Принос за добре украсената елха имат: 

Галя Станева, Стефан Тодоров, Венелин Владимиров, Недялко Иванов и всички деца. 

Вечерта тържествено бяха запалени светлините на елхата. Децата с радост пяха и 

играха край елхата. 



В читалището се поддържа етнографска сбирка, която представлява голям интерес за 

гостите на 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 7174 тома книги. За 2019 г. са 

регистрирани 61 читатели, а раздадената литература  е 636 тома книги. През отчетната 

година бяха закупени  26 тома нови книги на стойност 396,10 лева. Тази година 

библиотеката е спонсорирана с вестник „Борба“ и „Янтра днес“. Ежедневно много 

читатели с желание и интерес четат вестниците. Извършен е ремонт на библиотеката – 

шпакловане и боядисване на стени, циклене и лакиране на под. 

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 други. 

Много добре разбираме, че това изобщо не е достатъчно, като се има в предвид, че 

културните потребности на хората от селото са по-големи. 

Съставяни са кътове от книги за бележити дати и годишнини като 19 февруари – 

обесването на Васил Левски, 24 май – празника на българската писменост, 2 юни – Ден 

на Ботев, 1 ноември – Деня на будителите и други. 

Библиотеката разполага с два лаптопа, но интернет в читалището не е прекаран. 

През миналата 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 събрания на отделните партии. 

В читалището са регистрирани 51 члена, които са си платили членския внос. Назначена 

е 0,5 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, за да се запази сградата. 

В заключение пожелавам на всички членове на читалището и секретаря да бъдем по-

организирани, с повече желание за провеждането на културни дейности. 

Росица Стефанова - председател 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Иван Комитов – 1976“ с Каменари за 2019 година 

 

През 2019 г. дейността на читалището беше свързана с традиционните обичаи и събора 

на селото. Изявите ни бяха в изпълнение на културния календар за 2019 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 др. ритуали.  



През 2019 г. за два месеца през лятото се включихме в Детската лятна академия към 

общината. С много желание деца и ученици от селото всеки делничен ден се събираха в 

салона на читалището за игри и различни обучителни мероприятия. Учеха стихове, 

песни, народни танци. Посещаваха града, където имаха срещи с полицаи, пожарникари, 

занаятчии.  Отлично се представиха в  спортните празници съвместно с академиците от 

Константин, Беброво и Майско. Много емоционални бяха откриването и закриването 

на детската лятна академия на стадион „Чумерна“ в града. 

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. 

Мехмед Мехмедов-секретар 

 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Наука – 1899“ село Костел през 2019 година 

 

НЧ „Наука – 1899“ село Костел през 2019 година насочи дейността си към изпълнение 

на плана, предоставен на Община Елена, както следва: 

 Бабинден; 

 Помен за убитите във войните костелчани; 

 Ден на самодееца 

 Ден на жената 

 Местен събор „Довиждане до следващо лято“  

На събора отпразнувахме два юбилея: 

 120 години от основаване на читалището в село Костел и 

 20 години от създаване на Певческа група „Балкански звуци“. 

През месец август в читалището репетираха децата от Балетната академия на 

примабалерината от Националната опера и балет Диляна Никифорова. 

Певческата група към читалището взе участие в: 

 „Празника на захарната метла“ в село Стрелец; 

  Общински празник „От извора“ в с. Янтра; 

  Шести регионален фолклорен фестивал „С песните на Борис Машалов“ село 

Сливовица – второ място и сребърен медал; 

 Фолклорно издание „На празник в село Правда“; 

 Общински събор на читалищата. 

 

Библиотеката при НЧ „Наука – 1899“ село Костел през 2019 година е с налични 6047 

книги. Направени са 364 посещения и 26 читатели са ползвали книгите. 

 

Райна Цвяткова-секретар 



 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Христо Смирненски – 1890“ с. Чакали през 2017 година 

 

1. Честване на 1 март, ден на самодееца с жителите на селото, като самодейките 

изнесоха музикална програма. 

2. 8 март - ден на жената – празникът се проведе в библиотеката към читалището и 

всяка жена беше поздравена с песен 

3. Великден – бяха боядисани яйца и раздадени на възрастните хора в селото 

4. Голямата неделя-събор на селото. Изнесена бе програма от самодейците към 

читалището и от Станимир Иванов, член на читалищното настоятелство 

5. 19 декември – в памет на геройски загиналите във войните чакалчани слово 

изнесе Елеонора Иванова, председател на читалищното настоятелство 

6. Подготовка за общински и областни участия по надпяване и участие на 

певческата група в град Златарица, Празника на хайдушката песен в Мерданя, 

общинския събор в село Константин и Празника на еленския бут. 

7. Организация и план-програма за честване 130 години от създаването на НЧ 

„Христо Смирненски – 1890“ през месец септември 2020 г. 

 

Елеонора Йорданова - председател 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Пробуда 1903“ с. Илаков рът през 2019 година 

Уважаеми госпожи и господа, Днес, 10.03.2020 година, провеждаме годишно отчетно 

събрание на читалище „Пробуда- 1903“ с. Илаков рът. Съгласно план-програмата през 

изминалата 2019 година бяха проведени всички мероприятия, залегнати в нея.  

През месец януари бе честван денят на родилната помощ /по народному Бабин ден/. 

След това се заредиха чествания по случай празника на лозаря, празника на 

самодейците, празника на жените. На 04.05.2019 година по случай Гергьовден бе 

проведен летният събор на селото. Вечерта в салона на читалището самодейците от 

група „Росна китка“ представиха част от своя репертоар. След това група „СамоДиви“ 

танцуваха. Духовият оркестър свири до късно през нощта, като на два пъти бе 

прекъсван за теглене на томболата.  

През месец май група „Росна китка“ взе участие в „Балкан фолк“ Велико Търново, 

„Авлига пее“ с. Обединение, Прегледа на художествената самодейност на 

пенсионерските клубове в Полски Тръмбеш, Прегледа на читалищната самодейност в с. 

Константин, Общинския преглед на пенсионерските клубове в гр. Елена.  

На 17.05. 2019 година се проведе отчетно-изборно събрание, на което бе преизбрано 

старото читалищно настоятелство, а проверителната комисия бе обновена с двама нови 

члена.  

На 20 ноември на храмовия празник в читалището бе раздаден курбан.  



На 07.12.2019 година бе проведен зимният сбор на селото. Вечерта участие взеха 

театралният колектив на читалище „Просвета-Разпоповци-1881“, танцов състав 

„Еленика“, група „Росна китка“, духов оркестър. Проведена бе викторина, 

организирана бе томбола с предметни награди.  

На 27.12.2019 година се състоя тържеството по случай Коледа, което бе обединено 

заедно с новогодишното.  

Това е, което бе свършено по план програмата на читалището. 

Библиотеката е с работно време два часа всеки петък от 16 до 18 часа /зимният сезон от 

14 до 16 часа/, но когато има търсене, се отваря по всяко време.  

Читалищната сграда се нуждае от доста голям ремонт /подмяна на дограмата, ремонт на 

покрива, ремонт на колоните пред входа, мазане/. За всичко това са необходими много 

средства, но читалищното настоятелство не разполага с такива. Необходимо е 

попълване на самодейните състави с млади кадри, но …  

Това е в общи линии, свършеното от настоятелството. 

 

Йордан Йорданов - председател 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Съзнание-2012“  с. Яковци през 2019 година 

1. Организира Бабинден; 

2. Организира Трифон Зарезан; 

3. Празнува 8-ми март; 

4. Организира традиционен събор в с. Яковци; 

5. Чества Никулден; 

6. Чества Коледа и Нова година; 

7. Ремонт на тавана на залата за мероприятия. 

Румен Стойков – секретар 

 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Събуждане-1874“ с. Средни колиби през 2019 година 

Уважаеми дами и господа, 

Дейността на читалището и тази година бе насочена към народното творчество, култура 

и бит на местното население. 

Едно отзначимите събития бе храмовият празник на селото Димитровден. 

Взехме участие и в събора на село Раювци. 

Отбелязвахме 1 март, ден на самодееца, 8 март, Международен ден на жената, 22 март, 

Първа пролет. 

Читалищното настоятелство проведе задседание, на което са присъствали и членове на 

проверителната комисия. Съставен е протокол, оформен по надред и подписан от 

председателя и членовете. 

 

Калина Станчева- председател 



 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Надежда 1927“ с. Шилковци през 2019 година 

 

Библиотечна дейност – книги се раздават целогодишно и по заявки, разнасят се по 

домовете или се осигурява превоз на по-възрастните хора до библиотеката. 

Културно-масова работа 

Бяха организирани следните мероприятия: 

1. Бабин ден – 21.01. 

2. Празник на любовта и виното – 14.02. 

3. Подарени мартенички на членове на читалището – 01.03. 

4. Поздравени бяха жените за 08.03. 

5. Читалището организира културно-масова програма за събора на с. Гърдевци – 

06.05. 

6. Организирана беше междуселска среща в с. Баевци – 01.06. 

7. Всички деца бяха поздравени и почерпени с по един шоколад за празника на 

детето. 

8. Юбилярите Стефка Христова, Илия Николов и Никола Николов бяха поздравени 

с цветя и малки подаръци. 

9. Бяха проведени дискусии на книгите „Под игото“ и „Автобиография„ на 

Бранислав Нушич. 

10. Организирано беше състезание с колелета по възрастови групи. 

11. Проведен беше екопоход за децата с маршрут от моста над яз. „Йовковци“ до 

центъра на с. Баевци през гората. Бяха осигурени водачи и придружители. 

12. Почистен беше дворът на църквата и районът около сградата на читалището в с. 

Шилковци. 

13. По случай 3 март и 22 септември на паметника в село Шилковци бяха поднесени 

цветя. 

14. За Деня на будителите бяха поздравени най-активните членове на читалището. 

15. За членовете на читалището беше организирано Коледно и Новогодишно 

тържество. 

16. Беше сформирана сурвакарска група в с. Баевци. всички в селото бяха сурвакани 

за здраве и берекет. 

Финансова дейност 

Тримесечните заседания на читалищното настоятелство бяха провеждани редовно. 

Членовете на читалищното настоятелство бяха известявани 7 дни предварително. 

Финансовите разходи бяха одобрявани от Читалищното настоятелство. 

Проверявани бяха финансовите документи, които се описваха в отчет и се предаваха в 

Община Елена. Всички разходи са обезпечени с финансови документи. 

Читалищното настоятелство целогодишно работи за набиране на нови членове и 

спонсори. Редовно се събира и отчита членския внос. 

 

М. Николова - секретар 

 



 

ДОКЛАД 

за дейността на НЧ „Надежда -  1942“ село Бадевци за 2019 година 

 

През отчетния период дейността на читалището беше съобразена с насоките в 

годишната програма за развитие на читалищната дейност в община елена, както и с 

реалните възможности на читалищното ръководство. 

На 14.11.2018 г. в свое заседание читалищното ръководство прие основните 

направления за дейността през 2019 г. Планираните основни дейности се свеждаха до 

поддържане на сградата и района около нея, попълване на библиотеката с нови книги, 

организиране и оказване съдействие при родови срещи. Организирахме честване на 

празници, проведохме традиционния събор през месец май. Оказвахме съдействие при 

помени и погребения в селото. 

Повечето от планираните мероприятия са изпълнени, като почистване и поддържане на 

сградата, парка и гробищния парк на селото. 

Библиотеката попълни с много нови книги, предимно дарение от Петко Василев, 

Атанас Атанасов. Предстои да се обособи ново място за съхранение на книги, както и 

за архива на читалището. 

Ремонтните дейности, които бяха планувани, не са извършени поради ограничени 

финанси, а именно ремонтът на цялата ел. инсталация и ремонта на втората гримьорна 

зад сцената. 

Организиран и проведен бе традиционният събор през месец май. 

Всички организационни мероприятия, както и финансово-счетоводната дейност се 

извършваха в определените срокове и без забележка от дирекция „Хуманитарни 

дейности“.  

Годишното отчетно събрание беше проведено в срок, но голям проблем е събирането 

на членовете на читалището. Това може да доведе до реформа на читалищното 

ръководство при провеждане на отчетните и отчетно-изборните събрания. 

 

Никола Николов-председател 

 

 

 

ОБОБЩИЛ: Цветана Гайдарова – гл. експерт ОКВ 

 

 


