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Таблица 1 

МЕСЕЦ СЪБИТИЕ / ПРОЯВА / ЧЕСТВАНЕ ОРГАНИЗАТОР 

 

МЯСТО 

 

ЯНУАРИ 

Пресъздаване на обичая „Сурваки“ 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

Почитане паметта на отец Сергий 
НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

Ивановден НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Бабинден - пресъздаване на обичая „Бабуване“ 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

НЧ „Съзнание - 2012" с. Яковци с. Яковци 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

НЧ „Просвета - 1897" с. Палици с. Палици 
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НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 

31 януари – Почитане паметта на загиналите във войните НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

ФЕВРУАРИ 

Честване Трифон Зарезан 

Зарязване на лози, конкурси за най-добро вино, избор на 

„Цар винар" 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Съзнание - 2012" с. Яковци с. Яковци 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян 

с. Марян 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 
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НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Събуждане - 1894" с. Средни 

колиби 
с. Средни колиби 

15 февруари - Памет за убитите във войните костелчани НЧ „Наука – 1899“ с. Костел с. Костел 

Ден на Васил Левски – рецитал с конкурсен характер НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

МАРТ 

Отбелязване Деня на самодееца                                                          

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

Програма от самодейните състави към читалищата и 

почерпка 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Просвета - 1897" с. Палици с. Палици 

НЧ „Христо Смирненски - 1890"                                                 

с. Чакали 
с. Чакали 

НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 

Посрещане на Баба Марта. 

Посещение в детски градини и училища.                                             

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 
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Уреждане на изложба от мартеници 

Закичване на възрастните хора по селата 
НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

НЧ „Просвета - 1897" с. Палици с. Палици 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

Участие в честването на националния празник                                                          

3-ти март 

Поднасяне на цветя пред паметници по населени места 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

НЧ „Развитие - Руховци -1914"  

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Надежда - 1927" с. Шилковци с. Шилковци 

НЧ „Събуждане - 1894" с. Средни 

колиби 

с. Раювци /Пред 

паметника на       

Вълчан войвода/ 

Отбелязване на 8-ми март 

Празнична програма от самодейните състави, забавни 

игри, почерпка 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 
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НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Съзнание - 2012" с. Яковци с. Яковци 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

НЧ „Събуждане - 1894" 

с. Средни колиби 
с. Средни колиби 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

НЧ „Просвета - 1897"  с. Палици с. Палици 

НЧ „Христо Смирненски - 1890"                                                 

с. Чакали 
с. Чакали 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Наука - 1899"  с. Костел с. Костел 

Отбелязване на Тодоровден 

Организиране на кушии, конкурси 
НЧ „Искра - 1900"  с. Константин с. Константин 

22 март - Посрещане на Първа пролет 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 
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НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

Отбелязване Международен ден на театъра 
НЧ „Просвета - Разпопвци - 1881"  

гр. Елена 
гр. Елена 

АПРИЛ 

1 април - Ден на шегата НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

Седмица на детската книга 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Пресъздавана на обичая „Лазаруване“                                                                        НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

Отбелязване на Цветница НЧ „Просвета - 1927" с. Дрента с. Дрента 

Отбелязване на Лазаровден НЧ „Съгласие - 2014"  с. Блъсковци с. Блъсковци 

Празнични прояви в очакване на Великден 

Община Елена; 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 

гр. Елена 

НЧ „Просвета - 1927" с. Дрента с. Дрента 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1928"                                                          

с. Буйновци 
с. Буйновци 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 
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НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Христо Смирненски - 1890"                                                 

с. Чакали 
с. Чакали 

Национален фолклорен фестивал "Веселие в Елена" 

Община Елена; 

НЧ „Напредък - Елена - 1863"  

гр. Елена 

гр. Елена 

Великден - Празник на с. Палици НЧ „Просвета - 1897" с. Палици с. Палици 

Великден – събор на село Средни колиби, празнична 

литургия в храм „Свети Димитър“ 

НЧ „Събуждане - 1894" с. Средни 

колиби 
с. Средни колиби 

Водосвет и христосване с червени яйца в църквата „Свети 

Димитър“ 
НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

Творческа пролет в Разпоповци 

Община Елена; 

НЧ „Просвета - Разпопвци - 1881" 

гр. Елена 

гр. Елена 

Концерт-спектакъл "Легендите за град Елена" КАНХ 

"СамоДиви" 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

МАЙ 

Традиционен сбор на с. Гърдевци - Гергьовден НЧ „Надежда - 1927" с. Шилковци с. Гърдевци 

Летен събор на с. Илаков рът - Гергьовден НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

Гергьовденски събор в с. Беброво НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

Традиционен сбор на с. Каменари 
НЧ „Иван Комитов - 1976"                      

с. Каменари 
с. Каменари 

Участие в Старопланински събор "Балкан фолк 2021" 

НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът 

гр. В. Търново 
НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
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НЧ „Искра - 1900" с. Константин 

Празник на мекицата в с. Блъсковци 
НЧ „Съгласие - 2014"                                  

с. Блъсковци 
с. Блъсковци 

Изложба на стари и редки книги от библиотеката на 

читалището 

НЧ „Просвета - Разпопвци - 1881"  

гр. Елена 
гр. Елена 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

Община Елена; 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 

гр. Елена 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

Традиционен сбор на с. Бадевци - 24 май НЧ „Надежда - 1942" с. Бадевци с. Бадевци 

24 май - Празник на НЧ "Иван Комитов - 1976" с. 

Каменари 

НЧ „Иван Комитов - 1976"                      

с. Каменари 
с. Каменари 

24 май - Празник на НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1928"  

с. Буйновци 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

Участие в национален събор надпяване "Авлига пее" 

НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът 

с. Обединение 
НЧ „Развитие - Руховци - 1914" 

с. Руховци 

ЮНИ 1 юни - Ден на детето 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 



9 
 

НЧ „Иван Комитов - 1976"                      

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Традиционно посещение на черковището в с. Търкашени 

Водосвет 
НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Търкашени 

Традиционно отбелязване на празника Свети дух в с. 

Марафелци. Посещение на черковището и водосвет 
НЧ „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци с. Марафелци 

Традиционен сбор на с. Дрента НЧ „Просвета - 1927"  с. Дрента с. Дрента 

Традиционен сбор на с. Яковци НЧ „Съзнание - 2012" с. Яковци с. Яковци 

Традиционен сбор на с. Константин НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

Събор на народните читалища от Община Елена Всички читалища с. Блъсковци 

Излет до яз. „Йовковци“, риболов и приготвяне на рибена 

чорба 
НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци яз. „Йовковци“ 

Участие във фестивал "Хайдушка песен" в с. Мерданя НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Мерданя 

Традиционен сбор на с. Чакали 
НЧ „Христо Смирненски - 1890"                                            

с. Чакали 
с. Чакали 

Участие във фолклорен фестивал "Шарено пиле 

Петровско" в с. Церова кория 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво 

с. Церова кория 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

22 юни - ден на българския фолклор НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Празник на Еленския Балкан. 

Събор на пенсионерските клубове 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво 

х. "Буковец" 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин 
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НЧ „Наука - 1899" с. Костел 

ЮЛИ 

Изложба живопис на проф. Иван Петров - от частни 

колекции 
НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Фолклорно надиграване "Да се хванем за ръце и да 

тропнем ний хорце" 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Празник на шарената черга в с. Блъсковци 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

с. Блъсковци 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво 

Детска лятна академия                                                                             

Всекидневни занимания, творчески работилници, 

съвместни занятия на РС ПБЗН Елена и РУ МВР Елена с 

деца и младежи 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

АВГУСТ 

Детска лятна академия. 

Всекидневни занимания, творчески работилници, 

съвместни занятия на РС ПБЗН Елена и РУ МВР Елена с 

деца и младежи 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

Традиционен сбор на с. Буйновци - Илинден 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

Организиране на изложба в читалището с творби на 

участниците от художествен пленер в Мечевата къща с. 

Долни Марян 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 
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Балетна академия с участието на прима балерината 

Диляна Никифорова 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

НЧ „Развитие - Руховци-1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 

Традиционен сбор на с. Търкашени НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Търкашени 

Изложба българска фотография от края на XIX и началото 

на XX век 

НЧ „Просвета - Разпоповци - 1881" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Художествен пленер в Мечевата къща НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Долни Марян 

Традиционен сбор на с. Марян НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

Организиране турнир по тенис за деца и юноши НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

Организиране дискотека за младите хора НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

Традиционен сбор на с. Костел "Довиждане до следващото 

лято" 
НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 

Традиционна августовска вечер 

 

НЧ „Просвета - Разпоповци - 1881" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Традиционен сбор на с. Руховци 
НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

Традиционен сбор на с. Тодювци НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

Традиционен сбор на с. Раювци 
НЧ „Събуждане - 1894" 

с. Средни колиби 
с. Раювци 

 Пленер на художници 
НЧ „Просвета - Разпоповци - 1881" 

гр. Елена 
гр. Елена 
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СЕПТЕМВРИ 

 

6-ти септември - Ден на Съединението 

НЧ „Надежда - 1927" с. Шилковци с. Шилковци 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

Изложба на творби от Детско арт студио 
НЧ "Просвета - Разпоповци - 1881" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Участие в Празник на градинарската чорба НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци гр. Златарица 

Участие във фолклорен празник "С песните на Борис 

Машалов" 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Сливовица 

22-ри септември - Ден на независимостта НЧ „Надежда - 1927" с. Шилковци с. Шилковци 

ОКТОМВРИ 

Ден на възрастните хора НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 

Изложба „Сто гледки към град Елена“ на Фикрат Салимов НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Прожекция на филм с участието на великия Георги 

Георгиев - ГЕЦ 
НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Празник на еленския бут                                                       

НЧ „Искра - 1900" с. Константин 

гр. Елена 

НЧ "Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 

Честване на храмовия празник в с. Блъсковци НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

Честване храмовия празник на с. Костел НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 
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Петковден - събор в с. Беброво НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НОЕМВРИ 

Отбелязване Деня на народните будители 

НЧ „Напредък - Елена - 1863"             

гр. Елена 
гр. Елена 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

Отбелязване Деня на плодородието НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

21 ноември - Храмов празник на с. Илаков рът НЧ „Пробуда - 1903"  с. Илаков рът с. Илаков рът 

21 ноември - Ден на християнското семейство НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

21 ноември - Почитане стария празник на  

с. Палици  
НЧ „Просвета - 1897" с. Палици с. Палици 

ДЕКЕМВРИ 

Зимен сбор в с. Илаков рът НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

5 декември - Възпоменателно честване на 144 години от 

боевете край град Елена и село Марян  в Руско-турската 

освободителна война 

Община Елена; 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян 

гр. Елена                                         

с. Марян 

Отбелязване на Никулден НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

19 декември - Ден в памет на геройски загиналите във 

войните чакалчани 

НЧ „Хр. Смирненски - 1890"                                                 

с. Чакали 
с. Чакали 

Концерт на смесен хор „Добри Чинтулов“ при НЧ „Зора 

1860“ гр. Сливен. 

Концерт на българския певец, композитор и художник 

Васил Петров (при възможност за осигуряване на 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 



14 
 

допълнителни средства). 

Концерт на академичен хор „Сексагинта Приста“ при 

Русенски университет „Ангел Каралийчев“ (при 

възможност за осигуряване на допълнителни средства). 

Коледни и новогодишни тържества 

Община Елена; 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 

гр. Елена 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

НЧ „Събуждане - 1894"                            

с. Средни колиби 
с. Средни колиби 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Развитие - Руховци - 1914"                                

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Съзнание - 2012" с. Яковци с. Яковци 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 

НЧ „Надежда - 1942" с. Бадевци с. Бадевци 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 
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НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 

НЧ „Просвета - 1897" с. Палици с. Палици 

ДЕЙНОСТИ 

ПРЕЗ 

ГОДИНАТА 

Театрални спектакли на местни и национални състави, 

кинопрожекции 

Фото конкурс „Лицата на град Елена“ 

Конкурс за композиция на рисувана фасада 

Годишни концерти на съставите към читалището 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Издирване на документи, свързани с живота на 

читалището от основаването му до наши дни и 

подреждане на изложба 

Подготовка на ЖПГ "Балкански славей" за участие в 

общински и други мероприятия 

Организиране на среща с полярния изследовател проф. 

Христо Пимпирев и ротарианеца, потомък на Стоян 

Михайловски - Христо Михайловски за представяне на 

презентация на тема „Националните антарктически 

експедиции“ 

Курс по компютърни умения – 20 часа (при наличие на 

желаещи) 

Среща с писателката Людмила Андровска и представяне 

на нейни книги 

Туристически поход и турнир по тенис на маса 

Екскурзия с познавателна цел за читалищните членове 

Събиране на отпадъци в района на с. Марян, Долни Марян 

и Радовци, косене на читалищния двор и градинката в 

селото 

Прочистване от храсти на екопъеката от с. Марян към 

местността „Кръста“ и с. Долни Марян 

Изготвяне на електронен регистър на книгите в 

НЧ „Наука - 1900"                                  

с. Марян 
с. Марян 
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библиотеката 

Подмяна на библиотечни шкафове 

Ремонт на покривната конструкция на читалищната сграда 

Прокарване на кабелен интернет до стаите на читалището 

и библиотеката 

Театралният състав гостува със своя постановка в някои 

селища на общината и извън нея                                

ТФК "Еленика" участва в някои национални фестивали, 

както и в събития, включени в Културния календар на 

Община Елена                                      

При  одобрение театралният състав би участвал в: 

 Международен фестивал на любителските театри 

„Велко Кънев“ – Тополовград; 

 Национален фестивал на любителските театри с 

международно участие в гр. Каварна; 

 Национален фестивал на любителските театри 

„Кръстьо Пишурка“; 

Ако се организират онлайн, ТФК „Еленика“ би участвала 

в:  

 Национален фестивал на школи и клубове 

„Русчуклийска среща“; 

 Национален фолклорен фестивал за любителски 

фолклорни клубове „Болярско надиграване“; 

 Фестивал „Хоро край поморийския бряг“; 

 Джумалийско надиграване“ – гр. Търговище. 

Събота в Разпоповци - изкуство, спорт и колективно 

творчество 

НЧ "Просвета - Разпоповци - 1881" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Почистване на Вълчевския и Яковския ръкав на язовир 

„Йовковци“ 
НЧ „Съзнание - 2012" с. Яковци с. Яковци 
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Организиране честването на празниците, свързани с 

българския бит, обичаи и култура  

Поздравления за всички членове на читалището, 

навършили кръгли годишнини 

Организиране на колективни посещения на театри, 

концерти и други мероприятия в гр. Елена                                                                                         

Почистване района около сградата на читалището                                                                              

Работа с децата - запознаване с природата, българските 

занаяти и обичаи, обсъждане на книги, спортни игри 

Провеждане на дискусии за интересни на читателите 

книги 

Осигуряване културна програма за сборовете в Гърдевци и 

Баевци 

Поддържане в добър вид района на читалищната сграда 

НЧ „Надежда - 1927" с. Шилковци с. Шилковци 

Подготовка за участие в общински и областни надпявания 
НЧ „Христо Смирненски - 1890"                                                 

с. Чакали 
с. Чакали 

Седянки с възрастни хора от селото - всяка сряда 

Кръжок "Къщовница" – изработване на валентинки и 

мартеници, боядисване на яйца, изработка на коледни 

венци и др. 

Посещения в детската градина и в училището - 

периодично 

НЧ „Надежда - 1870" с. Беброво с. Беброво 

Поддържане на читалищната сграда в добър вид    

Поддръжка на библиотеката и обогатяване на 

библиотечния фонд 

Издирване, проучване и съхраняване на културно-

историческото наследство на родния край 

Подготовка и честване на всички местни и традиционни 

празници в селото 

Обогатяване репертоара на ПГ "Острец" и участие в изяви 

- общински, регионални и национални събори 

НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 

1928"                                                          

с. Буйновци 

с. Буйновци 
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Поддръжка на покрива на сградата 

Ремонт на електрическата инсталация на читалищната 

сграда 

Ремонт на втора съблекалня 

Закупуване на книги   

Подреждане на книгите в библиотеката на нови рафтове 

Събиране на данни за създаване и развитие на селото 

Организиране на родови срещи 

Кандидатстване за средства по проекти и програми                                         

НЧ „Надежда - 1942" с. Бадевци с. Бадевци 

Поддържане на читалищната сграда в добър вид 

Смяна на входната врата на читалището 

Частична подмяна на циглите от покрива и ремонт на 

стъпалата пред входа на сградата 

Закупуване на 20 броя столове за читалището 

Импрегнирене на пода 

Почистване района около сградата на читалището 

Подготовка за участие в общински и областни надпявания 

Поздрав на всички членове на читалището, навършили 

кръгли годишнини 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

Читалището да работи съобразно своя устав и ЗНЧ                                                                                              

Опазване и разпространение на духовните ценности, 

задоволяване културните потребности на населението                                                                        

Запазване на народните обичаи и традиции чрез различни 

дейности и инициативи 

Търсене и внедряване на нови методи и начини за 

съхранение и популяризиране на занаятите в района.                                                                                       

Покана за гостуване на самодеен състав от друго 

читалище с театрална постановка 

Компетентно обслужване на читателите в библиотеката, 

закупуване на нови книги с цел задоволяване на 

културните потребности на жителите и гостите на селото.                                               

Колективно литературно четене на избрана книга от 

децата в селото 

Организиране и уреждане на празнични витрини и кътове 

НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 



19 
 

за отбелязване на годишнини и бележити дати от 

българската история             

Довършване подмяната на осветлението в салона на 

читалището. Ремонт на тавана на библиотеката и цялостно 

боядисване; Ремонт на помещението на клуба.                                       

Задачи и предложения за дейността на женския клуб към 

НЧ: 

 организиране на селски тържества; 

 събиране на стари готварски рецепти и изда-      

ването им в книга или брошура; 

 организиране на дегустации на местни 

специалитети; 

 благотворителност; 

Организиране на библиотечна сбирка на генеалогични 

сборници, краеведски истории и изследвания на селата от 

община Елена 

Обновяване на библиотечния фонд 

Подмяна прозорците на църквата 

Продължаване на дарителска кампания за църквата                                                                                   

Административни услуги за жителите на с. Дрента 

НЧ „Просвета - 1927" с. Дрента с. Дрента 

Групите „Романтика" и „Народни искри" вземат участие в 

общински и регионални фестивали 
НЧ „Просвета - 1897" с. Палици с. Палици 

 

Изготвил: Цветана Гайдарова – гл. експерт ОКВ 

 


