ДОКЛАДИ
за дейността на читалищата в община Елена през 2021 год
Докладите за дейността на читалищата от община Елена отчитат изпълнението на
дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община
Елена, разработена в изпълнение на чл. 26 а (2) от Закона за народните читалища (ЗНЧ)
и изготвена на базата на внесените отчети за дейност и изразходване на финансови
средства през 2021 година от всички 19 читалища в общината.
Основните направления и приоритети в читалищната дейност в община Елена са
регламентирани и произтичат от ЗНЧ, общинската културна политика, осъществявана на
основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Календара на
културните събития и чествания за 2021 година.
Държавната субсидия за 2021 год. е на стойност 210 350 лв. за 17 субсидирани бройки
при държавен стандарт 12 374 лв. Субсидиите за читалищата от община Елена за 2021
год. са разпределени от комисия, съставена от представители на всички читалища в
община Елена при строго спазване на Закона за народните читалища и изработения от
Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ
Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата.
В Община Елена са получени отчети за дейност и изразходваните от бюджета средства
през предходната година от всичките 19 читалища:
 НЧ "Напредък- Елена -1863" гр. Елена;
 НЧ "Надежда -1904 " с. Тодювци;
 НЧ "Надежда - Беброво -1870" с. Беброво;
 НЧ "Просвета - 1927" с. Дрента;
 НЧ "Просвета - Разпоповци - 1881" гр. Елена;
 НЧ "Просвета - 1897" с. Палици;
 НЧ "Наука - 1899" с. Костел;
 НЧ "Наука - 1900" с. Марян;
 НЧ "Пробуда - 1903" с. Илаков рът;
 НЧ "Развитие - Руховци - 1914" с. Руховци;
 НЧ "Иван Комитов - 1976" с. Каменари;
 НЧ "Искра - 1900" с. Константин;
 НЧ "Хр. Смирненски - 1890" с. Чакали;
 НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1928 г." с. Буйновци;
 НЧ "Събуждане - 1894” с. Средни колиби;
 НЧ "Надежда - 1942” с. Бадевци;
 НЧ "Надежда - 1927” с. Шилковци;
 НЧ „Съзнание - 2012” с. Яковци;
 НЧ „Съгласие – 2014” с. Блъсковци.
Съгласно Закона за народните читалища целите на народните читалища са да
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с:



развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната
дейност в населеното място;
 запазване на обичаите и традициите на българския народ;
 разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата;
 възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 осигуряване на достъп до информация.
От докладите е ясно, че основните заложени дейности са изпълнени, но се отчита и
фактът, че и 2021 година беше белязана от пандемията и част от плануваните събития
бяха отложени или се проведоха в съкратен вариант.
В читалищата, в които се развива библиотечна дейност, се полагат, макар и скромни,
усилия за обновяване на библиотечния фонд. Най-положителен в това отношение е
примерът на НЧ „Наука – 1900“ с. Марян – спечелен проект към Министерство на
културата за закупуване на книги.
Общата субсидирана численост и за 2021 година остана 17 бройки, които при
разпределението се оказват крайно недостатъчни за повечето читалища, но за да се
промени общата бройка е необходимо да се кандидатства самостоятелно – ежегодно
такава възможност се предоставя до 31 август. През 2021 година опит за повишаване на
субсидираната си численост направиха НЧ „Наука – 1900“ с. Марян, НЧ „Съгласие –
2014“ с. Блъсковци, НЧ „Надежда – Беброво – 1870“ с. Беброво, НЧ „Искра – 1900“ с.
Константин, НЧ „Надежда – 1927“ с. Тодювци, НЧ „Просвета – 1897“ с. Палици и НЧ
„Св. св. Кирил и Методий“ с. Буйновци. За съжаление за 2021 година Министерството
на културата не отпусна средства по това направление за всички читалища в страната.
Читалищните деятели в община Елена са единодушни, че при нормализиране на
обстановката в страната всички читалища ще разгърнат пълноценно дейността си и
хората ще се радват на празници и гостувания както преди.

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена през 2021 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:
Изминалата 2021 г. може да се опише с няколко думи - работа при условията на Covid19 в България.
Нелека година, без обичайния културен живот, без участия, без много изяви, с много
психическо натоварване, с раздели.
Читалищни настоятелства:
До проведеното на 03 юни 2021 г. отчетно-изборно събрание работи настоятелството,
избрано на 01 март 2018 г. 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.
До 01 март 2021 г. институцията работи без секретар, а от указаната дата за секретар на
читалището, съгласно решение на настоятелството, беше назначена Сибел Ахмедова
Мехмедова, която до него момент изпълняваше длъжността „Организатор на
читалищната дейност“ (овакантена).
На проведеното на 03 юни 2021 г. редовно общо отчетно-изборно събрание беше избрано
ново ръководство на читалището, в състав:
Димитринка Иванова - председател.
Членове: Драгомир Цанев, Иванка Ганчева, Йордан Минчев, Румяна Стефанова,
Светослав Петров, Татяна Бонева.
Проверителна комисия:
Диана Кардашева - председател.
членове: Румяна Антонова и Евдокия Уколова.
В организационната си и практическа работа настоятелството се ръководи от Устава на
читалището, Закона за народните читалища, както и от решенията на Общото събрание
от 03 юни 2021 год.
За отчетния период настоятелството проведе пет заседания.
Обсъжданите въпроси бяха основно финансово - стопански, както и специфични за
необходимите противоепидемични мерки, които следва да се предприемат, във връзка с
разпространението на COVID-19 в Република България. 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 2021 година читалищните членове бяха 152. Членският внос е 2,00 лева.
Субсидираната численост на читалището през 2021 г. е 7,50 бройки.
Всички служители и ръководители изпълняваха задълженията си и поставените им
задачи съобразно изискваното и възможностите си за конкретната ситуация.
През цялата година с различни заповеди на министъра на здравеопазването бяха
въвеждани и отменяни притивоепидемични мерки във връзка с разпространението на
COVID-19 на територията на страната.
В различни периоди бяха преустановявани и възстановявани репетиции на съставите,
щатните служители бяха принудени да използват редовния си платен отпуск, част от
ръководителите на състави ползваха и неплатен отпуск.
Въведени бяха противоепидемиични мерки за достъп и дезинфекция в сградата на
Читалището.
Нормален репетиционен процес не можа да се осъществи. Някой от съставите не успяха
да започнат дейност, както е и до момента.
ІІ. Читалищни състави и дейности:
1. СЪСТАВИ:
Към изминалата година в читалището работеха 9 самодейни състава, клубове и
формации с над 200 участници:
1. Женски битов хор, с ръководител Сава Матеев - 16 участници.
2. Вокална група „Незабравими мелодии“ с ръководител Севдалин Янков - 11 участници.
За съжаление в годината загубихме ръководителя на състава и от юли месец неговата
функция пое Румяна Тодорова.
3. Хор „Полифония“ с ръководител г-жа Полина Михайлова - 18 участници.
4. Клуб за автентични народни хора (КАНХ) „Самодиви” - 3 групи, ръководител Траяна
Стоянова (по майчинство в годината) - 60 участници.
5. Театрален състав - 10 участници.
6. Балетна формация „Виктори“ с ръководител г-жа Виктория Славчева - 20 участници.
7. Танцов състав „Балканджийче“ - 3 групи, ръководител г-жа Йорданка Грънчарова участници - 50 деца.
8. Кино клуб „Георги Георгиев - ГЕЦ“, организиран от домакина на читалището Христо
Йорданов.
9. Вокална подготовка с ръководител Сава Матеев - 3 деца.
Хор „Полифония“ не започна репетиционен процес. С много малки възможности беше
дейността на Битов хор. Започваха и спираха останалите групи. Театралният състав не
успя да завърши започнатата постановка на пиесата „Женитба с препятствия“ по Пелин
Пелинов, под режисурата на Детелин Кандев.
1. ДЕЙНОСТИ:
Въпреки ограниченията успяхме да сътворим една доста пъстра откъм дейности година.
• Започнахме 8 март с картички за всички дами - самодейци и членове на Читалището.
• По инициатива на Колегиум „ОСАННА“ и „Младежко сдружение-България“, които
бяха гости на гр. Елена в 2020 г., със съфинансиране от Национален фонд „Култура“,

бяха организирани и проведени за първи път Гергьовски песенни празници 5-7 май 2021
г.
В рамките на три дни имахме възможност да се насладим на прекрасна музика, поднесена
от музикантите на „ОСАННА“ и три прекрасни дами от Трио MELODY - Майя
Кършулева - цигулка, Олга Цветкова - сопран и Елисавета Петрова - пиано.
• Поетична вечер с творчеството на ПАВЛИНА СОКОЛОВА - 29 май 2021 г.:
"Името ми е Павлина Соколова. По лична карта - ПавлинКа. По професия съм технолог,
по душа - пишеща романтичка, по трудов договор - "щастливо” безработна. Пак според
личната карта съм на 31 години, но от опит зная, че мога да бъда и на 5, 16, 23, 37, 54,
83.... и около 7000 - годишна. В последно време най-често съм на 5 (колкото е синът ми)
и на 7000 (на толкова вероятно е душата ми). Обичам да казвам, че съм "шашава" и
"съвсем нормална" , с което се потвърждава моята постоянна близнашка раздвоеност.
Когато съм сред хора говоря много... и се усмихвам много. Когато съм сама - често
пиша. Белият лист се трансформира в мой най-добър приятел, когато бях 11-годишна,
и така - до ден днешен. Част от споделеното с него - това, което реших, че има защо
да бъде "чуто" - сега е поместено в книгите ми "Колко малко е нужно", "Луностишия",
"Между редовете" и "Странички от дневника".".
• Успяхме да проведем за четвърти път Фолклорния фестивал - надиграване и надпяване
„Веселие в Елена“ - 25-27 юни 2021 г. Изключително силно издание и откъм участници,
и откъм емоции.
Журито беше в състав:
- Г-жа Антоанета Асенова - Данова - хореограф - педагог, заместник директор на
Национално училище за танцово изкуство - гр. София, артист-балетист в Държавен
Ансамбъл "Пирин" Благоевград, дългогодишен солист, дългогодишен хонорован
хореограф-педагог в Ансамбъл „Вихрен” към ДНА Благоевград, основател на фолклорна
формация „Накит” - град Благоевград, Ансамбъл "Слънце" - град Бобов дол, главен
художествен ръководител на Ансамбъл „Бобов дол”. Дългогодишен член на журито на
ТВ предаването „Надиграй ме“ по БНТ 2, сценарист и режисьор на редица национални
и международни изяви, проекти и спектакли, телевизионни изяви и филми, автор,
сценарист и водещ на множество проекти за съхранение и популяризиране на
българския фолклор.
Членове:
- Г-н Марек Желев Дяков - завършил Специалност „Педагогика на обучението по
музика“ на ВТУ. Виртуоз акордеонист. Създател на хор "Родолюбец" в Молдова.
Диригент на Ансамбъл „Гоце Делчев“ - гр. София. Изявен композитор.
- Г-н Боян Ангелов Боянов - музикант специалност тамбура и контрабас, изпълнител в
оркестъра на ансамбъл "Пирин" град Благоевград, ръководител на Школи по тамбура и
народно пеене, композитор и аранжор на песни и музикални пиеси на фолклорна основа.
Автор на музикално-танцови произведения. Възпитаник на СМУ-Широка лъка и
АМТИИ гр. Пловдив.
- Г-н Светослав Красимиров Петров - експерт „Културно наследство“ в община Елена,
любител етнограф, събирач на традиционни народни костюми.

Специално участие взеха учениците на НУТИ - гр. София, както и пиринската певица
Димана Боянова, която направи безплатна реклама по телевизия „Родина“.
• На 10 юли 2021 г. беше проведена среща - Поезия с Картини, с прекрасните поетеси
Димитрина Желязкова - Етина и Цвета Иванова, компанията на художника Валентин
Данчев и неговото творчество. По идея на Снежана Цонева - водещ на събитието.
• На 24 юли 2021 г. се проведе и фолклорното надиграване „Да се хванем за ръце и да
тропнем ний хорце“, съвместно с Празник на меда.
• На 14.08.2021 г. беше представена книгата „Свободата е под карантина“ на Павлина
Йосева, със специалното участие на Надежда Цанкова - китара.
• Имахме пътуващо кино, беше прожектиран филмът „Жигули“ на 11.05.2021 г.
• Имахме и театър: „Шеги на любовта” под режисурата на Йосиф Сърчаджиев, беше
представен от Драматичен театър Ловеч на 19.10.2021 г.
Дори и малко имаше участия извън община Елена.
• Малките балканджийчета успяха да се включат в Надиграване и надпяване „В ритъма
на морето“ - V-ти Фестивал „Разпилени бисери“ - 15-18 юли 2021 г. - гр. Слънчев бряг,
откъдето се завърнаха с множество награди и още повече морски емоции.
• КАНХ „СамоДиви“ участваха в Празника на балканските градове „Балканът пее и
разказва“ в гр. Трявна.
• Всички състави участваха в събора на народните читалища в с. Марян на 12.06.2021 г.
Създадени бяха и изцяло нови форми:
Малка градска телевизия или „Пресечна точка на поколенията“ - онлайн предаване,
създадено по идея на секретаря и домакина на читалището, организирано изцяло от
младите хора на гр. Елена. Бяха произведени и излъчени 6 предавания през годината.

Читалищните служители се опитваха таблото пред сградата да е винаги с нещо ново и
интересно, което да разведрява поне малко нашите съграждани.
Имаше късметчета за всички. Интерес провокира възможността да се вземе книга от
кошницата пред сградата.
Читалищното ръководство записа видео поздрав по случай Коледа и нова година. Всички
членове и участници в читалищната дейност, както и абонатите на вестник „Еленска
трибуна“ получиха картичка за Коледа.
Внесеното проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения
№ BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”, финансирана по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г. беше одобрено, като на 12.11.2021 г. беше
подписан договор за финасниране на обща стойност 94 500 лв. Предвижда се закупуване
на 161 бр. сценични костюми и фолклорни носии, както и доставка и монтаж на
осветителна и озвучителна техника. Към момента няма резултат от подбора.
Изпълнението е под условие, предвид реалната инфлация и увеличение на всички стоки
и ресурси.

Награди:
Танцова формация „Балканджийче“ получи признание от Национален конкурс за
музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“ - гр. Пловдив - Лауреат
и сребърна лира на Орфей. Отново на тях беше присъдена Специалната награда на
Национален фестивал „Разпилени бисери“
КАНХ „СамоДиви“ получи отличие в Първи национален детско-юношески фолклорен
конкурс „Златни пафти“, както и сребърна диплома от Световен шампионат по фолклор
„World folk 2021”.
ІІ. Финансово и стопанско състояние:
№

Вид на прихода / разхода

Бюджет
проект

стойност
I.
Наличност в началото на периода
33990.45
II. ПРИХОДИ:
98130.00
1
Субсидия от община Елена
86130.00
2
Членски внос
300.00
3
Наеми
3500.00
4
От художествена самодейност
7000.00
5
Дарения
1000.00
6
Префактурирана ел. енергия и отпадъчни 200.00
материали
7
Проект ВОМР - ПРСР 2014-2020 г.
0.00
Всичко І и ІІ
132120.45
III. РАЗХОДИ
1 Заплати и възнаграждения
55000.00
2 Осигурителни вноски за ДОО
7500.00
3 Здравно - осигурителни вноски
3500.00
6
Граждански договори и хонорари
12000.00
7
Материали
8000.00
8
Вода
300.00
9
Ел. енергия
5000.00
10 Външни услуги в т. ч.:
22000.00
10 Разходи за телефон
2500.00
10 Разходи за транспорт
19500.00
11 Командировки
2500.00
12 Платени такси за банково обслужване
3500.00
13 Текущи ремонти
5000.00
14 Награди
4000.00
15 Отопление
1034.53
16 Такса битови отпадъци
1785.92
17 Застраховка имущество
1000.00

2021 Бюджет
отчет
стойност
33990.45
97209.85
86130.00
824.00
2746.00
6289.00
600.00
620.85
0.00
131200.30
32694.87
4716.20
1956.13
10961.45
16186.61
101.80
5306.50
5545.74
1810.88
1252.80
1960.00
801.35
4497.94
0.00
0.00
1826.02
0.00

2021

18
19

Други разходи
Проект ВОМР - ПРСР 2014-2020 г.
Всичко разходи:
Наличност в края на периода:

0.00
0.00
132120.45
0.00

340.00
0.00
86894.61
44305.69

7.5 щатни бройки / Стандарт за 1 бройка: 11 484 лв.
Стопанското състояние е добро. Стараем се да поддържаме в добро експлоатационно
състояние сградния фонд.
В годината беше извършен оставащият ремонт на сцената, както и реконструкция на
отоплителната система в сградата, като беше поставен котел за пелетно гориво, който
захранва и помещенията на библиотеката.
Дарители за годината:
Община Елена в лицето на инж. Дилян Млъзев - кмет, „БиСиСи Хандел“ ООД - г-жа
Емилия Славова – производители на натурални млечни продукти от Еленския балкан,
„Натурал чойс“ ЕООД - г-н Кристиян Дончев - Комбинативна фабрика за преработка на
плодове, зеленчуци и билки от екологично чисти региони на страната, „Билтранс Велев“
ЕООД - г-н Владисла Велев - производител на прочутия еленски бут и месни деликатеси,
Бутикова винарска изба „Марян“ - с. Марян - семейство Светла и Илия Иванови, „Елена
мес“ ЕООД - г-н Венцислав Петрушев - производители на месо, колбаси и деликатеси по
традиционни рецепти, „Неопак“ ЕООД - семейство Лалка и Йордан Михови производство на плодови сокове и енергийни напитки, „Валтекс-Г“ ЕООД - енергията на
традицията и светлината на българската шевица пренесени през вековете до днес,
„Извор-63 Трухчеви“ ЕООД - семейство Ганка и Иван Трухчеви - деликатеси
„Трухчевата къща“, ЕТ „Ан-05-Никола Тодоров“ - Книжарница „Спектър“, „Еленски
балканджии“ ЕООД - голямото семейство Савови - Уникално собствено месно
производство, поднесено с много любов за нас, ЕТ „Спектър - 93 - Роза Въчкова“ производство на сладкарски изделия и закуски.

ІV. Изводи и перспективи за бъдеща работа:
Основната цел, която си поставяме днес, две години след началото на пандемията,
свързана с Covid-19, е да успеем да възобновим дейността си. Да се нормализира
репетиционният процес, да върнем хората отново в Читалището. Да търсим нови,
актуални на времето и ситуацията форми за развитие и активност.
Със сигурност няма да бъде лесно. Нека само е живот и здраве за всички!
Благодарим 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. Вярваме, че въпреки трудностите, ще съумяваме и
успяваме да вярваме в себе си и да правим нашия малък свят по-красив.

Ще продължим:
• 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 работата си 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.
Хората трябва да знаят, че цената на това, да работиш в читалище е безрезервна
посветеност на идеята, да си израснал и възпитан в дух на уважение и любов към
българския ти корен, да не щадиш личното си време в името на работата в
читалището, без това да накърнява собствения ти Аз!
инж. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА
Председател на НЧ «Напредък – Елена – 1863»

ДОКЛАД
за дейността на Народно читалище „Просвета-Разпоповци-1881“ гр. Елена
през 2021 година
Българското читалище се възприема от обществото като културна институция,
завоювала позиции през годините на своето съществуване и доказала, че е необходима.
Заедно с това се откроява и специфичната мисия на читалището за съхранение и развитие
на традиционните ценности на нацията.
В една трудна година, нестабилността в условия на пандемия се отразиха и в дейността
на Народно читалище „Просвета-Разпоповци-1881“. Епидемията от Covid 19 ограничи
цялостната работа на читалището и по тази причина във всеки елемент от дейността се
забелязва намаляване: организиране и участие в инициативи, библиотечна дейност,
участие в мероприятия и т.н.
Основни цели, които си постави читалището през отчетния период, са:
 Отстояване на позицията на културно-масово средище;
 Съхраняване на народните обичаи и традиции;
 Да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

 Да поддържа активно сътрудничество с читалищата на територията на
Общината;
 Да подпомага развитието на самодейното художествено творчество;
 Да поддържа и обогатява материалната база.
Организация на читалищната дейност:
Управляващ орган на Читалището е Читалищното настоятелство, преизбрано на редовно
Общо отчетно-изборно събрание, проведено на 26.03.2019 г. и е в състав:




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 отчетния период настоятелството
преведе 4 заседания.
На проведеното на 18 май 2021 г. редовно общо събрание, бяха приети:
-

Отчетът за дейността на Читалището през 2020 година;
Доклад на проверителната комисия за извършената проверка за 2020 година;
Отчет за приходите и разходите на Читалището от 01.01.2020 година до
31.12.2020 година;
Основни насоки за дейността на читалището през 2021 година;
Прие се бюджетът на читалището за 2021 година и други.

През 2021 година читалищните членове бяха 151. Членският внос е 1,00 лв.
Субсидираната численост на Читалището през 2021 г. е 1 бройка, На този етап е
невъзможно назначаване на щатни служители, от гледна точка на финансирането.
Библиотечна дейност:
Библиотеката
към
Народно
читалище
„Просвета-Разпоповци-1881“
е
общообразователна. Разполага с фонд от 3770 библиотечни единици. Попълва се
предимно от дарения. Благодарим за даренията от приказки и други прекрасни книги за
деца, интересна и сериозна литература за възрастни на Красимира Плачетзки и
Цветомир Митакев.
Библиотеката работи всяка събота от 12:00 до 16:00 часа. Има 60 читателски посещения.
На входа на читалището е направена улична библиотека, чиято цел е да популяризира
четенето на книги сред съгражданите. Принципът на ползване на библиотеката е много
лесен. Идеята е хората да вземат книгите, които ги интересуват, и след като ги прочетат,

да ги върнат обратно. Освен това всеки, който разполага с непотребни книги, също може
да ги предостави на уличната библиотека.
Любителско художествено-творческа дейност:
Действащите състави към НЧ „Просвета Разпоповци 1881“ гр. Елена са:
Театрален състав с режисьор г-н Милен Иванов;
Танцов фолклорен клуб „Еленика“ с ръководител г-н Йордан Минчев;,
Детско театрално студио с ръководител г-жа Люба Салимова;
Детско студио за рисуване с ръководител г-н Фикрат Салимов.
През последните години към читалището функционират и летни занимания, в
които се обучават и забавляват деца на различна възраст.
Годината беше необичайна за всички нас. Не всичко беше така, както искахме. Не всички
планове бяха реализирани, но животът не спря.
Участията на съставите бяха много ограничени поради наложените мерки. Не бяха
осъществени пътувания през изминалата година.
Самодейците от читалищните състави бяха основни участници в провеждането на
културните изяви и събития. Подреждаха се кътове и витрини по различни поводи,
чествания и юбилейни годишнини.
Поради утежнената обстановка покрай COVID19, провеждането на някои от заложените
за участие Национални фестивали бяха отложени. Така удоволствието на самодейците
се сведе до голяма степен само с ограничени репетиции в залата.
Събития:
 Фестивал на изкуствата „Творческа пролет в Разпоповци“, с подкрепата на
община Елена, отбелязан скромно с фотоизложба „Птици“ с участие на изпратени
снимки от цялата страна и от чужбина, проект „Стена на поезията“ с участие на
поети от цяла България, и забавление за децата – Майсторски клас с Александра:
птички от плат, сапунени мехури, рисуване с тебешири;
 Със скромно тържество в салона на читалището отбелязахме два 90-годишни
юбилея - на Любен Йорданов Стоянов, голям артист, човек и приятел, и на Мария
Лолова-Янева, дългогодишна самодейка към читалището;
 Усложнената епидемична обстановка отложи заплануваното тържествено
честване на юбилейната 140-годишнина на читалище „Просвета“, планирана за
края на м. август. Но юбилеят скромно бе отбелязан на 28 август от 18:00 часа с
панихида в памет на Петко Коев – един от основателите на читалището.
Подредена бе изложба живопис на Фикрат Салимов. Уредена бе и изложба на
проф. Иван Петров. Подредени бяха и афиши от почти всички театрални
представления на читалището през годините.
Разпространен бе юбилеен вестник по случай 140-годишнината на читалището.

Читалище „Просвета - Разпоповци 1881“ гр. Елена получи ценен подарък за 140та годишнина от основаването му. Дарителският жест е на сребърния медалист от
параолимпийските игри в Токио Християн Стоянов. Лекоатлетът предостави
семейното пиано на едно читалище с богата история и културни традиции, от
чиято сцена тръгва за киното и театъра големият български актьор Георги
Георгиев-Гец.
 На 1 ноември бе издаден онлайн вестник „Разпоповски будилник“;
 Засадено коледно дърво благодарение на инициативата „Засади дърво за Коледа“,
с Гората.бг, украсено с помощта на детските ръчички в очакване на Дядо Коледа;
 Отпразнуване на Нова година с деца от Разпоповци и гости …
Художествено-творческа дейност:
Театралният състав, поради епидемията от Covid-19, едва есента постави началото на
репетициите с новата пиеса „Свекърва“ от Антон Страшимиров, те продължават и през
настоящата 2022 година.
ТФК “Еленика“, заради пандемичната обстановка ограничи своите репетиции, а изявите
бяха почти в застой с малки изключения преди и след ограниченията поради COVID-19:
 Участие в празничната програма по случай 21 май Празник на град Елена;
 Събор на народните читалища в с. Марян;
 Земляческа среща в с. Лазарци;
 Традиционен събор на с. Търкашени.
Детското арт студио има занимания всяка събота. Вземаха участие и получиха
награди в конкурси за детско творчество:
 Конкурс за творчество от отпадъчни материали, организиран от Детски отдел на
библиотека Елена, с подкрепата на „Еко Партнърс“;
 Конкурс за детско творчество „Пчелите – наш приятел“, организиран от
Градската библиотека;
 Конкурс „Моята Коледа“, организиран от Центъра за подкрепа за личностно
развитие гр. Елена.
Материално-техническа база:
Материалната база е 450 кв. м разгъната площ. Салонът, заедно с балкона, има 120
седящи места.
В по-голямата си част сградният фонд е остарял и се нуждае от инвестиции за
отстраняване на възникнали във времето проблеми, прилагане на мерки за енергийна
ефективност и модернизиране. Липсва озвучителна и осветителна техника, нуждаем се
от изработване на сценични костюми за колективите.
През годината се извърши ремонт на покрива, реализиран благодарение на финансовата
помощ от 30 000 лв. отпусната от община Елена. Така ще бъде запазено богатството от
минали години и от днес, подредено в стаите на читалището.

Въпреки намалената дейност на читалището през изминалата 2021 година, заради
ограниченията, все пак успяхме да реализираме част от заложените мероприятия.
Надяваме се през следващата 2022 година при отпадане на мерките да се активизира
читалищната дейност.
Нашите самодейци са малко на брой, изнасят цялата тежест, като участници и в по
няколко самодейни състава. На всички, които участват с ентусиазъм в читалищната
дейност, изказваме своето уважение и благодарност. Нека със своя пример да заразяват
и нови участници в читалищните дела.
ИВАН МИНЧЕВ
Председател на НЧ“Просвета-Разпоповци-1881“гр.Елена
Доклад
за дейността на НЧ „Надежда-Беброво-1870” за 2021 г.
Добър ден уважаеми членове, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. През 2021
г., както навсякъде по света, заради пандемията от този коварен вирус дейността ни е
оскъдна.
През изминалата година имахме няколко културни събития два онлайн- рецитала по
случай 148 г. от обесването на Васил Левски и за Деня на будителя, посещение на Баба
Марта в Детската градина, в училището и в селото.
За 8 март се събрахме 30 жени в барчето на центъра. С групата за народни песни успяхме
да отидем само на две мероприятия на Прегледа на читалищата в Марян и в Церова
кория. Малко трудно предвид обстановката с Ковид и със загубата на съпругата на нашия
корепетитор, но дано тази година всичко се нареди и започнем отново с репетиции и
изяви. Няколко пъти посетих Детската градина и училището, заедно четохме книги,
идваха в читалището да разгледат библиотеката.
За четвърта поредна година организираме заедно с общината Детска лятна академиязанимания на децата от селото по време на лятната ваканция: игри на открито, рисуване,
четене на книги, разучаване на народни танци, среща с полицаи, пожарникари,
посещения на музеите в общината, спортни мероприятия, клубове по интереси,
пътувания до Елена, Константин, Каменари и др. подобни. Идеята ни е и занапред да има
такива занимания и през останалите ваканции, за да могат децата да запълнят свободното
си време с полезни за тяхното развитие дейности.
Библиотечната дейност в читалището не е спирала, но за съжаление имаме много малко
читатели. Разполагаме с всякакъв вид литература, получаваме много книги от дарители,
затова се наложи да сложим няколко рафта във фоайето и да ги наредим там. Надявам се
тази година хората да имат нужда от запълване на свободното си време и посетят
библиотеката.
През изминалата година с икономии от бюджета на читалището направихме частичен
ремонт на пода в библиотеката. Покрили сме терасите към сградата с асфалтова хартия.
Демонтирахме 60 кв. м от дъските в читалищния салон, без средства. През октомври
пуснахме докладна за ремонт на целия под, като пак без пари ще демонтираме и
останалата част от пода. Надявам се тази година да ни отпуснат средства и пода да се
оправи.

През 2021 година не сме давали пари за почерпки и награди на децата, за транспортни
разходи, всички тези неща се поемаха от анонимен дарител.
Пожелавам ви много здраве и все така всеотдайни към културния живот на селото.
Благодаря за отделеното време.
ТАНЯ СТАНЕВА
Секретар на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Развитие – Руховци – 1914“ през 2021 година
Основните приоритети в работата на настоятелството през 2021 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;
- 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.
БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО
Библиотечната дейност на читалището – нямаме.
ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Важно място и принос в развитието на читалищната дейност заемат самодейна
група„Златен славей“. Към момента групата се състои от 7 жени, които работят усърдно
и с много позитивна енергия.
През изминалата 2021 година група „Златен славей“ нямаше много участия поради
пандемията.
Единствено участие навън беше на събора на читалищата в село Марян.
КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ
През годината се проведоха и традиционни местни празници:
;
;
а седянка с почерпка и подаръци;
14-дневна школа балет.
Финансовото състояние на читалището е предимно от държавна субсидия. През
изминалата 2021 година с финансовия ресурс, с който читалището разполагаше, не е
правен ремонт .

Сградата е горе-долу в добро състояние, има нужда от подмяна на входна врата и
прозорци .
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА
Секретар на НЧ „Развитие – Руховци – 1914“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Наука – 1900“ с. Марян
Настоящият доклад е разработен на базата на Програмата за дейността на читалището,
приета на заседание на читалищното настоятелство на 27.11.2020 г. и Програмата и плана
за дейността на читалищата в община Елена, приети с Решение №159/29.12.2020 г. на
Общинския съвет. Независимо от извънредната епидемична обстановка, наложена от
пандемията, не само че голяма част от предварително заложените дейности бяха
изпълнени, но имаше и разнообразни допълнителни дейности. В полезрението на
читалищното ръководство освен културно – масовата работа, художественото
творчество и опазването на историческата памет, бяха и допълнителни дейности,
свързани с живота на селото и с цел привличане на младите хора към работата на
читалището.
1. Дейности за развитие и обогатяване на културния живот, социалната и
образователната дейност, запазване на обичаите и традициите на
българския народ.
Зимните месеци по традиция са свързани с празниците в народния календар.
На 21.01.2021 г. отбелязахме Бабинден с поздравление на входа на читалището и малка
почерпка в клуба.
На 30.01.2021 г. (Антоновден по Юлиянския календар) с панихида пред паметната плоча,
поставена на читалищната сграда, почетохме паметта на загиналите герои от селата
Марян, Долни Марян и Радовци във войните 1912-1913 и 1915 - 1918 г. Бяха проучени в
Държавна агенция архиви и представени на табла нови данни и снимки, непоказвани
досега. За организацията се погрижиха Пенка Стоянова и Сийка Николова.
През месец януари разработихме три проекта и участвахме в програмите VIVACOM
регионален грант и Call for Europe, но за съжаление не бяхме класирани.
На 01.03.2021 г. бяха раздадени мартенички за здраве и късмет, изработени от Мария
Драганова.
Националният празник 03.03.2021 г. бе отбелязан с панихида при Казашкия паметник
край с. Марян, където по стара традиция се почита паметта на загиналите в боевете
руснаци и българи през есента на 1877 г. Отец Александър отслужи панихидата. От
местните хора беше приготвено жито и питка.

На 8-ми март - международният ден на жената се насладихме на концерт в салона на
читалището на естрадната легенда Христо Кидиков, при стриктно спазване на
противоепидемичните мерки.
През месец март подготвихме и документите за участие в програмата „Българските
библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2021 г., обявена от
Министерство на културата. Получихме оферти за книги от 10 български издателства.
С настъпването на пролетта лъсват и стават все по-видими нахвърляните отпадъци край
пътищата, в ливадите и деретата. На 10.04.2021 г. организирахме почистване на района
на с. Марян, с. Радовци и с. Долни Марян. Отзоваха се толкова много хора, изброяването
на всички е невъзможно. За извозването и изхвърлянето на отпадъците ни помогна
заместник-кметът Й. Димитров. Работният ден приключи с почерпка във Винарна
Марян, осигурена от Светла и Илия Иванови. Следващата събота на 17.04.2021 г.
продължихме с разчистването на боклуците - този път при отбивките на главен път II-53
при паметника на Дъбравата. Инициативата беше отразена на 21.04.2021 г. по БНТ1 в
предаването "България в 60 минути".
За съжаление само месец по-късно вече нямаше и следа от изчистените места.
През м. май 2021 г. НЧ „Наука – 1900“ с. Марян стана член на Сдружение „МИГ общини
Елена и Златарица”.
През пролетните и летните месеци многократно бе организирано косене на парка в
селото, читалищния двор и парка при Казашкия паметник, както и метене и чистене на
тротоарите пред читалището. Илко Топалов, Георги Дюлгеров, Иван Дянков, Диян
Ангелов, Киро Стоянов, Драгомир Цанев, Мария Петрова – това са само част от хората,
участвали в чистенето и поддържането на зелените площи. При една такава акция на
13.05.2021 г. бе решено да се организира кампания за събиране на дарения за изграждане
на детска площадка в парка на с. Марян. Кампанията протече изключително успешно и
за краткото време до средата на м. август бяха събрани от дарения над 5300 лв. Като
дарение бе получен и инвестиционен проект за изграждане на площадката, както и
доклад за оценка на съответствието на проекта от фирма Трансгео ООД. В инициативата
финансово се включи и Община Елена.
През м. май започна активната подготовка на Женската певческа група за обработен
фолклор „Балкански славей“ с ръководител Йорданка Бойкова за участие в
традиционния Събор на народните читалища в община Елена. Осемте певици заедно с
акордеониста Станьо Станев усърдно репетираха в читалищния клуб.
На 12.06.2021 г. нашето читалище беше домакин и съорганизатор на ХХ-ия събор на
народните читалища в община Елена. Изработихме и разлепихме афиши, подготвихме
сценарий, издигнахме арка от цветя. Мария Драганова нарисува прекрасни декори. В
подготовката и реализацията взеха участие много хора – както членове на читалището,
така и много други доброволци. Съборът се проведе в парка при участие на 14 състава
от 12 читалища в общината и голям интерес от местните хора и гостите на с. Марян.
Съборът започна с изпълнението на малката Симона, след нея ЖПГ „Балкански славей“
се представи много успешно с подготвения репертоар. Получихме грамота от Кмета на
Община Елена.
През м. юли беше проведен on line конкурс за лого на читалището. При голям интерес се
получиха 29 различни предложения. Най – харесвано се оказа едно от предложенията на

Валентина Георгиева, което и стана лого на нашето читалище. Изборът беше направен с
гласуване на два етапа.
През м. август НЧ “Наука – 1900“ беше домакин на ежегодната школа за класически
балет „Балетна академия Марян“, организирана от прима-балерината доц. д-р Диляна
Никифорова. Читалището отново предостави салона си за репетиции на децата в периода
31 юли - 15 август. Близо 60 деца ежедневно репетираха, но поради Ковид мерките,
нямаше представление пред публика.
Месец август премина в трескава подготовка за честването на 120 годишнината от
основаването на читалището. За тази годишнина трябваше да бъде готова и детската
площадка. В най-горещите августовски дни в парка кипеше усилен труд – косене,
разчистване на клони, копаене на дупки за фундаментите на оградата, бетониране.
Благодарим на Иван Христов, Киро Стоянов, Иван Мъндев, Илко и Деян Топалови и
всички останали, които се включиха в работата.
На 19.08.2021 г. организирахме тържествено откриване на детската площадка с водосвет,
музика и почерпка. В една от стаите на читалищната сграда бе уредена изложба на
картини и пластика от български художници, открита от художника Христо Тотев.
На 20-ти август празникът продължи с тържествен концерт в парка на селото. Бяха
наградени заслужили читалищни дейци. Участие в концерта взеха ЖПГ „Балкански
славей“ към читалището, естрадният певец Христо Кидиков, а фолклорната формация
„Сидер войвода“ към НЧ „Напредък 1869“ Горна Оряховица изнесе цялостна програма
с музика, песни и танци. На 21-ви август се проведе и традиционният сбор в с. Марян. В
края на месец август отново бяхме посетени от БНТ, която излъчи репортаж за детската
площадка в предаването си „България в 60“.
През м. ноември беше подписан договорът между НЧ „Наука – 1900“ с. Марян и
Министерство на културата за финансиране по проекта „Българските библиотеки –
съвременни центрове на четене и информираност” със сумата 1091,51 лв. за закупуване
на 80 бр. книги. Закупените книги бяха представени в салона на читалището на
11.12.2021 г. Почти всички участници си избраха книги за четене за в къщи. Проектът е
отчетен в края на м. декември 2021 г.
На 05.12.2021 г. по традиция бе отдадена почит пред Казашкия паметник и паметника на
Дъбравата към паметта на руските войни, загинали в боевете за освобождението на
България през 1877 г. Взехме участие и в шествието в гр. Елена към паметника в западния
край на града.
За коледните празници украсихме клуба и салона на читалището, а Мария Драганова
подготви традиционния поздравителен плакат.
През 2021 г. вестник „Еленска трибуна“ многократно отразяваше дейността на нашето
читалище чрез статии и снимки.
2. Библиотечна дейност
Към 01.01.2021 г. библиотеката към читалището разполага с 3250 книги. Общата площ
на същата е 19 кв. м.
По програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност 2021 г." към Министерствово на културата са закупени 80 бр. нови книги

на стойност 1091,51 лв., а чрез дарения са набавени още 56 бр. книги художествена
литература.
През годината читалището има абонамент за 2 периодични издания – в. „Борба“ и в.
„Янтра днес“, които са на разположение в клуба на първия етаж.
В процес сме на създаване на електронен регистър на библиотечния фонд. Книгата за
движението на библиотечния фонд и Инвентарната книга вече се водят електронно чрез
xls файлове.
3. Организационен живот
На 13.03.2021 г. в салона на читалището се проведе редовното отчетно събрание.
Събранието прие доклада за дейността за 2020 г. и бюджета за 2021 г.
През 2021 г. са проведени 7 заседания на настоятелството.
Приети са 8 нови члена на читалището. Четирима са починали. След смъртта на
секретаря на читалището, длъжността остана свободна.
Към 31.12.2021 г. броят читалищни членове е 63.
4. Подобряване на материалната база
В началото на годината в салона открихме постоянна изложба на картините на
художника проф. Иван Петров, рисувани специално за читалището.
През 2021 г. нашето читалище получи като дарение 3 офисни стола от фирма ТРАНСГЕО
ООД за нуждите на библиотеката и стаята на настоятелството.
рез м. декември 2021 г. получихме от адв. Попсавова дарение класическо пиано.
Благодарение на общите усилия на Илко Топалов, Марио Дянков, Илия Илиев, Любчо и
Деян Топалови, Адем Шабан и други, пианото беше транспортирано от София и
разположено в читалищния салон.
Читалището разполага с 2 стационарни компютъра и 1 черно-бял принтер формат А4.
5. Участие в проекти
През месец януари разработихме три проекта и участвахме в програмите VIVACOM
регионален грант и Call for Europe, но за съжаление не бяхме класирани.
Участвахме в програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност 2021 г." към Министерствово на културата, където бяхме одобрени за
закупуване на 80 бр. нови книги художествена литература на стойност 1091,51 лв.
През юни участвахме с предложение в проучването за подготовката на План за
интегрирано развитие на община Елена за периода 2021 – 2027 г. Нашето предложение
за основен ремонт на покривната конструкция на читалищната сграда е включено в
изготвения план.
6. Финансово състояние
Съгласно ЗНЧ и Устава, дейността на читалището се финансира със субсидията от
държавния бюджет, членски внос, провеждане на културни мероприятия, наеми и
дарения.
През м. август 2021 г. подадохме заявление до Министерство на културата с искане за
увеличение на субсидията, но отговор не последва.

Общият бюджет на читалището за 2021 г. се формира от държавна субсидия за ½
субсидирана бройка (5742 лв.), отдаване под наем на 17 дка земеделска земя (255 лв.) и
субсидия за книги от Министерство на културата (1091,51 лв.). Постъпилите финансови
дарения от физически и юридически лица за изграждане на детска площадка в размер на
5310 лв. са изразходени изцяло по волята на дарителите.
Определеният членски внос е 2 лв./година. Към 31.12.2021 г. членският внос не е събран
изцяло от всички членове.
За да се развива и обогатява дейността, е необходимо да се работи в посока на
увеличаване на финансовите средства, вкл. чрез участие в програми и проекти,
популяризиране на читалището и дейността му, привличане на нови хора и увеличаване
на членския внос.
В заключение искам да благодаря за огромната подкрепа през годината от членовете на
настоятелството – Илко Топалов и Илияна Кузова.
Инж. МИЛЕНА ИЛИЕВА
Председател на Народно читалище „Наука – 1900“ с. Марян

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Искра-1900“ с. Константин през 2021 година
Уважаеми дами и господа,
Както всяка година, така и сега сме длъжни съгласно Устава на читалището да направим
отчет и анализ на дейността на читалището през изминалата 2021 година от читалищното
настоятелство и проверителната комисия .
В своята дейност през отчетната година се стремяхме да работим за развитието и
обогатяване на културния живот на жителите и запазване традициите в нашия район.
Поради усложнената епидемиологична обстановка много мероприятия не можаха да се
проведат, като Тодоровден и традиционният събор.
На 1 март дългогодишната ни читалищна деятелка Неделя Георгиева, облечена като Баба
Марта, и секретарката на читалището Айтен Шабанова посетиха децата от ОУ ,,Отец
Паисий,“ детската градина, магазини и заведения, където закичиха с мартеници за здраве
и берекет.
По случай националния празник 3 март беше проведен конкурс за най-хубаво
стихотворение, посветено на празника. Участваха 15 деца от различни възрасти.
Всичките получиха грамоти и награди.
Тържествено беше отпразнуван 8 март, международен ден на жената. С голямо желание
учениците от ОУ „Отец Паисий“ поздравиха жителите на селото по случай празника
Лазаровден.

С любезното съдействие на секретарката Айтен Шабанова в канцеларията ежеседмично
се събират жени, които си говорят за плетиво, готварство или обсъждат някоя книга или
филм.
На 12.06.2021 год. певческата група при читалището в състав: Кина Николова –
ръководител и корепетитор, Стоян Савов, Неделя Георгиева, Невяна Николова, Миглена
Йорданова, Пакизе Сабриева, Зюлбие Ходжева, Елка Аврамова, Илка Христова, Мария
Вълканова, Стефанка Пенкова и Айтен Шабанова участва в Общинския събор на
читалищата в село Марян.
На 3 юли 2021 год. групата участва във фестивала „Шареното пиле“ в село Церова кория.
Но поради усложнената обстановка участията в други събития бяха прекратени.
На първи юли 2021 год. бе открита ,Детската лятна академия. В нея участваха 35 деца
от различна възраст. Водеха се различни занимания, спортни игри, обучение от МВР, и
пожарната.
Съществена страна от читалищната дейност е библиотечната. Библиотеката разполага с
6874 тома, но за съжаление читателите са много малко. Изказвам моята благодарност на
всички участници в читалищната дейност и пожелавам много здраве, радост лично и
семейно щастие, както и увереност, че пандемията ще премине и ние ще продължим
нашата дейност.
СТОЯН ПЕНКОВ
Председател на НЧ „Искра – 1900“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1928“ с. Буйновци през 2021
година
Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1928“е вписано в регистъра на народните
читалища под №2328, както и в търговския регистър. Броят на жителите в село Буйновци
е приблизително 65 души. Членовете на читалището са 51 на брой, съобразно със ЗНЧ.
Бюджетът с който разполагахме през 2021 г., е 7947.14лв. - включва 2103.14 лв.
наличност от предишен период и 5742.00 лв. субсидия от Община Елена и 102 лв.
членски внос. Разходите, които сме направили, са на стойност 4884.43лв., от които
2319.29 лв за заплата на секретаря,1250.5 лв. осигуровки, 268.02 лв. банково обслужване
и операционни бележки и 1046.62 лв. други разходи .Започваме 2022 г. с наличност от
3062.71 лв. Целта на спестените пари е да сменим част от дограмата, която е вече доста
амортизирана, да осигурим достъп до интернет и не на последно място да предложим
„привлекателна“ заплата за млад персонал(секретар).

Читалищната сграда е общинска собственост, състояща се от 400 кв. м., в т.ч. 3 бр.
кабинети, 1 салон и 1 клуб. Няма осигурен физически достъп на хора с увреждания към
библиотечната част.
Целите, които си поставяме за 2022 г., са:
-съхраняването на националните традиции и идентичност;
-Развитие и обогатяване на българското народно творчество;
-Привличане на самодейци с различен социален статус и възраст;
-Привличане на допълнителни източници на финансиране;
-Създаване на съвременни форми на работа придаващи съвременна визия на
читалищната дейност;
-Привличане на по-широк кръг от местната общност в дейността на читалището и
набирането на доброволци за разширяване на значими дейности;
-Развитие и поддържане на читалищната материална база.
Дейността на читалището се изразява в библиотечна, културно-масова дейност и
любителско творчество. Поради интереса и вече реалното участие на нови и млади
членове в певческата група, се налагат разходи по облекло, подновяване на стари носии,
транспорт, закупуване на декор, музикални инструменти и др.
Относно дейността на библиотеката желаем да имаме възможност периодично да
обновяваме книжния фонд, който не е обновяван повече от 30 години. Поради новите
тенденции на живот и възможността за работа от дома, все повече хора се заселват да
живеят в селските райони, както и много чужденци. Повечето от тези хора са в активна
възраст и имат интерес към четене на книги и други културни прояви, събития и
дейности.
В малките населени места, измежду които и нашето, читалището се възприема като
културна институция и от него се очаква да съхранява и развива традиционните ценности
на нацията. Читалището е място което отваря вратите си за всички от най-малките до
най-възрастните, без да се интересува от етническа принадлежност, пол, религиозни
вярвания и т.н. Именно тук всеки желаещ се среща с изкуството и творческата дейност.
Нашето читалище работи за организиране на различни мероприятия, но епидемията от
Covid-19 ограничи цялостната му работа и по тази причина във всеки елемент от
дейността се забелязва намаляване: участия в инициативи, библиотечна дейност,
посещения на мероприятия. Това в никакъв случай не означава, че не се полагат усилия
работата да се върши дори с повече ентусиазъм и изобретателност.
През изминалата 2021 година се постарахме да следваме изготвения от нас
културен календар. От дълги години в селото се празнува Бабинден - ден на родилната
помощ. Тази година самодейната група на читалището разигра сценка на открито без да
минава по домовете, както друга година.
На 01.02 отново по стара традиция, населението на селото, и гости, които дойдоха
специално за случая, се отправиха на поход към „старите лозя“, предвождани от песните
на певческа група „Острец“. За да спазим противоепидемичните мерки, решихме с това
събиране да отбележим „Трифон Зарезан“-празникът на виното. Затова в читалищния
салон не организирахме друго тържество.
За първа година на 01.03 баба Марта изненада жителите на селото, като мина и върза
мартеници на всички и ги нарече за здраве. Самодейците отбелязаха скромно своя

празник в клуба на читалището. За 03.03 - Националния празник на България поднесохме
цветя на паметната плоча на загиналите.
С цел да не се струпват много хора международният ден на жената отбелязахме
символично, като събрахме само певческата група и засадихме саксии с цветя, които
красиха входа на читалището през остатъка от годината.
По случай Великденските празници организирахме изложба на яйца, в която се включиха
15 души, от които 10 деца.
За празника на българската просвета и култура по традиция поднесохме венец на входа
на читалището. За сбора на селото, който тази година отбелязахме на 31.07,
празненството и програмата бяха на площада. Участие взе певческата група към
читалището, професионален диджей и певицата Валя.
Организирахме и коледно-новогодишно тържество в клуба на читалището. Изявите на
певческата група бяха сведени до минимум, имайки предвид възрастта на участничките
в нея и факта, че са в рисковата група на застрашените от Cоvid-19.
Те се включиха единствено в прегледа на читалищата в с. Марян, сборът на с. Лазарци и
сбора на с. Буйновци.
Относно материалната база на читалището беше извършен неотложен ремонт на
покрива, състоящ се в частично пренареждане на циглите и подмяна на счупените такива.
Измазване на фасадата на местата, където имаше големи парчета откъртена мазилка и
подновяване на една от колоните на входа, която не търпеше отлагане.
Библиотеката е със застаряващ набор от книги. Обновяваме го благодарение на дарители.
През 2021 г. получихме 20 книги с художествена литература. Интересът на читателите е
по-голям през летния сезон. Имаме 15 постоянни читатели. Абонирани сме за в. „Еленска
трибуна“, в. „Борба“ и в. „Янтра“ днес.
Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1928“ с. Буйновци работи за
запазване и надграждане на традиционните форми на работа. За в бъдеще се надяваме да
привлечем млад персонал с иновативни идеи който да допринесе за това.
ПЕТЯ МИНЧЕВА
Председател на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1928“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Надежда - 1942“ село Бадевци за 2021 година
Дейността, организирана от читалищното настоятелство през изтеклата 2021 година, е
съобразена с Програмата за развитие на читалищната дейност в община Елена и реалната
обстановка в село Бадевци.
Основни дейности са текущите ремонти, библиотечната дейност и организационни и
културно-масови инициативи.
През месец септември 2021 г. беше извършен ремонт на източната фасада на
читалищната сграда на стойност 2 600 лв. от фирма, която е извъшвала ремонтни
дейности на читалищни сгради в гр. Килифарево и село Плаково. Ремонтът е възложен,
одобрен и приет от читалищното настоятелство със съответните протоколи.

Паркът към читалищната сграда и гробищният парк на селото се почистват и тревата се
окосява редовно.
Традиционният сбор, който се провежда всяка година през май, тази година не се проведе
поради забраната поради пандемията.
Библиотеката беше попълнена с няколко кашона книги, но интересът към тях е малък.
Противоепидемичните мерки отложиха провеждането на отчетно-изборното събрание
през месец септември, като се взе решение то да се проведе през март 2022 година.
Финансово-счетоводната дейност се водеше точно и в срок се изпращаха отчети и
справки към институциите.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Председател на НЧ „Надежда – 1942“

ДОКЛАД
за дейността на „НЧ Съгласие -2014 година“ с. Блъсковци през 2021 година

През изтеклия период читалището насочи своята дейност към разнообразяване на
социалния живот на населението на кметството. Стремеше се да обогатява културно –
историческото наследство чрез популяризиране на традиции, обичаи, празници и други.
Броят на читалищните дейци и 52. Редовно се събира членският внос и се отчита при
счетоводителя на читалището.
Като материална база: салонът е много голям и просторен. Площта заедно със сцената е
над 400 кв. м. През изминалата година направихме втора фаза от ремонта. Изкърпихме,
изцъклихме и лакирахме дюшемето. Пребоядисахме вратите и наличните маси. Стаята,
в която направихме библиотека, също се обнови с нова дограма, нови шкафове, дарени
ни от една Софийска фирма. Всички дарени книги вече са подредени. Библиотеката все
още не е регистрирана официално тъй ката нямаме необходимия брой книги. Повече
читатели имаме през летния период. Тогава освен възрастни читатели, имаме и ученици.
В салона на читалището оформихме детски кът с шкафчета, детски игри, дарени от младо
семейство и книжки.
Като дарение получихме и малка йоника, която ще ползваме при репетиции на
самодейния хор.
Имаме дарени 10 стола. Това, от което се нуждаем, са още столове и нова завеса за
сцената.
Много пъти сме споменавали, че от регистрирането на читалището през 2014 г.
секретарят не вземаше хонорара си в продължение на пет години, за да има повече
средства за дейност.

Въпреки тежката пандемична обстановка и непрекъснатите заповеди на министерството
на здравеопазването и съответно на кмета на община Елена, успяхме да се мобилизираме
и както се казва между капките да направим няколко мероприятия. През месец юли
имаше лагер за латино-американски танци на отбор деца и юноши от гр. В. Търново за
7 дни, които репетираха в салона на читалище. След лагера съвместно организирахме
концерт, който премина при голям интерес от местните хора и гости. Това бе и първата
изява в обновения салон. По-късно през септември отново направиха лагер, но за 3 дни.
Групата за стари градски и народни песни се опитваше да репетира в рамките на
позволеното. Правихме репетиции и на открито. Успешно се приставихме на 20-я
преглед на художествената самодейност на читалищата от Община Елена в с. Марян,
където ни бе връчено знамето и тази година ще бъдем домакини на празника.
Бяхме на финала с подготовката на Празника на шарената черга , старите занаяти и
народния бит, но отново засилени мерки срещу Ковид 19 осуетиха провеждането му.
В първата събота от месец август проведохме вече традиционният събор в с. Търкашени.
Гости на събора бяха група „Романтика“ от с. Палици , танцова формация „Еленика“ и
оркестър с певица от гр. В. Търново. Празникът, на който присъстват жители от всички
населени места и гости, завърши с голяма заря.
Макар и в по-малък мащаб се отбелязаха празниците на двете черковища в с. Търкашени
на Възнесение Господне и в с. Марафелци на Св. Дух.
На 26 октомври врати отвори църквата „Св. Димитър“ - за храмовия празник с
божествена света литургия, водосвет и курбан. Преди храмовия празник се
организирахме и препокрихме наличните течове на покрива. Почистихме двора и
църквата.
През последните две години се увеличи броя на децата на територията на кметството.
Почти всичките са запалени колоездачи. През август се организираха и ходиха на
състезание в организиран колотурнир в гр. Севлиево, откъдето са завърнаха с медал и
грамоти. Затова решихме да проведем и такъв на територията на с. Блъсковци.
Кандидатствахме по един проект и се надявам да успеем тази година да го осъществим.
Построихме и две външни тоалетни, които бяха крайно необходими във връзка с
организираните от читалището събития.

КАТЯ ЦВЕТКОВА
Секретар на НЧ „Съгласие – 2014“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ„Просвета-1897“ село Палици през 2021 година
Народно читалище „Просвета - 1897“ съществува от 1897 година. Членовете му са 51,
председател е Стефан Иванов, а секретар и библиотекар е Яна Ивайлова. Библиотеката
разполага с богат книжен фонд, но за съжаление читателите намаляват. Читалището е

единственият културен център в селото, който работи за опазване на традициите и
обичаите на българския народ.
Към читалището има две групи - „Народни искри“ за народни песни, и „Романтика“ – за
стари градски песни. Двете групи са много активни и вземат участие в много събори и
фестивали в региона и страната.
2021 година беше много тежка и заради пандемията почти нямаше развиване на дейност.
Участия отбеляза само група „Романтика“:
1. На общинския събор на читалищата в с. Марян през месец юни;
2. На събора ,,Шарено петле“ в с. Церова кория
3. На тържеството в Търкашени
СТЕФАН ИВАНОВ
Председател на НЧ „Просвета – 1897“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Просвета - 1927“ с. Дрента през 2021
НЧ „Просвета 1927“ има 51 редовни членове, като всички редовно плащат членския си
внос, както е определен от Общото събрание през 2010, в размер на 1 лв. годишно.
Сградата на читалището е в сравнително добро състояние, беше ремонтирана външно по
проект „Красива България“ през 2002 г. 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 г.
със собствени средства успяхме да измажем падналия таван, но е необходимо цялостно
боядисване на тавана и стените.
Отново искам да ви припомня, това, което винаги съм Ви обяснявала. Не можем да
кандидатстваме по никакви европейски проекти за читалището и за църквата. Според
наредбите, сътворени от правителството, селата с жители по – малко от 100 жители са
фактически изключени от бенефициентите, поради критерия „ползватели“, когато
жителите са по – малко от 100, тогава не се получават точки по този критерии, което
прави абсолютно невъзможно спечелване на проект.
Както знаете, от миналата година субсидията ни, по предложение на общинските
служителки, с активната подкрепа на кмета беше намалена на ,25. За да видите в цифри,
това е 2871 лв. годишно, т. е. 239 лв. месечно! Годишната субсидия се равнява на една
добра месечна заплата в България. Изложенията, които пиша в тази връзка, са приемани
с насмешка, а предполагам, че дори не се четат.
Субсидията, която получаваме, е недостатъчна за каквато и да е дейност на читалището.
Парите, които бяхме започнали да събираме, за да ремонтираме помещението на
библиотеката, съвсем скоро ще се стопят. Тази година успяхме да спасим от субсидията

270 лв., но не можем да си позволим почти нищо да направим поради липса на пари.
Дейността ни се ограничава до най-необходимото, но най-важното е, че продължаваме
да сме заедно и да си помагаме.
Всички знаем, че основен ремонт на читалището не е правен, откакто е построено през
1958 година– спешно трябва да се подмени дограмата, която в момента е закована с
гвоздеи, 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 въпреки епидемичната обстановка читалището продължи да
работи за своите членове и жителите на Дрента, ще припомня, че проведохме два
инструктажа във връзка с коронавируса, читалището осигури на всички маски и
ръкавици, текущо публикуваше заповедите на кмета на общината.
Библиотечният фонд беше обновен с 28 тома нови книги, които закупихме със собствени
средства. Трябва да споменем Емилия Катранджиева и Наско Атанасов, които дариха
книги от личната си библиотека.
Организирахме дарителска акция за ремонт на църквата. След като подменихме
камбанарията, сменихме входната врата и започнахме да покриваме с камък входната
пътека, сега успяхме да сменим двата прозореца отпред и този на олтара. На пролет ще
сменим вратата на притвора. Мога само да изкажа благодарност на трите бригади, които
организирахме за почистване и облагородяване на двора. Тази година ще продължим в
същия дух и с помощта на всички членове на читалището, гости и жители на Дрента.
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.
Освен дейностите, описани по-горе, Настоятелството извършва всякаква друга
деятелност в помощ на жителите – административни услуги, организиране на
погребения, празници, помощ в ежедневните нужди н самотни хора. Започнахме да
изработваме некролози, плащаме данъците на жителите на Дрента, тъй като кметският
наместник не се интересува от това. Продължаваме да поддържаме безплатен интернет
за жителите и гостите на селото, както и сателитна телевизия за пенсионерския клуб.

Трудно е да се изреди всичко, което Настоятелството и членовете правят, тъй като всичко
се решава в движение. Трябва да се подчертае повечето неща се извършват доброволно
без заплащане, но хората са сигурни, че читалището, 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 капацитетът, 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 на НЧ „Просвета – 1927“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Надежда – 1904“ с. Тодювци през 2021
Народно читалище „Надежда – 1904“ – с. Тодювци работи съобразно своя устав и ЗНЧ.
Читалището отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗНЧ , като притежава Удостоверение с
изх. № 20190715091930 / 15.07.2019 г. от Агенцията по вписванията, вписано в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел. Също така отговаря на изискванията на чл. 10
от ЗНЧ, като притежава Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища
от Министерството на културата под 2742 / 25.11.2019 г.
Ежегодно предоставяме информация / годишен финансов отчет и предложение за
дейността на читалището, в изпълнение на изискванията заложени в чл. 26, 26а от ЗНЧ.
Читалището се посещава, както от граждани с постоянен адрес – 42 човека, така и от
граждани с настоящ адрес и гости – над 60 човека. Всички граждани и гости на селото
се включват в организиране и провеждане на мероприятията.
В читалището са регистрирани 52 членове, които са си платили членския внос.
За провеждането на културните събития бяхме принудени да спазваме изискванията
наложени със Заповеди от МЗ във връзка с COVID пандемията.
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
В своята дейност библиотеката заема важна роля, като развива културно –
информационна дейност и разнообразява културния живот на хората от селото. Тя е
вписана в регистъра на обществените библиотеки с регистрационен № 1722 / 13.02.2017
г. Като основен фонд библиотеката разполага с 6811тома, предходната година след
ремонта бяха отчислени 376 физически остаряла литература. Чрез дарение от 200 лева
се закупиха 13 тома нови книги. Редовните читатели са 58. През годината имаме 175
посещения в библиотеката и са раздадени 430 тома книги. С кътове, витрини и плакати

отбелязваме годишнини на писатели, национални и други празници. Библиотеката е
спонсорирана с периодичните издания:
– вестниците „Борба“ и „Янтра“, всички читатели ежедневно се възползват от това и
четат с интерес тези периодични издания.
КУЛТУРНО – МАСОВА ДЕЙНОСТ
Като единствена културна институция в селото, читалището работи за запазване на
традициите и обичаите на родния край, въпреки че през последните две години се
наложи да отменим някои от събитията поради COVID пандемията.
На първи януари деца сурвакари посетиха всяка къща, като наричаха за здраве, берекет
и благоденствие на стопаните през годината .
Преди първи март жените от клуб „Сръчни ръце“ и децата изработиха мартеници,
украсиха се пролетно цъфнали клони и се направи една хубава изложба за празника. На
самия празник си разменяхме мартеници, с пожелания за здраве и късмет.
За Великден също се състави подходяща изложба, децата участваха със свои рисунки и
боядисани яйца.
Децата от литературно – творческия състав тази година участваха в ХХ общински събор
на народните читалища, който се състоя в с. Марян. Читалищното настоятелство изказва
голямата си благодарност и похвала за доброто представяне на Виктор Райков и
Данислав Стефанов.
За традиционния събор се започна усилена подготовка, като се намериха спонсори,
поканихме оркестър, направена беше много хубава рекламна обява с програмата за
сбора. Читалищното настоятелство изказва своята благодарност на Атанас Георгиев за
изработката на тази обява, също така и за отзовалите се спонсори: Петър Тишков, фирма
„ЕЛЕНА БОР“ и Димо Димов. Последната седмица преди сбора получихме писма от
Областен управител – В. Търново и от Кмета на Община Елена, с препоръка да отложим
мероприятието, поради повишения риск на заразяване и разпространяване на COVID-19.
Читалищното настоятелство реши да отложим вечерната забавна програма, поради
струпване на повече хора на едно място. През деня събитията в църквата и на конната
база се проведоха на открито.
Продължава да се поддържа етнографската сбирка и всички гости с интерес я разглеждат.
И тази година се направи коледна украса с елха в центъра на селото. Изказваме
благодарност на всички, които се включиха в тази дейност.
През 2021 г. читалището кандидатства пред Министерството на културата за отпускане
на ½ субсидирана бройка, тъй като със сегашната субсидия не можем да си покриваме
текущите разходи и да провеждаме мероприятия. Ако се одобри тази бройка,
читалището ще работи за възобновяване на нова дейност: възстановяване на занаята –
„тъкачество“, като разположим в читалището стан и всички необходими за демонстрация
атрибути.
МАТЕРИАЛНА БАЗА
Читалището разполага със сграда, която е в добро състояние. Винаги има нужда от
текущи ремонти , за да се поддържа и да отговаря на условията за работа. На първо място
е необходимо да се извърши препокриване и полагане на мушама на северната част на
покрива, също така да се направи хидроизолация на площадката пред читалището и над

тоалетната. Разполагаме със салон и две гримьорни за културни дейности, с площ 200
м2. за 100 седящи места и библиотека, с площ 24 м2.
РОСИЦА СТЕФАНОВА
Председател на НЧ „Надежда – 1904“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Иван Комитов – 1976“ с Каменари за 2020 година
Читалището е уникално българско явление, възникнало през Възраждането. То е един от
трите стълба на духовния ни живот, заедно с училището и църквата, допринесли за
събуждането на самосъзнанието на българския народ. Негова основа винаги са били
библиотечната дейност и художествената самодейност. Народните читалища са
призвани да извършват дейности като - запазване на традициите и обичаите на
българския народ, развитие и утвърждаване на любителското художествено творчество,
организиране на празненства, концерти и чествания.
Броят на жителите, обслужвани от читалището в село Каменари, са 186 по постоянен
адрес и 20 по настоящ адрес.
Регистрираните читалищни членове са 53.
През 2021 год. НЧ „Иван Комитов – 1976” село Каменари насочи дейността си към
изпълнения на плана си, предоставен на Община Елена.
При спазване на противоепидемичните мерки проведохме няколко събития и чествания:
1. Празнуване на Бабинден.
2. За първи март и Деня на самодееца с участието на жени от селото се изработиха
мартеници, които бяха подарени на децата в детската градина в с. Каменари.
3.За осми март - денят на жената, жените в селото се събраха в салона на читалището за
почерпка.
4. Празникът на НЧ „Иван Комитов – 1976“ е 24 май – Денят на славянската писменост,
на българската просвета и култура. С децата от селото беше изработен венец.
5. През юли - август Детската лятна академия събира децата от селото в салона и двора
на читалището.
Към читалището е любителска певческа група която тази година не е имала изяви, поради
обстановката в страната.
Застроената площ на сградата на читалището е 250 кв.м. Читалищният салон е 120 кв. м.
с 80 седящи места, сцена 40 кв. м., актьорската стая е 10 кв. м. Необходимо е да се
шпаклова и измаже едната стена на библиотеката. Актьорската стая се нуждае от ремонт.
Бюджетът от Община Елена за 2021г. е 2871 лв. Приходите на Читалището са единствено
от субсидията на Община Елена.
В заключение пожелавам на всички здрава, успешна и ползотворна 2022 г.
СТЕЛА МИХАЙЛОВА
Председател на НЧ „Иван Комитов – 1976“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Наука – 1899“ село Костел през 2020 година
Народните читалища са призвани да извършват дейности, като запазване на традициите
и обичаите на българския народ, развитие и утвърждаване на любителското
художествено творчество, организиране на празненства, концерти и чествания.
Броят на жителите, обслужвани от читалището в село Костел, са 41 по постоянен адрес
и 27 по настоящ адрес.
Регистрираните читалищни членове са 50.
През 2021 год. НЧ „Наука – 1899” село Костел насочи дейността си към изпълнения на
плана си, предоставен на Община Елена както следва и спазвайки противоепидемичните
мерки:
Отпразнуване на Бабин ден, в който участва най – възрастната жена на селото. Празникът
преминава с много шеги, закачки и песни.
През февруари е поменът на загиналите през войните костелчани, ден, в който от
десетилетия се почита паметта на героите от Костел, дали живота си за свободата на
България. Приготвя се и раздава на всички хляб и жито и се поменават поименно
имената на тримата опълченци и четиридесет и деветимата загинали във войните.
За първи март и Ден на самодееца, с участието на много жени от селото се изработиха
мартеници, и се направи една хубава изложба за празника, почетени бяха и самодейците
от селото.
За осми март -денят на жената, всяка жена се беше постарала да приготви почерпка за
празника, с музика, раздумки и много настроение премина празника.
През август 14 дни Детската Балетна академия направи своите репетиции в салона на
читалището. На традиционния събор на селото - с песните на Станимир Иванов на
площада се събраха над 100 човека, виха се хора, пяха се песни, събраха се близки и
познати да споделят своите преживявания през годината. На Димитровден беше
отслужена в църквата литургия и раздаден курбан за здраве. Библиотеката е с площ 20
кв. м. и през 2021г.разполага с 6047 книги, абонирани периодични издания - 1брой и
спонсорирани от Общината вестници „Борба“ и „Янтра Днес“ За 2021г. в библиотеката
имаше 49 посещения и 37 читатели. Към читалището е певческа група „Балкански
звуци“, която тази година нямаше изяви, поради починали деца на две от певиците.
По програма Пиро - Елена сме заявили подмяна на дограмата на читалището, която е
силно амортизирана и в голямата си част прозорците са закована с пирони.
Застроената площ на сградата на читалището е 250 кв. м.
Читалищният салон е 100 кв. м. с 80 седящи места, актьорската стая е 25 кв. м. с 15
седящи места, балконът е 50 кв. м. с 37 седящи места.
Предстои през 2022година с наличните средства да направим ремонт на покрива на
читалището, който е силно компрометиран и се нуждае от препокриване, подмазване на
комините, подмяна на мартаци и улуци.

Необходимо е да се шпаклова и измаже едната стена на библиотеката.
В актьорската стая таванът подлежи на цялостен ремонт и боядисване на стените.
Бюджетът от Община Елена за 2021 г. е 5742 лв. Приходите на Читалището са единствено
от субсидията на Община Елена и членски внос.
В заключение пожелавам на всички здрава, успешна и ползотворна 2022 г.

ДОНКА ЗЛАТЕВА
Председател на НЧ „Наука – 1899“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Христо Смирненски – 1890“ с. Чакали през 2021 година
През 2021 година дейността на читалището протече както следва:
* Читалището отговаря на изискванията на чл. 91 чл. 10 от Закона за народните читалища
и чл.8 от Закона за обществените библиотеки.
* Към днешна дата в селото живеят 55 жители и временно пребиваващи граждани.
* 51 са регистрираните читалищни членове.
Дейност:
1. Честване на 1 март, ден на самодееца и 1 март с жителите на селото, с програма,
изнесена от самодейките
2. 8 март – празникът се проведе в библиотеката на читалището, всяка жена бе
поздравена с песен
3. Великден – в читалището бяха боядисани яйца и раздадени на възрастните хора в
селото
4. Голямата неделя-съборът на селото, програма от самодейците, концерт на
Станимир Иванов
5. 19 декември – в памет на геройски загиналите във войните чакалчани, слово
изнесе председателят на читалището Елеонора Димитрова
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА
Председател на НЧ „Христо Смирненски“
ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Надежда - 1927“ с. Шилковци през 2021 година
Поради пандемията не бяха чествани колективно традиционните празници. Членовете на
читалището бяха поздравявани по телефона.
За официалните празници бяха поднасяни цветя пред паметника в село Шилковци.

Районът около читалището беше поддържан в добър вид.
През летните месеци работихме с децата. Организирахме излет с бране на билки. Три
посещения организирахме до местността Смесито на р. Веселина с цел обучение на
децата в ловене на риба и плуване.
Обсъдена бе книгата „Бай Ганьо“. С малка помощ децата организираха изпращане на Рая
Георгиева.
За Коледа и Нова година на всички членове на читалището бяха приготвени чантички с
подаръци и разнесени по домовете.
През годината бяха раздавани книги на желаещите.
Редовно беше събиран членския внос.
Месечните и тримесечните отчети бяха представяни редовно и в срок в Община Елена.
МАРГАРИТА НИКОЛОВА
Секретар на НЧ „Надежда – 1927“

1.
2.
3.
4.

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Съзнание-2012“ с. Яковци през 2021 година
Организиране на Бабинден;
Организиране на Трифон Зарезан;
Празнуване на 8-ми март;
Почистване на Вълчевски и Яковски ръкав на язовир „Йовковци“

РУМЕН СТОЙКОВ
Секретар на НЧ „Съзнание – 2012“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Пробуда 1903“ с. Илаков рът през 2021 година
Уважаеми госпожи и господа,
Днес, 14.02.2022 година, провеждаме годишно отчетно събрание на читалище „Пробуда
- 1903“ с. Илаков рът. Съгласно план - програмата през изминалата 2021 година не
всички мероприятията, които бяха планирани, са изпълнени. За това има обективни
причини.
Съгласно плана през месец януари бе проведено само едно мероприятие, а именно
честване по случай Деня на родилната помощ.
След това направихме една сбирка по случай по случай празника на лозаря Трифон
Зарезан.
През месец март проведохме две мероприятия-Деня на самодееца и Деня на жената, като
същевременно проведохме и годишното отчетно събрание на читалището.
Певческата група взе участие в събора на общинските читалища в с. Марян.

През месец август по време на лятната ваканция организирахме зва пъти турнир по тенис
на маса - първият път на площада с 15 участници, а втория – в салона на читалището с
12 състезатели.
През месеците юни, юли и август по два пъти бе организирана дискотека в клуба.
На 21 ноември по случай празника на църквата - Деня на ристиянското семейство и
християнската младеж би проведена тържествена литургия, а след това – раздаден
курбан на всички присъстващи.
По време на коледните празници проведохме тържество за децата, което обединихме
заедно с новогодишното.
Заради пандемията не реализирахме двата събора на селото и не участвахме в „Балкан
фолк“ Велико Търново и „Авлига пее“ в с. Обединение, както и „Карандила пее и
разказва“ в гр. Сливен.
Библиотеката работи по два часа всеки петък. Зимно време от 14 до 16 ч., а през лятото
– от 16 до 18 ч. При желание от страна на читатели, библиотеката отваря и извън тези
часове.
Фондът на библиотеката бе попълнен с четири броя нови книги. Получават се областните
ежедневници „Борба“ и „Янтра“.
Това е в общи линии свършеното от читалищното настоятелство.
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Председател на НЧ „Пробуда – 1903“

ДОКЛАД
за дейността на НЧ „Събуждане – 1894“ с. Средни колиби през 2021 година
През изминалата 2021 година проведохме следните мероприятия:
1. Трифон Зарезан – празник на лозаря
2. Честване на 3 март, национален празник на България, в село Раювци, пред
паметника на Вълчан войвода
3. Народно веселие за 8 март
4. Великденски празници – събор на с. Средни колиби
5. Събор на с. Раювци през месец август
6. Коледни празници
СНЕЖАНА СТОЯНОВА
Председател на НЧ „Събуждане – 1894“

