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Приложение 1 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА 

 

МЕСЕЦ СЪБИТИЕ / ПРОЯВА / ЧЕСТВАНЕ 
ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТИЕ 

 

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 

Празник на дарителите 
НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

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

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

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

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 

Среща и обмяна на опит между читалищните настоятелства на 

Блъсковци, Палици и Марян 
НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 

30 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 – Беброво - 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 
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НЧ „Надежда - 1904" с. Тодювци с. Тодювци 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

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

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

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Събуждане - 1894" с. Средни 

колиби 
с. Средни колиби 

Отбелязване на 10 февруари – Свети Харалампий НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът с. Илаков рът 

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

Сирни заговезни 
НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

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

Беброво 
с. Беброво 

МАРТ 
Отбелязване Деня на самодееца                                                          

Програма от самодейните състави към читалищата и почерпка 

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 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

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

НЧ „Надежда – Беброво - 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 

Празник на самодееца – 160 години назад 
НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

Посрещане на Баба Марта. 

Посещение в детски градини и училища.                                             

Уреждане на изложба от мартеници 

Закичване на възрастните хора по селата 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 

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 – Беброво - 1870" с. 

Беброво 
с. Беброво 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин с. Константин 
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Участие в честването на националния празник                                                          

3-ти март 

Поднасяне на цветя пред паметници по населени места 

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

с. Буйновци 
с. Буйновци 

НЧ „Наука – 1900“ с. Марян с. Марян 

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 – Беброво - 1870" с. 

Беброво 
с. Беброво 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

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 
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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 – Световен ден на водата 

Акция за почистване на селото 
НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 

22 март - Посрещане на Първа пролет 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

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

НЧ „Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 
с. Каменари 

Отбелязване Международен ден на театъра, 27 март 
НЧ „Просвета - Разпопвци - 1881"  

гр. Елена 
гр. Елена 

АПРИЛ 

1 април - Ден на шегата 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

 

с. Блъсковци 

 

НЧ „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена 

Седмица на детската книга 

НЧ „Надежда – Беброво - 1870" с. 

Беброво с. Беброво 

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

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 
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Пресъздаване на обичая „Лазаруване“                                                                        

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

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

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

Празнични прояви, свързани с Великден 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 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 „Наука – 1900“ с. Марян с. Марян 

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

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 

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

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

НЧ „Христо Смирненски - 1890"                                                 

с. Чакали 
с. Чакали 

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 
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Водосвет и христосване с червени яйца в църквата „Свети 

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

Творческа пролет в Разпоповци 
НЧ „Просвета - Разпопвци - 1881" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Участие във фолклорния фестивал „Веселие в Елена“ НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци Гр. Елена 

22 април – Денят на Земята 

Засаждане на дръвчета и почистване на селото 
НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 

Национален фолклорен фестивал за надиграване и надпяване 

"Веселие в Елена" 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
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 сбор в с. Беброво 
НЧ „Надежда – Беброво - 1870" с. 

Беброво 
с. Беброво 

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

Каменари 
с. Каменари 

Гергьовски песенни празници 

Театрална премиера 

Изложба „180 години Даскалоливница, 160 години читалище 

„Напредък 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

Участие в проект за уъркшоп с ученици от селото и концерт на 

световно известния пианист Иван Янъков 
НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

Участие в Старопланински събор "Балкан фолк 2023" 

НЧ „Пробуда - 1903" с. Илаков рът 

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

с. Руховци 

НЧ „Искра - 1900" с. Константин 
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Празник на мекицата в с. Блъсковци 
НЧ „Съгласие - 2014"                                  

с. Блъсковци 
с. Блъсковци 

Изложба документи и материали за църквата „Свети Никола“ 

в Разпоповци 

НЧ „Просвета - Разпопвци - 1881"  

гр. Елена 
гр. Елена 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

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

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

с. Буйновци 
с. Буйновци 

НЧ „Надежда – Беброво - 1870" с. 

Беброво 
с. Беброво 

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

Подреждане на изложба от книги, снимки, документи, 

свързани с обществения и просветен живот на селото в 

миналото. Поставяне на инициатива за организиране на родови 

срещи 

НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 

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 – Беброво - 1870" с. 

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

с. Буйновци 
с. Буйновци 

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 
гр. Елена 

ул. „Разпоповци“ 

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

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

Поезия за всички 
НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

Участие във фестивал „Хайдушка песен“ в с. Мерданя 

НЧ „Надежда – Беброво - 1870" с. 

Беброво  

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

с. Мерданя 

Традиционен сбор на с. Чакали 
НЧ „Христо Смирненски – 1890“                                            

с. Чакали 
с. Чакали 

Петдесятница – празник на селото, водосвет, празничен 

концерт 
НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 
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Участие във фолклорен фестивал „Шарено пиле Петровско“ в 

с. Церова кория 

НЧ „Надежда – Беброво - 1870" с. 

Беброво 
с. Церова кория 

НЧ „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци 

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

Участие във фестивала „Хоро край Поморийския бряг“ НЧ „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци гр. Поморие 

Школа по пиано НЧ „Наука – 1899“ с. Костел с. Костел 

Празник на Еленския Балкан. 

Събор на пенсионерските клубове 

НЧ „Надежда – Беброво - 1870" с. 

Беброво 

х. „Буковец“ НЧ „Искра – 1900“ с. Константин 

НЧ „Наука – 1899“ с. Костел 

ЮЛИ 

Изложба живопис на проф. Иван Петров – от частни колекции НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

Риболовен турнир на плувка 

Училище за малки рибари-придобиване на първоначални 

умения за риболовство при най-малките 

НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 

Фолклорно надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем 

ний хорце“ 

НЧ „Напредък – Елена – 1863“ 

гр. Елена 
гр. Елена 

Събор на с. Чакали, Голямата неделя -  програма от 

самодейците, гостуващ изпълнител 
НЧ „Христо Смирненски - 1890“ с. Чакали 

Празник на шарената черга, старите занаяти и народния бит в 

с. Блъсковци 

НЧ „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци 

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

Беброво  

НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци 
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 НЧ „Искра – 1900“ с. Константин 

 

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 – Беброво - 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 – Беброво - 1870"  

с. Беброво 
с. Беброво 

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

160 години НЧ „Напредък – Елена – 1863“ 
НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

Традиционен сбор на с. Буйновци – Илинден 
НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1928“                                                          

с. Буйновци 
с. Буйновци 

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 
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Изложба на стари театрални книги от библиотеката на НЧ 

„Просвета – Разпоповци – 1881“ 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. 

Елена 
гр. Елена 

Традиционен сбор на с. Марян с организирана вечеринка 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 

Участие във фестивала „С песните на Борис Машалов“ 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 

С. Сливовица 

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 

 
Изложба, посветена на дейността на един от основателите на 

читалището – Петко Коев 

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. 

Елена 
гр. Елена 

СЕПТЕМВРИ 

 

6-ти септември - Ден на Съединението 

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

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

Изложба на детски творби 
НЧ "Просвета - Разпоповци - 1881" гр. 

Елена 
гр. Елена 

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

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

Среща на читалищата с името „Напредък“ 
НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

Участие в инициативата „Да изчистим България заедно“ НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 

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 „Наука – 1900“ с. Марян 

НЧ "Иван Комитов - 1976" 

с. Каменари 

НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 

НЧ „Съзнание – 2012“ с. Яковци 

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

Празник на картофа НЧ „Надежда – Беброво - 1870“  с. Добри дял  

Петковден – сбор на с. Беброво НЧ „Надежда – Беброво - 1870“ с. Беброво 
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Честване храмовия празник на с. Костел НЧ „Наука - 1899" с. Костел с. Костел 

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 „Съзнание – 2012“ с. Яковци с. Яковци 

НЧ „Надежда – Беброво - 1870"  

с. Беброво 
с. Беброво 

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

с. Буйновци 
с. Буйновци 

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

Празник на будителите – среща на еленските читалища с 

читалищата в община Елена 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

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 146 години от 

боевете край град Елена и село Марян  в Руско-турската 

освободителна война 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян 
гр. Елена                                         

с. Марян 

Отбелязване на Никулден НЧ „Съгласие - 2014" с. Блъсковци с. Блъсковци 
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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 естрадния певец Панайот Панайотов (при 

възможност за осигуряване на допълнителни средства). 

Концерт на академичен хор „Сексагинта Приста“ при Русенски 

университет „Ангел Каралийчев“ (при възможност за 

осигуряване на допълнителни средства). 

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

Фото конкурс „Лицата на град Елена“ 
НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

Коледен и новогодишен концерт, връчване на приз „Почтените 

хора на град Елена“ 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

 
гр. Елена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледни и новогодишни тържества 

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

НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена 

НЧ „Събуждане - 1894"                            

с. Средни колиби 
с. Средни колиби 

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

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

НЧ „Наука - 1900" с. Марян с. Марян 

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 

Годишни концерти на съставите към читалището, срещи с 

автори и представяне на заглавия 

НЧ „Напредък - Елена - 1863" 

гр. Елена 
гр. Елена 

Подготовка на ЖПГ "Балкански славей" за участие в общински 

и други мероприятия 

Подготовка на групата за народни танци с ръководител 

Йорданка Грънчарова 

Организиране на среща с полярния изследовател проф. Христо 

Пимпирев  

Организиране на среща с писатели, представяне на книги 

Организиране на туристически поход  

Турнир по тенис на маса в салона на читалището 

Организиране на футболна среща между ветерани и младежи 

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

Марян и Радовци, косене на двора на читалището и парка 

Прочистване от храсти на екопътеката от с. Марян към 

местността Кръста и с. Долни Марян 

Еднодневна екскурзия за читалищните членове 

Сбирки на Пенсионерския клуб 

НЧ „Наука - 1900"                                   

с. Марян 
с. Марян 
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Номиниране жител на с. Марян за титлата „Почетен 

марянчанин“ 

Ремонт на покривната конструкция на читалищната сграда 

Участия в културните събития на Общината 

Театралният състав гостува със своя постановка в някои 

селища на общината и извън нея  

Организиране събора на читалищата в община Елена                               

Участие на ТФК "Еленика" и театралния състав в някои 

национални и международни фестивали на фолкларните 

клубове и любителски театри 

Прожекция на български и други филми 

Издаване на вестник „Разпоповски будилник“ – 4 броя 

Създаване на виртуален музей на читалището 

Майсторски класове за деца и младежи 

НЧ "Просвета - Разпоповци - 1881" гр. 

Елена 
гр. Елена 

Рекламна продукция – диплянки и социален профил на селото 

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

Целогодишна работа на библиотеката, разнасяне на книги по 

домовете, привличане на дарения за обогатяване на 

библиотечния фонд 

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 и финансово подпомагане 

Поддържане в добър вид района на читалищната сграда 

НЧ „Надежда - 1927" с. Шилковци с. Шилковци 
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Подготовка за участие в общински и областни надпявания 
НЧ „Христо Смирненски - 1890"                                                 

с. Чакали 
с. Чакали 

Традиционни седенки 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 – Беброво - 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 

Поддръжка на покрива на сградата и градинката около нея 

Довършване ремонта на електрическата инсталация на 

читалищната сграда 

Довършване ремонта на втора съблекалня 

Закупуване на нови книги   

Поддържане на библиотеката 

Събиране на данни за създаване и развитие на селото 

Провеждане 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 

НЧ „Развитие - Руховци -1914" 

с. Руховци 
с. Руховци 
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Подготовка за участие в общински и областни надпявания 

Поздрав на всички членове на читалището, навършили кръгли 

годишнини 

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 за 

отбелязване на годишнини и бележити дати от българската 

история             

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

Ремонт на електрическата инсталация 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 

Ремонт на външното стълбище на църквата 

Продължаване на дарителска кампания за църквата                                                                                   

Административни услуги за жителите на с. Дрента 

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



21 
 

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

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

 

 

Изготвил: 

Цветана Гайдарова 

Гл. експерт „Образование и култура“ 

 


