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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ 

ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ 

 КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

ОТНОСНО: Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя 

Даскалови през 2020 г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Българските читалища (центрове на културните общности) са създадени от 

самите общности и са отворени за всички независимо от етническата принадлежност, 

възрастта, пола, политическите и религиозни възгледи. Първите читалища са създадени 

през 1856 година и оттогава са били признати за ключови организационни единици на 

българското общество. Читалищата извършват културни и образователни дейности, 

насочени към опазване традициите на българския народ, осигуряване на достъп до 

информация, разпространение на знания и запознаване на гражданите с ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. Читалищата са централно място в 

процеса на предаване на нематериалното културно наследство в страната. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища, председателите 

представиха предложенията си за дейността на представляваните от тях читалища за 

2020 г. Предлагам на Вашето внимание Програма за развитие на читалищната дейност 

в община Братя Даскалови през 2020 г. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

І. Цели 

Читалищата са устойчиви културни институции, които днес са призвани да 

насърчават креативната социална промяна в условията на съществуващото културно 

многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.  

             Мисията на читалищата  е да съхранят националната ни култура и 

идентичност в контекста на предизвикателствата на днешния ден – развити 

информационни технологии, модерни средства за комуникация и глобалното общуване. 

ІI. Дейности и приоритети 

Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са 

регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската 

културна политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна 

уредба. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в 

общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез: 

- съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ; 

- възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната 

идентичност; 

- обмен между културите на различните етноси; 

- разширяване на знанията на гражданите; 

- осигуряване на достъп до информация и комуникация; 
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- насърчаване на социалното единство и солидарността между различните 

социални групи; 

- партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в 

частност на културните процеси. 

Основни дейности 

уреждане и поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и 

поддържане на електронни информационни мрежи; 

развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 

организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ,  

концерти, чествания и младежки дейности; 

събиране и разпространяване на знания за родния край; 

предоставяне на компютърни и интернет услуги; 

допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, 

в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за 

постигане на определените им в устава цели. 

Библиотечна дейност: 

- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси; 

- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на 

  населението, чрез различни форми на културно – масовата работа; 

- осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от 

  местен, регионален и национален характер; 

- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и 

  млади автори. 

Културно – масова дейност: 

- осъществяване на културният календар за читалищните прояви; 

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните 

мероприятия; 

- участие в културните мероприятия на общината; 

- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини; 

- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и 

  популяризирането на местни традиции и обичаи. 

Любителско художествено творчество: 

- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските 

състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – 

 ръководители / при възможност/; 

- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в 

 културно – масови събития на селото и общината. 

- създаване на нови съвременни форми на любителското творчество,отговарящи     

               на интересите на младото поколение и осигуряване на условия за тяхното    

               развитие 

Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 

- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни 

  средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални 

  изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали; 

- увеличаване броя на членовете на читалището; 

- членски внос; 

- проекти и програми; 

- дарения и спонсорства; 

- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата. 

Обучение и квалификация: 
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- участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с    

  повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по    

 проекти. 

III. Финансиране 
Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на 

Община Братя Даскалови се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за 

2020 год. Субсидираната численост за читалищата в Община Братя Даскалови за 2020 

год., е  18 субсидирани бройки. Все още не е ясно какъв ще е стандартът за една 

субсидирана бройка през 2020 год., както и размерът на общата субсидия. 

Разпределението на средствата ще се извърши от Комисия за разпределяне на 

субсидията за читалищата на територията на община Братя Даскалови за организиране 

и провеждане на читалищната им дейност, в която участват всички читалищни 

секретари. Други източници на финансиране са: 

- дарения, членски внос и други приходи, законово регламентирани.  

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови следния  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а,ал.2 от Закона на 

народните читалища, Общински съвет Братя Даскалови 

РЕШИ: 

Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови 

през 2020 г. 

 

 

Вносител: 

 

ИВАН ТАНЕВ…………………… 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Изготвил: 

Радослава Колева 

ст. експерт „Образование,култура и вероизповедания” 
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ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

ОТНОСНО: Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2015 г. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание  мероприятията, предвидени в Културния календар на 

община Братя Даскалови за 2015 г.        

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Месец №

  
Мероприятия Организатори Участници  

Необходими 

средства 

15.01 1 Рецитал  по детски 

стихове на Гео Милев 

в чест на 120 г. от 

рождението му. 

Община Братя 

Даскалови 

ОДЗ 

„Детелина” 

Деца от ОДЗ 

150 лв. 

 

 

 

05.02 2 Отразяване 95 г. от 

рождението на Леда 

Милева  

Община Братя 

Даскалови 
Деца от ДГ 

150 лв. 

      

19.02 3 Отразяване 

годишнина от 

обесването на 

Апостола 

Община Братя 

Даскалови 

Общински 

съвет, 

граждани 

100 лв. 

Края на 

февруар

и 

4 Изложба – базар на 

мартенички 
Община Братя 

Даскалови 

Училища, ДГ, 

читалища 

 

03.03 5 

Честване националния 

празник на РБ / 

концерт – програма/ 

Община Братя 

Даскалови 

 

Училища, 

читалища 

800 лв. 

14.02. 6 
Честване празника на 

виното 

Община Братя 

Даскалови 

Читалище „П. 

Минев” 

Гости и 

жители на 

общината 

300 лв. 

31.03 7 

Международен ден на 

детската книга. 

Представяне 

новоиздадени книги 

Община Братя 

Даскалови 

Читалище 

„П.Минев”, 

деца и 

ученици 

300 лв. 

м. 

април - 

юни 

8 

Финализиране на 

проекта -  филм за 

забележителностите 

на общината 

Община Братя 

Даскалови, 

инициативна 

група ОбС 

Кметове, 

население  

1500 лв. 

м. 

април 
9 Великденска изложба 

Община Братя 

Даскалови 

Читалища, 

училища, ДГ 

 

17.04 
1

0 

Празник на етносите – 

концерт програма 

Община Братя 

Даскалови 

Читалище „П. 

Минев”  

Училища, ДГ 

700 лв. 
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22.04. 
1

1 

Ден на Земята – 

посещение музея 

„Земята и хората”-

София 

Училища, 

Община Братя 

Даскалови 

Учители,учен

ици и ПГ 
900 лв. 

30.04. 
1

2 

Международен ден на 

танца – конкурс – 

надиграване. 

Община Братя 

Даскалови, 

читалища, 

училища, ОДЗ 

Самодейните 

танцови 

състави, деца, 

ученици 

500 лв. 

 

08.05 
1

3 

110 – год. юбилей на 

НЧ „П.Минев – 1905” 

НЧ „П. Минев 

– 1905” – с. 

Братя 

Даскалови  

Самодейни 

състави 
200 лв. 

м. май 
1

4 

Национален конкурс 

за рисунка по 

творчеството на Леда 

Милева 

СНЦ „Мильо и 

Гео Касабови”, 

Община Братя 

Даскалови 

Училища, ДГ 

 

100 лв. 

 

22.05 
1

5 

Празничен концерт по 

случай ден на 

славянската 

писменост и култура 

Община Братя 

Даскалови, 

читалища, 

училища 

Община Братя 

Даскалови, 

читалища, 

училища, ДГ 

 

800 лв. 

29.05 
1

6 

Шоу - спектакъл по 

случай ден на детето 

Община Братя 

Даскалови, 

читалище „П. 

Минев” 

Гост - артисти 

Ученици, 

деца, 

родители 

 

1 000 лв. 

02.06. 
1

7 

Поклонения и 

провеждане на заря-

проверка в памет на 

Хр. Ботев и 

загиналите за 

свободата на България 

Кметства, 

читалища,Общ

ина Братя 

Даскалови 

Населението 

по места 

300 лв. 

05.06 
1

8 

Общински фестивал 

на художествената 

самодейност 

Община Братя 

Даскалови, 

читалища 

Самодейните 

колективи при 

читалищата 

2000 лв. 

09.06 
1

9 

Международен ден на 

приятелството – 

организиране изложба 

по темата 

Община Братя 

Даскалови,ОУ 

– Черна гора 

Клуб „Цветна 

палитра” – 

ОУ с. Черна 

гора 

200 лв. 

04.09 
2

0 

Честване 130 год. от 

Съединението на 

България 

Община Братя 

Даскалови, 

кметство и 

читалище – с. 

Съединение 

Сборна 

формация 

самодейци 

500 лв. 

19.09 
2

1 

Празник на община 

Братя Даскалови 

Община Братя 

Даскалови 

Самодейни 

състави и гост 

изпълнители 

6500 лв. 

30.10 
2

2 

Ден на 

будителите.Изгражда

не паметни плочи на 

Димитър Матевски, 

Мильо Касабов, Павел 

Матев  

Община Братя 

Даскалови,учи

лища, 

читалища 

Ученици и 

самодейци 

700 лв. 
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м. 

ноември 

2

3 

Честване 130 год. от 

Сръбско-Българската 

война 

Община Братя 

Даскалови, 

ОбС 

Игнат Пенев, 

Блага 

Димитрова 

200 лв. 

11.12 24 

Коледна изложба. 

Празнична програма. / 

при възможност/ 

Община Братя 

Даскалови 

Деца, 

ученици,гост 

артисти 

500 лв. 

                                                                                                            ОБЩО: 18 600 лв. 

Предлагам на Общински съвет следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21,ал.2 и чл. 17,ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Братя 

Даскалови 

РЕШИ: 

Приема Културния календар на община Братя Даскалови за 2015 г. 

 

 

 

              Вносител:  

              ИВАН ТАНЕВ 

              Кмет на Община Братя Даскалови 

 


