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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА 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 2021 г. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 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 2021 г. Предлагам на 

Вашето внимание Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови 

през 2021 г. 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 

І. Цели 

Във времето на глобализация, комуникациите и информационните технологии, 

читалищата в малките населени места остават единствените средища, в които може да се 

извършва информационна, социална и културно-просветна дейност.  

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.  

 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. 

             

ІI. Дейности и приоритети 

Основните задачи пред читалищата са да опазват културно-историческото наследство и 

национални традиции, да спомагат изграждането на ценностна система у децата и младежите, 

да поддържат и обогатяват материалната си база, да работят за осигуряване на по-добра, по-

съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна 

среда за населението. 

Библиотечно и информационно направление: 

Обогатяване и поддържане на библиотеки, читални, електронно информационни 

мрежи и услуги; 

Създаване на читателски-библиотечни клубове, уреждане на изложби и кътове с 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


           

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

литература в библиотеките, витрини и др. 

Поддържане на интернет услуги и изготвяне на информационни табла с актуална 

информация за потребностите на населението; 

Художествено-творческо направление: 

Документиране и популяризиране на традициите и културните ценности на 

различните етноси в региона чрез различни форми на любителското творчество и участия в 

престижни културни събития в общината, региона и страната. 

Участия в  културните събития на Общината – фестивал на художествената 

самодейност, съборите на селата, националните и християнски празници и др.; 

Повишаване качеството на предлагания от читалищата художествен продукт по 

повод различни събития; 

Подготовка на проекти за обновяване на реквизит, гардероб на съставите; 

Културно-просветно направление: 

Организиране на тематични вечери, културно-просветни мероприятия, конкурси, 

изложби, творчески вечери и инициативи; 

Активно участие в събитията по Културния календар на Община Братя Даскалови 

Образователно направление: 

Провеждане на образователни дейности за възпитание и развитие на местното 

население чрез курсове, кръжоци, лекции, викторини и др. 

Достъп на населението до залите с компютърна техника и обучение по компютърна 

грамотност. 

 Краеведческо направление: 

Активизиране на дейности, свързани с развитие на краеведческата и издирвателската 

дейност във всяко читалище; 

Сформиране на кръжоци за припознаване и изучаване на културно-историческото 

наследство на родния край; 

 Социално направление: 

Реализиране на инициативи със социална насоченост с цел социална и културна 

интеграция на различни социални общности, включително такива в риск, неравностойно 

положение, етнически групи и др. 

Организиране на инициативи за оказване на помощ на възрастни хора и деца в 

неравностойно положение, поздравителни концерти; 

Организационно направление: 

Утвърждаване и укрепване на връзки с институции, учебни заведения и др.; 

Активно включване в обявени от МК  сесии за подкрепа на любителското творчество, 

подпомагане на библиотечното дело, технологичното обновление, ремонти и др.; 

Кандидатстване по европейски проекти и програми. 

Направление - повишаване квалификацията на кадрите 

Участие в организирани обучения, семинари, кръгли маси, дискусии, работни срещи по 

проблемите на читалищата с цел повишаване компетенциите и развитие на читалищата, 

съвместно с Информационен център – Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий 

Княжевски” и пр. 

 

III. Финансиране 

Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Община 

Братя Даскалови се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за 2021 год. 

Субсидираната численост за читалищата в Община Братя Даскалови за 2021 год., е  18 

субсидирани бройки, а стандартът за една субсидирана бройка през 2021 год. е 11 484 лв. 

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 
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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 да вземе 

следното:   

 

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 2021 г. 

 

 

 

Вносител: ……………….. 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Съгласувал: …………………… 
 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист  

 

 

Изготвил: 

Радослава Колева 

ст. експерт „Образование, култура и вероизповедания” 
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