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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 
Относно: Дейността и финансовото състояние на читалищата в община 

Братя Даскалови за 2019 г.  

 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Отчетът за дейността на читалищата от община Братя Даскалови отчита 

изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Братя Даскалови, разработена в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища. 

Народните читалища в община Братя Даскалови са традиционни, 

самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и 

държавни културно-просветни задачи, съгласно Закона за народните читалища.  

Те са юридически лица с нестопанска цел, които съхраняват традициите и 

културата в населените места, работят за развитие на талантите и любителското 

изкуство, в съответствие с общинския културен календар, реализират проекти и със 

своята дейност се утвърждават като съвременни културно-информационни центрове.  

До 31 март 2020 г. председателите на народните читалища представиха в 

Община Братя Даскалови отчетите за осъществените читалищни дейности и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година, съгласно чл. 26а, ал. 4 

от Закона за народните читалища.  

През 2019 г. регистрираните народни читалища на територията на община Братя 

Даскалови са 20.  

Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на читалищата в 

през 2019 г. бе в размер на 170 820,00 лв., при 18 субсидирани бройки, като стандартът 

за една субсидирана бройка бе 9 490,00 лв.  

 

 

 

 

 

 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


   
 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    

 

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

ул. „Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-43; 22-71                                          

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 

   През изминалата година читалищните дейци съвместно с кметствата, 

организираха населението и отбелязаха всички светски и християнски празници. Извън 

тези традиционни тържества, се осъществиха още: 

 

- НЧ „Отец Паисий 1928” с. Горно Белево организира витрини и четене на 

произведения по повод на: 15 г. от смъртта на Йордан Радичков, 120 г. от 

рождението на Ерих Кестнер, 210 г. от рождението на Н.В.Гогол, 180 г. от 

раждането на В. Левски. Осъществи се и традиционния „Ден на баницата”. На 

кафе и програма със стари градски песни бе честван „Денят на музиката”.  
 

- По инициатива на НЧ „Пробуда – 1928” с. Сърневец и с финансовата подкрепа 

на Община Братя Даскалови, бе открита паметна плоча на Хр. Ботев и В. Левски. 

За по-голямата тържественост на събитието допринесе участието на Общински 

духов оркестър гр. Стара Загора. НЧ „Пробуда – 1928” с. Сърневец организира 

ежемесечни кинопрожекции по желание на посетителите. По повод 

Международния ден на театъра, бе излъчена постановката „Зех тъ, Радке”. Бе 

осъществен абонамент за 5 седмични периодични издания, както и участие в 

програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност”към Министерството на културата. Включиха се и в 

инициативата „Капачки за бъдеще” за закупуване на кувьози. Пак по инициатива 

на читалището в с. Сърневец се организира здравна беседа от РЗИ Стара Загора 

за хипертония, костни болести, тютюнопушене и алкохол. В два последователни 

уикенда на м. август съвместно с читалищата на селата: Сладък кладенец, 

Казанка, Сулица, НЧ „Пробуда – 1928” с. Сърневец организира инициативата 

„Весело лято с игрите на баба и дядо”. Домакини бяха Старозагорски минерални 

бани. Друга съвместна инициатива на НЧ „Пробуда – 1928” с. Сърневец и 

Областна администрация – Стара Загора, бе организирането на среща-дискусия 

на тема:”Комуникационна стратегия на България за Европейския съюз”. На 

срещата присъства лично г- жа Гергана Микова. 
 

- В Братя Даскалови НЧ „П. Минев - 1905”съвместно с Общинска администрация 

осъществи прожекция на българския филм „Възвишение”, по повод Деня на 

българското кино. Същото читалище поради големия интерес организира за 

населението екскурзия до къмпинг край Приморско в месеците юни и август, 

екскурзия до Рожен и посещение на фолклорния фестивал, както и посещение на 

Празникът на еленския бут до гр. Елена.  
 

-  По инициатива на НЧ „Хр. Ботев - 1926”с. Гранит, по повод 14-ти февруари бе 

проведено тържество, с участието на трио „Гранит” и акордеонистката от Полша 

– Ола Кнаас. В читалището се провежда курс по немски език, воден от новата 

жителка на с. Гранит – Валтрауд Ценц от Виена. В галерия „Гранит” Тоню 

Цанев показа своя изложба „Коледни прасета”, а негова голяма самостоятелна 

художествена изложба, бе показана на читалището в „Арт център Волар”. По 

инициатива на НЧ „Хр. Ботев - 1926”с. Гранит, се състоя успешна среща на 

Цвятковия род. Читалището подари на Фондация 550 години от преместването 
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мощите на Свети Иван Рилски, оглавявана от проф. Пламен Павлов дъбче, което 

посадиха под крепостта Царевец в църквата „Св. Св. Петър и Павел”. 
 

-  НЧ „Светлина – 1921” с. Опълченец организираха изложба на тъкани и плетива, 

с идеята да я превърнат в традиционна местна инициатива. По повод „Първа 

пролет” осъществиха за населението на с. Опълченец излет до местността „Ак 

бунар”. 
 

-  НЧ „Саморазвитие – 1907” с. Медово  взе участие в предаването „В кухнята на 

баба”. 
 

- Певческата група „Млади сърца” при НЧ Хр. Ботев – 1927” с. Черна гора бе 

поканена от читалището на с. Ново Железаре, където изнесе програма по повод 

Ден на самодееца. Групата за автентичен фолклор взе участие в Национален 

събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува” в местността 

Кенана. НЧ Хр. Ботев – 1927” с. Черна гора организира среща с писателя 

Николай Илчевски, който презентира новата си книга „Записки от селската 

кръчма”.  
 

- Танцов състав „Веселие” при читалището на с. Плодовитово празнично отбеляза 

своята 5 годишнина. На Трети март НЧ „Просвета – 1946” с. Плодовитово се 

включи в инициативата „Пробуждане с хоро” на сдружение „Азбукари” и 

„Българи за България”. На празника присъстваха общински съветници и много 

жители и гости. Приветствие бе поднесено от читалището и Кметството. 
 

- Под ръководството на НЧ „П. Матев-1922” с. Оризово се проведе вело поход до 

с. Белозем и обратно . Танцовия състав при същото читалище взе участие във 

фестивала „Богородична стъпка”. 
 

- Радващо е взаимодействието на читалищата на селата Голям дол и Сърневец. 

Участваха съвместно на празниците на 2-ри юни и 1-ви ноември. С богата, 

тържествена програма се представи певческата група при НЧ „Трифон Бонев – 

1926” с. Голям дол.  
 

 
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНАТА 

 

№ ЧИТАЛИЩЕ ПОЛУЧЕНА 

СУБСИДИЯ ЗА 

2019 г. 

РАЗХОДИ НАЛИЧНОСТ 

КЪМ 31.12. 

2019 г. 

1 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 18854+190.82ост. 18879.88 164.94 

2 МИРОВО 9648.22 6308.27 3339.95 

3 ОПЪЛЧЕНЕЦ 5223 5023 200 

4 ГРАНИТ 9780+237.68 9690.66 327.02 

5 ОРИЗОВО 14297.18 15334.16 -1036.98 

6 ЧЕРНА ГОРА 9884+496.76ост. 9928.84 451.92 

7 ПАРТИЗАНИН 14424 14424 0 

8 ГОРНО БЕЛЕВО 9743 9743 0 

9 ПЛОДОВИТОВО 9735+1192.05 10929.46 -2.41 

10 ВЕРЕН 5344 5328.48 15.52 
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11 ПРАВОСЛАВ 9558.77 9317.08 241.69 

12 КОЛЬО МАРИНОВО 5120.99 5120.99 0 

13 МЕДОВО 9899 9637 262 

14 ГОЛЯМ ДОЛ 5501 5476 25 

15 НАЙДЕНОВО 5036+517 4991.98 561.28 

16 ДОЛНО НОВО СЕЛО 5096 4850 246 

17 СЪРНЕВЕЦ 9879.28 9378.79 200.49 

18 ГОРНО НОВО СЕЛО 2883+916.04 3339.09 459.55 

19 МАРКОВО 5180.62 5037.69 142.93 

20 СЪЕДИНЕНИЕ 5111 4914.12 196.99 

 

 
С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет - Братя Даскалови да 

вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и 5 от Закона за народните 

читалища Общински съвет Братя Даскалови, реши: 

 

1. Приема отчетите за дейността и финансовото състояние на читалищата в 

община Братя Даскалови за 2019 г. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

  ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

 Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 

 

 Изготвил: 

 Радослава Колева 

 ст. експерт „Образование, култура и вероизповедания” 
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