
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

 

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАСТРАЛДЖА 

2022 ГОДИНА 

 

 I. ВЪВЕДЕНИЕ: 

 

Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища /ЗНЧ/, съгласно представените предложения от председателите на 

Народните читалища в Община Стралджа за дейността им през 2022г.  

          Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са 

традиционни самоуправляващи се български културно–просветни институции в 

населените места.  

 Читалищата се управляват от общото събрание, състоящо се от всички негови 

членове, имащи право на глас. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за народните читалища 

решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището. 

Читалищата са изконни носители на българския дух и култура през вековете и 

носят в себе си нематериалното културно наследство, традиции, образование, 

възпитание и благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в полза на 

обществото. Тяхната задача е да откликват на нуждите на местното население, да 

участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-

образователни и информационни центрове. 

Въпреки трудностите през последните две години поради разпространението на 

COVID – 19 и  наложените ограничения на основните дейности на читалищата, 

свързани с мерките за безопасност срещу разпространението на болестта, те успяха да 

реорганизират част от своите дейности и да поддържат духа на хората в борбата им 

срещу разпространение на пандемията. 

Програмата за 2022 година има за цел утвърждаване на читалищата като 

стабилен фактор за развитие на местната култура в община Стралджа и България. 

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните 

дейности.            

През 2022 година на територията на община Стралджа  дейност ще извършват   

20  Народни читалища,  всички са вписани в Агенцията по вписванията, съответно в 

Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, както и в Регистъра на народните 

читалища на Министерство на културата. 

 

 с. Александрово –НЧ „Съгласие   1924”; 

 

 с. Атолово – НЧ „Съгласие   2009”; 

 

 с. Богорово –НЧ „Иван Вазов   1942”; 

 

 с. Воденичане – НЧ „Просвета   1928”; 

 

 с. Войника – НЧ „Възраждане   1928”; 
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 с. Джинот – НЧ „Изгрев   1958”; 

 

 с. Зимница – НЧ „Възраждане 1926”; 

 

 с. Иречеково – НЧ „Просвета 1927”; 

 

 с. Каменец – НЧ „Проф. Асен Златаров 1927”; 

 

 с. Лозенец – НЧ „Светлина 1928”; 

 

 с. Маленово – НЧ „Пробуда 1997”; 

 

 с. Недялско – НЧ „Съзнание 1899”; 

 

 с. Палаузово – НЧ „Пеньо Енчев 1929”; 

 

 с. Поляна – НЧ „Христо Ботев 1922”; 

 

 с. Правдино – НЧ „Ал. Константинов 1928”; 

 

 с. Първенец – НЧ „Просвета 1908”; 

 

 с. Саранско – НЧ „Изгрев 1929”; 

 

 гр. Стралджа – НЧ „Просвета 1892”; 

 

 с. Тамарино – НЧ „Светлина 1932”; 

 

 с. Чарда – НЧ „Пробуда 1934”. 

 

Народните читалища се помещават и извършват дейност в сгради, собственост 

на  община Стралджа, предоставени им за безвъзмездно ползване. Състоянието на част 

от  сградите, в които се помещават читалищата не е добро и се нуждаят от ремонт и 

техническо оборудване. Основен и най – тежък проблем остава отоплението.   

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 и чрез изпълнението на Общинския културен календар. Читалищата са 

ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и 

задоволяването на потребностите на гражданите чрез своите  основни дейности: 

 

 Развитие на библиотечната дейност; 

 Любителско художественно творчество; 

 Организиране на културни прояви; 

 Участие на фестивали и конкурси; 

 Подобряване капацитета на читалищните служители; 

 Чествания на  празници и годишнини; 

 Работа по проекти.    



Финансирането  на  дейностите  на  народните  читалища  на  територията на 

община Стралджа се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за 2022 

година. Субсидираната численост за читалищата в Община Стралджа за 2022 година е  

32 субсидирани бройки.  Общата субсидия е в размер на 395 952 лева / триста 

деветдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и два лева/. Размера на субсидията е 

осигурен за бюджетната 2022 година.                             

           Субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределя 

ежегодно между народните читалищата на територията на община Стралджа от 

общинска Комисия, назначена със заповед на Кмета, съгласно разпоредбите на чл.23, 

ал.1 от Закона за народните читалища. 

 
№ по 

ред 

Наименование на читалище Местонахождение  Субсиди

рана 

числено

ст за 

2022г. 

Средства 

за 

периода 

01.01.22г.-

31.03.22г. 

Средства 

за 

периода 

01.04.22г.-

31.12.22г. 

Всичко за 

2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. НЧ „СЪГЛАСИЕ   1924” АЛЕКСАНДРОВО 0,5 1 435,50 4 751,25 6 186,75 

2. НЧ „СЪГЛАСИЕ   2009” АТОЛОВО 0,5 1 435,50 4 751,25 6 186,75 

3. НЧ „ИВАН ВАЗОВ   1942” БОГОРОВО 0,5 1 435,50 4 751,25 6 186,75 

4. НЧ „ПРОСВЕТА   1928” ВОДЕНИЧАНЕ 1,5 4 306,50 14 253,75 18 560,25 

5. НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ   1928” ВОЙНИКА 1,5 4 306,50 14 253,75 18 560,25 

6. НЧ „ИЗГРЕВ   1958” ДЖИНОТ 2,0 5 742,00 19 005,00 24 747,00 

7. НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1926” ЗИМНИЦА 4,5 12 919,50 42 761,25 55 680,75 

8. НЧ „ПРОСВЕТА 1927” ИРЕЧЕКОВО 1,5 4 306,50 14 253,75 18 560,25 

9. НЧ „ПРОФ. АСЕН 

ЗЛАТАРОВ 1927” 

КАМЕНЕЦ 1,5 4 306,50 14 253,75 18 560,25 

10. НЧ „СВЕТЛИНА 1928” ЛОЗЕНЕЦ 1,0 2 871,00 9 502,50 12 373,50 

11. НЧ „ПРОБУДА 1997” МАЛЕНОВО 1,0 2 871,00 9 502,50 12 373,50 

12. НЧ „СЪЗНАНИЕ 1899” НЕДЯЛСКО 1,0 2 871,00 9 502,50 12 373,50 

13. НЧ „ПЕНЬО ЕНЧЕВ 1929” ПАЛАУЗОВО 0,5 1 435,50 4 751,25 6 186,75 

14. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1922” ПОЛЯНА 0,5 1 435,50 4 751,25 6 186,75 

15. НЧ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ 

1928” 

ПРАВДИНО 0,5 1 435,50 4 751,25 6 186,75 

16. НЧ „ПРОСВЕТА 1908” ПЪРВЕНЕЦ 1,0 2 871,00 9 502,50 12 373,50 

17. НЧ „ИЗГРЕВ 1929” САРАНСКО 0,5 1 435,50 4 751,25 6 186,75 

18. НЧ „ПРОСВЕТА 1892” СТРАЛДЖА 9,0 25 839,00 85 522,50 111 361,50 

29. НЧ „СВЕТЛИНА 1932” ТАМАРИНО 1,5 4 306,50 14 253,75 18 560,25 

20. НЧ „ПРОБУДА 1934” ЧАРДА 1,5 4 306,50 14 253,75 18 560,25 

 ВСИЧКО:  32 91 872,00 304 080,00 395 952,00 

 
 

ІІ.ПРОБЛЕМИ:  

В  община Стралджа се открояват следните проблеми, които влияят негативно 

върху читалищната дейност: 

       1.Негативни демографски промени; 

       2.В някои от населените места няма възможност да се включат млади хора в 

структурите на читалищата; 

       3.Ограничени финансови възможности, което е пречка за обновяване на 

библиотечен и сграден  фонд и развиване на разнообразна читалищна дейност; 



       4.Недостатъчна квалификация на читалищните кадри; 

       5.В недостатъчна степен са въведени информационните технологии в дейността на 

читалищата; 

       6.Не се работи достатъчно  по проекти; 

       7.В част от населените места намалява  броя на посетители в библиотеките. 

ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

            1.Цели   

Годишната програма за развитие на читалищната дейност цели модифициране 

на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни 

обществени институции, съхраняващи културната идентичност на общината, региона и 

страната. 

Основните цели на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

община Стралджа за 2022г. са: 

 

 Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското 

общество; 

 Институционално укрепване на читалищата, като местни общностни центрове 

с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции; 

 Подпомагане   на   традиционните   читалищни   дейности   и   търсене   на   нови 

съвременни форми за тяхното развитие и предаване; 

 Участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и 

при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения; 

 Активизиране ролята на читалищата в процеси, подпомагащи местното 

развитие и изграждане на демократичното местно самоуправление; 

 Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на 

различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически 

общности и др.; 

 Превръщане  на  читалищата  в  общодостъпни  центрове  за  библиотечно  и 

информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в 

дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии; 

 Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, 

свързани с осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и 

ново ниво на компетентност на гражданите. 

 

          2. Основни задачи 

През 2022 г. Настоятелствата на читалищните институции в община Стралджа 

ще продължат своята дейност в изпълнението на следните основни задачи: 

 Опазване на   културно-историческото   наследство   и   националните традиции; 

 Привличане  на нови читалищни членове; 

 Поддържане  и обогатяване на  материалната си база; 

 Да разработват и реализират инициативи /проекти за местно развитие и 

финансиране на читалищната дейност; 

 Да   работят   за   осигуряване   на   по-добра,   по-съвременна   и   по- 

висококачествена  образователна,  културна,  социална  и информационна среда 

на населението; 

  Разширяване на  съдържателния  и  социалния  обхват  на  читалищната дейност 

за привличане на по-широк кръг население; 



 Развиване на  ползотворното  сътрудничество  между  читалищата  на 

територията на общината, на региона и страната; 

 Поддържане на  активно  партньорство  с  общинската  администрация, както и с 

бизнеса за взаимна полза. 

 

ІV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА  

ДЕЙНОСТ  ПРЕЗ 2022 ГОДИНА: 

1. Развитие на библиотечната дейност; 

2. Запазване на културното наследство;  

3. Художествено – творческа дейност; 

4.Продължаване въвеждането на информационните технологии в дейността на 

читалищата; 

5. Подобряване капацитета на читалищните служители; 

6. Чествания на празници и годишнини; 

7. Финансово осигуряване. 

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Приоритетни 

направления 

Специфични дейности Срок  Отговорник  

1 2 3 4 5 

1 Развитие на 

библиотечната 

дейност 

1.1 Обогатяване на 

библиотечния фонд; 

1.2. Провеждане   на   срещи   

и   литературни   четения   на   

новоиздадена литература и 

млади автори; 

1.3. Насърчаване на любовта 

към четенето  сред децата; 

1.4.Предоставяне на 

компютърни и интернет услуги 

за населението; 

1.5.Да се следят програми и се 

изготвят проекти за решаване 

на проблеми по основните 

направления: 

-закупуване на нова 

литература; 

 

-извършване на ремонтни 

дейности;  

- закупуване на нова техника. 

1.6.Изграждане на тематични 

кътове, посветени на 

забележителни годишнини на 

През 

годината 

 

През 

годината 

 

 

През 

годината 

 

През 

годината 

 

През 

годината 

 

 

През 

годината 

 

 

През 

годината 

През 

годината 

Съгласно 

годишния 

календарен 

Библиотекарите 

 

 

Библиотекарите 

 

 

 

Библиотекарите 

 

 

НЧ, община 

 

 

ЧН 

 

 

 

Библиотекарите 

 

 

 

НЧ, община 

 

НЧ 

 

Библиотекарите 



автори и празници от 

календара. 

план 

2 Запазване на 

културното 

наследство 

2.1. Работа по обогатяване на 

съществуващите музейни 

сбирки; 

 

2.2.Извършване на 

краеведческа дейност; 

 

2.3. Организиране и 

провеждане на местните 

обичаи, тържествено 

отбелязване на бележити дати, 

национални и официални 

празници. 

 

През 

годината 

 

 

През 

годината 

 

През 

годината 

 

Читалищните  

секретари 

 

 

Читалищните  

секретари 

 

Читалищните  

секретари 

 

3 Художествено – 

творческа 

дейност 

3.1. Повишаване    на    

художествено    –    

творческите    постижения    на 

любителските състави и 

индивидуални изпълнители, 

чрез привличане на 

специалисти – ръководители; 

 

През 

годината 

 

 

 

 

 

 

Читалищните 

секретари 

 

 

 

 

 

 



3.2. Създаване     на     нови     

съвременни     форми     на     

любителското творчество, 

отговарящи на интересите на 

младото поколение и 

осигуряване на условия за 

тяхното развитие; 

 

3.3.Участие на групите в 

местни празници, общински, 

регионални, международни и 

други събори и конкурси; 

 

3.4.Инициативност при 

провеждане на местни 

празници и традиции; 

 

3.5.Разработване на  проекти за 

провеждане на художествено- 

творческа дейност и 

изработване на национални 

костюми. 

През 

годината 

 

 

 

 

 

 

През 

годината 

 

 

 

През 

годината 

 

 

През 

годината 

Председател на 

Ч Н  

 

 

 

 

 

 

Читалищните. 

секретари 

 

 

 

Читалищните 

секретари 

 

 

Читалищните 

секретари 

4 Продължаване 

въвеждането на 

информационните 

технологии в 

дейността на 

читалищата 

4.1.Подкрепа и съдействие на 

библиотеките, участвали в 

приключилия проект     

“Глобални библиотеки – 

България” за успешното им  

реализиране. 

През 

годината 

 

ЧН 

Община 

 

5 Подобряване 

капацитета на 

читалищните 

служители 

5.1.Участия на щатните 

работници в семинари, 

обучения и др., свързани с 

повишаване квалификацията 

им по основните читалищни 

дейности и работа по проекти; 

 

5.2.Подобряване на 

управленския капацитет на 

читалищните ръководства. 

 

През 

годината 

 

 

 

 

 

През 

годината 

 

ЧН 

 

 

 

 

 

 

Председателите 

на ЧН 

 

6 Чествания на 

празници и 

годишнини 

6.1.Изготвяне на годишен 

културен календар за 

провеждане на празници и 

чествания, свързани с местни и 

национални дати и годишнини; 

6.2.Оформяне на тематични 

кътове, свързани с празници и 

годишнини. 

Съгласно 

годишния 

план 

 

 

През 

годината 

 

НЧ, 

читалищните 

секретари 

 

 

Читалищните  

секретари 

 

7 Финансово 7.1. Целесъобразно През ЧН 



осигуряване изразходване на 

предоставената държавна 

субсидия; 

7.2. Осъществяване  на  

контакти  с  личности  и  

фирми  за  набиране  на 

допълнителни   средства; 

7.3. Да се търсят алтернативни 

приходоизточници – 

национални, оперативни и 

други програми за осигуряване 

цялостната  дейност на 

читалищата. 

годината 
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През 
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ЧН 

 

 

 

ЧН 

 

 

V. ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА:  

         Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на 

читалища представят ежегодно до 31 март пред Кмета на общината и Общинския съвет 

доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година.  

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ: 

          Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на 

набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще 

спомогне за: 

         • опазването и съхраняването на културно-историческото наследство във времето 

на глобализация и утвърждаване на празници и събития, даващи възможност за 

удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния 

край;  

         • подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще 

стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на 

библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес към получаване на 

нови знания;  

          • обогатяване на културния живот в общината.  

         Изпълнението на тази Програма ще има съществен принос за постигане на 

интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на 

народните читалища не само в духовни, но и в съвременни информационни центрове, 

като привлекателно място за хората. Така програмата ще разкрие традициите на 

миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще. 

 

 

Забележка: Програма за развитие на читалищната дейност е изготвена на  база 

внесени предложения на Председателите на народните читалища от община 

Стралджа  до Кмета на общината за 2022 г. Тя е визирала най-общите положения, 

залегнали в плановете на отделните читалища и е отворена за допълнения и 

актуализиране при необходимост.  

 

Настоящата програма е одобрена от Народните читалища в община Стралджа на 

21.03.2022 г. и внесена за приемане в Общински съвет в изпълнение на чл.26а от ЗНЧ.  

Приета на заседание на ОбС   с  Решение №…... г. по Протокол №…………… 


