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ДОКЛАД  

ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ  

НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА  

 

 

Докладът за дейността на читалищата в община Главиница отчита изпълнението 

на дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Главиница и е изготвен на базата на внесените от всяко читалище доклади и финансови 

отчети за изразходване на средствата през 2021 година. 

Изминалата 2021 г. бе година на пандемия от COVID-19, година на мерки и 

ограничения при което безспорно беше засегната културната дейност, която естествено 

е свързана с публични изяви и пряк контакт с хората. Читалищните екипи и самодейци 

вложиха много усилия да се адаптират към новите условия на работа. За съжаление 

пандемията от COVID-19 попречи на читалищата да се похвалят с особено големи 

постижения, но въпреки че много от планираните събития отпаднаха, те се постараха да 

поддържат пламъка на духовността в местната общност. 

В зависимост от възможностите си всяко читалище се придържаше към 

изпълнение на основните цели: 

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност на 

населеното място, където функционират читалищата; 

2. Проучване, възстановяване и запазване на обичаите и традициите в населените места 

в община Главиница. 

3. Утвърждаване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, 

информационни, социални и граждански функции, работещи в партньорство с местното 

самоуправление, училища, детски градини и неправителствени организации. 

4. Разширяване на традиционните читалищни дейности и търсене на нови форми чрез 

ускорено навлизане на съвременните комуникационни и информационни технологии. 

Осигуряване на достъп до информация; 

5. Повишаване ролята на читалището за социална и културна интеграция на различни 

общности (групи в риск от социална изолация, неравностойно положение, провеждане 

на дарителски инициативи и др. ). 

Тези цели бяха осъществени чрез основните дейности, развивани от общинските 

читалища: 

 

1.Библиотечна дейност  

Библиотечната дейност е форма с която читалищата реализират задачите си за 

разширяване и обогатяване на знанията и интереса им към наука, изкуство и култура у 

местното население. 

НЧ „Христо Ботев- 1940г.“ гр. Главиница- Общият брой литература към 31.12.2021г. 

е 11926 броя.  Библиотечен фонд е обогатен с получено дарение от 13 тома художествена 

литература.  

НЧ „Янко Забунов-1957г.“ с. Черногор- Разполага с библиотечен фонд към 31.12.2021г. 

с 8307 тома книги. По проект „Български библиотеки“ за 2021г  са закупени 120 тома 
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литература на стойност 1249,27 лева и получено дарение от 8 бр. книги от 

Университетското издателство на СУ „Св.Климент Охридски” гр.София. 

НЧ „Мехмед Джон-1956г.“ с. Зарица- Разполага с библиотечен фонд към 31.12.2021г. 

с 3562 тома книги. По проект „Български библиотеки“ за 2021г  са закупени 90 тома 

литература, дарени – 56 бр. книги и закупени със собствени средства .- 15 броя.  

НЧ „Светлина-1960г.“ с. Звенимир - Разполага с библиотечен фонд към 31.12.2021г. с 

5485 тома книги. По проект „Български библиотеки“ за 2021г  са закупени 85 тома 

литература. 

НЧ „Стефан Караджа-1959г.“ с .Суходол- Разполага с библиотечен фонд към 

31.12.2021г. с 7928 тома книги.  

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942г. с. Коларово- Общият брой литература към 

31.12.2021г. е 6819 броя.  По програма „ Българските библиотеки-съвременни центрове 

за четене и информираност“, читалището кандидатства за книги и бе одобрено като 

получи  94 бр.книги, също със собствени средства  закупи още 79 тома книги. 

НЧ „Просвета-1940г.“ с. Стефан Караджа-  Общият брой литература към 31.12.2021г. 

е 7343 броя.   

НЧ „ Христо Ботев -1951г.“ с. Зафирово- Общият брой литература към 31.12.2021г. е 

12536 броя.  Библиотечния фонд е обогатен с 117 тома книги през изминалата година.  

Прието е дарение от 56 тома книги. 

НЧ „Освобождение-1940г.“ с. Сокол- Общият брой литература към 31.12.2021г. е 12800 

броя.  Библиотечния фонд е обогатен с 75 тома книги през изминалата година.  Прието е 

дарение от 549 тома книги. 

НЧ „Отец Паисий-1948г.“ с.Богданци -  Общият брой литература към 31.12.2021г. е 

3679 броя.   

НЧ „Светлина-1960г.“ с .Вълкан - Разполага с библиотечен фонд към 31.12.2021г. с 

7073 тома книги. По проект „Български библиотеки“ за 2021г  са закупени 90 тома 

литература на стойност 1243,47 лева.  

НЧ „Стефан Караджа-1951г.“ с. Падина- Общият брой литература към 31.12.2021г. е 

3450 броя.  Библиотечен фонд е обогатен с получено дарение от 293 тома художествена 

литература.  

НЧ „Пеньо Пенев -1959“ с .Ножарево - Разполага с библиотечен фонд към 

31.12.2021г. с 5055 тома книги. 

НЧ“ Светлина-1943г.“ с. Калугерене- Разполага с библиотечен фонд към 31.12.2021г. с 

3612 тома книги. По проект „Български библиотеки“ за 2021г  са закупени 137 тома 

литература и дарени 1 брой литература.  

НЧ“ Ведрина -1997г.“ с.Косара- Общият брой литература към 31.12.2021г. е 3387 броя. 

Библиотечен фонд е обогатен с нова литература на стойност от 700,25 лева. 
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НЧ „Христо Ботев-1945г.“ с. Дичево- Библиотечен фонд към 31.12.2021г. е 6304 тома 

книги. Получено е дарение на 66 тома художествена литература.  

НЧ „Христо Ботев-1954г.“ с. Зебил –Библиотечен фонд към 31.12.2021г. е 7073 тома 

книги. 

НЧ „Зора -1954г“ с.Листец- Общият брой литература към 31.12.2021г. е 5689 тома 

книги. Набавени по програма „ Българските библиотеки-съвременни центрове за четене 

и информираност“-128 тома книги; 

НЧ „Йордан Йовков -1946г.“ с. Малък Преславец- Библиотечен фонд към 31.12.2021г. 

е 8333 тома книги. По проект „Български библиотеки“ за 2021г  са закупени 98 тома 

литература, дарени- 6 броя и закупени – 2 броя литература.  

НЧ „Бъднина- 1941г.“ с. Бащино – Библиотечен фонд към 31.12.2021г. е 4312 тома 

книги. По проект „Български библиотеки“ за 2021г  са закупени 98 тома литература. 

Закупени 18 тома художествена литература на стойност 251,50 лева. 

НЧ „Развитие -1907г.“ с.Подлес- Библиотечен фонд към 31.12.2021г. е 1565 тома книги. 

Получено е дарение от 4 тома художествена литература.  

2.Културно-масова дейност 

НЧ „Христо Ботев -1940г.“ гр. Главиница- Сформирани са 6 самодейни състава, като 

ФГ „Мъжка песен”; ФГ „Славей”; ФГ „Иглика”; Смесена формация; ДТС „Ритам-

Главиница”; Група по художествено слово. 

  Проведени бяха културни мероприятия като  

1) 148 години от обесването на Васил Левски.Поднасяне на венци и цветя пред бюст-

паметника на Левски, съвместно със СУ „Васил Левски”. 

2) „Да се знае и да се помни” 148 години от гибелта на Васил Левски с участието на 

деца от ДГ „Св.Св.Кирил и Методий”. 

3) Работилница Баба Марта изработване на мартеници. Посещение на Баба Марта в 

ДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, СУ, Община Главиница. Изработване на „Мартеница 

гигант” за участие в областен конкурс. 

4) „Как да си направим мартеница?”- легенда за мартеницата с участието на ученици 

от 2 и 3 клас от СУ „Васил Левски”. 

5) Трети март – поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски. 

6) „Маратон на четенето” – инициатива с участието на ученици от втори клас от  СУ 

„Васил Левски”. 

7) „Няма по-верен приятел от книгата” – 23.04.- Световен ден на книгата и 

авторското право. 

8) Тържествена церемония послучай 24 май- Ден на славянската писменост и 

култура. 

9) Девети май-Ден на победата.Ден на Европа.Поклонение пред паметната плоча на 

загиналите в Отечествената война. 

10) „Вече мога да чета”. Ежегодна инициатива с първи клас от СУ „Васил Левски”. 

11) „Ние вече сме читатели”. 

12) „Свети дух”. Съвместно с църковното настоятелство – Курбан за здраве. 
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13) Световен ден на мира.- 21.09.2021г. Рисунка на асфалт с деца от начален курс на 

СУ „Васил Левски”. 

14) „Памет на будителите”-Рецитиране на стихотворения с деца от групата по 

художествено слово. 

15)  „Вече мога да чета”- конкурс за най-добър четец. Съвместно с деца от СУ „Васил 

Левски”. Четене на асни. 

16)  „Ой Коледо, мой Коледо”. Коледари. Рецитиране на стихотворения за Коледа с 

деца от групата по художествено слово. 

 

НЧ „Янко Забунов-1957г.“ с. Черногор – Сформирани са 3 самодейни състава, като 

ФГНП „Китка”; ВГТП „Карадърларски звуци”; ДГТП „Усмивки” и индивидуален 

изпълнител- Озан Бирол. 

  Проведени бяха културни мероприятия като  

- Кулинарен конкурс „Баници и баклави“; „Феерия от красота и цветове“- 
изложба на плетива, пошити карета, покривки стил мильо и филе, бродирани и диамантени 

гоблени; Бабинден-обредно поливане на бабата-акушерка; Баба Март-1 март;   „Тя 

жената“ – осмомартенско тържество; Ден на детето „Пеперудени дечица“; Пътуващ Дядо 

Коледа - раздаване на подаръци на децата из населеното място; 

НЧ „Пеньо Пенев-1959г.“ с. Ножарево- сформирана е ЖВГ „Пъстра китка“ и 

индивидуален изпълнител Сезгин Левент. Читалището участва в организиране на 

празници като „Бабинден“ пресъздаване на обичая; посрещане на „Баба Марта“ в ЦДГ и 

читалището; 8 Март –Деня на жената; Великден-изложба на най красиво боядисано яйце; 

Турнир по тенис на маса , посрещане на Нова година. 

НЧ „Стефан Караджа-1959г.“ с. Суходол- Сформирани са 6 самодейни групи, като ВГ 

за автентични български народни песни – 15 самодейци; МГ за автентични български 

народни танци – 11 самодейци; МГ за автентични български народни песни – 11 

самодейци; ВГ „Шан шйохрет“ за автентични турски народни песни -15 самодейци;  ВГ 

„Мави чичеклер“ за автентични турски народни песни -11 самодейци;  ТГ „Мави 

чичеклер“  за автентични турски народни танци -11 самодейци;      

Младежката Група за автентични български народни танци взе участие на 03.07.2021г. в 

с. Голеш, като получи грамота и парична награда; ТГ „Мави чичеклер“  за автентични 

турски народни танци участва в с.Руйно на 17.07.2021г. и получи грамота и парична 

награда, както и на 18.07.2021г. в с.Правда , където също получи грамота и парична 

награда. 

Читалището беше и организатор на следните празници: Бабинден, Ден на Левски, 

изработване на мартеници, Осмомартенско тържество, Лазаруване и боядисване на яйца 

с детската група, коледуване ,новогодишно парти за населението от селото. 

НЧ „Просвета- 1940г.“ с. Стефан Караджа- Сформирани са 6 самодейни групи, като 

ДТС „Караджовчета”; ЖПГ „Караджовки”; Група за лазаруване и кумичене; Коледарска 

група; Кръжок „Художествено слово”; Кръжок „Изобразително изкуство”. 

-ДТС „Караджовчета” танцува на 24 май в с. Ст. Караджа, на 28 юни участва в 

Национален фолклорен фестивал „Магията фолклор” в с. Старо село, общ. Тутракан, на 
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29 август участва в Национален фолклорен фестивал „От Тимок до Вита” в с.Черни Вит, 

общ.Троян, като спечели бронзов медал. 

-ЖПГ „Караджовки” на 29 август участва в Национален фолклорен фестивал „От Тимок 

до Вита” в с. Черни Вит, общ. Троян, като спечели сребърен медал. 

  Проведени бяха културни мероприятия  и като,  

1) Отбелязване на Бабинден. 

2) Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски. 

3) Отбелязване на 3 март – Националният празник на България пред паметника на 

Стефан Караджа и пред паметната плоча на загиналите на Втората световна война. 

4) Отбелязване на Бабин Марта в ДГ и училище. 

5) Отбелязване на Първа пролет. 

6) Отбелязване на Цветница. 

7) Отбелязване на Великден.Боядисване на яйца. 

НЧ „ Христо Ботев -1951г.“ с. Зафирово- Сформирани са 3 самодейни състава, като 

Формация „Младостта е в сърцата ни”; Танцова Формация „Пъстра китка”; Школа по 

изобразително изкуство и керамика. 

 Резултатите от участия на децата от школата по изобразително изкуство и 

керамика през 2021 г. са следните: 1 купа;10 медала; 3 плакета; 1 парична награда; 2 

първи места; 3 втори места; 8 трети места; 6 поощрения; 1 награда на Читалището; 1 

награда на конкурса; 1 награда на „Антоанета Граматикова”; 1 специална награда на 

участниците от школата; 1 приз за отлично ръководство и принос към общността; 1 приз 

за оригинална идея; 

  Проведени бяха културни мероприятия като  

1) 19 февруари – Урок по родолюбие в ОбУ „Иван Вазов” с.Зафирово. 

2) 19 февруари – Левски е в сърцата ни в ДГ с.Зафирово. 

3) 1 март- конкурс за мартеница. 

4) 3 март – Поклонение пред паметника. 

5) 8 март – Увеселение. 

6) Конкурс – изложба на великденски яйца. 

7) 1 юни – забавни и състезателни игри по случай Международния ден на детето. 

8) 2 юни – тържествена заря. 

9) 1 ноември – рецитиране на стихове, направяне на кът и табла за будителите. 

 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942г.“ с. Коларово- сформирани са 6 постоянни групи, 

като ВГза автентични български народни песни „Пъстра китка“, ВГ за автентични турски 

народни песни, ДВГ за автентични български народни песни „Коларовче“, ДТГ за 

български автентични народни танци „Коларовче“. 

   На VII НФФ „Сцена под липите“ в с. Николово, обл. Русе, ДВГ за автентични 

български народни песни и танци се класира на Второ място, получи плакет и грамота. 

 На XXVII Балкан Фолк Фест 2021 гр. Варна  Златни пясъци на 01-02-03.07.2021г. ВГ за 

автентични български народни песни и танци се класира на Първо място, получи Златен 

плакет и грамота.  Проведени бяха културни мероприятия като  
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1) 19 февруари – Ден на Левски-Урок за Левски. 

2) Изработване на мартеници. 

3) Осмомартенско парти за жените от селото. 

4) Посрещане на Първа пролет. 

5) 1 юни –Ден на детето –децата рисуваха и пожелаха на всички деца по света здраве, 

да живеят в мир и чиста природа. 

6) За Дядо Коледа- с Дядо Коледа и Снежанка  обиколихме и раздадохме лакомства 

на всички деца по домовете. 

 

НЧ „Освобождение -1940г.“ с. Сокол- Сформирани са 4 постоянни групи, като Певческа 

група за изпълнение на автентични и обработени песни; Танцова група за изпълнение на 

автентични и обработени танци; Група за пресъздаване на народни обичаи и традиции; 

Група за художествено слово  и 4 временни групи, като група за лазаруване „Лазарки“ ; 

Група за коледуване „Коледари“; „Дядо Коледа“ ; Дядо Коледа и Снежанка- специален 

реквизит, файтон в конски впряг. 

 На XXII Добруджански НФФ „Богородица“ в гр.Генерал Тошево  ПевческаТА  и 

Танцова групи за изпълнение на автентични и обработени песни и танци спечелиха 

Първо място и парична награда от 140 лв. 

Проведени бяха културни мероприятия  и като,  

1) Ден на родилната помощ- Бабинден. Радиопредавания, поздравления. 

„Ден на лозаря – Трифон зарезан“ – радиопредаване, поздравления. 

2) Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски. „Апостолско 

родолюбие“ радиопредаване. 

3) Отбелязване на 3 март – Националният празник на България, поднасяне на венци 

и радиопредаване. 

4) Ден на мартеницата. Изработване на гигантска мартеница. 

5) Отбелязване на 8-ми март „Ден на жената“, радиопредаване-приветствие и 

музикални поздрави . 

6) Отбелязване на Първа пролет, радиопредаване и музикални поздрави. 

7) Отбелязване на „Цветница- Връбница и Великден“. 

 

НЧ „Зора -1954г.“ с. Листец- има създадена Танцова Група „Пъстра китка” – български 

и турски танци. 

Проведени бяха културни мероприятия като 

1) Ден на мартеницата. Изработване на  мартеници от жените от селото. 

2) Празнуване на 8-ми март „Ден на жената“. 

3) През м.август четене на приказки с деца във ваканция и обсъждане. Направен е 

читателски дневник на прочетените книги. 

 

НЧ „Светлина-1960г.“ с .Вълкан - Сформирани са  ТС „Луди млади” и ДГ 

„Добруджанска младост”. Въпреки пандемията ТС танцува на много места като 

- 05.06   НФФ „На сред мегдана”  с. Арбанаси. 

- 26-27.06  Шестнадесети национален Петропавловски събор. 

- 17.07  Втори Национален събор на Турски фолклор – 2021г. с.Руйно. 
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- 18.07 ТС „Луди Млади” участваха и в празника на моето село Правда – 2021г. 

- 19.07 Празничен концерт в с.Зарица послучай празника на селото. 

- 24.07 Участие в празника на НЧ „Мевляня-2012” гр.Добрич. 

- На Фестивала на чистите храни от Родопите в гр.Ардино танцуваха и двете 

танцови групи.  
От участията си танцовите групи са получили 2 бр.Статуетки, 3 бр.Грамоти и 3 бр.Диплом за 

участия. 

Проведени бяха културни мероприятия като 

1) 40 години от смъртта на Г. Караславов. Изработен кът с творчеството на Георги 

Караславов. 

2) Честване на Бабин ден. 

3) Весела Баба Марта – Посрещане на Баба Марта в ДГ с.Листец и подаряване на 

мартеници на жителите на с. Вълкан. 

4) Празнуване на 8-ми март „Ден на жената“. 

5) По случай 24 май децата от кръжока сръчни ръце подготвиха табло. 
 

НЧ „Отец Паисий – 1948г.“ с. Богданци -  Сформирани са  ФГ „Богданка” и ДФГ 

„Богданче”. Проведени мероприятия, като Бабинден,Ден на самодееца; Трифон Зарезан; 

1 март „Бабо Марто добре си дошла”. 

НЧ „Бъднина -1941г.“ с. Бащино- има сформирана една Танцова група и една Вокална 

група за народни песни- турски фолклор. Организира честване на забележителни дати. 

 

НЧ „Мехмед Джон-1956г.“  с. Зарица- има временно действаща ФГ „Росна китка”. 

Организирани мероприятия, като отбелязване на деня на родилната помош; честване на 

деня на лозаря,изработване на мартеници; посрещане на Баба Марта в с. Звенимир; 8 

март-Ден на жената; 9 май-Ден на Европа; Есенна изложба; Изпращане на децата от ДГ 

„ Пролет“ с.Звенимир ,запалване на светлините на Новогодишната елха, бяха раздадени 

подаръци от Кметството и читалището на децата. 

НЧ „Стефан Караджа-1951г.“ с. Падина- има сформирана Танцова група „Падинска 

младост“, която взе участие в Регионален фестивал на турския фолклор  „Аязмото 2021” 

с.Руйно на 17.07.2021г. и получи грамота за участие. Читалището организира чествания 

на празниците - Бабинден и Осми март. 

НЧ“ Светлина-1943г.“ с. Калугерене- Организира тържество по случай Ден на 

родилната помощ, посрещане на Баба Марта, Международния ден на жената; 1 юни-Ден 

на детето.  

НЧ“ Ведрина- 1997г.“ с. Косара- има сформирана Женска вокална група „Косарки“, но 

поради епидемичната обстановка нямат участия. 

Проведени бяха културни мероприятия  и като,  

1) На 19 февруари – Учениците  изработиха кат и табло на тема „Апостоле нужен си 

ни днес“. 

2) В дните между 10 и 16.04 се проведе маратон на четенето. 
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3) На 1 юни – дена на детето -рисунки на асфалт под мотото „Детство мое, реално и 

вълшебно“. 

4) 2 юни – изработване на табло . 

5) 1 ноември – рецитиране на стихове, направяне на кът и табла за будителите. 

6) Ден на родилната помощ- Бабинден. Радиопредавания, поздравления. 

7) „Ден на лозаря – Трифон зарезан“ – радиопредаване, поздравления. 

 

НЧ „Христо Ботев-1954г.“ с. Зебил –има сформиран ДТС „Добруджанче” за български 

народни песни и танци, за турски народни песни и танци. 

Проведени бяха културни мероприятия  и като,  

1) На 6 януари – Христо Ботев 173 години от рождението на поета, кът, витрина, 

презентация . 

2) 21.01- Бабинден- поздравителен адрес до АГ отделение на МБАЛ-Тутракан. 

3) На 1 МАРТ –Посрещане на Баба Марта и изработени мартеници подарени в ДГ-

с.Зебил. 

4) 15 май – маратон на четенето с изнесена група „Кокиче”. Лятна библиотека с деца, 

с цел да се популяризира четенето. 

5) 23 декември – посрещане на най-малките коледари и сурвакари от ДГ в 

читалищната библиотека. 

 

НЧ „Развитие -1907г.“ с. Подлес- има сформирана ФГ „Росна китка” за български 

народни песни, която е взела участие във Втория фолклорен фестивал „Межденско 

веселие“ с.Межден на 26.06.2021 г. и е получило грамота за участие и награда от 30 лв. 

за отлично представяне. 

НЧ „Светлина-1960г.“ с. Звенимир- Сформирани са МТГ „Етноритмика” за български 

народни танци и ЖВГ „AYVATLILAR” за турски народни песни.  

Самодейните групи са взели учаснтие в Ден на моето родно село в  селата с.Голеш, 

с.Търновци, с.Черник.Участвали са в Религиозен празник  „Рамазан Байрям” в 

с.Звенемир и в Регионален фестивал на турския фолклор  „Аязмото 2021” с.Руйно, от 

който получи грамота и плакет. 

Проведени бяха културни мероприятия като 

-Честване на Деня на родилната помощ –„Бабинден”, пресъздаване на обичая „Бабуване” 

в ЗС с.Звенемир. 

-Ден ва влюбените и Трифонзарезан. Изработване на подаръци от клуб „Леонардо” за 

млади семейства, дегустация на домашно вино. 

-Изработванена стен-табло послучай 148 години от гибелта на Левски. 

-Изработване на великденска украса боядисване на яйца 

- Изработени коледни и новогодишни картички 

 

НЧ „Христо Ботев-1945г.“ с. Дичево- има сформирана ВГ „Росна китка” за български 

народни песни и  ВГ „Саман йолу” за турски народни песни. Организирави са 

мероприятия като  Бабинден; Денят на самодееца; 8 Март.  
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НЧ „Йордан Йовков -1946г.“ с. Малък Преславец- Сформирани са 2 самодейни състава, 

като Група за автентичен фолклор „Росна китка”; Група за автентични народни танци 

„Танцуващи лилии”;  както и Група за пресъздаване на народни обичаи; Група за 

пресъздаване ня народни обичаи; Детска група „Патиланци“; Клуб „Сръчни ръце“. 

Читалището организира празнуване на Бабинден, като пресъздаде и обичая; Изготви 

табло посветено на 148 от гибелта на Васил Левски; Изработване на мартеници по случай 

Баба Марта; Символично отбелязване на празника „Куковден“ без публика; Направа ва 

тематични кътове на бележити дати. 

 

2.1 Онлайн участия по време на пандемията. 

НЧ „Христо Ботев -1940г.“ гр. Главиница- участва в областен конкурс за изработване 

на „Мартеница гигант” през м.март в гр.Силистра. 

НЧ „Янко Забунов-1957г.“ с. Черногор- участва в V Международен конкурс за рисунка  

„Моята българска бродирана риза“ организиран от Културна асоциация  „Асен и Илия 

Пейкови“  и БУ „АзБуки“ в Рим и Калиферо Италия, където Гюнел Сезгин спечели Трето 

място; участие в III-ти фолклорно-исторически конкурс „Македония и България- 

близките далечни“, където Гюнел Сезгин спечели Трето място; Великденски 

традиционни козунаци  - грамота за участие; участие  в онлайн-изложба- конкурс – 

„Великден в нашия дом“ гр.Тутракан. 

НЧ „Просвета - 1940г.“ с. Стефан Караджа  участва  с ЖПГ „Караджовки” на 4 

септември  в XIV фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” в гр.Борово, обл.Русе, 

също участва с ЖПГ „Караджовки” на 18 септември и в XIX Национален събор за 

автентичен фолклор „От извора” с.Труд, общ.Марица. С коледни сувенири и рисунки 

участва в IV Национален фестивал „От Игнажден до Коледа” през декември в с.Горно 

Ботево, обл.Ст.Загора, където спечели сребърен медал в категория коледни сувенири. 

НЧ „ Христо Ботев - 1951г.“ с. Зафирово-участва в онлайн конкурс на 20.04.2021г. 

„Лазаровден” с.Дълбоки, обл.Ст.Загора, на 2 май 2021г.в Международен конкурс за 

детска рисунка „Великден в моите очи” с.Николово, обл.Русе, където Петя Станева се 

класира с рисунка на Второ място. 

НЧ „Освобождение – 1940г.“ с. Сокол-  участва в онлайн конкурс - XIV в МФФ „От 

Дунав до Балкана“ в гр.Борово, обл.Русе. Певческата групи за изпълнение на автентични 

и обработени песни-хор, акапелно спечели Първо място. 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942г.“ с. Коларово- Онлайн участия в I-ви Национален 

конкурс за Детско творчество „Коледна звезда“ с.Белица, общ.Тутракан  през м.Януари 2021г. – 

Диплом Трето място. Участие в Национален Детски Конкурс за рисунка „Пролетна палитра“ в 

с.Волуяк, участие в Национален конкурс за рисунка Кукерски игри „Магията на кукеров ден“ 

гр.Бургас, участие в Шестнадесети конкурс „Звезди обсипват сводът небесен“ гр. София, участие 

в НК „Ветеринарният лекар-лечител на човечеството“ гр.Ст.Загора и други конкурси от където 

са получени 1 бр. Златеп плакет; 1 бр. Сребърен плакет; 70 бр. Грамоти; 2 бр.Диплом; 9 бр. 

Сертификати. 
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НЧ „Зора – 1954г.“ с. Листец- участва онлайн в конкурс за мартеница гигант 

гр.Силистра през м. март. Участва в онлайн маратон „Книга прочети, света разкраси” 

гр.София- 17.04.2021 г.  

 НЧ „Христо Ботев-1954г.“ с. Зебил- участва онлайн в конкурс за мартеница гигант 

гр.Силистра през м. март. Участа в кулинарен конкурс „Великденски традиционни 

козунаци”с.Преславци. Участва в Общински конкурс „Най-красиво заснета снимка на 

територията на Община Главиница”- 15.09.2021г. Участие в III национален конкурс за 

видиоклип на тема „Съвременна интерпретация на Вапцаров - стих” 03.12.2021г. 

гр.Тутракан. 

НЧ „Светлина – 1960г.“ с .Вълкан - участва онлайн в конкурс за мартеница гигант 

гр.Силистра през м. март. Участа в кулинарен конкурс „Великденски традиционни 

козунаци”с.Преславци. Участва в онлайн-изложба конкурс „Великден в нашия дом” 

гр.Тутракан. Участва в девети национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми е агънце” 

раздел рисуване с.Арбанаси. На 10.09.2021г. – деветнадесети национален събор за 

автентичен фолклор  „От извора” с.Труд. На 30.10- 8-ми музикален виртуален фестивал 

„Празник на кратуната” с.Гостилница.  За участията си Танцовите групи са получили 4 

грамоти за отлично представяне, 2 Дипломи, 2 грамоти за участие и 1 благодарствен 

адрес. 

НЧ „Светлина-1960г.“ с. Звенимир- участва в конкурс за рисунка „Кукеровден-да 

прогоним злото”- получена грамота за учасние и предметна награда, в конкурс за 

рисунка „Гозбите на Баба”- получена грамота за участие.Взе участие и в конкурс за 

дигетални рисунки в РИОСР- гр.Русе за влажните зони- получена грамота за второ място 

и раница с принадлежности. 

НЧ „Стефан Караджа-1959г.“ с. Суходол- участва онлайн в Е-фест на 23.07.21г. в 

гр.София- получена грамота за вокално майсторство и 1-во място, златен медал и 

парична награда; в музикално виртуалния фестивал – Празник на кратуната 30.10.21г. с. 

Гостилица- получена грамота за участие и плакет; в онлайн конкурс- Великден в нашия 

дом 21.05.21г. гр.Тутракан и спечелено 3-то място; в онлайн конкурса – 

НЧ „Стефан Караджа-1951г.“ с. Падина- участва онлайн в конкурс снимка на народна 

носия „С България в сърцето“ на 16.02.2021 г. в с. Старо Село и получи грамота за 

участие. 

НЧ“ Светлина – 1943г.“ с. Калугерене- участва онлайн в конкурс „Великден в нашият 

дом“ гр.Тутракан на 30.04.2021г., където спечели 2-ро място и получи грамота .  

НЧ „Йордан Йовков – 1946г.“ с. Малък Преславец- участва в областен конкурс за 

изработване на „Мартеница гигант” през м.март в гр.Силистра. 

 

3. Обучения и квалификации. 

НЧ „Христо Ботев – 1940г.“ гр. Главиница- участва в обучение на терен от методист 

на Регионална библиотека гр.Силистра на тема – обработване на книжния фонд. 
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НЧ „ Христо Ботев – 1951г.“ с. Зафирово участва в обучителен практикум по основни 

библиотечни дейности в с.Малък Преславец, организиран от РБ „Партений Партевич” 

гр.Силистра.  

НЧ „Освобождение – 1940г.“ с. Сокол участва в тридневен семинар- читалишният 

библиотекар в гр.Силистра на 18,19 и 20 октомври 2021 г. 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942г.“ с. Коларово- участва в  семинар- читалишният 

библиотекар в гр.Силистра от  20 до 25 октомври 2021 г. 

НЧ „Зора- 1954г.“ с. Листец - участва в тридневно обучение „Знание и живот” в РБ 

„Партений Партевич” гр.Силистра, както и в Почистване и подреждане фонда на 

библиотеката в НЧ с.Звенемир – 3 дена. 

НЧ „Христо Ботев-1954г.“ с. Зебил- участва в обучителен практикум по основни 

библиотечни умения в РБ „Партений Партевич” гр.Силистра на 08.10.2021 г.  

НЧ „Светлина – 1960г.“ с .Вълкан- участва в две обучения в с.Звенимир и гр.Силистра. 

НЧ „Мехмед Джон-1956г.“ с. Зарица- участва в две обучения в с.Звенимир и 

гр.Силистра. 

НЧ „Йордан Йовков - 1946г.“ с. Малък Преславец- участва в обучение в Регионална 

библиотека „Партений Партевич” гр.Силистра на тема – комплектоване на 

библиотечните фондове. 

 

4. Материално техническа база. 

НЧ „Христо Ботев - 1940г.“ гр. Главиница е разположено на площ от 441 кв.м., като 

разполага с 13 броя помещения, 244 посетителски места в киносалона и 30 посетителски 

места в конферентна зала. В БИЦ има обособени 6 места. В  читалището има 6 бр. 

настолни компютри,1бр. преносим компютър и още 6 бр. настолни компътри по ОП за 

развитие на сектор „Рибарство и аквакелтура”. 

НЧ „Просвета – 1940г.“ с. Стефан Караджа е разположено на площ от 865 кв.м., като 

разполага с 9 броя помещения, 260 посетителски места. В  читалището има 5 бр. настолни 

компютри,1бр. преносим компютър. 

НЧ „ Христо Ботев – 1951г.“ с. Зафирово е разположено на площ от 515 кв.м., като 

разполага с 10 броя помещения, 350 посетителски места в киносалона. В  читалището 

има 4 бр. настолни компютри,1бр. преносим компютър. 

НЧ „Освобождение - 1940г.“ с. Сокол е разположено на площ от 813 кв.м., като 

разполага с 12 броя помещения, 350 посетителски места в зрителна зала, 80 места в клуба 

на самодееца и 80 места в лекционна зала. В  читалището има 2 бр. настолни 

компютри,1бр. преносим компютър. 

НЧ“ Ведрина – 1997г.“ с. Косара- е разположено на площ от 194 кв.м., като разполага с 

5 броя помещения. В  читалището има 2 бр. преносими компютри и 1бр. принтер.  
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НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942г.“ с. Коларово е  разположено на площ от 396 кв.м., 

като разполага с 4 броя помещения. В  читалището има 3 бр. настолни компютри, 1бр. 

преносим компютър. 

НЧ „Зора -1954г.“  с. Листец- е  разположено на площ от 228 кв.м., като разполага с 5 

броя помещения, 92 посетителски места в салона. В  читалището има 1 бр. настолен  

компютър, 2бр. преносими компютри. 

НЧ „Христо Ботев-1954г.“ с. Зебил- е  разположено на площ от 350 кв.м., като 

разполага с 5 броя помещения, 185 посетителски места в читалищен салона. В  

читалището има 5 бр. настолни  компютри, 1бр. преносим компютър. 

НЧ „Светлина- 1960г.“ с .Вълкан - е  разположено на площ от 113 кв.м., като разполага 

с 4 броя помещения. В  читалището има 4 бр. настолни  компютри. 

НЧ „Отец Паисий – 1948г.“ с.Богданци- е  разположено на площ от 320 кв.м., като 

разполага с 1 бр. настолен  компютър. 

НЧ „Бъднина- 1941г.“ с. Бащино- е  разположено на площ от 144 кв.м., като разполага 

с 3 броя помещения, 16 бр. места. В  читалището има 1 бр. настолен  компютър, 1бр. 

преносим компютър. 

НЧ „Развитие- 1907г.“ с. Подлес- е  разположено на площ от 300 кв.м., като разполага 

с 50 бр. места. В  читалището има 1 бр. настолен  компютър. 

НЧ „Светлина-1960г.“ с. Звенимир- е разположено на площ от 420 кв.м., като разполага 

с 6 броя помещения, 150 посетителски места. В  читалището има 1 бр. настолен 

компютър,1бр. преносим компютър. 

НЧ „Стефан Караджа-1959г.“ с. Суходол- е  разположено на площ от 600 кв.м., като 

разполага с 6 броя помещения. В  читалището има 3 бр. настолни  компютри. 

НЧ „Янко Забунов-1957г-“ с. Черногор- е  разположено на площ от 342 кв.м., като 

разполага с 3 броя помещения, 25 посетителски места . В  читалището има 2 бр. настолни  

компютри и 2 бр. лаптопи. 

НЧ „Пеньо Пенев-1959г.“ с. Ножарево- е разположено на площ от 62 кв.м., като 

разполага с 2 броя помещения. В  читалището има 1 бр. настолен компютър. 

 НЧ „Христо Ботев-1945г.“ с. Дичево- е разположено на площ от 186 кв.м., като 

разполага с 2 броя помещения, 150 посетителски места. В  читалището има 1бр. преносим 

компютър. 

НЧ „Стефан Караджа-1951г.“ с. Падина- е разположено на площ от 128 кв.м., като 

разполага с 2 броя помещения. В  читалището има 1 бр. настолен компютър,1бр. 

преносим компютър. 

НЧ“ Светлина-1943г.“ с. Калугерене- е разположено на площ от 90 кв.м., като разполага 

с 2 броя помещения, 10 посетителски места. В  читалището има 1 бр. настолен компютър. 
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НЧ „Мехмед Джон-1956г.“ с. Зарица- е разположено на площ от 228 кв.м., като 

разполага с 3 броя помещения. В  читалището има 1 бр. настолен компютър и 1бр. 

лаптоп. 

НЧ „Йордан Йовков -1946г.“ с. Малък Преславец- е разположено на площ от 380 кв.м., 

като разполага с 7 броя помещения, 216 посетителски места в киносалона и 20 бр. 

посетителски места в малка зала. В  читалището има 1 бр. настолен компютър,1бр. 

преносим компютър. 

5.Финансиране през 2021г.  
 

Годишната държавна субсидия е насочена към осигуряване, поддържане развитие 

на условия за дейността в народните читалища, така че те да могат да отговорят на 

потребностите на гражданите в сферата на културата, образованието и 

социалните.дейности. 

          Чрез мрежата от читалища като най-разпространените културни институции се 

делегират дейности за осъществяване на политики за осигуряване на по-широк достъп 

до култура, за участие в творчески дейности и в културния живот на населеното място 

на хора от всички възрасти и социални групи от населението, реализират се 

интеграционни процеси, създават се условия за неформално и самостоятелно учене през 

целия живот, за равен достъп до човешкото знание, за комуникация и информираност, за 

насърчаване на културното многообразие, за преодоляване на дискриминацията, расизма 

и нетолерантността, за гражданска активност, както и за приемственост между 

поколенията. Изпълняват държавни задачи за защита на нематериалното културно 

наследство. 

 Ежегодно, със Закона за държавния бюджет, както и съответното решение на 

Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели, се посочва субсидираната численост за народните 

читалища. Същата се определя за страната като цяло, както и по общини. Ежегодно се 

извършва и завишаване на субсидираната численост (при предварително определени 

параметри на държавния бюджет), като разпределянето на новите бройки се извършва от 

страна на Министерството на културата, на базата на утвърдени правила. Във връзка с 

изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. общата 

субсидирана численост за народните читалища в община Главиница за 2021г. е в размер 

на 37 субсидирани бройки на стойност 424908 лв. 

Субсидиите за читалищата от община Главиница за 2021год. са разпределени от 

комисия, назначена от Кмета на Общината със заповед № 01-60/05.02.2021г. съставена 

от представители на Общината и читалищата в община Главиница при строго спазване 

на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и 

съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ Механизъм за разпределение на 

общинската субсидия за читалищата. 

 През 2021 г. на територията на Община Главиница функционират 22 народни 

читалища. Всички народни читалища в община Главиница са съдебно регистрирани и са 

вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. 

Стандартът за една субсидирана бройка, съобразно Бюджет 2021 г. е в размер на 11484 

лв. В тази сума са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други 

възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и 

средства съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд.  
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Източниците, от които читалищата набират средства за изпълнение на дейностите 

по планираната годишна програма, регламентирани и с чл. 21 от ЗНЧ са: членски внос, 

културно – просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и общински 

бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания; други 

приходи (финансиране от проекти). Народните читалища могат да развиват и 

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

съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за 

постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не 

разпределят..печалба. 

             Съгласно Закона за народните читалища, Председателите на народните читалища 

на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на 

кмета предложения за своята дейност през следващата година (чл. 26а., ал. 1), а до 31 

март Председателят на читалището представя пред Кмета на общината и Общинският 

съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата   по чл. 

26а, ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година (чл. 26а, ал. 

4). 

Поради коронавирус COVID-19 и наложените ограничителни мерки със Заповед 

от МЗ и Кмета на Община Главиница, през отчетната 2021г. читалищата преустановиха 

всички репетиции, изяви и  участия на самодейните колективи. През летните месеци на 

годината бяха подновени репетициите за кратко, но те отново бяха прекъснати в 

началото на м. октомври, поради четвъртата вълна на пандемията. 

 

 Пандемията, която преобърна много човешки мечти и планови в глобален мащаб, 

безспорно се отрази и дейността и на нашите читалища.Въпреки предизвикателствата 

народните читалища в община Главиница имат желание и сили да се развиват напред, 

като остават верни на своето призвание – да бъдат културно и творческо средище в 

нашата община, да работят за съхраняване, обогатяване и развиване на традициите ни. 

 

Настоящият доклад е съставен на базата на представените в Община Главиница 

Доклади за осъществена читалищна дейност през 2021г. на всички народни читалища от 

община Главиница и обобщава тяхната дейност. 

 

 

  

Изготвил: /пп/ 

            Иванка Сярова 

            Зам.-кмет „Соц. дейности и образование“ 

 

 

Приет с Решение №270 по Протокол №38/29.04.2022 год. на Общински съвет - 

Главиница 


