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Читалище любимо, читалище вековно, на всички си ни мило, защото 

си ни родно! Читалище любимо, от миналото светиш със силата на 

българския дух ! Историята тъй е отредила с науката си свята ти 

да ни дариш! 

 
 

              В българския светоглед  и език има няколко думи, които най-точно отразяват националната 

ни идентичност- духовност, образование, религия, читалище, храм.    Народно Читалище е място, 

отдавна превърнало се в синоним на думата духовност , съхранило   повече от век ценности и 

традиции. Благодарение на храма,  училище,  читалище и борческият дух на народа   Велинград 

не се е обезличил. Тези уникални по своята същност  институции са преодолявали хиляди 

превратности на времето. Преодоляха годините на прехода и може би предстои да преодоляват  още 

съдбини.  Българското –    Народно  Читалище винаги е запазвало автентичният  си вид и  именно 

тази уникална автентичност го е запазила  до днес. Вдъхновени от непреклонния   дух и 

благородство на неговите създатели, превърнали се в еталон за родолюбие, ние техните потомци с 

увереност продължаваме  да пишем  достолепната история на Велинград, пазейки живи въглените на 

духовността, на таланта и просперитета, на древната ни култура. Най-важното послание, което те са 

ни оставили е, че е силен този народ, който е просветен и образован.Народното Читалище е вековна 

и неугасваща институция,  то е хранилище на човешкото знание и културни постижения на 

региона.Център на етичен диалог между поколенията и етническите групи, населяващи града ни и 

двигател на гражданска инициатива за ново качество на живот,  давайки възможност на 

велинградчани да формираме онази визия на града, която ни превръща  в модерен просветен и 

образователен център                                                                                                                                                                                                                                      

Идеята за Българското Читалище, като форма за разпространение на знание идва от чужбина (обществени 

читални), но много скоро придобива специфични, чисто български форми на проявление. 
За начало на пътя, довел до възникване на тази специфична за българите форма 

за просвещение, наречена Читалище, следва да се определи далечната 1773 

година. Именно през тази година султан Мустафа III (1717-1774) издава ферман, 

чрез който дава автономия на производителите и техните еснафски сдружения. 

С други думи приравнява правата на поробители и поробени в областта на 

производството. До този момент поробеното население по нашите земи може и 

трябва само да работи. Какво, колко и къде да се продава изработеното, казва 

единствено поробителят.След издаването на въпросния ферман започва икономически подем, 

непознат до този момент по тези географски ширини. В ръководните тела на 

занаятчийски и търговски сдружения застават будни, амбициозни и качествени 

представители на доскорошната „рая”. Надеждата на управляващите е турската 

империя да задържи, макар и отчасти, предишното си значение на велика и 

непобедима сила. Надеждата на подтиснатото население е плодовете от 

придобитото благо да останат трайно у него. А това може да се случи само ако 

изпълнителят е подготвен, т.е. грамотен. Единственото средство за подготовка в 

онези условия е школото – турско, гръцко, руско, европейско, а защо не и… 

българско? Пробивът прави Васил Ев. Априлов на 1 януари 1835 година в 

Габрово и до последния момент гръцкият митрополит, поканен да освети 

новото школо, мисли, че освещава поредното гръцко училище. 
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Историческият път, довел до създаването на Читалището, минава и през друг 

повратен законодателен акт – Гюлханския Хатишериф на султан Абдул Меджид 

I (1839-1861). Още с встъпването си на власт, бащата на последните владетели 

на Османската империя обявява, че всички поданици могат да „арендуват” земя 

или да бъдат нейни собственици. С други думи той праща спахийството в 

историята, а подемът, завладял някога градските занаятчии, сега се прехвърля и 

в селата. Започва невиждано до този момент съревнование между селото и града 

за изграждане на училища. Стига се дори дотам, че някои села съумяват да 

застанат в просветно отношение по-горе от много градове, а учителите им да не 

отстъпват по нищо на най-добрите градски учители.В края на пътя, определил насоките на нашето 

обществено съвземане и 

характера на тази специфична форма за просвещение, а именно – Читалището, 

стои и третия реформаторски акт, отново дело на султан Абдул Меджид I – 

Хати-Хумаюна от 1856 година. Той вдъхва у българите воля да отстояват по- 

енергично правото си да имат своя собствена духовна култура. Благодарение на 

него отпада и нашето означение пред чужденците като „урум-милет”, т.е. 

„българогласни елини”. През 1856 г. три града си оспорват първенството: Шумен, Свищов и Лом. И 

ако за последните два това е логично, защото през тях минават основните водни търговски връзки 

между Османската империя и Запада, то отдалечения от реката град Шумен не се вписва в тази 

логика. При един по-задълбочен исторически поглед обаче се оказва, че нищо не е случайно. По 

силата на един малко известен договор, именно в Шумен (голяма турска крепост по онова време) 

през 1850 година е екстрадиран от Унгария един „сепаратист” (разбирай претендент за короната) на 

име Кошут. Той води със себе си „голям брой сподвижници” – маджари,поляци и чехи – които 

веднага внасят нов живот и повдигат духа на поробеното българско население в града и 

околностите.Защо Читалищното дело по нашите земи придобива различен характер и значение, в 

сравнение с оригиналната идея ? На първо място причината е в липсата на достатъчно грамотни 

хора.На второ място е липсата на достатъчно книжнина. До 1860 година българската книжнина 

разполага само с 11 вестника и списания ( 6 от които към тази дата вече са спрени). От останалите 5, 

в Европейска Турция излизат 3, а два вестника се печатат извън нейните граници. Като цяло, 

българската книжнина към споменатата по-горе година възлиза на 483 екземпляра,  предимно  

учебници,  ръководства  и  черковно-служебни   книги.  

До 1866 година читалищата са слаби, малко на брой и без значение за нашия духовен живот. Дори 

след по-задълбочен преглед на тогавашния печат се оказва, че става дума само за няколко – Шумен, 

Свищов, Лом, Панагюрище и Габрово. А отзивите за тяхната дейност по-скоро изразяват съжаление, 

че раздорите в управлението им пречат за постигане на общата цел.Картината значително се променя 

след откриване на Читалище в Цариград. За кратък период от време техния брой надминава цифрата 

100. За духът на времето свидетелстват имената им: „Съгласие”, „Братска обич”, „Просвета”, 

„Напредък”, „Развитие” и т.н.Читалищната мрежа става все по-гъста и се превръща в сила, която 

има всички основания да даде мощен тласък на стремежа към образование и усъвършенстване на цял 

един народ. Ето как я вижда П.Р. Славейков: „Читалищата представляват средоточие на най-

просветените и най-деятелните за напредъка и народността ни сили. Закрепването на читалищата 

умножи определените от тях функции и удвои и утрои нуждите на нацията. Читалищата даваха 

литературно-музикални забави, представления, свикваха събрания, с които съдействаха за 

закрепването на едно солидно обществено мнение у нас.” ( в-к „Право”, 1869 г.)Актуални и 

належащи са отговорности и възможности на читалището за повишаване грамотността на 

населението.  

По данни на ЮНЕСКО от минали години, 75 милиона души в ЕС не разполагат с достатъчно ниво на 

грамотност за да се справят с ежедневните изисквания на личния, социалния и икономическия 

живот; 
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 Резултатите от провежданите през последните години международни и национални 

изследвания на четивната грамотност на българските ученици, ги нареждат на едно от 

последните места сред страните от ЕС и показват слаба мотивация за четене; 

 

 По данни на НСИ от преброяване на населението през 2011 г. 2.2 % лица на възраст 15 и 

повече години са неграмотни. За 25-64 г. в област Пазарджик, те са 2.3%, пред Ямбол - 2.9% и 

Сливен - 5.1 %, при 0.3% за София /отразено в информация на МОН/ 

 

 Според международно изследване PISA на българските 15-годишни ученици през 2015 г. 

по природни науки и технологии, 37.9% от тях са функционално неграмотни /.  

 

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни 

сдружения в населените места, 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. В тяхната дейност могат да 

участват всички физически лица, без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и 

религиозни възгледи и етническо самосъзнание.           Читалищата се управляват от общото 

събрание, състоящо се от всички негови членове, имащи право на глас. Съгласно чл. 14 (2) от Закона 

за народните читалища решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на 

читалището. 

 

Целите на народните читалища са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани с: 

 развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в Община 

Велинград 

 запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

 разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията 

на науката, изкуството и културата; 

 възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

 осигуряване на достъп до информация; 

 уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, 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, празненства, 

концерти, чествания и младежки дейности;  

 събиране и разпространяване на знания за родния край; 

 създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство; 

 предоставяне на компютърни и интернет услуги; 

 да бъде център на просвета, да формира креативността на младите и да насърчава духовната 

близост между неговите членове и почитатели. 

 ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕСА НА:ограмотяването на неграмотни възрастни;Повишаване 

грамотността и компетенциите им. 

 Социализация на деца със СОП в подходяща физическа и социална среда чрез посещение в 

библиотеките 
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Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Велинград за 2019 г. се 

приема в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 

читалищните настоятелства в Община Велинград предложения за дейността им през 2019 година и е 

съобразена със стратегическите документи за развитие на Община Велинград.                       

 

 І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

1.  Да дефинира и анализира проблемите в областта на читалищното дело на територията на Община 

Велинград 

2. На базата на направени предложения от съответните читалища да бъдат набелязани направленията 

на читалищна дейност  през 2019 година  

3. Да се набележат дейностите, чрез които Община Велинград следва да изпълни задълженията си и 

реализира правомощията си, делегирани й от нормативните актове в областта на читалищното дело 
 
 

ІІ. НОРМАТИВНА БАЗА 
 

 Закон за народните читалища- Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври1996г., изм. ДВ. бр.74 от 20 

Септември 2016г. 

 Закон за обществените библиотеки - Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 

Август 2013г. 

 Закон за културното наследство - Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., доп. ДВ. бр.74 от 20 

Септември 2016г. 

 Закон за меценатството - Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември  2005г.,изм. ДВ. бр.74 от 20 

Септември 2016г. 

 Закон за закрила и развитие на културата - Обн. ДВ. бр.50 от 1Юни 1999г., изм. ДВ. бр.16 от 

26 Февруари 2016г. 

    

ІІІ. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

На територията на Община Велинград съществува изградена мрежа от 8 читалища  

 Народно читалище „Отец Паисий  1893 “кв.Лъджене 

 Народно читалище „Васил Левски 1904 “кв.Каменица 

 Образцово Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1905 “   

 Народно читалище „Методий Драгинов-1946 г.“с.Драгиново 

 Народно читалище”Виделина-1946”с.Грашево 

 Народно читалище”Пробуда1951”с.Пашови 

 Народно читалище „Изгрев1959”с.Кръстава 

 Народно читалище ,,Светлина”с.Света Петка 

 

 

Разпределени на територията на Община Велинград – три от читалищата са в градска част, а 

останалите в села на територията на Община Велинград. Всички имат извършена регистрация, 

съгласно Закона за народните читалища, и са вписани в регистъра на Министерство на културата. 
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Народно читалище “Отец Паисий 1893 ”  

в гр.Велинград се намира в централна градска част. То се помещава в сграда на бул. „Хан Аспарух“ – 

31.  

 

Читалище „Отец Паисий – 1893” е създадено през 1893 г., а от 1931-ва година разполага със 

собствена масивна сграда в центъра на Велинград и е място на богата и разнообразна културна 

дейност.                              На 14-ти ноември 1893 г. на общо събрание, организирано от 53 души – 

бъдещи първи членове на читалището, от почти всички села на Чепинското корито, се провежда 

учредително събрание, приема се първият устав и се избира читалищно настоятелство в състав: 

председател – Атанас Петков Зидаров, подпредседател Стою Докумов, деловодител – Филип 

Главеев, помощник деловодител – Илия Хрисчев, касиер – Тодор Шуманов, библиотекар – Иван Д. 

Ушев, помощник библиотекар – стою Я. Масларов.                                     В малкото оскъдни 

документи, достигнали до наши дни се вижда, че читалищното културно-просветно въздействие не 

се ограничава само в с. Лъджене, а има широк обсег – почти всички населени места в Чепинската 

котловина и затова първото читалище носи името читалище „Чепино”.Началото е доста скромно – 

читалищно помещение е кафенето на Иван Малчев, занаятчийската работилница на Георги 

Банскалията и отново в кафенето на Стоимен Керин. Имуществото – един извехтял шкаф с подарени 

книги и списания. Пренасян от кафене в кафене, през 1931 година намира място в новия читалищен 

дом. Сградата на читалището е паметник на културата от местно значение – собственост на 

читалище „Отец Паисий – 1893” - нотариален акт № 85.                                                                                                                                 

Адрес: бул. „Хан Аспарух” № 31                                                                                                     Поземлен 

имот с площ 2080 /две хиляди и осемдесет/ кв. м. – скица 48/24.01.2002 г., издадена от дирекция 

„ТСУСА” – Община Велинград.                                                               Читалищна сграда, застроена на 

площ  500 /петстотин/ кв. м.                                                 Сградата разполага със следните 

помещения:                                                                                                                                             - 

Библиотечни помещения- Отдел „Възрастни”, „Детски”, „Информационен център и изкуство”, 

Книгохранилище;                                                                                                                                                

Театрален салон – 210 места; гримьорни 4; офисно помещение; котелно помещение;3 помещения, 

които се отдават по договори за съвместна дейност. 

 

 

 

 

Образцово Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1905 “  

се намира на пл.”Македония”№1, кв.Чепино”.  

През 1905г. , в с. Чепино/дн. квартал на Велинград/ се основава читалище "Искра" , основоположник 

на ОНЧ " СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905".Читалището в с. Чепино е създадено през 1905г. с 

името " Искра". Негови учредители са учителите Филип Главеев , Мойсей Праматаров, Миладин 

Досев, Александър Лачев, Иван Илиев Ищев и свещеник Атанас Праматаров. Културният живот 

тогава се състои в изнасянето на сказки, просветни, здравни беседи, театрални представления. 

Първата сграда, в която се помещава читалището е Грънчаровата къща / която се намира срещу 

църквата/ и остава там до построяването на новата му сграда. Под името "Искра" читалището 

съществува до Първата световна война. 

На 10 май 1925г. , като приемник на читалище " Искра" основават " СВ.СВ.Кирил и Митодий". 

Основателите са 75 родолюбиви чепинци. Именно тогава годините 1925-1926 са наситени с активна 

читалищна дейност. Закипява динамична  културно- просветена дейност, за която пригодената една 

стая в училището вече се оказва тясна. Нараства необходимостта от построяването на собствена 

читалищна сграда.В началота на 1928г. се създава инициативен комитет , който заедно с населението 

на селото и с помощта на кооперация " Пробуда" решават да построят нова сграда за читалището. 

Основният камък е положен  на 19 август 1928г. , а сградата е завършена  през 1933г. В нейното 

строителство се включва на доброволни начала цялото чепинско население, а строителите са Минчо 

Бакалов и Кольо Минев от гр. Габрово.Построяването на сградата дава нов пулс  в работата на 

читалищните деятели. В салона на читалището през 1935г. започват да се прожектират филми. 
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Поставят се непрекъснато пиеси , носещи духа на своето време. През 1939г.  с волните дарения  на 

хората от от Чепино са закупени инструменти за духовата музика  и под диригентството на  Нено 

Парапулов се създава духовият оркестър. През 1940г.  читалищните деятели  са вече повече от 200 

души. През 1953г.  под художественото ръководство на Димитър Ганев  се  обединяват отделните 

фолклорни звена на читалището- мъжка група, женски народен хор, танцов състав и оркестър в един 

ансамбъл , който за крадко време успява да завоюва високи успехи и да покаже , че всяка промяна  е 

положителна и че читалището не престава да бъде в в унисон  с пулса на времето. В същото време 

активно работят театралния състав, духовия и забавен  оркестър. Всичко това естествено довежда до 

решението на 24 май 1955г. , когато читалището е обявено за "образцово". През   годините от 1970 до 

1980 по- новата история на читалището  също е изпълнена с богата , разнообразна и  динамична 

дейност . Мъжката група за автентичен фолклор става популярна  със своите изяви не само в 

страната , но и в чужбина. Естрадният състав, детската музикална школа, школа по акордеон, пиано 

и духови инструменти не престават да обучават своите възпитаници не само на умения, но  и  на 

любов към родното читалище. Библиотеката вече е с около 30 000 тома библиотечни единици и 1200 

читатели, като годишно раздава 24 000 тома. Независимо от промените , които настъпват  в страната 

след 10 ноември 1989г. , читалището съхранява  и продължава да развива  своите форми на 

 художествена самодейност и библиотечна работа. Липсата на достатъчно средства незавършената 

читалищна сграда /читалището се помещава в "Зала знаме на мира" /   не попречиха  на неговите 

деятели да  пазят жива  тази  стара  уважавана културна институция  в града , където  традициите не 

са сллучайни. И дори след всички трудности , с който се справяме  към днешна дата , нашето 

читалище се гордее, развива и твори с : ДФА "Чепинче" , Детска театрална школа , и Представителен 

фолклорен ансамбъл " Чепино".Читалището разполага със следните помещения:3 

зали,канцеларии,фоайе и складови помещения.Обща площ: 1851 кв.м. ,застроена площ:649 кв.м. 

Народно читалище”Св.Св.Кирил и Методий-1905”има сключен договор с Община Велинград за 

безвъзмездно право на ползване на недвижим имот. 

 

Народно читалище „Васил Левски 1904 “ 
на бул. .„Съединение“181р, кв.Каменица 

31 октомври 1904г.Селото, сгушено в полите на сините върхове дишало жизнерадостно и 

весело.Било по пладне…Набожните каменчани се скупчили в църковния  храм и слушали 

богослужението на стария поборник  поп Топорчо.След края на обичайното си слово, попът с 

тържествен глас съобщил на богомолците, че в Румелийското класно училище ще се проведе 

събрание за основаване на читалище,  и сам се отправил с една внушителна група към 

училището…Моментът бил вълнуващ. Присъствали: Стою Масларов,Ангел Петричев,Янаки 

Мавров,Иван Ямаков,Христо Масларов, Александър Бозаджиев,Георги Дамянов,Ангел Узунов,Илия 

Пещерски,Стою Пещерски,Димитър Кадинов,Тоско Содев,Христоско Захов,Стою Горанов, Димитър 

Илинов,Атанас Папарков, Иван Попов и др..На дневен ред били следните предстоящи 

задачи/записани в първия протокол/:                                                                            През 1909г се 

открива първата музейна сбирка в читалището.                                                          През 1927г  е дарено 

първото радио в чепинското корито от Славчо Илинов, Димитър Папарков и Тодор Ямаков.                                                                                                                          

През това време читалищната дейност е растяла, укрепвала,..Даренията се увеличавали – парични и 

предметни. С доброволен труд е построена и новата сграда на читалището. Създава се фонд „Строеж 

на ново читалище”. Средства се набират освен от дарения и от членски внос,  от изнесени 

представления, в които участват главно учители.                                  На 1 февруари 1941 г  новата 

читалищна сграда е открита с представяне на драмата „Иванко” от Васил Друмев.                                                                                                                                            

Започват изявите на духовия оркестър, театралния  състав,битовия хор, танцовия състав. 

НЧ”В.Левски-1904” е едно от малкото читалища, които старателно пазят в архива си Първия 

протокол с подписите на учредителите си, протоколните книги, Летописната книга,   както и богат 

снимков материал за историята през годините, благодарение на екипа на читалището, който 

продължава своята проучвателска и събирателна дейност.                                                          Обща 

площ на читалището 1 050 кв.м. Сградата разполага с три зали,репетиционна,кабинети. В 

читалището се помещава най-голямата библиотека на територията на Община Велинград с фонд 

41 514 единици,посещения 3020 и потребители 435. Днес, 110 години от създаване на читалище 
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„В.Левски”, от малка схлупена сграда, читалището  се превърна  в културен център с  просторни 

зали, библиотека и  богат книжен фонд,  компютърна зала , с многообразни форми на любителско 

творчество и културна дейност. 
 

Народно читалище „Методий Драгинов 1936“ 
 

 

Читалище „Методий Драгинов” е създадено през 1936г от група учители и общественици от село 

Драгиново и град Велинград 

През годините до днес то изиграло ролята на културен и обществен център в селото- 50000 

жители.Сградата е построена през 70 те години и разполага със всички помещения за извършване на 

културни и обществени дейности и мероприятия. 

 

 

Активи,сграден фонд Бр. помещения площ забележка 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Сграда- двуетажна 

 

-Концертна зала 

-Зала репетиции 

-Офис помещения 

-Гримьорна 

-Библиотека 

-Музейна сбирка  

 

 

1 

 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

650 кв.м 

 

300 места 

80 кв.м 

100 кв.м 

20кв.м 

100 кв.м 

35 квлм 

 

 

 

Приземен етаж 

- помещение на 

пенсионерски 

клуб 

- фитнес зала 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

80 кв.м 

 

80 кв.м 

 

 

 

Библиотека  
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Библиотечен фонд /брой библиотечни единици/       

10 414 тома 

Брой читатели                      - 410 

Читателски посещения      - 6300 

Раздадена литература        -  6111 

Компютри  и др. техника  по проект „Глобални библиотеки” 

Компютри – 7 бр. Принтер, скенер, ксерокс и мултимедия 

 

 

Последно извършени ремонтни дейности:  2005г – фасадно боядисване и подмяна на 

дограма на втория етаж/алуминий/ 2006г извършени ремонти на коридори и зала за 

репетиции 

 

2017г извършени текущи ремонтни дейности на помещение за музей и санитарни 

възли 

 

 

 

 

 

 

Народно читалище,,Виделина 1946”с.Грашево.  

 

НЧ" Виделина 1946 " е второ по значение огнище на култура и образование в селото. Вече 70 години 

читалището пръска  светлина, буди съзнанието  на населението и издига културата му. Читалището е 

дом за всички, място за единство на поколенията. То е призвано да допринася в още по-голяма 

степен за духовното развитие на селището и личността за цялостното на обществото. В читалището 

водеща роля има библиотеката, която има фонд 5000 тома предимно художествена литература, който 

попълваме и обновяваме с нова, актуална литература от всички отрасли на знанието, чрез изготвяне 

на проекти към  Министерството на културата  . Потребителите на библиотеката са 176, а заетите 

библиотечни материали 1110. Периодично в библиотеката се правят кътове отбелязващи актуални 
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събития и бележити дати. През 2012 година бяхме класирани по програма "Глобални библиотеки- 

България" от където получихме 3 броя компютри, мултифункционален принтер и мултимедия. 

Открит е библиотечен информационен център с безплатна интернет мрежа за населението. Чрез тази 

компютърна техника, библиотеката актуализира дейността си, вече предлага нови електронни 

услуги, изпълнява съвременните изисквания на обществения живот и осигури по-висококачествено 

обслужване на населението ни. В настоящия момент към читалището работи и детска фолклорна 

група  "Грашовска  младост" с художествен ръководител Климент Мандраджиев. За състава бяха  

закупени музикални инструменти и дрехи за мъжете. 

 

 

Народно читалище,,Изгрев 1959”с.Кръстава                                  

 

Читалището е учредено на 29 януари 1959 година от родолюбиви жители на с. Кръстава, общ. 

Велинград обл. Пазарджик. Развитието на читалището до голяма степен зависи и от факта, че винаги 

начело му са заставали образованите и интелигентните хора от населението. На 17. 09. 1974г. 

библиотеката е преместена в новопостроения клуб, който разполага с 3 зали, една от които доста 

голяма с капацитет за над 200 човека. Библиотеката по това време разполага с доста оскъден фонд 

около 2000 броя книги. По същото време са доставени и тенис маса, която вече има, къде да се 

постави, магнетофон също така и дрехи и много други неща необходими за театралната и 

художествената самодейност развиващи се с голям успех по това време и забавляващи и малко и 

голямо в селото. През 1981г. библиотеката се премества от старата сграда на читалището      ( Кино 

салона) в новоизградения младежки дом, който разполага с доста повече зали и по-хубава зала за 

библиотеката. Фонда на библиотеката нараства  до 3 000екземпляра, но много важно е и 

увеличението на периодичните издания. Получават се 3 вестника и 2 списания.Може да се каже, че 

осемдесетте години на двадесети век са златните години в развитието на “НЧ Изгрев-1959“ и 

неговата библиотека. След като Общината прехвърля собствеността на сградата на читалището с 

решение №297/25.11.2010г. на Общински съвет-Велинград и сключен договор между Народно 

читалище”Изгрев” с.Кръстава и Община Велинград за безвъзмездно право на ползване на недвижим 

имот 

№367/15.11.2010г., се отварят нови възможности за развитие на културният живот в село Кръстава. 

Увеличава се и финансирането от държавата. Има един ремонт направен на покрива на сградата през 

2005г. Той е от много важно значение за запазването на книгите в библиотеката. От наемите, които 

получава читалището има по-голяма възможност за реализация на каквито и да е проекти. Позволява 

се на хората да използват безплатен интернет макар и само на един компютър. Има инсталирана 

размножителна техника,която е на разположение на всички жители на селото. Библиотечната 

дейност е главната дейност на читалището в момента, както вече казахме тя претърпява, както 

падения така и върхове. Съвременното състояние на библиотеката е следното. Тя разполага с 5067 

библиотечни единици, като има и абонамент за един общински седмичник и един всекидневник. 

Обновяването на фонда на библиотеката върви малко бавн0, но средствата от читалището се 

разпределят не само за библиотеката. През последните около 5-6 години са закупени много книги, 

като се опитваме да участваме, в колкото се може повече проекти и кампании. Основният проблем на 

читалището за този период са навлизането на новите технологии навсякъде в живота на хората, а 

читалището поради липсата на финансови средства и млади специалисти справящи се добре с тези 

нови технологии, не може да отговори на информационното търсене на населението на селото.  Тук 

може да посочим и една от пречките за това, а именно голямата отдалеченост  на селото и 

неблагоприятните планински условия, спомагащи за трудният достъп до интернет и други иновации. 
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Народно читалище,,Пробуда 1951”с.Пашови                               
 

Народно читалище”Пробуда”с.Пашови е създадено Мастьовото кафене, където в началото се 

помещава библиотеката се оказва тясно за библиотечния шкаф, големия брой книги и любезните 

читатели.Читалищното ръководство,заедно с други обществени организации решават да преместят 

библиотеката  в обществен клуб-кафене.По този начин се създават условия за развиване на по-голяма 

културно просветна дейност.по това време в читалището функционират театрална група и певческа 

група със съпровод на струнни музикални инструменти.Махала Пашово вече е с.Пашово с над 1000 

жители и много образовани и интелигентни млади хора.Заедно с това нарастват интересите им към 

културно-просветни изяви.Построеният младежки дом разполага с няколко зали за различни 

дейности-библиотека,салон и читалня.С решение №85 на Общински съвет Велинград на читалищна 

библиотека с.Пашови се предоставя общински имот-публична собственост ,помещение 50 кв.м. 

находящо се в сградата на ОУ”Иван Вазов” с.Пашови.  

 

Народно читалище”Светлина-1952”с.Света Петка  

С решение на Окр.съд-Пазарджик,с постановление на Министерството на културата  e направeна  

пререгистрация на читалището в с.Св.Петка, която през 2013 год.не знайно защо,по политически или 

лични причини такава не е направена.Това е единствен случай в България.Умишлено или не е 

направен опит за унищожаване на една Културна светиня,съществувала години наред 

,,ЧИТАЛИЩЕТО Е СЪРЦЕТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ.ОБЩИНАТА Е МОЗЪКЪТ,НО 

ЧИТАЛИЩЕТО Е СЪРЦЕТО.АКО СЪРЦЕТО НЕ ФУНКЦИОНИРА,НЯМА КАК ТЪРСИМ 

РАЗВИТИЕ"Народно читалище „Светлина 1952 година с.Света Петка” е независимо и 

самоуправляващо се сдружение от граждани на с.Света Петка , община Велинград, учредено в 

обществена полза от повече от 150 души в края на 1952 година.Мисията на Народно 

читалище „Светлина 1952 година с.Света Петка” е свързана със създаването, опазването и 

разпространението на духовни ценности, развиване на творческите способности и задоволяване на 

културните потребности и интереси на гражданите,  създаване на условия за общуване между хората, 

подпомагане и организиране на културни и стопански инициативи и проекти, развитие на социална и 

образователна дейност и осигуряване на достъп до информация.Народно читалище „Светлина 1952 

година с.Света Петка” е единствено  на територията на селото  и обслужва над 1 500 жители. То е 

ориентирано към работата с деца, ученици и младежи и има за цел тяхното духовно и естетическо 

изграждане, чрез овладяване на различни умения и запознаване с изкуството и културата. 

Читалището  участва в проекти на МК и МО и на различни финансиращи фондации и институции и 

работи в тясно сътрудничество с училища и организации от района и селото.Читалището разполага 

добра материално техническа база,  голяма читалня и библиотека с над 10 000 тома. 

 
      

 Читалищата в Велинград разполагат с добра материална база. В по-голямата си част обаче 

сградният фонд се нуждае от голям обем инвестиции за отстраняване на възникнали във времето 

конструктивни проблеми, прилагане на мерки за енергийна ефективност и модернизиране. От 

осъвременяване се нуждае и техническата база на читалищата. Именно с това са свързани и 

основните проблеми, пред които са изправени читалищата в Община Велинград. Възможности за 
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тяхното решаване ще се търсят чрез привличане на целеви средства по оперативните програми през 

настоящия програмен период.  

Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на читалищата се извършва с 

годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за  бройки субсидирана численост. 

Другите източници на финансиране на читалищата са: субсидия от общинския бюджет,собствени 

приходи,такси,приходи от защитени проекти, спонсорство, 

приходи от наеми,членски внос. С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират 

допълнително над определената субсидия със средства от собствените приходи на общината. 

 

 

 

 

Субсидираната численост за Община Велинград за 2018 г. е общо 33 бройки, разпределени по 

следния начин: 

 НЧ „Отец Паисий 1893“                      -  11,5 бр. /В тези бройки влизат и по 1/2 бройки на 

читалищата в с.Цветино и с.Биркова/. 

 НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1905 г.“            -  6    бр.  

 НЧ „Васил Левски 1904 “                                 -   6    бр.  

 НЧ „Методий Драгинов 1936 “                        -   4    бр. 

 НЧ,,Виделина-1936”с.Грашево                        -   1,5 бр. 

 НЧ,,Изгрев1958”с.Кръстава                             -   2    бр. 

 НЧ,,Пробуда1951”с.Пашови                             -   1    бр. 

 НЧ,,Светлина”с.Св.Петка                                -   1    бр. 

 

 

Сумата на предоставената им субсидия като държавно-делегирани дейности възлиза на 276375 лв. 

при стандарт за една читалищна бройка – 8375 лв. За 2018 г. тези средства бяха разпределени както 

следва: 

 

НЧ”Отец Паисий 1893”                         - 96105лв. 

НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1905 “  - 50142лв. 

НЧ „Васил Левски  1904 “                     - 50142лв. 

НЧ „Методий Драгинов 1936 “             - 33500лв. 

НЧ,,Виделина 1936”с.Грашево              - 12562лв. 

НЧ,,Изгрев1946”с.Кръстава                   - 16750лв. 

НЧ,,Пробуда 1951”с.Пашови                  - 8375лв. 

НЧ,,Светлина ”с.Св.Петка                     - 8375лв. 

През изминалата година читалищата в Община Велинград не получиха допълнителни целеви 

средства от Министерство на културата. 

В изпълнение на Закона за народните читалища, както и на Програмата на Община Велинград за 

развитие на читалищната дейност през 2018 г., приета с Решение на Общински съвет град Велинград, 

тези институции работиха в следните основни насоки и направления: 

 

 

1. Библиотечно-информационна дейност 

 

Това е една от основните дейности за читалищата като културни институции. Чрез нея те се 

включват в националната мрежа от публични библиотеки у нас и съдействат за  развитието на 

обществото, като осигуряват достъп до многобройни и разнообразни сфери на знание, идеи и мнения 

и до информация, реализират концепцията за учене през целия живот, удовлетворяват потребностите 

на отделната личност и създават възможности за нейното развитие. Изпълнявайки тези функции, 

читалищата играят важна роля за развитието на демократичното общество у нас.  
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През 2018 г. библиотечният фонд на читалищата в Община Велинград наброява почти 200 000 

библиотечни документи. Общият брой на читателите възлиза на 1361, а регистрираните посещения в 

читалищните библиотеки са 13 828. Прави впечатление фактът, че сред посетителите преобладават 

читателите в учаща се възраст – ученици и студенти, след които се нареждат хората от третата 

възраст и читателите в активна възраст.  

През изминалата година читалищните библиотеки са предоставили на своите потребители повече от 

2 500 информационни услуги - библиотечно-библиографски услуги, беседи и консултации, както и 

on-line услуги за улесняване на читателските търсения и презаписване чрез facebook, skype, e-mail. В 

медийното пространство те публикуват периодично и информация за значими събития, личности и 

теми. 

През разглеждания период библиотеките при читалищата Община Велинград участваха активно и в 

отбелязването на Международния ден на детската книга, Деня на библиотекаря, както и в 

инициативата на президента на Р България „Чети с мен”, като организираха маратони на четенето, 

представяне на книги, кръгли маси и дискусии. 

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, 

комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените 

библиотеки.Програмата повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогна 

на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.Пет читалища от 

Община Велинград  получиха  компютри, лаптоп и периферни устройства по програмата (1 

мултифункционално устройство, 1 цветен принтер, 1 мултимедия). С тях бяха оборудвани залите 

и се  създадоха читалищни информационни центрове, които се ползват безплатно от 

гражданите.Тези центрове допринесоха за обогатяването на библиотечната дейност и за местното 

развитие по пътя на информационните и глобализационните процеси. 

 

2. Развитие на любителското художествено творчество и на школи и клубове по интереси  

 

Читалищата в Община Велинград са основното място за развитие на любителското творчество. В тях 

съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации. В голямата си част 

това са основно фолклорни състави – танцови и музикални ансамбли, групи за изворен фолклор, 

певчески групи,Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав,театрален 

колектив,групи за стари градски песни. Засилен интерес се наблюдава и към музикалните школи.  

По отношение на възрастовия показател се забелязва тенденцията на основно присъствие на младото 

поколение – предимно деца и младежи в учаща се възраст. Присъствието и участието на хора в 

активна работна възраст се наблюдава основно в танцовите формации, и то предимно фолклорни, а в 

групите за изворен фолклор и стари градски песни са основно хората в пенсионна възраст. 

 

През 2018 г. към читалищата на територията на Община Велинград функционират следните 

колективи: 

 

№ Вид и наименование Брой участници 

НЧ „Отец Паисий - 1893 г.“ 

1. Духов оркестър и мажоретен състав  70 

2. Театрален колектив 15 

3. Вокална школа”Караоке” 16 

4. Градски смесен хор 35 

5. Школа по пиано 10 

   

 ОНЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1905”  

1. Детски фолклорен ансамбъл”Чепинче” 80 

   

2.    Представителен фолкларен ансамбъл”Чепино” 

 мъжка група 10 

 женски народен хор 22 



14  

 танцов състав 16 

 народен оркестър 6 

3. Китара и тамбура 5 

4. Художествена гимнастика 50 

5. Клуб,,Зумба” 30 

6. Клуб за танци,,Рефиит” 
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. НЧ”Васил Левски-1904”  

1. Мъжка фолклорна група 9 

2. ПДЮАНПТ”Здравче-венче” 80 

3. Група за стари градски песни 12 

4. Театрално студио 5 

      НЧ „Пробуда - 1939 г.“ 

1. Група за автентичен фолклор 18 

2. Детски танцов състав 20 

3. Женски танцов състав 12 

4. Коледарска група 7 

 

Всички тези групи и състави имат важно значение не само за развитието на художественото 

любителско творчество в Община Велинград, но и за социализирането и израстването на отделната 

личност, защото се разглеждат в тясна връзка със свободното време на хората, с концепцията за 

неформалното образование и за ученето през целия живот. Безспорен е и техният принос за 

създаването на естествена среда за развитие на културното многообразие и на диалога между 

културите.   

 

3.Опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство 

 

В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен извор на 

идентичност. За съжаление обаче голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, 

обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна 

съществено участие в този процес има активното налагане на глобализираната международна 

култура, свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга - уязвимият характер на това 

наследство, крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в 

момента на изпълнението или при предаване на умението. Ето защо от особено значение е да се 

поддържат и насърчават носителите на това нематериално културно наследство, за да могат те да 

продължат да практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите 

поколения. В този смисъл важно значение има дейността на читалищата, които от една страна са 

форум за общуване между различните поколения, а от друга - реализират конкретни проекти и 

прояви. Особено популярни са възстановките на традиционни обреди и обичаи, свързани с празници 

от народния календар, като Бабинден,  Заговезни и 3-ти март.     

4. Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и услуги 
 

Читалищата участват активно в културния календар на Община Велинград, като предлагат широк 

спектър от културни дейности – изложби, литературни четения и представяне на книги, концерти, 

театрални постановки и чествания и едновременно с това участват в комплексните културни 

програми на Общината, които се реализират както на традиционните места – читалищни, концертни, 

библиотечни, театрални и музейни зали, така и на алтернативните културни пространства – 

площадите на града, открита  сцена в  парк „Двореца“ и хотел ,,Рич” 

През 2018 г. те реализираха следните самостоятелни прояви: 

Концерти  

Спектакли  

Фестивали 

Възстановки на традиционни обреди и обичаи 
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Изложби на детски рисунки  

Изложби на библиотечни документи  

Пленери 

Презентации и представяне на филми  

Викторини, състезания и конкурси  

Представяне на книги  

Чествания 

 

5. Развитие на културния диалог и обмен 

 

В динамичния и глобализиран свят, в който живеем, мобилността има важно значение както за 

отделния изпълнител, така и за развитието на местната култура като цяло. Тя съдейства за 

намирането на нови публики, за усвояването и прилагането на добри практики, за свободното 

движение на идеи и за създаването на нови партньорства и мрежи.  

Участници в общия културен обмен на Община Велинград са и читалищата. През 2018 г. техните 

състави участваха в конкурси, фестивали, събори и надсвирвания в региона и страната и завоюваха 

престижни награди и отличия. 

Читалищата в Община Велинград работят с всички слоеве и групи от населението на града без оглед 

на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

Особено внимание те обръщат на децата и младите хора, а така също и на уязвимите групи сред нас. 

Разширява се и социалният обхват на читалищната дейност, част от която се насочва към 

малцинствените общности, хората с увреждания и др. В изпълнение на своите програми читалищата 

си партнират не само с образователните и културните институти от Велинград и страната, но и с 

МБАЛ, БЧК и сдруженията с неправителствена цел, които работят в областта на социалната 

политика и културата. По този начин читалищата отговарят на съвременните условия, в които 

работят, и на нуждите на местната общност. 

 

 

Анализът на състоянието и дейността на читалищата в Община Велинград показва, че и през 

2018г. те запазиха своето място в обществения и в духовния живот на града и продължиха да 

участват активно в изпълнението на програмните документи на Община Велинград, като 

Програмата за управление 2015 - 2019г.,  и Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. Така те  

съдействат за развитието на гражданското общество и за постигането на нашата обща цел - 

превръщането на Велинград в добро и привлекателно място за живеене и развитие. 

 

ІV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ  

(SWOT- анализ ) 

 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни Възможности 

 

1. От читалищата водят началото си 

всички професионални културни 

институти 

2. Самостоятелна организация, която 

упражнява дейността си без всякаква 

държавна намеса 

3. Гъвкава структура, която има всички 

условия за адаптация към променяща се 

културна, икономическа и социална среда 

– търсене и намиране на нови форми на 

работа, отговарящи на изискванията на 

населението 

 

1. Читалищата като културни организации 

са без аналог в световната културна 

практика 

2. Най-старият културен институт на 

територията на страната и града 

3.Читалищата са самоуправляващи се 

български културно-просветни сдружения 

4. Наличието на добре работеща законова 

база и нормативни документи  

5. Читалищата са определени като 

държавно делегирана дейност с определен 

минимален стандарт за численост и 
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4. Наличие на оптимален брой читалища 

на територията на Община Велинград 

 

 

издръжка, осигуряван от държавния 

бюджет през общинския бюджет 

6. Възможност за финансиране чрез 

защита на проекти по различни програми 

7. Възможности за допълнително 

финансиране със средства от собствени 

приходи на общините 

  

Слаби страни Заплахи 

1. Загубена е връзката с цели слоеве от 

населението на града, което ги прави 

малко ефективни 

2. Липса на достатъчно средства за 

дейност  

3. Неизползвани възможности за 

генериране на собствени приходи 

4.Социализация на деца със СОП в 

подходяща физическа и социална среда 

чрез посещение в библиотеките      

5.ПОДПОМАГАНЕПРОЦЕСАНА: 

ограмотяването на неграмотни 

възрастни;Повишаване грамотността и 

компетенциите им. 

6. Читалищни политики за повишаване на 

грамотността Организиране на читалищни 

инициативи и включване в училищни и 

национални такива, в тази връзка /„Аз вече съм 

грамотен“, “Знам и мога“, „Бъди грамотен“, 

„Голямото малко четене“, тези на МОН: 

Национална седмица на четенето, маратон 

на четенето, приказни герои, ден на книгата, 

подаряване и размяна на книги....../; 

 

1.Сложна обществено-политическа и 

икономическа ситуация 

2. Голяма конкуренция на други културни 

институти (професионални и любителски, 

някои от тях с дублираща дейност ) 

 

 

V. ВИЗИЯ 

 

Народното Читалище е място, отдавна превърнало се в синоним на думата духовност , съхранило  

 повече от век ценности и традиции.Читалищата в Община Велинград - активни граждански 

центрове, съчетаващи традиция с иновативни идеи, и допринасящи за устойчивото развитие на 

общността. Те  са хранилище на човешкото знание и културни постижения на региона, център на 

етичен диалог между поколенията и етническите групи, населяващи града ни и двигател на 

гражданска инициатива за ново качество на живот,  давайки възможност на велинградчани да 

формират онази визия на града, която ни превръща  в модерен просветен и образователен център .                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА 

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ЦЕНТРОВЕ ЗА КУЛТУРА И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- Включване на културните прояви на читалищата в културния календар на Община Велинград 

- Участие на творческите колективи на читалищата  в  културни програми на Община Велинград, 

посветени на национални и официални празници, исторически дати и годишнини,както и  във 

Велинградски празници на културата 

-  Предоставяне на открити сцени за участие на деца таланти – възпитаници на читалищата – в 

културния календар на града 

Иновативни политики на читалищата 
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 -  Намиране на алтернативни източници на финансиране, активизиране на работата с фондации, 

неправителствени организации и бизнесмени. 

 - Реклама на дейностите предлагани в читалището. 

 - По-широко оповестяване на предлаганите от страна на читалищните ръководства, дейности и 

мероприятия, лични срещи с хората, с цел привличане на обществения интерес. 

 - Търсене и насърчаване на интересни инициативи със социална и благотворителна насоченост, 

свързана с определени празнични събития от културния календар. 

 - Организиране на обучителни семинари по теми, свързани с желанията на местното население. 

 - Привличане  на  учениците в селата, където няма училища за  работа през лятото в  дейности, 

осмислящи свободното им време.  

 - Организиране  на  регулярни  срещи между  читалищата за  споделяне  на  добри практики и 

иновативни идеи. 

 - Използване  на  медиите  за  популяризиране  на  дейностите и постиженията  на читалищата.  

 - Изграждане на полезни партньорства. 

 - Ангажиране  на  местното  население  в  съживяването  на  добрата  българска  традиция   за 

дарителска   и благотворителна дейност. 

 Тази  програма  е  стъпка  в  осъществяването  на  насоките за  превръщането  на  читалищата в 

модерни, многопрофилни и многоцелеви центрове за култура и образование на територията на 

Община  Велинград .  Като се  има  предвид   широкия  спектър  от  дейности, които  развиват 

читалищата  и  приноса  им  за  обогатяване  на   цялостния  културен   живот,  Общината   ще 

продължи да ги подкрепя, с цел изграждане на ефективна институционална мрежа с устойчив 

характер.  Читалищата винаги са възприемани като най-разпространената и общодостъпна 

институция, призвана да задоволява културните потребности на населението по места. В него широк 

кръг хора общуват с различни изкуства, занимават се с творчество и се стремят да намерят своята 

художествена и изпълнителска изява. Ярка и отличителна черта на тази институция е колективният 

стил на работа, възпитаването на отделната личност в отговорност,  дисциплина  и  съпричастност.  

Въпреки  своите  различия  по   отношения    на  

големина, характеристика на населението и вътрешна структура, читалищата биват обединени от 

общата им цел да съхранят българската идентичност чрез запазването на уникалността на 

традициите, богатството на песенното творчество, магията на поетичното наследство, красотата на 

багрите на носиите, ритъма на танците, характерните за района занаяти.  Читалищната   дейност  е  

всеобхватна,   но  акцентите   следва    да     бъдат   поставени      на    институционалното    укрепване    

на    читалищата ,    усъвършенстване      механизма на финансиране    и     разширяване   на    

съдържателния    и    социалния      обхват         на   читалищната дейност за   привличане на по-

широк кръг от населението.  Програмата  за   развитие   на  читалищната  дейност  в  Община  

Велинград  за   2019 г.  има отворен характер,  което   означава,  че   може   да  бъде  допълвана   и  

коригирана   в зависимост     от   настъпилите   промени   и   обстоятелства .   Тя  е   реална   и 

изпълнима, което  ще    доведе    до желаните резултати 

 

 

                                         
       

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1893” ВЕЛИНГРАД 

бул. „Хан Аспарух” № 31, тел.: 0359/ 5 27 47, e-mail: opaisii_vg@abv.bg 

mailto:opaisii_vg@abv.bg
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ОТЕЦ 
ПАИСИЙ 1893” ЗА 2017 г. 

 

  ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 
Народно читалище “Отец Паисий – 1893” е самоуправляващо се 

българско културно-просветно сдружение, юридическо лице с нестопанска цел и 

в неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на 

ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо 

самосъзнание. Отношенията на читалището с Общинската управа се 

характеризират с уважение, партньорство при обсъждане на проблемите на 

културата в Общината и взаимодействие при запазване на своята автономия. 

Годишната програма за дейността на Народно читалище „Отец Паисий - 

1893“, гр. Велинград, за 2019 година е изготвена въз основа на Закона за народните 

читалища,    Закона    за    закрила    и    развитие    на    културата    и    е    

съобразена собщинската културна политика, осъществявана на основание на 

съществуващата нормативна уредба и 

            чрез изпълнението на Общинския културен календар. 

Работата на читалището е насочена към местната общност и към 

задоволяване на нейните потребности, свързани  със  създаване  и  разпространяване 

на духовни ценности,запазване  на  местните  обичаи  и  традиции, обогатяване на 

културния живот, социалната  и  образователната  дейност, подобряване на достъпа 

до информация в града. Читалището работи с външни специалисти за запазване 

високото художествено качество на работа и полага усилия за изграждането и 

задържането на местен капацитет от професионалисти. 

                              

 

 Основните цели на читалището са: 
 

 

• Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и  

образователна дейност в гр.Велинград; 

 

 

• Запазване на местните обичаи и традиции; 

 

 

• Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; 

 

 

    Възпитаване и утвърждаване на национално   самосъзнание:  

 

  

   Осигуряване на достъп до информация 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ: 

 

• уреждане и поддържане на  библиотеки,  читални,   фото-, филмо- и 
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видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни 

мрежи; 

 

 

• развнване и подпомагане на  любитслското  художсствсно  творчество ; 

 

 

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

празненства, коицерти чествания и младежки дейности; 

 

 

• събиране и разпространение на знания за родния край; 

 

 

• създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното 

наследство; 

 

 

• предоставяне на компютърни и интернет услуги 

 

 

 

СТРУКТУРА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1893“ 

 

 

 

 

 

   

 

Библиотека: 

 

- Отдел „Възрастни” 

- Отдел „Детски” 

- Отдел „Информационен 

център и изкуство” 

- Книгохранилище 

НЧ „Отец Паисий – 1893” 
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Дейности на структурните единици в Народно читалище ”Отец Паисий- 

1893” 
 

БИБЛИОТЕКА: 

o Обогатяване на библиотечния фонд; 

o Изготвяне на витрини; 

o Организиране и провеждане на беседи послучай значими дати и годишнини; 

o Курсове по компютърна грамотност; 

o ЛЮБИТЕЛСКИ  СЪСТАВИ: 

o Организиране и провеждане на концерти, театрални представления, хорови 

срещи и др.; 

o Участие в национални конкурси и фестивали; 

V. Дейности по месеци: 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА 

Състави при НЧ „Отец Паисий – 1893”: 

- музикална школа и младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев”; 

- смесен хор „Николай Гяуров”; 

- театрална трупа; 

- литературен клуб „Никола Вапцаров”; 

- група за популярни песни „Велина”; 

- вокална група „Караоке”; 

- музикална школа по пиано; 

 

 

ЯНУАРИ                                                                                                                                        21.01.2019 

г. - Ден на родилната помощ /Бабин ден/ 

30.01.2019 г. – в Детски отдел на библиотеката разделяне на  първокласниците с буквара и 

запознаване с читанката 

 

М. ФЕВРУАРИ 

14.02.2019 г. - съвместно с Литературен клуб „Никола Вапцаров” съвместна вечер, посветена на 

любовта и виното 

19.02.2019 г. - Отбелязване годишнина от обесването на В. Левски 

 

М. МАРТ 

01.03.2019 г. - Ден на любителското изкуство 

03.03.2019 г. - Отбелязване на годишнина от Освобождението на България от османско иго 

Любителски състави: 

         -      Театрален състав 

- Смесен хор „Николай Гяуров” 

- ДОМС „Димитър Мечев” 

- Музикална школа – духови инструменти 

- Школа по пиано 

- Вокална група „Велина” 

- Детска вокална група „Караоке” 
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08.03.2019 г. – литературно четене, посветено на Деня на жената 

 

М. АПРИЛ 

01.04.2019 г. - Литературно четене, посветено на Деня на хумора  и сатирата 

22.04.2019 г. – Великденска изложба на велинградски писани яйца – история на традицията, 

запознаване с налични книги и материали, които притежава библиотеката. 

29.04.2019 – 80 годишен юбилей на театрала Христо Семерджиев 

04.2019 г. – театрално представление – гостуващ театър  

М. МАЙ 

06.05.2019 г. - Ден на българската армия 

18.05.2019 г. – хоров концерт, посветен на 100 години от създаването на Смесен градски хор 

„Николай Гяуров“ 

11.05.2019 г. - Литературно четене, посветено на Деня на Св. Св. Кирил и Методий и Деня на 

библиотекаря 

24.05.2019 г. – Ден на славянската писменост и култура 

05.2019 г. - Театрално представление – гостуващ театър 

 

М. ЮНИ 

01.06.2019 г. - Отбелязване Дена на детето 

02.06.2019 г. - Ден на Ботев 

04.06.2019 г. до 09.06.2019 г. - Участие на театралната трупа във фестивала на любителското 

театрално изкуство гр. Каварна 

06.2019 г. - Театрално представление – гостуващ театър 

06.2019 г. - Концерт на школата по пиано по повод приключване на учебната 2018-2019 г. 

06.2019 г. – Годишна продукция на децата от музикалната школа по повод приключване на учебната 

2018-2019 г. 

06.2019 г. – премиера на театралния състав към читалището 

 

М. ЮЛИ 

05-06.07.2019 г. - Парад-дефиле и концерти на Духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев“ 

10.07.2019 г. – литературна среща 

13.07.2019г. – хорова среща 

18-20.07.2019 – Театрална сцена 

07.2019 г. - Театрално представление – гостуващ театър 

 

М. АВГУСТ 

02.08.2019 г. - Отбелязване на Деня на Илинденско-Преображенското въстание 

08.2019 г. - Театрално представление – гостуващ театър 

08.2019 г. – кино панорама 

 

М. СЕПТЕМВРИ 

06.09.2019 г. - Отбелязване Съединението на България 

13.09.2019 г. - Концерт на Смесен градски хор „Николай Гяуров“ и отбелязване годишнина от 

рождението на Николай Гяуров 

22.09.2019 г. - Честване на независимостта на България 

28.09.2019 г. - Представление на театралната трупа  

 

М. ОКТОМВРИ 

01.10.2019 г. - Литературно четене, посветено на Деня на музиката и поезията 

01.10.2019 г. - начало на учебната година за школите към читалището 

10.2019 г. - Театрално представление на театралния състав към читалището 

 

М. НОЕМВРИ 

01.11.2019 г. - Ден, посветен на Народните будители  
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14.11.2019 г. - Концерт на читалищни формации 

11.2019 г. - Театрално представление на театралния състав към читалището 

11.2019 г. - Литературна вечер на клуб „Никола Вапцаров”  

 

М. ДЕКЕМВРИ 

12.2019 г. – провеждане на урок за Елин Пелин, посветен на 70 години от смъртта му – в интернет 

залата 

16.12.2019 г. до 24.12.2019 г. - Коледни и Новогодишни концерти 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО 

 

 Библиотеката е книжовен културно - информационен център, който предоставя равен достъп на 

информация за всички граждани. С оглед удовлетворяване потребностите на читателите, през 2017 

г.е предвидено закупуването на нова литература. Библиотеката има готовност да се включи с 

инициативи към национални кампании, популяризиращи четенето и към тези, работещи за 

повишаване на интереса към българската съвременна литература. 

 

 

 

ПЛАН НА БИБЛИОТЕКАТА 2019 

1.Попълване на електронния каталог с новопостъпили и стари библиотечни документи    2.Завеждане 

на новите и отчисляване на похабените книги                                                        3.Почистване и 

подреждане на фонда на библиотеката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”В.ЛЕВСКИ 1904” 

        Велинград,бул.”Съединение”181,тел/факс:0359/5-16-41, 5-16 

                                  email :  onch_v.levski_velingrad@abv.bg 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

”В.Левски 1904” ЗА 2018 г. 

 

І ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

Народно читалище ,,В.Левски-1904” Велинград е самостоятелна, независима, самоуправляваща се 

обществена организация, която изпълнява функциите на културен институт на територията на гр. 

Велинград. Народно читалище ”В.Левски-1904” не е политическа организация. В неговата дейност 

могат да участват всички граждани без ограничения, възраст, партийна, етническа и религиозна 

принадлежност.Читалището работи в тясно сътрудничество с учебни заведения, културни институти, 

обществени и други организации. Годишната програма за дейността на Народно читалище 

„В.Левски– 1904”-Велинград за 2016 година е изготвена въз основа на Закона за народните 

читалища, Устава  и е съобразена с общинската културна политика, осъществявана на основание на 

съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Общинския културен календар. 

Програмата е ориентирана към развитието и обогатяването на културния живот в общината и 

задоволяването на потребностите на гражданите чрез: 

 

 Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

населеното място;  

 

 Запазване на обичаите и традициите на българсия народ; 

 

 Организиране на  празненства, концерти и чествания на бележити дати; фестивали и др. 

 Развитие и подпомагане на любителското творчество;  

 

 

 

ІІ.  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 поддържане на библиотека, читалня,хранилище 

 

 събиране и разпространяване на знания за родния край 

 

 проучвателска и събирателна дейност /архивиране/ 

 

ПРИОРИТЕТИ  НА НЧ,, В.Левски-1904”-Велинград  
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Културните мероприятия и творчески изяви през 2017г  ще  бъдат  съобразени с 

финансовото състояние на читалището.                         

 Очертава се  наситен с многобройни изяви, участия на наша и чужда сцена творчески 

сезон.                                                                                                                                                                         

Приоритети за 2017г са:                                                                                                  

 

-КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ                                                                                                       

 

 

-ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО                                                                                          

 

 

 -БИБЛИОТЕКА                                                                                                                           

 

 

-ПРОУЧВАТЕЛСКА И СЪБИРАТЕЛНА ДЕЙНОСТ  /АРХИВИРАНЕ/      

  

 

  /Попълва се  архива на читалището с родословни дървета на стари каменски родове, както 

и факти от историята на Каменица и Велинград/.  

Предстои  експониране на  постоянна изложба с дарените предмети ,тъкани, снимки от 

гражданите на Велинград. 

 

 

 

 

І СТРУКТУРА НА НЧ”В.ЛЕВСКИ-1904”-Велинград 
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Дейности на структурните единици в Народно читалище ,,В.Левски-

1904” 

 

1.БИБЛИОТЕКА: 

  - Обогатяване на библиотечния фонд. 

   - Изготвяне на изложби 

   - Организиране и провеждане на конкурс за коледна рисунка   мартенска   

работилница,образователни лектории,обучение/начален курс/ по компютърна грамотност, среща 

с писатели и др. 

 

 

2.ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ: 

  -  ПДЮАНПТ”Здравче-венче”: 

   Подготвителна група /танцьори/ 

   Средна група /танцьори/ 

СТРУКТОРА

На НЧ”В.Левски-1904”-Велинград

БИБЛИОТЕКА

-заемна за възрастни

-детски отдел

-читалня

-книгохранилища /2/

ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ

ПДЮАНПТ”Здравче-венче”

-Група за стари градски песни”Вела”

-Мъжка фолклорна група

-Състав за народни обичаи

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

-проучвателска и събирателна

-издателство

-архивиране
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   Основен състав /танцьори/ 

   Народен хор 

   Оркестър 

       -   Група за стари градски песни „Вела” – 10 певици 

       -  Мъжка фолклорна група – 8 певци 

      -Състав за народни обичаи 

   

3.КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

Дата,място ,час                                   КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                                                     

ПАРТНЬОРИ                                                 

21.01.2019г                         Участие на наши любителски състави в „Бабинден”                   община 

Велинград 

пл.”Н.Гяуров”    

 

 

19.02.19,17.30ч,                 146г от обесването на Левски.                                                           община 

Велинград                           

                                               Поклонение пред паметната плоча, 

                                               Тържествен концерт. 

 

1.03.19,                                Ден на любителското творчество. 

 

 

10.03.19, 19.00ч                „ГАГАНИЦА” – Сирни заговезни 

 пл.”Възраждане”                                                                                                                                                                             

Община Велинград                                                                                                                                                      

Исторически музей 

Клуб на пенсионера 

 

 

16.03.19,17.30ч                  97г от рождението на Вела Пеева.                                            

 община Велинград                                     

                                               Тържествен концерт.                                                                     Исторически 

музей 

м.април,19г                       Творчески лагер на ПДЮАНПТ”Здравче-венче” 

 в базата на УОГС”Г.Аврамов”-Юндола”    

 

 

м.май,19г                            Участие на наши любителски състави в тържествата,            

община Велинград 

пл.”Н.Гяуров”                     посветени на 24 май-Ден на славянската писменост 

                                              и култура.   
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  м.май, 19г.                 30 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ПДЮАНПТ”ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ”                                                                                    

2 000 лв.     

 17.30,Зала№1        

 

 

1.06.,19г.                      Участие на ПДЮАНПТ”Здравче-венче” в тържеството, 

пл.”Н.Гяуров”             посветено на Ден на детето.  

 

8.06.,19г                       VІІ-ми НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРА ГРАДСК  ПЕСЕН                   

 община Велинград                             

 

м.юни                          Участие на наши любителски състави  в регионални,национални 

                                       фестивали и събори.    

 

м.юли,19г.                   Участие на люб. състави във Велинградските празници на културата.    община 

Велинград 

 

 

  м.юли,август                    Участие на наши любителски състави в регионални,национални 

                                              и международни  фестивали и събор 

 

 

 

 

Културният план на Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград  е отворен за предложения и 

допълнения през целия творчески сезон. 

 Приет на заседание  на Читалищното настоятелство 

 

 

 

 

Изготвил: Секретар,Илияна Капсъзова 

Председател:  Никола Делиев 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”Св.Св. Кирил и Методий 1905”гр Велинград  

4600 Велинград  пл.. „Македония” 1, тел.0359/53260, 0885898185 

 e-mail:chitalishte_chepino@abv.bg 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБРАЗЦОВО НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1905” 
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 І ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905”гр. Велинград е 

самостоятелна, независима, самоуправляваща се обществена организация, която изпълнява 

функциите на културен институт на територията на гр.Велинград. ОБРАЗЦОВО НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905” гр. Велинград не е политическа организация. В 

неговата дейност могат да участват всички граждани без ограничения, възраст, партийна, етническа 

и религиозна принадлежност.Читалището работи в тясно сътрудничество с учебни заведения, 

културни институти, обществени и други организации.  

Годишната програма за дейността на  ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”Св.Св. Кирил и 

Методий-1905” гр. Велинград за 2019година е изготвена въз основа на Закона за народните 

читалища, Закона за закрила и развитие на културата и е съобразена с общинската културна 

политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението 

на Общинския културен календар. Програмата е ориентирана към развитието и обогатяването на 

културния живот в общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез: 

 Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

населеното място; 

  

 Запазване на обичаите и традициите на българсия народ; 

 

 Организиране на школи, курсове, празненства, концерти и чествания на бележити дати; 

 Развитие и подпомагане на любителското творчество  

 

ІІ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

 поддържане на библиотека, читалня и компютърна информационна зала; 

 

 събиране и разпространяване на знания за родния край; 

 

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

съответствие с действащото законодателство 

 

III. СТРУКТУРА НА ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905” гр. 

Велинград  
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IV. Дейности на структурните единици в ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”Св.Св. Кирил 

и Методий-1905”гр. Велинград  

 

 

 

1.БИБЛИОТЕКА: 

  - Обогатяване на библиотечния фонд. 

  - Изготвяне на витрини. 

  - Организиране и провеждане на беседи по случай значими дати и годишнини. 

 

2.ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ: 

- Организиране и провеждане на концерти   

- Участие в национални  и международни конкурси и фестивали. 

 

 2.КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

ЯНУАРИ 

-Новогодишно хоро                                            

                                         Дата: 01.01.2019 г. 

                                         Място: пл. „Македония” 

                             Организатор: ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905”  

СТРУКТУРА

на ОНЧ “Св.Св. Кирил и Методий-1905”

БИБЛИОТЕКА

заемна за възрастни;

детски отдел;

читалня и компютърна зала

ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ

Детски  фолклорен  ансамбъл 
"Чепинче";

Театрална школа;

Курсове по китара;

Представителен Фолклорен Ансамбъл 
"Чепино"
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- Ден на родилната помощ                                          

                                        Дата: 21.01.2019 г. 

                                        Място: Община Велинград  

                                        Организатор: Община Велинград 

ФЕВРУАРИ 

 - Ден на Васил Левски – Изложба посветена на  Васил Левски       

                                        Дата:15.02.2019 г. 

                                        Място: Зала №1 на читалището 

                                        Организатор: ОНЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1905” 

МАРТ 
- Ден на любителското изкуство, Национален празник на Р. България 

                                        Дата:  01.03.2019 г. 

                                        Място: Зала №1 на читалището 

                                                     Организатор: ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905” 

 

-Поздравителен концерт по случай деня на жената 

                                       Дата:  08.03.2019 г. 

                                       Място: Пенсионерски клуб 

                                       Организатор:ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905”и Пенсионерски 

клуб в кв. Чепино 

 АПРИЛ 

 -Детски фолклорен фестивал „Клептузки ритми”                                                              
                                         Дата: 20.04.2019 г. 

                                         Място: Зала №1 на читалището 

                                         Организатор: ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905” 

МАЙ 

- Гергьовден  

                                       Дата: 06.05.2019 г. 

                                       Място: пл. „Македония” 

                                       Организатор: ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905” 

- Участие на фестивала в гр. Костандово 

                                       Дата:18.05.2019 г. 

                                       Място:гр. Костандово 

                                      Организатор: Читалище „Просвета-1919” 

-Ден на библиотекаря 

                                      Дата: 22.05.2019 г. 

                                       Място:Библиотека 

                                      Организатор: ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905” 

 - 24 май -Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - концерт                                        

                                       Дата: 24.05.2019 г. 

                                       Място:Пл.„Николай Гяуров” 

                                       Организатор:Община Велинград  

ЮНИ 
- Турне на ПФА „Чепино”-  

-Раздаване дипломите на ученици от ОУ „Неофит Рилски” 

                                     Дата: 15-30.06.2019 г. 

                                     Място: Зала №1 на читалището 

                                     Организатор: ОУ „Неофит Рилски” 

ЮЛИ  

-Ден на Велинград и Велинградски културни празници   

                                     Дата:.07.2019 г. 

                                     Място: Пл.„Николай Гяуров” 

                                     Организатор: Община Велинград 
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-концерт на децата от Музикална школа по тамбура-заключително събитие по 

 проект „Тамбури дрънкат” 

-участие на колективи в „Добринищко лято-2019” 

 СЕПТЕМВРИ 
-Участие на МФГ „Чепинци” на фестивал на „Мъжкото пеене”, гр. Разлог 

                                     Дата:.09.2019 г. 

                                     Място: гр. Разлог 

                                     Организатор: НЧ „15. IX.1903”   и Община Разлог 

 

 

 ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1905” си запазва правото да прави промени на 

мероприятията организирани от читалището!!! 

      

Секретар: И.Пещерски 

 

 

 

 

 

с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, тел.:088686502,e-mail:  art_centerdr@abv.bg 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ”Методий Драгинов 1936” 

 

І ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

Народно читалище ”Методий Драгинов-1936г”е самостоятелна, независима, самоуправляваща се 

обществена организация, която изпълнява функциите на културен институт на територията на село 

Драгиново. Народно читалище ”Методий Драгинов-1936г”не е политическа организация. В неговата 

дейност могат да участват всички граждани без ограничения, възраст, партийна, етническа и 

религиозна принадлежност.Читалището работи в тясно сътрудничество с учебни заведения, 

културни институти, обществени и други организации. Годишната програма за дейността на Народно 

читалище”Методий Драгинов-1936г”– с.Драгиново за 2019година е  изготвена въз основа на Закона 

за народните читалища, Закона за опазване и съхранение на културните ценности и развитие на 

културата и е съобразена с общинската културна политика, осъществявана на основание на 

съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Общинския културен календар. 

Програмата е ориентирана към развитието и обогатяването на културния живот в общината и 

задоволяването на културните и информационни потребностите на гражданите  

I.Приоритети 

- Организиране на различни школи  по любителско творчество и работа със подрастващи и самодейни 

групи в сферата на народното творчестно, музика и изкуство  

  -      Информационно посредничество и административно обслужване на населението. 
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   -     Организиране на обществени мероприятия и празници  

   -      Участие във взимането на решения целящи развитие на местната общност и населеното място. 

   -     Участие в процесите на приобщаване на различните етнически общности. 

    -     Участие  в общински, републикански и международни културни събития с цел културен обмен и   

    сътрудничество 

   -    Участие и   работа в сферата на неправителствения сектор с цел подпомагане и информиране по 

проблеми от икономически ,образователен, културен и социален характер./ реализиране на проектни 

инициативи, партньорство и сътрудничество с публично частния сектор/. 

  -     Поддържане на библиотеки  читални и места за интернет достъп и съвременни информационни 

технологии                                                                                                                                                          

Организиране на школи и курсове в образователния сектор 

 

-  Организиране на срещи с видни общественици, дейци на културата, изкуството и литературата. 

  подържане на музейни сбирки. 

 

- Сътрудничество с местни организации –  

 

- Подобряване на материалната база  

- Партньорство и работа с медии  

 

 

ІІІ. Изпълнение на дейностите 

 

ДАТА 

 

МЯСТО 

 

КУЛТУРНА   

ПРОЯВА 

 

 

ОРГАНИЗАТОР/

И 

 

ЗА 

КОНТАКТИ 

21,01 Велинград, 

Драгиново 

 

Участие в концерт 

 

 

Кметство Драгиново 

Читалище 

Кмет 

секретар 

 

01,03 

 

Читалище 

Драгиново 

Среща на настоящи и 

бивши самодейци- малка 

зала читалище 

 

 

Читалище, 

училище 

 

Председател 

секретар 

 

03,03 

 

Велинград 

 

Участие в концерт 

 

 

 

Община 

 

 

26,03 

 

Площад 

Драгиново 

 

Пролетен празник - 

КЪРЧИБУК 

 

Кметство, 

училище, 

читалище ЦДГ 

 

 

 

 

06,04 

. 

 

читалище 

 

Пролетен празник- 

Благовец 

 

Кметство, 

училище, 

читалище ЦДГ 
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06,05  

читалище 

 

Гергьов ден –

благотворителен концерт 

в помощ на деца в 

неравностойно 

положение  

 

 

Кметство, 

училище, 

читалище ЦДГ 

 

24,05  

Училище 

ЦДГ 

 

24 май 

 

 

Кметство, 

училище, 

читалище ЦДГ 

 

директори 

24.05.  

Площад/сце

на 

ДРАГИНО

ВО 

Изпращане 

АБИТУРЕНТИ 

 

 

Кметство, 

училище, 

читалище ЦДГ 

 

 

директори 

 

24.05 

 

Читалище- 

библиотека 

 

Ден на поезията и 

изкуствата 

 

Кметство, 

училище, 

читалище ЦДГ 

 

 

 

 

01.06 

 

Читалище 
Ден на детето  

Кметство,училище

.читалище,ЦДГ 

 

 

 

Директори 

 

01-20.06 

 

Благоевград 

 

Запис на АУДИО и 

ВИДЕО в БНТ 

 

 

Читалище 

.кметство 

 

секретар 

 

01-30.07 

 

Костандово 

 

Събор-участие 

 

 

 Читалище 

 

 

 

секретар 

 

08. 

Велинград 

 

Културни празници 

 

Читалище.кметств

о 

 

 

секретар 

08. Дорково  

Събор-участие 

 

читалище секретар 

09 Банско  

Събор-участие 

 

Читалище-

кметство 

Секретар 

04.09 Приморско ОРФЕЙ ПЕЕ С МОРЕТО 

 

 

Читалище-

кметство 

секретар 

 

01.01=31.

12 

Читалище-

Библиотека 

 

 

Литературни вечери 

 

Читалище- 

 

Секретар- 

 

15.09. 

 

ДРАГИНО

ВО 

 

Първи учебен ден 

 

Читалище.училищ

е.ЦДГ.-Кметство 

директори 
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19.10 Микрево Малашево пее и танцува Читалище.Кметств

о 

секретар 

20.11 ЧИТАЛИЩ

Е 

ДЕН НА МАЛКИТЕ 

ТАЛАНТИ –Школа по 

тамбура – школа по 

актьорско майсторство-

ШКОЛА по пеене и 

танци 

Читалище.училищ

еЦДГ.к;етствео 

директори 

22.12 ЧИТАЛИЩ

Е 

КОЛЕДНО 

НОВОГОДИШЕН 

КОНЦЕРТ 

 

Читалище.Училищ

е .ЦДГ.К метство 

ДИРЕКТОРИ 

2019  ТУРНЕ НА 

АНСАМБАЛА В 

ЕВРОПА 

 

КМЕТСТВО.Чита

лище 

КМЕТ. 

 

ІV. Обучителни мероприятие и дейности 

№ Вид дейност изпълнител срок 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Школа по народни танци 

Школа по народни инструменти 

Школа по народно пеене 

 

Музикално танцова постановка 

Тематични семинари и консултации с 

експерти 

Хореограф, корепетитор 

Корепетитор 

Главен художествен 

ръководител 

Ансамбъл, ръководители 

експерти 

2018 

  

V. Библиотека 

№. Вид дейности изпълнител срок 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Предоставяне на литература и учебни 

помагала. 

Предоставяне на информация  чрез 

интернет 

Библиографски справки  

Срещи с писатели  

 

Ден на славянската писменост и култура 

Билиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

постоя

нен 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

Викторини и изложби свързани с 

бележити дати 

 

Поддръжка на музейна сбирка 

 

 

 

 

 

Секретар и  аналитичен 

специалист 

 

 

VІ.Информационна и административно обслужване 

№. Вид дейности изпълнител срок 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Извършване на консултаци от правен , 

здравен  и социален характер 

Административно обслужване/ принт, 

набиране на текст, ксерокопиране и др. 

Информационно посредничество 

Център за инф. Услуги 

Консултанти, експерти 

постоянен 

    

 

                                                                                                               

 

 

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Изгрев 1959г” 
ПК 4647 село Кръстава, община Велинград, област Пазарджик тел. 0893363292 е-майл izgrev59@abv.bg 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ   
”ИЗГРЕВ-1959” 

ОСНОВН ПРИОРИТЕТИ 

Народно читалище”Изгрев-1959”-с.Кръстава е самостоятелна, независима, самоуправляваща се 

обществена организация, която изпълнява функциите на културен институт на територията на с. 

Кръстава. Народно читалище ”Изгрев-1959” не е политическа организация. В неговата дейност могат 

да участват всички граждани без ограничения, възраст, партийна, етническа и религиозна 

mailto:izgrev59@abv.bg
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принадлежност. Читалището получава две субсидирани бройки от Министерство на културата. 

Читалището работи в тясно сътрудничество с учебното заведение в селото ОУ “Васил Левски“ ,кмета 

на селото, обществени и други организации. Годишната програма за дейността на Народно 

читалище „Изгрев-1959”-с. Кръстава за 2017 година е изготвена въз основа на Закона за народните 

читалища, Устава  и е съобразена със селската културна политика, осъществявана на основание на 

съществуващата нормативна уредба. Програмата е ориентирана към развитието и обогатяването на 

културния живот в селото и прилежащите към него квартал Асанова и с. Горна Биркова, и 

задоволяването на потребностите на гражданите чрез: 

 

 

 

 Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

населеното място; 

 Запазване на обичаите и традициите на българсия народ; 

 Организиране на  празненства, концерти и чествания на бележити дати; фестивали и 

др. 

 Развитие и подпомагане на любителското творчество;  

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

 поддържане на библиотека 

 събиране и разпространяване на знания за родния край; 

 проучвателска и събирателна дейност  

 организиране на курс за обучение на младите хора свирене на акордеон и тамбура за 

съживяване на някогашния самодеен състав 

 

 

Дейности на структурните единици в Народно читалище  

”Изгрев 1959” 

 

1.БИБЛИОТЕКА: 

 

  - Основната дейност на НЧ „Изгрев-1959г. е свързана с Библиотечно-информационната 

дейност. В библиотеката работи квалифициран библиотекар завършил висше образование 

„Библиотекознание и библиография“ . Организират се посещения на класовете от ОУ „Васил 

Левски“ в библиотеката. Библиотеката има регистрирани 150 редовни читатели. Библиотечният 

фонд ни наброява 5723 библиотечни единици. В библиотеката се предлагат Библиографски 

справки. Има компютър, принтер и скенер, които могат да се ползват от посетителите на 

библиотеката.  

  - Нуждите на библиотеката са свързани с обогатяване на библиотечния фонд.. 
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  - Организиране и провеждане на колективни посещения на класовете от ОУ “Васил Левски“ с 

цел повишаване на интереса на учениците към четенето. 

2. Организиране на игри по шах  

3. Курс по свирене на инструменти  

 

 4. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

Всички мероприятия се извършват съвместно с ОУ “Васил Левски“ и Детската градина към 

училището. 

 

1. 146 г. от ОБЕСВАНЕТО на Васил Левски - 19.02.2019г. Патронен празник на ОУ“Васил Левски“с. 

Кръстава. 

2.Организиране на курс „свирене с тамбура и акордеон“  

3.141г. От ОСВОБОЖДЕНИЕТО България – 3 март 2019г. 

4.Провеждане на изнесени уроци в библиотеката от учителите с помоща на библиотекаря. 

5.Международен ден на ЖЕНАТА – 8 март 2019г. 

 

6.Международен ден на ТРУДА и на работническата СОЛИДАРНОСТ – 1 май 2019г. 

7.Ден на БИБЛИОТЕКАРЯ – 11 май 2019г. 

8.Ден на българската ПРОСВЕТА и КУЛТУРА и на славянската ПИСМЕНОСТ - всенародно 

честване на светите братя КИРИЛ и МЕТОДИЙ 24.05.2019г.  

9.Абитуриентски бал на завършващите основно образование в ОУ“Васил Левски“с. Кръстава. 

10.СЪЕДИНЕНИЕТО на България – 06 септември 2019г. 

11.Тържествено откриване на учебната година – 15 септември 2019г. 

12.Ден на народните БУДИТЕЛИ – 01 ноември 2019г. 

13.Раздаване на подаръците от Дядо Коледа на най-малките в детската градина – 22 декември 2019г 

14.Посрещане на новата година и тържествена томбола – 31 декември 2019г. 

 

     Секретар: Т. Джамбаз 

 

 

Читалище „Пробуда 1951г.”  с. Пашови, Община Велинград 
 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„Пробуда 1951г.”  с. Пашови 
    

 
На основание Закона на Народните читалища и последните промени в ДВ 42/05.06.2009г. 

Читалището е регистрирано  от окръжен съд гр. Пазарджик Читалищната дейност се развива в две 

основни дейности – библиотечна и художествена самодейност. Библиотеката 

към читалището обслужва 226 ученика до VІІІ клас и жителите на селото състоящо се от 876 жители. 

Развитието на художествената самодейност  се осъществява предимно от детско – юношеска група, 

от местните момичета и момчета с худ. ръководител Юсуф Моллов. 

        Читалището също така подържа и развива художествена самодейност, съвместно с детско – 

юношеска група, както споменахме,че тя е създадена от местни момчета и момичета с художествен 

ръководител Юсуф Моллов – учител по пеене в местното училище. С групата отбелязваме (като 

участваме) местни тържества и обичай. Също така традиционно участваме в регионални събори, при 
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наличие на художествени програми .За периода на предстоящата 2017г. е планувано участие в 

традиционния събор в с. Костандово, отбелязване на деня 24 май деня на българската писменост и 

култура с богата художествена програма. Участие и съдействие  при провеждане на абитуриентския 

бал на завършващите зрелостници.Плануваме отбелязването на деня на народния будител с 

разнообразна подготовка и с участието на детско – юношеската група с богата художествена 

програма.Плануваме усъвършенстване и обновление на мултимедийния кабинет в местното 

училище. 

По отношение на художествената дейност  също така се надяваме на помощта на местни бизнесмени 

, местните управленчески структури (кметство, училище , читалище), а също така и на подкрепа от 

общината. 

Една от целите на читалището е усъвършенстване и развитие на съвместната дейност на 

институциите в селото с общата цел по добра информираност  и осведоменост на жителите на 

населеното място в което живеем. 

 Като основна дейност към читалището е дейността на библиотеката. С наличния библиотечен фонд 

4982 бр. тома – художествена, детско – юношеска , ученическо- спомагателна литература , 

справочници и  енциклопедии се стремим да задоволим  нуждите на нашите читатели.Имаме планова 

посещаемост на отделни класове  за занимания в определени дни на годината , както и 

самостоятелни посещения на ученици и читатели към библиотеката. Също така имаме необходимост 

от нова спомагателно – ученическа литература към библиотечния фонд. 

През 2008г. се взе решение съвместно с кмета на селото, директора на училището и ръководството на 

читалището помещението на библиотеката да бъде преместено в сградата на старото крило на 

училището. Това беше предложено  и одобрено от ОС на община Велинград. С това нещо се увеличи 

броя на читателите и ефективността от ползваната литературна и читателска дейност. Във връзка със 

сегашното състояние на помещението , нуждаещото се освежаване и разширение ( да се образува 

читалня). Читалищното настоятелство    със съдействието на община Велинград кандидатства по 

програмите за развитие на селскостопанските райони по мярка 322 за ремонт на читалищата, също 

така ние винаги сме ползвали, чрез „експерта в дирекция ОКВ”  на община Велинград , 

консултативна , методична помощи от общ. Велинград.Тази година се надяваме да ни бъде 

помогнато и с материална помощ за обновяване на материалната и базовата част на читалището. 

По отношение на читателската дейност и методичната част  на читалището ползваме помощ от  

Консултантски информационен център „Читалища” гр. Пазарджик  и регионална библиотека „Н. 

Фурнаджиев” гр. Пазарджик. 

Читалището участва  и при създаването на мултимедиен кабинет   в местното училище  със своя 

наличен инструментален инвентар. 

 

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

Дейността на НЧ “Пробуда“1951г. Се състои от библиотечна дейност и художествена самодейност. 

С богата художествена програма отбелязваме забележителни дати и местни обичаи. Плануваните 

мероприятия са: 

-21.02.2019г.-международен ден на майчиния език 

-11.05.2019г.-ден на библиотекаря 

-24.05.2019г.-ден на българската просвета и култура и славянската писменост 

-01.11.2019г.-ден на народния будител 

Като основна дейността Читалището е дейността на библиотеката.С наличен библиотечен фонд 

4982бр. Тома художествена детско Юношеска ученическа спомагателна литература справочници и 

енциклопедии се стремим да задоволим нуждите на нашите читатели.По отношение на читателската 

дейност и методичната част ма Читалището ползваме помощ от КИНЦ консултанско - 

информационен център Читалища и регионална библиотека Н.Фурнаджиев  както и консултации на 

специалисти от община Велинград,най вече в лицето на г-жа Гешева. 

  

Съставил:Биб.Секретар /М.Мастев/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА-1946” 

с. Грашево, Община Велинград 

mail. Chvidelina1grashevo@dbv.bg 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ   

„Виделина – 1946” 

за 2019 
НЧ”Виделина 1946” е второ по значение огнище на култура и образование в селото. Вече 70 

години читалището пръска светлина, буди съзнанието и издига културата му, създава възможност за 

изява на таланти в музикалното изкуство. 

Читалището е дом за всички, място за  единство на поколенията.То е призвано да допринася в още 

по- голяма степен за духовното развитие на селището и личността за цялостното обновление на 

обществото. Основни дейности на нашето читалище са:                                                   

Организационно и финансово укрепване на читалището,библиотечна  дейност  и културно масова 

дейност. 

1.Организационно и финансово укрепване на читалището. 

-Читалището като единствен културен институт в селото да поеме отговорността да задоволява 

културните потребности на жителите, както и да разнообразява и осмисля свободното им време. 

2.Редовно  посещаване на семинарите, които се организират, за по- добро управление и развитие на 

читалищната дейност. 

3.Читалищното настоятелство да разшири и установи по- добри взаимоотношения с местния бизнес 

и бизнесмени от Велинградска община, както и с фирмите към горските стопанства, където работят 

много жители на селото. 

Да продължи сътрудничеството на читалището  с кметството, ЦДГ „Кокиче”,ОУ”Васил Левски”, 

Община Велинград, Както и читалищата от Велинградски регион. 

4.Читалищното ръководство да изработи програми за участие с проекти към различни фондации. 

5. Да се преразгледат и обсъдят договорите на наемателите , като се потърси съдействието на 

общината и се подобри  работата в читалището, като с наемите подпомагаме кръжоците, да се 

направи зала за тихи игри. 

 Библиотечна  дейност 

1.Продължаване работата за обогатяване и актуализиране  на библиотечния фонд  с нова литература, 

чрез  изготвяне на проекти и подпомагане от спонсори. 

2.Да поддържа и използва ИКТ техниката за привличане на повече потребители. 

3.Чрез електронните услуги да продължим да провеждаме интервюта за работа както у нас, така и в  

чужбина потребителите  да оформят и изпращат необходимите документи до съответните инстанции. 

Учащите да подготвят изпитите си. Да проверяват  здравните и социални оси4горовки и др. 

4.Обогатяване и разнообразяване на нашето ежедневие с научаване на нови неща чрез интернет 

услугите на библиотеката. 

5..Да се подобри работата с учениците и книгообслужването по домовете. 

6.Да продължи организирането на изложби с нови книги. 

7.Да се организира през годината читателска конференция, обсъждане на книга, среща с автор. 

 

mailto:Chvidelina1grashevo@dbv.bg
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Културно- масова дейност. 

 

М.януари Ден на родилната помощ / 21.01.2019/ 

М. февруари Отбелязване годишнина от обесването на  Левски / 19.02.2019/ 

М.март Баба Марта в ЦДГ”Кокиче” /01.03.2019/ 

М. април Викторина и литературно четене, посветено на Деня на хумора 

М. май Ден на библиотекаря, Литературна  програма – 11.05.2019. 

             Ден на славянската писменост и култура 

М. юни Отбелязване  Ден на детето – 01.06.2019 

М. юли Участие на  фолклорната група във Велинградските  празници на културата. 

М. август   Участие на фолклорната група в регионални събори. 

М.септември Откриване на  учебната година – поздравителен концерт от фолклорната група. 

М. октомври   Откриване на Новият творчески сезон. 

                        Вечер на любовната лирика 

М. ноември  Вечер посветена на народните будители. 

М. декември Коледни и новогодишни тържества. 

 

Изготвил: Секретар/ Горица Моллова/ 

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Светлина-1952”  

 ПК 4620 село Света Петка, община Велинград, област Пазарджик тел. 0894544091е- майл svetlina_1952@abv.bg 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

,,СВЕТЛИНА 1952”- СВЕТА ПЕТКА 

 

 I.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

Народно читалище”Светлина-1952”-с.Света Петка е самостоятелна, независима, самоуправляваща се 

обществена организация, която изпълнява функциите на културен институт на територията на 

с.Света Петка . Народно читалище ”Светлина-1952” не е политическа организация. В неговата 

дейност могат да участват всички граждани без ограничения, възраст, партийна, етническа и 

религиозна принадлежност.Читалището работи в тясно сътрудничество с учебното заведение в 

селото СУ “Христо Смирненски“ ,кмета на селото, обществени и други организации. Годишната 

програма за дейността на Народно читалище „Светлина-1952”-с. Света Петка за 2019 година е 

изготвена въз основа на Закона за народните читалища, Устава  и е съобразена със селската културна 

политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба. Програмата е 

ориентирана към развитието и обогатяването на културния живот в селото и прилежащите към него 

села Всемирци с. Долна Дъбева и Алендарова, и задоволяването на потребностите на гражданите 

чрез: 

 Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

населеното място;  

 Запазване на обичаите и традициите на българсия народ; 

 Организиране на  празненства, концерти и чествания на бележити дати; фестивали и 

др. 
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 Развитие и подпомагане на любителското творчество;  

 

ІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

 поддържане на библиотека 

 събиране и разпространяване на знания за родния край; 

 проучвателска и събирателна дейност  

 организиране на курс за обучение на младите хора свирене на акордеон и тамбура за 

съживяване на някогашния самодеен състав 

 

ІІІ. Дейности на структурните единици в Народно читалище ”Светлина-1952” 

1.БИБЛИОТЕКА: 

  - Основната дейност на НЧ „Светлина-1952г.е свързана с Библиотечно-информационната 

дейност. В библиотеката работи квалифициран библиотекар завършил висше образование 

„Библиотекознание и библиография“ . Организират се посещения на класовете от СУ „Христо 

Смирненски“ в библиотеката. Библиотеката има регистрирани 145 редовни читатели. 

Библиотечният фонд ни наброява 6000библиотечни единици. В библиотеката се предлагат 

Библиографски справки. Има компютър, принтер и скенер, които могат да се ползват от 

посетителите на библиотеката.  

  - Нуждите на библиотеката са свързани с обогатяване на библиотечния фонд.. 

  - Организиране и провеждане на колективни посещения на класовете от СУ “Христо 

Смирненски“ с цел повишаване на интереса на учениците към четенето. 

2. Организиране на игри по шах  

3. Курс по свирене на инструменти  

 

  4. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

Всички мероприятия се извършват съвместно с СУ “Христо Смирненски “ и Детската градина. 

1.145г. от ОБЕСВАНЕТО на Васил Левски - 19.02.2019г.  

2.Организиране на курс „свирене с тамбура и акордеон“  

3.140г. От ОСВОБОЖДЕНИЕТО България – 3 март 2019г. 

4.Провеждане на изнесени уроци в библиотеката от учителите с помощта на библиотекаря. 

5.Международен ден на ЖЕНАТА – 8 март 2019г. 

6.Международен ден на ТРУДА и на работническата СОЛИДАРНОСТ – 1 май 2019г. 

7.Ден на БИБЛИОТЕКАРЯ – 11 май 2019г. 

8.Ден на българската ПРОСВЕТА и КУЛТУРА и на славянската ПИСМЕНОСТ - всенародно 

честване на светите братя КИРИЛ и МЕТОДИЙ 24.05.2019г. 

9.Абитуриентски бал на завършващите основно и средно образование в СУ“Христо 

Смирненски“с.Света Петка. 

10.СЪЕДИНЕНИЕТО на България – 06 септември 2019г. 

11.Тържествено откриване на учебната година – 15 септември 2019г. 

12.Ден на народните БУДИТЕЛИ – 01 ноември 2019г. 

13.Раздаване на подаръците от Дядо Коледа на най-малките в детската градина – 22 декември 2019г 

14.Посрещане на новата година и тържествена томбола – 31 декември 2019г. 
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Културен календарен план за 2019г.,приет на заседание на ЧН с Протокол№5/05.ХI.2017г./ 

  Секретар: М. Двояков 

 

Народно  Читалище винаги е запазвало автентичният  си вид, и  именно тази уникална 

автентичност го е запазила  до днес. Вдъхновени от непреклонния   дух и благородство на неговите 

създатели, превърнали се в еталон за родолюбие, ние техните потомци с увереност продължаваме  да 

пишем  достолепната история на Велинград, пазейки живи въглените на духовността, на таланта и 

просперитета, на древната ни култура. Най-важното послание, което те са ни оставили е, че е силен 

този народ, който е просветен и образован.В динамиката на днешния ден, следвайки примера на 

предците ни, заедно ще пренесем в бъдещето уникалността на нашата национална идентичност. 

Само с Читалище и Училище може да се пише история! 

 

 
Утвърдил: Д-р Костадин Коев 
              Кмет на Община Велинград 
 
 
 

Съгласувал: 
Исмаил Моллов   

             /заместник  кмет/ 

 
Изготвил: 

Илияна Гешева          

    /ст.експерт отдел ,,ХСД’’/ 

 


