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Думата читалище е една от думите от санскрит с пълно покритие на звучене и 

значение в съвременния български език: cit (чит)–отбелязване, разбиране, 

знаене;(сравни чета, читател, читалище, учител).В българския тълковен речник 

читалището е определено като: 

,,1. Културна институция за разпространяване на знания и култура, особено активна 

през Възраждането. 

,,2. Сграда, в която се помещава такава институция. В читалището има библиотека, 

театрален салон, зала за репетиции.” 

Дефиницията на Читалище в Уикипедия e: “Читалището е типична за България 

обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и 

самодейност.” 

Появата на читалището през 50-те години на 19 век е белег за модерност на 

българските общности, които търсят форма на доброволно гражданско сдружаване, 

още преди освобождението 1978 г.По това време църковните настоятелства са 

единственият израз на подобно гражданско организиране. През годините те биват 

натоварвани с разнообразни роли и задължения за съхраняване и развитие на духовни, 

образователни,  културни и благотворителни дейности. 

Читалищата са традиционна и характерна българска културна организация, която се 

заражда през Възраждането, преминава през всички промени на обществото 

ни,съхранена e и се развива според потребностите на различните времеви периоди и 

общности в страната. Читалищата са обществена организация, която е отворена за 

всички членове на общността и се характеризира с общодостъпността на дейностите си. 

Читалищата притежават характеристики, които ги правят уникални и незаменими. 

Това са единствените исторически и общностно вкоренени местни организации с 

национално покритие в почти всяко населено място. Териториалният принцип на 

функциониране прави читалището незаменимо за живота на местната общност във 

всяка точка на страната.Една от най-силните  характеристики е неговата 

институционална устойчивост, основаваща се на наличието на специален закон, който 

урежда правния  статут и гарантира държавна подкрепа и финансиране. Това осигурява 

минимума на съществуване на читалищата и е добра предпоставка за надграждане на 

тяхната функционалност. Безспорно преимущество на читалищата във Велинград е 

наличието на сграден фонд и значителни материални активи Независимо от остарелите 

архитектурни решения, читалищните сгради предоставят уникални по рода си 

пространства за достъп до култура - театрални салони,оборудвани със сценична 

техника, реквизит, гримьорни, репетиционни, камерни салони. Обособените 

пространства за читалищните библиотеки са ресурс за формиране на съвременни места 

за достъп до съвременен тип знание и информация,чрез актуални средства. Останалите 

пространства са оформени спрямо многофункционалността на читалищата към дадения 

момент.Читалища разполагат със съвременни технически средства-озвучителна 

техника, копирни машини, мултимедии.Те разполагат със зали, предоставящи 

обществен достъп до компютри и Интернет (Проект „Читалища”, програма „Глобални 

библиотеки”, Евро фондове). Най-устойчивият ресурс на читалищата в Община 

Велинград е безспорно човешкият. Всяко едно от тях има постоянно ангажирани лица, 

като броя им варира в зависимост от големината на населеното място и мащабите на 

читалищната дейност. Освен персонал, в читалищните дейности са ангажирани и голям 

брой хоноровани професионалисти -художествени ръководители, преподаватели, 

музиканти, хореографи, консултанти, творци. Големият брой регистрирани читалищни 

членове е индикатор за подкрепата, на която все още те се радват в града и в селата . 

Тази подкрепа е израз на легитимност, доверие (за което има исторически и 
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поколенчески основания), на родова памет, която носи позитивно разбиране и 

подкрепа, което само по себе си е ресурс с огромен потенциал.Всичко това създава 

условия за естествена „доброволческа среда”. Читалището е свързано с кръг хора, 

които са “естествено” готови да поемат обществени ангажименти и да предоставят 

безвъзмездно уменията и труда си. Безспорно предимство в полза на демократичния и 

отворен характер на читалището е неговото самоуправление, заложено в законовата му 

уредба.Съгласно ЗНЧ в дейността на читалищата могат да участват всички пълнолетни 

дееспособни физически лица, без оглед на пол, политически и религиозни възгледи и 

етническо самосъзнание, което създава предпоставки за разгръщане на потенциала му 

за приобщаване на нови общностни/ целеви групи.Една от най-силните характеристики 

на читалищата в Община Велинград е техния средищен характер. На много места, 

особено в  селата в общината, то е единствената културна, образователна и 

информационна организация, което го превръща в естествен център за развитие. В 

общественото съзнание, читалището е „мястото” на общността-неутрална територия, 

достъпна за всеки. То е естествено място за срещи, дискусии, дебати, публични 

обсъждания, освободено от институционални зависимости. Читалището в Община 

Велинград е най-близката организация до местния контекст и всекидневно се докосва 

до непосредствените проблеми и потребности на местните хора. Връзката „местна 

общност –читалище”може да бъде сведена до няколко основни типа взаимодействие с 

огромен потенциал за развитие, като читалището може да играе ключова роля по 

отношение на представителство, посредничество, информиране, образоване, 

обединение, сближаване на различия, подкрепа и взаимопомощ .                                                                                                                                               

На територията на Община Велинград съществува изградена мрежа от 9 читалища  

 Народно читалище „Отец Паисий - 1893 г.“ 

 Народно читалище „Васил Левски - 1904 г.“ 

 Образцово Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” - 1905 г.“   

 Народно читалище „Методий Драгинов-1946 г.“ 

 Народно читалище”Виделина-1946” 

 Народно читалище”Пробуда” 

 Народно читалище „Изгрев” 

 Народно читалище с.Бирково 

 Народно читалище с.Цветино 

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. 

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

Велинград за развитие на читалищната дейност през 2016 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. През 2016 г. 
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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, 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 глобализационни процеси. 

 

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

интереси  

Читалищата в Община Велинград са основното място за развитие на любителско- то 

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 2016 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  29 

2. Театрален колектив 15 

3. Вокална школа”Караоке” 7 

4. Градски смесен хор 27 

5. Школа по пиано 6 

ОНЧ ”Св.Св.Кирил и Методий-1905” 28 

6 Детски фолклорен ансамбъл”Чепинче” 60 
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7 Детска театрална школа 20 

8          Представителен фолкларен ансамбъл”Чепино” 

 

9 мъжка група 12 

10 женски народен хор 21 

11 танцов състав 18 

12 народен оркестър 6 

13. Школа по китара 6 

НЧ ”Васил Левски-1904” 16 

14 Автентичен състав за обичаи 10 

15 ПДЮАНПТ”Здравче-венче”  

16 подготвителна група-танцьори 30 

17 среден състав-танцьори 30 

18.      основен състав-танцьори                                                              25 

19 народен хор 18 

20 народен оркестър 4 

21 Група за стари градски песни 10 

НЧ ”Методий Драгинов-1936”  

 Ансамбъл за автентичен фолклор 30 

 
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 не формалното 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 общности. Съществен е приноса на народните чиалища за 

съхранение иразвитие на духовните ценности,  за ефективна културна дейност и за развитие  на 

населените места Активно е взаимодействието на общината с народните читалища,  

които участват във всички  общински културни прояви.  Те представят своята дейност 

и културни продукти на национални и международни фестивали и популяризират 

културните традиции на Община Велинград.Читалищата участват активно в културния 

календар на общината, 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  

 

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 
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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 и Заговезни.     

 

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 2016 г. те реализираха следните самостоятелни прояви: 

Концерти  

Спектакли  

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 2016 

г. техните състави участваха в общо 23 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. 

 

Първият Закон за народните читалища е приет през 1927 г.Според него целта на 

читалищата е „да будят у гражданите интерес към четене и да способстват за тяхното 

научно, нравствено и естетическо развитие" 
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От края на 1996 г. е приетия Закон за народните читалища, действащ и понастоящем, 

според който българските народни читалища са традиционни самоуправляващи се 

български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и 

държавни културно-просветни задачи. Народни читалища в Община Велинград са 

регистрирани по закона за народните читалища, като юридически лица с нестопанска 

цел, за да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със: 

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

населеното място, където осъществяват дейността си; 

- 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. 

Основните дейности на читалищата в Община Велинград са заложени в Закона за 

народните читалища(чл.3,ал. 2) и включват: 

- 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; 

- извършване и на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на основните 

им функции, с изключение на използването на читалищните сгради за хазартни игри и 

нощни заведения,клубове с политически цели, за обсебването им от религиозни секти и 

други дейности, противоречащи на добрите нрави, националното самосъзнание и 

традиции. 

Източниците, от които читалищата в Община Велинград набират средства за изпълнение 

на дейностите по планираната годишна програма, са регламентирани с чл. 21 от ЗНЧ. 

Те са членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидия от 

държавния и общинските бюджети, наеми от движимо и недвижимо 

имущество,дарения и завещания; други приходи, които най-често са финансиране от 

проекти.Една от делегираните дейности, определена от Закона за държавния бюджет на 

Република България към общините, е дейност „Култура“. Като дейност „държавна 

отговорност“, за която е разработен стандарт за субсидия, се включват средства за 

заплати, осигурителни вноски, веществени разходи и за културно-просветна дейност, 

полагащи се на един читалищен служител (субсидирана бройка). Общината предвижда 

в бюджетите си тези средства под формата на субсидия за организации с нестопанска 

цел, и то само за тези читалища, които са регистрирани в съда и са вписани в регистъра 

на Министерството на културата съгласно изискванията на чл.9, ал.1 и чл.10,ал.2 от 

Закона за народните читалища.Информацията за субсидираната численост в 

читалищата се представя в Министерство на културата от съответната община по 

предложение на кмета и главния финансисти се гласува на годишна база с решение на 

общинския съвет. 

При съставянето на общинските бюджети размерът на заделените бюджетни кредити за 

финансиране на дейностите „държавна отговорност“, каквато е и дейност 

„Читалища“,не може да бъде по-нисък от определения по Закона за държавния бюджет 
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на Република България, независимо от това дали междувременно през годината 

съответната дейност е закрита 

На основание чл.22 от Закона за народните читалища, предложенията и 

разпределението на предвидените средства в бюджета на общината за дейност 

„Читалища“, е извършено от комисия, назначена със заповед на кмета на общината и 

съставена от представител на съответната община и всяко читалище на територията на 

общината, при съобразяване с критериите и показателите, утвърдени от Министъра на 

културата в съответствие с Механизма за разпределение на годишната общинска 

субсидия за читалищата. За взетото с мнозинство от членовете на комисията решение е 

подписан протокол за броя на служителите в отделните читалища и за размера на 

разпределените средства. То е предоставено за изпълнение на съответните органи на 

общината.Читалищата от своя страна, на основание чл.26, ал.2 от Закона за народните 

читалища, в срок са представили на общината, отчет за изразходваните бюджетни 

средства, предоставени им под формата  на субсидия за организации с нестопанска цел. 

Субсидираната численост за Община Велинград за 2016 г. е общо 33 бройки, 

разпределени по следния начин: 

 

 

 НЧ „Отец Паисий - 1893 г.“                      -  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 г.“                     -   6    бр.  

 НЧ „Методий Драгинов - 1936 г.“            -   4    бр. 

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

 НЧ”Изгрев-„с.Кръстава                             -   2    бр. 

 НЧ”Пробуда-„с.Пашови                             -   1    бр. 

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

 

Сумата на предоставената им субсидия като държавно-делегирани дейности възлиза на 

233640 лв. при стандарт за една читалищна бройка – 7080 лв. За 2016 г. тези средства 

бяха разпределени както следва: 

 

НЧ”Отец Паисий-1893”                              - 81420лв. 

 

НЧ „Св.Св.Кирил и Методий - 1905 г.“  - 42480лв. 

 

НЧ „Васил Левски - 1904 г.“                      - 42480лв. 

 

НЧ „Методий Драгинов - 1936 г.“             - 28320лв. 

 

НЧ”Виделина-1936г.”с.Грашево               - 10620лв. 

 

НЧ”Изгрев-„с.Кръстава                              - 14160лв. 

 

НЧ”Пробуда-„с.Пашови                              - 7080лв. 

 

НЧ”Светлина-„с.Св.Петка                         - 7080лв. 

През изминалата година читалищата в Община Велинград не получиха допълнителни 

целеви средства от Министерство на културата. 
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Народно читалище “Отец Паисий – 1893 г.” 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. Сградата на читалището е паметник на културата от 

местно значение – собственост на читалище „Отец Паисий – 1893” 

 

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.26 АЛ.2 И ЗА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СЕДСТВА ЗА 2016г 

През 2016 г. основната дейност на читалището – художествено-творческата се 

осъществява съгласно заложените в Календарния план мероприятия. През изминалата 

година читалището участва в общински, областни и международни събития. 

Като по-значими прояви могат да бъдат отбелязани: 

 По традиция в навечерието на 3-ти март – Национален празник на България, 

Младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев” взе участие във 

възпоменателното тържество в кв. Каменица, а след това и на официалното 

честване на централния площад на 3-ти март; 

 Премиера на „Криворазбраната цивилизация” на театралната група към 

читалището през месец май; 

 Участие на Младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев” в 

отбелязването на празника 24-ти май; 

 Участие на смесен хор „Николай Гяуров” в XIII-я Международен фестивал на 

православната музика - Поморие, и отличаване на диригента Момчил Томов с 

грамота - 10-14.06.2016; 

 Отбелязване на 15 години от основаването на Вокална група „Велина” с 

юбилеен концерт през месец юни; 

 Традиционна годишна продукция на школата по пиано с ръководител Стоянка 

Енчева в края на месец юни; 

 Участие на Младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев” в 

концерт в гр. Мездра в края на месец юни; 

 Участие на Младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев” в 

отбелязване Деня на Велинград; 

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-325278627575996/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-325278627575996/
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 Участие на Младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев” в 

Културните празници на Велинград през месец юли; 

 Литературна среща с участието на литературен клуб “Никола Вапцаров” към 

читалището в рамките на велинградските културни тържества; 

 Премиера на новата книга  на Невена Андонова, дългогодишен член на 

литературен клуб “Никола Вапцаров” към читалището, в рамките на 

велинградските културни тържества; 

 Участие на театралния състав в театралната сцена в рамките на велинградските 

културни тържества; 

 Участие на Духов оркестър с мажоретен състав "Димитър Мечев" към читалище 

"Отец Паисий - 1893" в Международния фестивал за духова музика и мажоретни 

състави в гр. Питещи, Румъния, през месец август; 

 Участие на Духов оркестър с мажоретен състав "Димитър Мечев" към читалище 

"Отец Паисий - 1893" в Дефилир на духовата музика, гр. Ботевград, през месец 

октомври; 

 Осъществяване на хорова среща, посветена на Деня на народните будители, с 

гостуващ академичен смесен хор “Сияние” при НЧ “Райко Алексиев – 1947”, гр. 

София, през месец ноември; 

 Отбелязване на 110 години от създаването на театралната формация към 

читалището в края на месец ноември с премиера на професионален филм, 

посветен на годишнината; 

 Традиционен Коледен концерт с участието на формациите към читалището през 

месец декември; 

Целогодишно театралната сцена към читалището дава пространство на 

различни културни събития – пътуващо кино, гостуващи театри, благотворителни 

концерти.Художествените ръководители към читалището активно следят 

мероприятията с конкурсен характер от общината и страната и осигуряват на 

възпитаниците си възможност за участие. 

 

    Председател:…………./Цветан Котев 
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Библиотека при НЧ „Отец Паисий – 1893“, гр. Велинград 

 

 Библиотека..........................Христина Ненова 

 Основни показатели Отчет 2016 

1.  Библиотечен фонд 53 543 

2.  Набавени библиотечни документи 352 

3.  Абонирани периодични издания 

 
1 

4.  Отчислени библиотечни документи 58 

5.  Заети библиотечни документи 15 478 

6.  Читатели - общ брой 878 

6.1 От тях до 14 год. 406 

7.  Посещения 7 266 

8.  

Справочно-библиографски и информационни 

дейности 

44 

9.  Устни справки 40 

10.  Електронни справки 4 

11.  
Витрини 20 

12.  Инвентаризация  не 

13.  
Други дейности беседи 

4 

 

Дарения за 2016 г. настойност 1750,08 лв. 

Закупена литератураот собствени източници683,65 лв. 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД   се 

намира на  бул. „Съединение“181,кв.Каменица- 31 октомври 1904г.Обща площ на 

читалището 1 050 кв.м. Сградата разполага с три зала,репетиционна,кабинети.В 

читалището се помещава най-голямата библиотека на територията на Община 

Велинград с фонд 41 514 единици,посещения 3020 и потребители 435 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.                                                          
Днес, 110 години от създаване на читалище „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. 

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.26 АЛ.2 И ЗА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СЕДСТВА ЗА 2016г 

Културните събития през изминалата 2016г. бяха организирани и осъществени 

съгласно приетият културен календарен план и програма за развитие на читалищната 

дейност ,приети  на  заседание на Читалищното настоятелство и представени в община 

Велинград.                                                                                                                              

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:                                                                                                                                   

І. КУЛТУРНА  /Творческият сезон се откри официално на 1.Х.2015г/                                               
1. ТЕМАТИЧНИ ВЕЧЕРИ:                                                                                                                  

-  м. ХІІ.   -  Коледен  концерт  с  участието на  наши  любителски  състави и  Коледна 

дискотека за децата от „Здравче-венче”.                                                                                    

- м.02.16     -  Тържествена   вечер,  посветена  на  143г   от  обесването   на       Левски. 

Освещаване на икона Света Богородица, нарисувана от художника Заварин Веселинов 

и дарена от сем.Веселинови.                                                                                                           

- м.03.16     Честване  празника   Сирни  Заговезни – „Гаганица”  на  пл.   „Възраждане” 

кв.Каменица.                                                                                                                                

- м.03 .16    Тържествен концерт, посветен на 94г от рождението на Вела Пеева.- м.04.16    

Участие на народен хор  към  ПДЮАНПТ ”Здравче - венче” в  общоградски  концерт за 

рисуване  „най-голямото Великденско яйце”.                                                                          

- м.04.16     Участие на  народен  хор  във  Великденски концерт, организирано от  ОДК.       

- м.05.16. Участие на ПДЮАНПТ”Здравче-венче” в общоградско тържество,  посветено 

на 24 май.                                                                                                                                      

- м.06.16     Участие  на  подготвителната  група  при  ПДЮАНПТ   ”Здравче -  венче”  в 

общоградско тържество , посветено на 1ви юни.                                                                     

- м.06.16.      Общинска  викторина,  посветена  на  350 г. от Летописа   на    свещенника. 

Методий Драгинов.                                                                                                                            

- м.06.16     „ЗАЕДНО СМЕ НА СЦЕНАТА” – с участието на детски състави  от града  и 

региона. 
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- м.06.16    Тържествен  концерт,   посветен  на  350 г.  от Летописа  на  свещ.   Методий 

Драгинов  и 200г църква”Света Троица”.                                                                                           

- м.06.16     Участие на   „Здравче - венче”  във  Велинградските  празници на културата.             

- м.09.16     Творческа  тематична  среща  с  екипа  на   НЧ”В.Левски - 1959 ”  гр.Балчик.                

– м.11.16   Участие на „Здравче-венче”  в  общоградски концерт ,посветен на Народните 

будители.                                                                                                                                         

– м.11.16.   Литературна вечер в памет на поета Ангел Горанов.                                              

– м.11.16   Концерт на „Здравче-венче” за деца в неравностойно положение.                     

– м.12.16      Вечер на Каменската войнска слава. 

2.    КОНКУРСИ                                                                                                                                                                                                            

- м.12.15  Конкурс за най-добре изработена Коледна картичка на тема „Моята Коледа”. 

- м.11.16      Участие  на Ивана  Кюлева  в  Национален   конкурс   „Надка Караджова”-

гр.София /извоювала сребърен медал/ 

3.     УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КОНЦЕРТИ:                                                                                                            

- м.12.15   Участие на „Здравче-венче” в благотворителен концерт  за Васка Христозова.                       

- м.03.16    Участие на „Здравче-венче” в благотворителен концерт за набиране средства 

за възспоменателен кръст.                                                                                                                                            

- м.04.16.  Участие  на  „Здравче - венче”   в   благотворителен    концерт   за    Златомир 

Максудов                                                                                                                                                                                  

- м.06.16    Участие  на  „Здравче - венче”  в  благотворителен  концерт    „Заедно сме на 

сцената” за набиране средства за геотермално отопление на читалището. 

4. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛИ:                                                                                                                

- м.04.16    Участие  на  ГСГП  ”Вела” в  Дни на  възрожденската и  патриотична   песен 

„Топчето пукна” – гр. Клисура и гр.Костенец.                                                                                                   

- м.06.16    Участие  на  ГСГП  ”Вела”  в  ІV- ти  фестивал  на  старата    градска     песен 

– Велинград  м.06.16     Участие  на  ПДЮАНПТ  ”Здравче - венче”  в „Еврофолк”  2016   

Китен,Приморско.                                                                                                                                                                

- м. 08.16      Участие  на  Мъжка  фолклорна  група  в   културни   тържества     „Събор-

Сърница”                                                                                                                                                                                  

- м.08.16     Участие  на  „Здравче – венче ”   и  Мъжка  фолклорна   група    на       събор 

Юндола 2016.                                                                                                                                                                         

- м.10.16     Участие  на  ГСГП ”Вела”   в V - ти фестивал на старата градска песен   „Да 

попеем по съседски”- гр.Костенец. 

5. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ    /ТУРНЕТА/                                                                                                          

- м.07.16  -  Международно турне на ПДЮАНПТ”Здравче-венче” до Загреб, Хърватска.                     

- м.08.16  -Международно турне на ПДЮАНПТ”Здравче венче”до Нормандия,Франция. 

6. ПРЕЗЕНТАЦИИ НА КНИГИ:                                                                                                                                                      

- м.10.15 -   Представяне книгата за Яко Молхов „Спомени за един  незабравим и мъдър 

генерал”.                                                                                                                                                                                      

- м.10.15 -   Премиера  на стихосбирката на  Пейо  Пеев „Насаме с думите”, представена 

от литературния критик Марин Кадиев. 



17 

 

7. ГОСТУВАЩИ ТЕАТРИ , КОНЦЕРТИ И ДР. 

- м.10.15    - Гостува Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово с  с постановката  

„Албена” по Йордан Йовков.- м.11.15                                                                                                

- Гостува Магическо шоу с Радостин Русев  - Стара Загора.                                                     

- м.01.16      Презентация на БЕКС-Интернешънъл – София.                                                              

- м.03.16      Презентация на Меги Терм” – София                                                                                   

- м.04.16   Гостува  театър „Искри и сезони” с комедията по Пиер Шено„Наследството”.       

- м.06.16      Гостува   „Пътуващ    курс  по  народни танци”  с  участие  н  английски  и 

немски танцьори.                                                                                                                             

- м.09.16     Гостува  театър Кърджали с „Нашенски мераци” по Чудомир. 

- м.10.16      Гостува   детски   театър    „Веселушко”   -гр .София    с             постановка 

„Пепеляшка”. 

8.  Други участия:                                                                                                                          

-  Участия  на  наши  любителски  състави   с  изпълнения   в  предизборни  събрания на 

различни партии и коалиции,                                                                                                                            

- участия  при посрещане на посланници в община Велинград.                                                 

- участия  и поздрави  за юбиляри и др. 

ІІ.  ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО:                                                                                                                                                 

Важна,  съществена  част от  дейността  на  читалището  е развитието  на  любителското 

творчество. Това е дейност,  зависеща  от  обществената  подкрепа,    организационните 

качества   на   служителите  и   не  на   последно място  –  финансовите      възможности. 

Читалището  ни  е  широко  достъпно.   Ежедневно   то   се   посещава    от     възрастни, 

студенти,   деца .Читалището  е  единствената   културна институция в квартала, където 

човек свободно може да твори и създава изкуство За това е нужна спокойна   атмосфера 

за хората, които работят , за да посрещат с усмивка  читатели, самодейци и   гости      на 

читалището.                                                                                                                                                                       

През изминалия творчески сезон  функционираха следните любителски състави: 

1.Представителен Детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци „ЗДРАВЧЕ-

ВЕНЧЕ”  /ПДЮАНПТ/  със следните групи: 

- Подготвителна група – танцьори  - 

- Средна група танцьори 

- Основен състав  танцьори 

- Детски народен хор 

- Оркестър                                                                                                                                               

Ансамбълът намери  своето престижно място не само на територията на града ни, 

но и зад пределите на страната , където достойно защити името си както  на 
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читалището, така и на Велинград.                                                                                            

Благодарение на  хореографа Бойка Гончева,    ръководителката на  народния     хор 

Мая Ангелова, щатния ръководител Иван Иванов и корепетиторите – Альоша  Русев, 

Христо Зиврипанов и Иван Норов, ансамбълът активно участва  в немалкото на брой    концерти 

през сезона.   Реквизитът на ансамбъла се обогатява  почти  ежегодно.   Освен   закупените     по 

проект  костюми, през  2016г  се   ушиха   и   нови  благодарение     дарение  на    приятели      на 

читалището.  За   една   година   ансамбълът   участва   в  две   международни    турнета      извън 

граница, където се представи отново достойно. 
 

1   ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ВЕЛА”.                                                                                   

Наброява 12 изпълнители /жени/ на различна възраст.Връзката им с читалището не е от 

вчера. Години наред те изпълняват репертоар, свързан  с различните тематични 

концерти, организирани от читалището. Благодарение на техният ръководител , групата 

постигна и поддържа качество на съвременно ниво с богат и разнообразен репертоар. 

Външните участия за изминалия се са в Дните на възрожденската и патриотична песен 

„Топчето пукна” – гр. Клисура и  участие в V-ти фестивал на старата  градска песен „Да 

попеем по съседски” – гр.Костенец. 

2,МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА                                                                                                                                                                                  

Наброява  9  изпълнители  /мъже/  от различна  възраст. От   2016 г . групата   е с      нов 

ръководител.Участва  във  всички  културни  изяви  организирани  от   читалището.  По 

покана на община Велинград  участва в посрещането на посланници от Беларус, Корея, 

Египет. Външните  участия  са  в  Традиционният  събор  Сърница   2016  и събора     на 

Юндола. 

3. СЪСТАВЪТ ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ  -  Временно е преустановена дейността му. Предстои 

провеждане на конкурс за  ръководител на състава, който ще направи и подбор на 

участниците в него. 

 ІІІ.  ПРОУЧВАТЕЛСКА И СЪБИРАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.                                                                                   

НЧ” В.Левски”   разполага  с   богат  архив  от   снимки  с  историята  на  читалището,  с 

религиозните празници.  Събрано  е  родословието  на  Топорчевия род,  Илиновия род, 

Кериният,  Делиевият,  Цановият, Пеевият.  Приканваме  каменчани,   когато  си правят 

родословни  дървета  в рода – един  екземпляр  да  оставят в  читалището и  музея. Така 

паметта  ще  се запази. Получаваме  дарения   със автентични каменски тъкани, носии и 

други предмети, които ще съберем  и експонираме в етнографска изложба. 

 ІV.  ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ                                                                                

След  спечеленият  проект  по   „Глобални библиотеки”,  НЧ ” В.Левски” се  превърна в 

средище   за    демократичен     достъп    до  разнообразна      информация.      Общинска 

организация  на  инвалидите  „ Зорница ”  получи  сертификат  за  завършен       начален  

курс  по компютърна  грамотност. Осигурен е  постоянен безплатен интернет ,достъпен 

за населението. 
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V.  ДАРИТЕЛИ                                                                                                                                                                 

Народно читалище   „В.Левски - 1904” -  Велинград  оценява    високо    подкрепата   на  

граждани,   институции,   неправителствени  организации,   представители   на   частния 

сектор,   благодарение  на  които  се  реализираха  част  от  основните     дейности   през 

изтеклата година, и най-вече – за обогатяване на библиотечния фонд. 

VІ.  ПАРТНЬОРИ                                                                                                                                                                                              

Благодарим на  всички наши партньори, с които работим                                                          

-общинска  администрация и  Общински съвет Велинград,   Общински център за работа 

с деца, училищата във Велинград, Исторически музей, Център за бизнес и информация, 

читалищата в региона, медиите и др. 

VІІ. МАТЕРИАЛНА БАЗА:                                                                                                                                   

Читалищната  сграда  е  обследвана о т специалисти и  се  поддържа   в   много      добър 

вид. Цялата  документация   по   охрана   и  безопасност  на  труда,    трудова медицина, 

противопожарна   и   електрическа   безопасност  е   изрядна.   Всички   предписания  на 

контролните органи се изпълняват. 

VІІІ.  ПРОЕКТИ:                                                                                                                                                                    

Работим  по  проект   за    геотермално  отопление  на  читалището,    финансиран       от 

общинския   бюджет. През   2016 г. бяха   закупени   тръбите,   а  тази  година  ще   бъде 

прекаран  тръбопровода.  Изграждане   на   геотермална   централа,   след  което   ще  се 

извърши ремонт и подмяна на вътрешната отоплителна система  –    тръби и радиатори. 

Очакваме през новия творчески сезон  залите да бъдат отоплени  .НЧ”В.Левски- 1904” е  

осъществило  над    10    проекта,    които  определено  са  помогнали  за   сегашното  му 

състояние.Ще продължим  в тази насока.                                                                                                          

Ръководството   на   НЧ ” В.Левски – 1904 ”   благодари  на  всички   свои    участници в 

любителски състави,   ръководители,   корепетитори,   музиканти ,   на       Читалищното 

настоятелство  и   Проверителна  комисия,   както  и  на  целия екип,  за желанието им и 

вложения труд.                                                                                                             

КУЛТУРЕН ПЛАНЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД ЗА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2016/2017г 

дата,място                                    КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                       

ПАРТНЬОРИ                                      СУМА 

1.Х.2016                      Откриване на НОВ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН.Среща с ръково- 

Зала№2,17ч               дители,корепетитори и участници в любителските с-ви. 

                                      Изготвяне график,разпределяне часовете за репетиции. 

м.Х.2016                    Курс за компютърна грамотност за възрастни. 

м.Х.                           Участие на Мъжката фолклорна група във фестивал 

                                   гр.Разлог. 
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1.ХІ.2016                    Възпоменателна вечер,посветена на поезията  на                     

Литературен клуб „Н.Вапцаров”                

Зала№2,17.30          велинградския поет Ангел Горанов. Изложба н  ви произведен 

дата,място                                                    КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                              

ПАРТНЬОРИ                                            СУМА 

13.ХІІ.2016                     Традиционен конкурс за детска коледна рисунка                       

училищата 

Зала№2                          с участие на деца от Велинград под ръководството на 

                                         художника Заварин Веселинов. 

16.ХІІ.2016                    Коледна дискотека за децата от ПДЮАНПТ”Здравче-венче”. 

22.ХІІ.2016                   КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩЕТО.                                                                                                                

17.30ч 

м.декемри                Участие на наши любителски състави  в коледни  

 новогодишни концерти / по покана / 

 

 

Дата,място                                            КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                            

ПАРТНЬОРИ                                               СУМА 

21.01.2017                              Участие в ритуал на Бабинден.    

17.02.2017                             144г от обесването на Левски                               СОУ”В.Левски”-

Велинград                               

17.30                                        Тържествен концерт. 

26.02.2017                             „ГАГАНИЦА” – Сирни заговезни                            

община Велинград ,горско стопанство,           

19.30,                                   /на площада в кв.Каменица/                                   исторически 

музей, ООУ”Хр.Ботев”, 

клуб, бизнесмени.. 
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16.03.2017                         95г от рождението на Вела Пеева                                                                                                           

17.30ч                                 Тържествен концерти м.април                            Участие на наши 

люб.състави в тържествата,посветени на Седмица на гората  

 

Дата,час                                                               КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                              

ПАРТНЬОРИ                                    СУМА 

м.май                               Участие на ПДЮАНПТ”Здравче-венче” в  концерт, 

пл.”Н.Гяуров”                                           по случай 24 май.    

30.05.2017                     „ЗАЕДНО СМЕ НА СЦЕНАТА”- концерт с участието на                                                                                  

17.00ч                             детски състави от Велинград, Драгиново и др.    

1.06.2017                        Участие на ПДЮАНПТ „Здравче-венче” в концерт, 

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

10.06.2017                    V-ти НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН,      

община Велинград                            

Зала№1,10ч                 с участието на състави от цялата страна. 

м.юни                          Литературна страноприемница.                                                 

Литературен клуб „Н.Вапцаров”    Дата, място                                    КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                                  

ПАРТНЬОРИ                                             СУМА 

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

                                          национални и международни  фестивали и събори. 

м.юли                            Участие на наши състави във Велинградските празници на 

културата. 

  Изготвил    Секретар: Илияна Капсъзов 

  Приет на заседание на Читалищното настоятелство с Протокол№ 17.ХІ.2016г 

 

                                                                                                                       

Председател:___________ 

                     /Никола Делиев/ 
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ОТЧЕТ  НА БЮДЖЕТ   ЗА  2016г. НА  

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1904” - ВЕЛИНГРАД 

 

 № IПРИХОДИ ПЛАН  

    2016г.        

 

ИЗПЪЛНЕН. 

2016г. 

1. Наличност на 01.01.2016г. 2 038.15 2 038 .15 

 1.1 Наличност  на банка 124.66  

 1.2 Наличност на каса 1 181.03  

 1.3 Набирателна  с/ка за геотермално 

отопление 

732.46  

2. Субсидия от МФ 42 480.00 42 732 

3. Субсидия от МК   

3. Субсидия от Общината 

 

3.1. Васил Левски  

3.2. Ден на самодееца 

3.3. Заговезни  

3.4. Вела Пеева  

3.5. Стара градска песен 

3.6. Заедно пеем и играем 

3.7. Юбилей 25г. ГСГП ВЕЛА 

3.8 .350 год. М.Драгинов 

3.9. За Франция 

2 000 
 

150.00 

150.00 

500.00 

150.00 

600.00 

 

300.00 

150.00 

4 619 

 

100 

300 

 

100 

520 

 

399 

200 

3000 

4. По договор за съвместна дейност 

4.1. „С.Л. – 2008” – ООД  

4.2. „ДИВИ-2016”– ЕООД  

4.3. Павилион 

9 200 

 8 000.00 

1 200.00 

   - 

8 500 

7 000 

1 200 

300 

5. Любителско творчество 

5.1. Такси от ДЮАНПТ 

5.2. Гостуващи състави 

5.3. Концерти 

5.4. Такси за фестивал в гр. Китен 

5.5. Такси за фестивал в гр. Загреб 

5.6. Такси за Франция 

5.7. Награда от Франция 

3 350.00 

2 700.00 

350.00 

300.00 

         -    

18 940 

2 310 

1 050 

 

3 100 

4 320 

6 210 

1 950 
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 № IПРИХОДИ ПЛАН  

    2016г.        

 

ИЗПЪЛНЕН. 

2016г. 

1. Наличност на 01.01.2016г. 2 038.15 2 038 .15 

 1.1 Наличност  на банка 124.66  

 1.2 Наличност на каса 1 181.03  

 1.3 Набирателна  с/ка за геотермално 

отопление 

732.46  

2. Субсидия от МФ 42 480.00 42 732 

3. Субсидия от МК   

3. Субсидия от Общината 

 

3.1. Васил Левски  

3.2. Ден на самодееца 

3.3. Заговезни  

3.4. Вела Пеева  

3.5. Стара градска песен 

3.6. Заедно пеем и играем 

3.7. Юбилей 25г. ГСГП ВЕЛА 

3.8 .350 год. М.Драгинов 

3.9. За Франция 

2 000 
 

150.00 

150.00 

500.00 

150.00 

600.00 

 

300.00 

150.00 

4 619 

 

100 

300 

 

100 

520 

 

399 

200 

3000 

4. По договор за съвместна дейност 

4.1. „С.Л. – 2008” – ООД  

4.2. „ДИВИ-2016”– ЕООД  

4.3. Павилион 

9 200 

 8 000.00 

1 200.00 

   - 

8 500 

7 000 

1 200 

300 

5. Любителско творчество 

5.1. Такси от ДЮАНПТ 

5.2. Гостуващи състави 

5.3. Концерти 

5.4. Такси за фестивал в гр. Китен 

5.5. Такси за фестивал в гр. Загреб 

5.6. Такси за Франция 

5.7. Награда от Франция 

3 350.00 

2 700.00 

350.00 

300.00 

         -    

18 940 

2 310 

1 050 

 

3 100 

4 320 

6 210 

1 950 

6. Членски  внос 500.00 577 

7. Библиотечна   дейност 700.00 738 

8. Дарения 400.00 2 770 

9. От ел. енергия 

9.1. „С.Л. – 2008” – ООД  

9.2. Диви -2016 – ЕООД  

5 000.00 

3 000.00 

2 000.00 

4 197.20 
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10. Други 

10.1. От отпадъци 

10.2. лихви от банка 

100.00 

 

 

300.30 

 

 

11. Геотермално отопление  784.50 

12.    

 ОБЩО ПРИХОДИ 

 

 

65 768.15 86 196.15 

 IIРАЗХОДИ ПЛАН 

      2016 г. 

ИЗПЪЛН.  

2016 г. 

1. ФРЗ и осигуровки 39 000.00 

 
39 237.70 

 

2. Хонорари 9 000.00 6 935.61 

3. Отопление 500.00 300 

4. Ел. енергия 6 000.00 5 249.07 

5. Телефон и интернет 600.00 586.52 

6. Текущи разходи 

6.1. Канцеларски  м-ли, консумативи 

6.2. Пощенски разходи 

6.3. Санитарни материали 

6.4. Транспорт 

6.5. Вода 

6.6.Такса смет 

1 170.00 

300.00 

40.00 

50.00 

   - 

80.00 

700.00 

18 636.57 

465.65 

86.00 

34.00 

16 228 

122.92 

1700 

7. Библиотечна дейност 

7.1. Закупуване на книги  

7.2. Абонамент 

7.3.Награди читатели 

1070.00 

800.00 

150.00 

120.00 

157.59 

30.00 

96.00 

31.59 

 

8. Командировки 500.00 22.00 

9. Поддръжка и ремонт 2000.00 

 

 

 

668.11 

 

10. Инвентар   

11. Любителско творчество 

11.1. Чествания, награди, изяви 

11.2. Творчески лагери, турнета 

11.3. Реклама 

11.4. Реквизит 

1 600.00 

1500.00 

 

100.00 

 

9 731.59 

1387.39 

5635.74 

572.46 

2036.00 
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12 Проекти за геотермално отопление 

 
2000.00 

 
1000 

13. Други 

13.1. Счетоводни и правни услуги 

13.2 .Поддръжка на сайт 

13.3.Такси банка 

13.4. Такси за документи 

13.5. Такси ЦИОФФ 

13.6.  Счетоводна програма лиценз 

13.7. Застраховка по проект 

1250.00 

480.00 

 

270.00 

 

100.00 

 

1665.68 

480.00 

  420.00 

272.43 

88.00 

96.00 

263.00 

46.25 

 

 

 ОБЩО 64 690.00 84 190.44 
.                        ПРИХОД:  86 196.15 

                                                                                 РАЗХОД:   84 190.44 

ПРИХОД: 64 751.15 

РАЗХОД: 64 690.00                                                 ОСТАТЪК: 2005.71 

 

ОСТАТЪК:  61.15  

ИЗГОТВИЛ:/Трендафилка Гушевилова/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ Никола Делиев / 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ на Библиотека „Васил Левски”  

при НЧ „Васил Левски-1904“ - 2016 г.                                           
БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ: 24 508  е-mail biblioteka_v.levski_velingrad@abv.bg 

 Основни показатели 2016 г. 

1. Библиотечен фонд  

 

Стойност на библиотечния фонд 

42 736 

 

39 320,24 

 

2. Набавени библиотечни документи  

 

401 
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Стойност на новите постъпления 3 627,36  лв. 

 

2.1   от тях:  

- книги 

 

401 

2.2   - периодични издания - 

2.3   - електронни документи - 

2.4   - други (ноти, карти, графични издания) - 

3. Абонирани периодични издания – бр. заглавия 

от тях: 

Стойност на абонамента за 2016 г. 

4 

 

140 лв. 

4. Отчислени библиотечни документи  

 

Стойност на отчисленията 

9 

 

42.81 лв. 

5. Заети библиотечни документи  8 306 

5.1   - книги 7 140 

5.2   - електронни документи 8 

5.3   - други (ноти, карти, графични издания) 1158 

6. Потребители (читатели) на библиотеката- общ брой 399 

6.1   - от тях: до 14 г. 

  - над 14 г. 

252 

147 

6.2 Характеристика на потребителите по образование: 

-основно 

-средно 

-висше 

 

293 

57 

49 

7. Всичко посещения 2 875 

7.1   - за дома 2 428 
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7.2   - в читалня 447 

8. Справочно-библиографси и информационни дейности 245 

8.1 Устни справки 72 

8.2  Електронни справки 168 

8.3 Уроци по ББЗ - 

8.4 Витрини 5 

9. Справочно- библиографски апарат на библиотеката  

9.1 Налични библиотечни каталози-брой и вид 3 бр. 

АК, СК, 3К 

9.2 

 

Налични картотеки-брой и вид 

 

Литературоведска, 

Краеведска, 

тематична 

9.2.1 Краеведска картотека 

-година на създаване 

-брой на рубриките в нея 

Да 

2001 г. 

2 

10. Работа с групи потребители на библиотечни и информационни 

продукти и услуги 

Да 

10.1 Представители на бизнеса 

-брой представители 

-услуги-какви и колко 

- 

10.2 Представители на местните власти 

-услуги 

- 

10.3 Групи лица със специфични нужди 

 

-брой на лицата/ групите 

-услуги- какви и колко 

Деца с увреждания, 

деца от 

малцинствата 

23 

Кампания „Чети с 

мен” с деца от 
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малцинствата , 

маратон на 

четенето с деца със 

СОП 

10.4 Хора на възраст 60+ 

-брой 

-Услуги-какви и колко 

Да 

12 

Обучение по ИКТ 

10.5 Други Кампания „Чети с 

мен”, маратон на 

четенето, конкурс 

за коледна 

картичка, най-

активен читател за 

2016г., посещение 

на ученици от 

детските градини и 

запознаването им с 

библиотеката, 

Дебати на тема „Ще 

изяде ли мишката 

книжката?”, 

изработка на 

рисунки и картички 

11. Работа с доброволци 

-брой доброволци за годината 

-дейности 

Да  

2 

Обучение на децата 

на рисуване и 

апликиране, 

изработка на 

картички 

12. Партньори на библиотеката ОУ „Христо Ботев”,  

ПУ „Драган 

Манчов”,  

ДГ „Радост”, 

ДГ „Детски рай” 
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13. Автоматизация на библиотечно-информационната дейност  

13.1   - брой APM/ автоматизирани работни места/ 

 

5 

13.2   - APM   в мрежа 5 

13.3   - наличен библиотечен програмен продукт АБ 

13.4   -  наличен електронен каталог - 

13.5   -достъп до интернет  да 

14. Други технически средства  

14.1 Мултифункционално устройство 1 

14.2 Мултимедиен проектор 1 

15. Библиотечен персонал –брой, образование 2 

  Име: 1. Нина Захова 

                         2. Йонка Банева 

 

 

15.1   - с библиотечно образование 1 

15.1.1         магистър 1 

15.1.2         бакалавър - 

15.2   - друго висше образование 1 

15.2.1      -   магистър   - 

15.2.2       -  бакалавър 1 

15.3     -    средно образование - 

16. Финансиране на библиотеката – общо  16 621,36лв. 

16.1   - от бюджета 12 356лв. 

16.2   - от собствени приходи 678 лв. 

16.3   - от спонсори и дарители 3 587,36 лв. 
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16.4   - други (проекти, програми) -- 

17. Средна месечна брутна заплата на едно лице  462,37 лв. 

18. Материална база на библиотеката  

18.1   - обща разгъната площ  212 кв.м. 

18.1.1          заемна за възрастни  78 кв.м. 

18.1.2        заемна за деца  40 кв.м. 

18.1.3        читални  54 кв.м. 

18.2   - филиали  40 кв.м. 

19. Участие в програми и проекти не 

19.1   - реализирани проекти 0 

19.2   - действащи проекти 0 

19.3   - разработени и готови за представяне, без осигурено финансиране 0 

 

 Изготвил отчета: .......... / Нина Захова/    Ръководител: ............  / Никола Делиев /

    

 

 

Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий – 1905 г.“ 
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". 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". 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. 
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ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.26 АЛ.2 И ЗА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СЕДСТВА ЗА 2016г 

 През изтеклия творчески сезон   /2015-2016г./,   ОНЧ  ”СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ-

1905”- Велинград отново  приспособи  културната  си  дейност.   Въпреки   трудностите 

обаче  ОНЧ  ”СВ. СВ. КИРИЛ И  МЕТОДИЙ-  1905”- Велинград продължи творческата 

си дейност, обогати книжния фонд в библиотеката, участва в регионални, национални и 

международни фестивали.                                                                                                    

Приоритетите по които извършихме дейността си през изтеклия сезон: 

I. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО:                                                                                                                                       

През творчески сезон 2015-2016г. към читалището  функционираха следните състави : 1. 

ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ  „ЧЕПИНЧЕ” , включващ :                                                               

- подготвителна група /                                                                                                                                                                

- втора група                                                                                                                                                                      

- народен хор /  Ансамбълът се ръководи от Аделина и Иван Пещерски/танцов състав/ и Ели 

Саздова / хор/ 

2. МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА  „ЧЕПИНЦИ” /                                                                                                         

3. ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР /                                                                                                                       

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ЧЕПИНО”  

 

КУЛТУРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„Св.Св.Кирил и Методий – 1905 г.“ – 2016 г. 

01.01.2016        Новогодишно хоро на пл. Македония  

21.01 2016       МФГ „Чепинци” и ЖНХ към ПФА „Чепино” , участваха в    ритуала „Даване име 

на дете” в традиционния празник на Община Велинград- Бабин ден 

23.01.2016        Участие на МФГ „Чепинци“ по покана на кмета на Община Велинград  д-р 

К.Коев за официално посрещане на посланика на Кувейт 

18.02.2016    Годишнина от обесването на Васил Левски . В големия салон на читалището бе 

изнесен рецитал от ученици при СОУ „Васил Левски“ на учениците от ОУ „  Неофит Рилски“     

01.03.2016          Ден на самодееца 

03.03.2016           Национален празник на България. Концерт на пл. „Н. Гяуров“  с участие на  

ДФА „Чепинче“ и ПФА „Чепино“.  

08.03.2016           Поздравителен концерт на ДФА „Чепинче” в  дом за стари хора  

22.03.2016            Концерт на пл. „Николай Гяуров“  на ПФА „Чепино“ по случай  

международния ден на водата 
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24.03.2016          Концерт на  ПФА „Чепино“ в х-л „Здравец“ в семинар на фармацевтична 

компания  

26.03.2016            Участие на ДФА „Чепинче” откри  V Национален фестивал“ Пролетно хоро“  

-Велинград  

27.03.2016              МФГ  взе участие в благотворителен концерт за набиране средства за „ 

Възпоменателен кръст „ Велинград 

1,2,3.04.2016            Ансамбъл „На мегдана“ и  Клуб за народни танци „На мегдана“  направиха 

подготовка  за спектакъла „Полъх от миналото“ , който ще се проведе в зала 1 на НДК. Над 200 

танцьора  се готвеха в голямата зала на читалището 

20.04.2016             Откриване на „Раданова баня“ в кв. Чепино. Участие в откриването взеха 

Ж.Н.Х 

24.04.2016             По повод празника  „Цветница“ на централния площад „Николай Гяуров“ се 

проведе инициатива „Боядисване на двуметрово яйце“ с участието на детския хор към ДФА 

„Чепинче“ 

29.04.2016            Участие на МФГ ”Чепинци” в х-л „Здравец“ по случай Разпети петък  

06.05.2016           Откриване на първия детски фестивал „Клептузки ритми“. Участие взеха 

детския хор към ДФА „Чепинче“ , фолклорна група към СУ“Васил Левски“ и Български арт и 

фолклорен център „Нестия“ гр. София  

11.05.2016     Денят на светите братя Кирил и Методий, бивши и настоящи участници в МФГ 

„Чепинци“ отбелязаха 40 год.от своето основаване.  Поздравителни адреси  се получиха   от НЧ 

„Васил Левски-1904“ , от председателя на читалището ни Мария Чорбаджиева, от кмета на 

Община Велинград д-р Костадин Коев и зам.-кмета Атанас Палигоров        

4.05.2016             Донка Джарова беше номинирана  от читалището ни за културен деец на 

годината. На церемония на площад „Николай Гяуров „, бе наградена с плакет от кмета на 

Община Велинград          

04.06.2016        Участие на ПА „Чепино“ и ДФА“Чепинче“ на етно-фестивал в гр. Пещера  

9-12.06.2016     Участие на ПА „Чепино“ и ДФА“Чепинче“  на международен фестивал в гр. 

Охрид и гр. Струга 

17.06.2016           Участие на ПА „Чепино“ в концерт посветен на 350г. от летописа на поп 

Методий Драгинов и 200г. от основаването на църквата „Св. Троица“ в кв. Каменица   

08.06.2016         Участие на ДФА „Чепинче“ в благотворителен концерт в НЧ“Васил Левски-

1904“     

02.07.2016          ПФА „Чепино“ и ДФА“Чепинче“ взеха участие на фестивала „Добринишко 

лято“ в гр. Добринище 

08.07.2016          ПФА „Чепино“ и ДФА“Чепинче“ изнесоха съвместен концерт с ДА „Диоген“ 

гр. Белград  на Велинградските празници на културата  
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09.07.2016         Самостоятелен концерт на ДА“Диоген“ гр. Белград пред ОНЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий- 1905“   

11.07.2016      Благотворителен концерт – постановка в ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий- 1905“ 

на ТШ „Чепинче“      

05.07.2016   Изложба на д-р Иван Ангелов/ доайена на велинградските художници/ в ОНЧ „Св. 

Св. Кирил и Методий- 1905“   

10.07.2016      Самостоятелен благотворителен концерт на ДФА „Чепинче“ в подкрепа на 

изграждането на възпоменателен- християнски  кръст във Велинград 

05.07.2016    Ретро –разходка  ревю по Търговската улица на Велинград с участието на ДФА 

„Чепинче“ 

13.08.2016       Участие на ПФА „Чепино“ в х-л „Св. Спас“ 

20.08.2016       Участие на ПФА „Чепино“ в „Гранд хотел Велинград“ 

21.09.2016        С кратка  програма МФГ „Чепинци“ и ДФА „Чепинче“ посрещнаха пред 

Община Велинград „Огъня на мира“  

26.10.2016        Участие на певици към ДФА „Чепинче“ в празника на „Хляба и народното 

веселие“  

25-27.11.2016    Творчески лагер на ДФА „Чепинче“  в базата на ЛТУ с. Юндола  

29.11.2016        В голямата зала на читалището бе отбелязана 45- годишнината на Женски клуб 

на пенсионера гр. Велинград. Участие взеха ПФА „Чепино“ и ДФА“Чепинче“ 

2-4.12.2016      В голямата зала на читалището протече Трети  национален семинар за изучаване 

на български народни хора.  

22.12.2016        Участие на ДФА“Чепинче“ в Новогодишна програма в ОУ „Неофит Рилски“  

23.12.2016    Коледен спектакъл под надслов „Коледна приказка“. 

24.12.2016   Участие на ЖНХ към ПФА „Чепино“ в тържествено откриване на 

Възпоменателния кръст  издигнат във Велинград  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ на Библиотека при НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„Св.Св.Кирил и Методий – 1905 г.“ – 2016 г. 

 Основни показатели  2016г. 

 

1. Библиотечен фонд 34673 
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2. Набавени библиотечни документи 

от тях 

248 

2.1 - книги 248 

2.2 - периодични издания  

2.3 -електронни документи  

2.4 -други/ноти, карти, графични издания/  

3. Абонирани периодични издания-бр. Заглавия 

от тях 

 

3.1 -на български 248 

3.2 -на чужди езици  

4. Отчислени библиотечни документи  

5. Заети библиотечни документи 8450 

5.1 -книги 8450 

5.2 -електронни документи  

5.3 -други/ноти, карти, графични издания/  

6. Потребители 274 

6.1 от тях до 14г.  78 

7. Посещения 3930 

7.1 -за дома 3477 

7.2 - в читалня 453 

8. Автоматизация на библиотечно- информационна дейност  

8.1 -компютъризирани работни места 

от  тях 

 

8.2 в мрежа 5 

8.2.1 за потребители 5 

8.3 -вид на използвания библиотечен софтуер  

8.4 -онлайн каталог  
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8.5 -информационен център  

8.6 -интернет достъп Да 

9 Технически средства  

9.1 -ксерокс 1 

 

 

9.2 -скенер  

9.3 -аудиовизуална техника 1 

10. Библиотечен персонал 1 

10.1 - с библиотечно образование  

10.1.1 магистър   

10.1.2 бакалавър  

10.1.3 професионален бакалавър  

10.2 -друго висше образование  

10.2.1 магистър  

10.2.2 бакалавър  

10.2.3 професионален бакалавър  

10.2.4 с библиотечна квалификация 1 

10.3 -средно образование 1 

10.4 -административно образование  

11. Финансиране на библиотеката 7201 

11.1 -от бюджета Да 

11.2 -от собствени приходи  

11.3 -от спонсории дарители Да 

11.4 -други/проекти, програми/  

12. Средно месечна брутна заплата на едно лице 577 

13. Материална база на библиотеката  
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13.1 - обща разгъната площ 250кв.м 

13.1.1 заемна за възрастни 190 

13.1.2 заемна за деца 30 

13.1.3 читални 30 

13.2 -филиали  

14. Участие в програми и проекти  

14.1 -реализирани проекти  

14.2 -действащи проекти  

14.3 -разработени и готови за представяне  

14.4 -разработени, но неодобрени  

15. Брой жители на населеното място 23000 

 

 Основни показатели  2016г. 

 

1. Библиотечен фонд 34673 

2. Набавени библиотечни документи 

от тях 

248 

2.1 - книги 248 

2.2 - периодични издания  

2.3 -електронни документи  

2.4 -други/ноти, карти, графични издания/  

3. Абонирани периодични издания-бр. Заглавия 

от тях 

 

3.1 -на български 248 

3.2 -на чужди езици  

4. Отчислени библиотечни документи  

5. Заети библиотечни документи 8450 
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5.1 -книги 8450 

5.2 -електронни документи  

5.3 -други/ноти, карти, графични издания/  

6. Потребители 274 

6.1 от тях до 14г.  78 

7. Посещения 3930 

7.1 -за дома 3477 

7.2 - в читалня 453 

8. Автоматизация на библиотечно- информационна дейност  

8.1 -компютъризирани работни места 

от  тях 

 

8.2 в мрежа 5 

8.3 -вид на използвания библиотечен софтуер  

8.4 -онлайн каталог  

8.5 -информационен център  

8.6 -интернет достъп Да 

9 Технически средства  

9.1 -ксерокс 1 

 

 

9.2 -скенер  

9.3 -аудиовизуална техника 1 

10. Библиотечен персонал 1 

10.1 - с библиотечно образование  

10.1.1 магистър   

10.1.2 бакалавър  

10.1.3 професионален бакалавър  
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10.2 -друго висше образование  

10.2.1 магистър  

10.2.2 бакалавър  

10.2.3 професионален бакалавър  

10.2.4 с библиотечна квалификация 1 

10.3 -средно образование 1 

10.4 -административно образование  

11. Финансиране на библиотеката 7201 

11.1 -от бюджета Да 

11.2 -от собствени приходи  

11.3 -от спонсории дарители Да 

11.4 -други/проекти, програми/  

12. Средно месечна брутна заплата на едно лице 577 

13. Материална база на библиотеката  

13.1 - обща разгъната площ 250кв.м 

13.1.1 заемна за възрастни 190 

13.1.2 заемна за деца 30 

13.1.3 читални 30 

13.2 -филиали  

14. Участие в програми и проекти  

14.1 -реализирани проекти  

14.2 -действащи проекти  

14.3 -разработени и готови за представяне  

14.4 -разработени, но неодобрени  

15. Брой жители на населеното място 23000 
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БЮДЖЕТ на  ОНЧ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905”гр. 

Велинград- за 2016год. 

 I.ПРИХОДИ                                                                                                                          

Наличие към 01.01.2015г                           2813 лв.                                                  

Параграф:   1.Наеми                                    7360 лв.                                                                                                                                                                                            

.                  2.Чл.внос                                   200 лв.                                                             .   . .  

.                 3.Субсидия                               42480 лв.                                                                              

………………………………………………………….. 

                                                                              55773 лв.                                           

II.РАЗХОДИ 

Параграф    1.Заплати и начисления             41938 лв. 

                     2.Граждански договори               

                     3.Ел. енергия                                5000 лв. 

                      4.Телефон                                       400 лв. 

                     5.Сайт                                              420 лв. 

                     6.Интернет                                      200 лв. 

                     7.Счетоводство                               500 лв. 

                     /-счетоводител -400лв./ 

                     /-РББ-100лв./ 

                     8.Библиотечна дейност               1000лв. 

                      9.Ремонти                                     2165 лв. 

                      10.Ансамбли                               2500 лв. 

                      11. Канцеларски                          140 лв. 

                      12.Командировки                       1500лв.                       

                                                                        ---------------- 

                                                                           552773лв 

Секретар...................            Председател.................... 

               /И.Пещерски/                           / М. Чорбаджиева/ 
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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. 

 

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.26 АЛ.2 И ЗА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СЕДСТВА ЗА 2016 

Година на основаване- 1936Сграда- 650 м.кв. – разполага със всички необходими помещения 

за културни дейности, репетиционни помещения, концертна зала -300места, библиотека-10 

500тома. Музейна сбирка                                                                                                                                   

Щатен апарат- 4 бр 

- секретар  
- библиотекар  
- хореограф  
- корепетитор на ансамбъл  и  школи . 

                                            -    постоянни членове имащи право на глас - 60души                                                                                                                                                                                                           

-                                            -    доброволци    - 120души 

 

Дейности: 

- 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. 

- 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/. 
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-  Поддържане на библиотеки  читални и места за интернет достъп и съвременни 

информационни технологии 

- Организиране на школи , семинари 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  

 

КУЛТУРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„Методий Драгинов – 1936“ 

 

№ Мероприятия- концерти дата изпълнители забележка 

1. Ден на самодейността 01.03.2016 Творчески колективи  

2. Пролетен празник 

“Кърчибук” 

27.03.2016 Творчески колективи 

и школи 

 

3. Пролетен празник 

“Благовец”- концелт 

07.04.2016 Творчески колективи/ 

школи 

 

4. Участие в концерт по 

случай „Великденско 

писане на яйца” 

30.04.2016 Женска група към 

ансамбъл 

 

 

 

5. Гергьов ден- концерт на 

площад пред читалището 

 

 

07.05-2016 Вокално 

инструментален 

състав 

 

6 Концерт на открито- 

посрещане на туристи от 

Испания- гара Велинград 

15,05,2016 Народен Ансамбъл  
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7. Участие на фестивал в 

Костандово- представяне 

на обичай „Годеж” 

20.05.2016 Театрална трупа  

8 Ден на детето 01,06,2016 Библиотека, школи и 

читатели 

 

9. Благотворителен концерт 

в читалище ІКаменица 

08,06,2016 Народен Ансамбъл  

10  

Участие в концерт 

посветен на 350г от 

летописа на М.Драгинов 

 

 

 

17,06,1016 Народен ансамбъл  

11 Концерт за културни 

празници на Велинград 

11,07,2016 Народен ансамбъл Концерт за 

културни 

празници на  

Велинград 

12 Представянe нe книгата 

на М.Налбантов „ Искри 

от жарава” 

22,07,2016 Мъжка фолклорна гр.  

Художест. 

галерия 

13 Участие на фолклорен 

фестивал „Дорково-2016 

31,07,2016 Народен ансамбъл с.Дорково 

14 Участие на събор в 

Сърница 

13,08,2016 Народен ансамбъл Град.Сърница 

15 Участие на събор Юндола 

2016 

28.08.2016 Народен ансамбъл Юндола 

16 Участие на младежки 

фестивал „Орфей пее с 

морето” 

04,09-08.09.2016 Народен ансамбъл Град Приморско 

17. 80г. Читалище „Методий 

Драгинов” юбилеен 

07.10.2016 Колективи при 

читалището 

С.Драгиново 
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концерт 

18. Участие в научна 

конференция- 

организирана от Ист. 

Музей 

12.10.2016 самодейци Гр. Велинград 

     

 Дейност на библиотека    

10 Опазване и поддръжка на 

ББ фонд 

текущ библиотекар  

11 Набавяне на нова 

литература 

текущ библиотекар  

12 Участие в конкурси за 

попълване на ББ фонд 

текущ Библиотекар/секретар  

13 Отбелязване на бележити 

дати 

03 март 

08март24 май 

Работещи н 

читалището 

 

14 Автоматизация на 

библиотека- допълваща 

субсидия. Проекти 

 

Извършени 

 

текущ Библиотекар/секретар  

 Информационен център    

15 Информационно и 

административно 

обслужване 

текущ Секретар, адм 

сътрудник/хореограф/ 

 

16 Участие в обуч. семинари текущ Работещи н 

читалището 

 

17 Изготвяне на проекти по 

текущи финансиращи 

програми 

 

текущ Работещи в 

читалището 
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 Школи и курсове    

18 Школа по народни танци текущ Хореограф, 

корепетитор 

 

19 Школа музикални 

инструменти 

текущ корепетитор  

20 Школа по народно пеене текущ Главен худож. 

ръководител 

 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

Извършени ремонтни 

дейности и други 

 

Основен ремонт на 

библиотеката  

 

 

Ремонт на фасада-  

подмяна на фасаден вход 

 

Профилактика и смяна на 

осветление на централно 

фоайе 

 

 

 

 

Март- април 

2016 

Юли-2016 

 

 

август 

 

 

 

 

Секретар- 

библиотекар- 

доброволци 

 

секретар- 

председател - 

доброволци 

секретар- доброволци 

 

 

 

Всички ремонти 

дейности са 

извършени 

изцяло с 

доброволен 

труд 

 

През 2016 г. читалището продължава  издирвателска и събирателска дейност на етнографски и 

исторически ценности  с цел разширявяне на Музейна  сбирка. 
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БЮДЖЕТ на  НЧ „Методий Драгинов – 1936”гр. 

Велинград- за 2016год. 
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3446
,39 

127
3,06 

762,
63 529,52  26,89  

49,
25       6 340 

2987
,35 

127
3,05 

571,
55 427,51  37,8  

54,
43 23,2   72   11  

2470
,54 

108
0,59 

802,
16 427,51  42,98  

43,
2   24  90  15 200 

2725
,44 

143
88,9 

847
7,79 

5872,4
5 500 

551,1
7  

62
5,4
9 

180,
5 530 

165,2
3 

277,
02 360  

253,
4 831 

3301
2,85 

                

                

                

 
от натрупания общ приход от всички месеци подваждаме натрупания разход от 
вс.месеци = осатък каса, сметка 

                

                

                

                

                

                

   
изготвил:……………
…….   Утвърдил:…………………    

                

   
/Цанко 
Влакнов/    

/Мустафа 
Налбантов/     
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М
ЕС
ЕЦ 

САЛДО -01-
01 

СУБСИД
ИИ 

ЧЛ. ВНОС НАЕМИ ПР
ОЕ
КТ
И 

ДА
РЕ
НИ
Я 

Д
Р
УГ
И 

Об
щ.
Вд 

КСЕ
РОК
С 

Л
И
ХВ
И 

ОБЩО 

                        

  2132,24                   2132,24 

І   2832                 2832 

ІІ   2832   380             3212 

ІІI   2832 60 400       30
0 

    3592 

ІV   2360   240             2600 

V   2360                 2360 

VІ   2360                 2360 

VІІ   1888         18
7 

20
0 

    2275 

VІІ
І 

  1888                 1888 

ІХ   1888   200     50       2138 

Х   2360   200             2560 

ХІ   2360   100             2460 

ХІІ   2360   360             2720 

                        

  2132,24 28320 60 1880 0 0 23
7 

50
0 

0 0 33129,24 

            

            

 ОБЩО 
ПРИХОД 

33129,24          

 ОСТАТЪК КЪМ 31.12.  В 
КАСА-34.22ЛВ, В 
Б.СМЕТКА-24.70ЛВ. 

Каса 108.74 
,по банкова 
с/ка 9.50 

,в банк. 
с/ка 9.50 
ЛВ. 

/ка 
- 
9.5
0 

лв.      

            

     ИЗГОТВИЛ:………….                      
ЗАВЕРИЛ:…………………. 

             ЦАНКО  
ВЛАКНОВ                                     

МУСТАФА  НА
ЛБ
АН
ТО
В 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ-1959” 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. 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 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.. 

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.26 АЛ.2 И ЗА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СЕДСТВА ЗА 2016г 

1. Организиране на игри по шах. 

2. Обогатяваненабиблиотечнияфонд – За съжаление тази година имаме само дарение 

от 25 книги от НЧ „Васил Левски-1904“ , за което сме им много благодарни. 

3. Културният календар за 2016 г. е извършен с пълното съдействие на ОУ              „ 

Васил Левски“ в селото и неговите учители и ученици и Детската градина към 

него.  

- 143 г. от ОБЕСВАНЕТО на Васил Левски - 19.02.2016г. Патронен празник на 

ОУ“Васил Левски“с. Кръстава. 

- 138г. От ОСВОБОЖДЕНИЕТО България – 3 март 2016г. 

- Провеждане на изнесени уроци в библиотеката от учителите с помощта на 

библиотекаря. 

- Международен ден на ЖЕНАТА – 8 март 2016г. 

- Ден на българската ПРОСВЕТА и КУЛТУРА и на славянската ПИСМЕНОСТ 

–24.05.2016г. 

- Абитуриентски бал на завършващите основно образование в ОУ“Васил 

Левски“с. Кръстава. 

- СЪЕДИНЕНИЕТО на България – 06 септември 2016г. 
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- Тържествено откриване на учебната година – 15 септември 2016г. 

- Ден на народните БУДИТЕЛИ – 01 ноември 2016г. 

- Раздаване на подаръците от Дядо Коледа на най-малките в детската градина – 

22 декември 2016г 

 

 

Всички тези мероприятия бяха осъществени от шепа ентусиасти, членове на 

читалището, преодолявайки много трудности. След всяко мероприятие, особено 

когато резултатите надминаваха очакванията ни, имахме усещането, че ще 

политнем в небесата, но внимавахме все пак краката ни да са здраво стъпили на 

земята.  

 

 

През 2017 година ще продължим да работим за реализиране на целите си с всички 

членове на читалището и нашите приятели, които подкрепят идеите ни и са готови 

да работим заедно за реализирането им. 

  
 

 

ОТЧЕТ за приходите и разходите на Народно 

читалище „Изгрев-1959”с. Кръстава 

за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

 

№: наименование: план: 
12 

месечен: 

в края на 

периода: 

А. ПРИХОДИ 

1. 
ОБЩО НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА 

ПЕРИОДА: 
  29.51 

 в.т.ч. НАЛИЧНОСТ В КАСА   8.77 

 в.т.ч. НАЧАЛНО САЛДО В БАНКА   20.74 
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2. ПОСТОЯННИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ 

- ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ   14160 

- ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ    

- БАНКОВИ ЛИХВИ   0.72 

- ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТ   0 

3. ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 

- ЧЛЕНСКИ ВНОС   55 

- НАЕМИ   350 

- ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО   0 

- ВХОДНИ БИЛЕТИ   0 

- УСЛУГИ   0 

- ДОГОВОРИ   0 

ОБЩО ПРИХОДИ: 14595.23 

 

Б. РАЗХОДИ 

1. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ   10433.42 

2. ОСИГУРОРИТЕЛНИ ВНОСКИ   2792.43 

3. ХОНОРАРИ    0 

4. СТОПАНСКИ РАЗХОДИ: 

- Вода    0 

- Ел. енергия   109.98 

- Канцеларски материали   79.5 

- Поддръжка на сграда    0 

5. ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ   90.00 

6. АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ   40.91 
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7. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ   654.53 

8. НОСИИ И  ПЛАТОВЕ   0 

8. НАЕМИ   0 

9. АБОНАМЕНТ   0 

10. БАНКОВИ ТАКСИ   242.04 

11. ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ   3.75 

12. ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ   0 

13. ДРУГИ: 

- Разходи за закупуване на книги    0 

- Командировъчни   113.14 

ОБЩО РАЗХОДИ: 14559.7 

 

 

 

 

НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА: 35.53 

КРАЙНО САЛДО В БАНКАТА: 16,42 

ОБЩО НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ГОДИНАТА В КАСА: 19.11 

 

 

 

Изготвил: ______________________ 

/Тефик  Джамбаз – Читалищен секретар/ 
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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. 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.26 АЛ.2 И ЗА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СЕДСТВА ЗА 2016г 

Дейността на народно читалище „Пробуда – 1950г.” с. Пашови се развива в две 

основни дейности - библиотечна и художествена самодейност. 

 Библиотеката към читалището със своите 4982 тома художествена , детско-юношеска 

и ученическо-спомагателна литература, справочници и енциклопедии се стреми да 

задоволи нуждите на нашите читатели. Библиотеката към читалището обслужва 158 

ученика до 8 клас и 928 жители на селото. 

     След преместването на помещението на библиотеката в сградата на старото крило на 

училището се увеличи и посещаемостта на библиотеката. 

Както за съответния период читателите са 146 при направени 1867 посещения и имаме 

1216 заети библиотечни материали . През изминалата 2016г. не са набавени 

библиотечни документи.Също така не са отчислявани такива .Библиотечния персонал 

се състои от една щатна бройка библиотекар-секретар – Муса Али Мастев. 

Помещението на библиотеката е 50кв.м. През изминалия период получавахме и 

ползвахме методична помощ от „Експертно – консултантски и информационен център 

– Читалища гр. Пазарджик”, а също така и от регионална библиотека град Пазарджик. 

Читалището също така подържа и развива художествена самодейност от създаването 

си. На настоящия етап тя се осъществява от детско- юношеска група с художествен 

ръководител Юсуф Моллов учител в местното училище. С художествената група 

отбелязваме местни обичаи и забележителни дати. Читалището участва и при 

създаването на мултимедиен кабинет в местното училище със своя наличен 

инструментален инвентар . Също така участваме в регионални събори при наличието 

на художествена програма. 

 

Председател: ………………../Мустафа Мечкаров/ 

 

Изготвил: …………………… /Муса Мастев/ 
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ  ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ ПРОБУДА – 1951” с. ПАШОВИ ЗА  2016 г 

 I.  ПРИХОДИ 

 

1. Салдо към 01.01.2016г. по разплащателна сметка          156,04 лв 

2. Получени субсидии за 2016 г                                          7380,00 лв   

3. Салдо към 01.01.2016 г. по каса                                         191,04 лв 

                                                                                 Общо :      7727,08 лв 

   II. РАЗХОДИ 

 

1. Изплатени заплати м. 01.11.2016 г.                                   5422,07 лв 

2. Изплатени соц. Осигуровки и ДОД м.01.11.2016 г.        1209,12 лв    

3. Изплатени суми за банкови такси, счет. у-ги                     240,00 лв 

4. Изплатени суми за командировки и други                          334,00 лв 

                                                                               Общо :        7205,19 лв 

 

Салдо към 31.12.2016г. по разплащателна сметка                  327,85 лв 

 

Салдо към 31.12.2016 г. по каса                                                194,04 лв 

                                                                               Общо :           521,89 лв 

 

                                                                      От разходи          7205.19 лв  

 

                                                                           Всичко :         7727,08 лв 

Словом : Седем хиляди седемстотин двадесет и седем лв и 08 ст. 

 

Изготвил :………………..                                          Председател:………….. 

Муса Мастев – библиотекар- секретар                        Мустафа Мечкаров    
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Народно читалище”Виделина-1946”с.Грашево. 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 .Потребителите на библиотеката са 176, а 

заетите библиотечни материали 1110. Периодично в библиотеката се правят кътове 

отбелязващи актуални 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.  

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.26 АЛ.2 И ЗА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СЕДСТВА ЗА 2016г 

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, 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.Въпреки трудностите,които ни съпътстваха, 

ние сме се стремели да нормализираме дейността на читалището, да довършим 

започнатото от преди и да усъвършенстваме дейността на читалището. Сега като 

направим равносметка,можем да отбележим, че нашето читалище се развива добре и 

провежда целенасочена и ползотворна културна дейност.                                                                          

- Редовно бяха посещавани семинарите организирани от отдел Култура гр.Велинград, 

РБ „Никола Фурнаджиев”гр. Пазарджик, РЕКИЦ- Пазарджик , за обучение на 

читалищни служители.                                                                                                                                        

- Провеждани бяха и заседания на УС във връзка с наемите и постъпили запитвания и 

искания към ръководството. Тук трябва да отбележим, че  работата ни  не беше лесна и 

все още  недовършена т.е. ремонта на сградата,който наемателите трябваше да 

направят, все още не е довършен.                                                                                                                   

- Настоятелството продължава партньорството си с ЦДГ „Кокиче”,ОУ”Васил Левски”. 

Трудности срещнахме в работата си  с Кметството в лицето на Асен Мастев, което се 

отрази на организационната работа на читалището и тези проблеми продължават.              

Добро партньорство имаме  с читалищата  в гр. Велинград, за което сърдечно им 

благодарим.                                                                                                                             
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Добре работим с читалищата в с. Пашово,с. Кръстава с което ни предстои  съвместна 

работа за създаването и дейността на селските читалища в региона.Както знаем във 

всички читалища 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, за съжаление тази година  нашия проект не беше одобрен.Потребителите на 

библиотеката са 176, а заетите  библиотечни материали 1110. Периодично в 

библиотеката се правят кътове отбелязващи актуални 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 

електрони услуги, изпълнява съвременните изисквания на обществения живот и 

осигури по висококачествено обслужване на населението ни. Библиотеката се посещава 

и от най-малките деца от детската градина, колективно с г-жа Чолакова. 

През годината  се проведоха  две интервюта за работа в чужбина с представители на 

фирмите, като ползвахме услугите на ИКТ в нашата  библиотека. Чрез интернет 

услугите потребителите търсят информация за свободни работни места, оформят 

автобиографии, кандидатстват през интернет. Чрез интернет потребителите проверяват 

здравните си осигуровки. Учащите подготвят изпитите си, изготвят дипломни работи. 

Проверяват резултатите от положените изпити в учебните заведения. Ежедневно се 

ползва електронната поща. Ползват се  социалните мрежи- Facebook, Twitter.Жените, 

които желаят  гледат филми,сватби и др. в библиотеката и то безплатно. Въпреки ИКТ 

в библиотеката ние постоянно търсим средства за попълване и обновяване на 

библиотечния фонд с нова литература за да може библиотеката да се превърне в 

привлекателен център, който да задоволява, всички потребности на  населението ни от 

книги и информационни източници.В настоящият момент към читалището работи 

детска  фолклорна група „Грашовска младост” с художествен ръководител Климент 

Мандраджиев. ЗА състава бяха  закупени музикални инструменти и дрехи за 

мъжете.Групата има  доста местни и регионални изяви. Участие във Велинградските 

културни тържества, съборите на Грашево, Костандово, Дорково, Юндола.Има много 

да се желае от групата , трябва  да се работи за обогатяване на репертоара на групата за 

да имаме и конкурсни  изяви. Да се подготвят добри музиканти – майстори на 

трамбурата каквито е имало, добри певци каквито е имало.Друго което трябва да 

променим е организирането и провеждането на традиционният празник „Благовец, 

Байряма, като участието ни не свършва само с парични суми.Друга препоръка е отново  

да започнат работа кръжоците по Бит и семейство, и „Художествено слово”.Предстоят 

ни  дни на още по упорита и всеобхватна работа и  културна дейност, нека отговорим 

положително на нея и доразвием досегашната добра в още по добра в бъдеще. 

 

Председател;…………………/Малин Калъчев/ 
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Отчет за приходите и разходите по бюджета на 

читалище „Виделина“, село Грашево към 

31.12.2016 

 

А ПРИХОДИ  

1. Наличност на 01.01.2016г.                                       банка-  1080.88 

                                                                                      каса-     178.34 

2. Държавна събсидия  10988.00 

3. От наеми       

4. От членски внос  

5. От лихви и др. непредвидени 3223.51 

   

                                                          Всичко приходи:  15470.73 

   

Б РАЗХОДИ  

1. Заплати на щатни служители   7819.43 

2. Вноски за осигуровки   3081.38 

3. ДОД     862.70     

4. Лихви         862.70 
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 Пощенски разходи          

   

6. Абонамент интернет      

7. Работно облекло      

8. Ремонт     50.50 

9. Вода       457.45 

10. Културни празници /мероприятия/      1224.10  

11. Миещи препарати и други         

12. Командировки      27.40 

13. Счетоводно обслужване       300.00    

14. Актуално състояние            

15.  Канцеларски разходи         288.10 

16. Такса банка        288.00 

                                                         Всичко разходи:    14290.01    

                                    Наличност банка към 31.12.2016      1180.08  

                                                         Наличност каса         0.66  

   

 Председател;…………………/Малин Калъчев                                                                                                  

 

 

Анализът на отчетите за  дейността на читалищата в Община Велинград показва, че и 

през 2016 г. 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,  и Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. Така те съдействат за 

развитието на гражданско общество за постигане на обща цел  превръщането  на   

Велинград  в  добро  и  привлекателно  място  за  живеене. Големият потенциал по 

отношение на общностното развитие се корени в многофункционалността, богатството 

и многообразието на читалищната дейност. Тя носи своя колорит в зависимост от 

местния контекст и спецификите на Велинград, традиционни практики,поминък на 

населението, демографски и етнически състав, прилагани управленски подходи. В 

настоящия отчет се разглежда многофункционалността не като даденост, а по-скоро 

като заложен код за отвореност и гъвкавост спрямо променящата се среда и 

потребности на Общността. 


