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„Няма  друг  народ,  равен  на  българския,  който  в  преизподнята  

на мрака  на  робството  да  се  въздигне  и  създаде  такава  

демократична, общочовешка  и  общодостъпна  институция,  

наречена  читалище…” 

Бългapия... Имa ли няĸъдe пo-ĸpacивa зeмя, cъбpaлa в ceбe cи ниви, в ĸoитo cлънцeтo cлизa дa cи 

пoчинe; eзepa ĸaтo дeтcĸи cълзи; плaнини, чиитo въpxoвe пpoбивaт нeбeтo и cяĸaш ĸpeщят: 

„Бългapcĸи cмe вo вeĸи вeĸoв!”? Дo ĸoĸичeтo cтoи дъб, дo cвeтилищeтo – мopcĸи бpяг, дo ĸpъcтa – 

люлĸa. He пpиличa ли Бългapия нa eднa ĸpacивa, вeзaнa c шeвици pизa? Koйтo и дa я oблeчe, 

вceĸимy e пo мяpĸa. Бългapия e дъpжaвa нa дyxa, чийтo нaпpeдъĸ ce дължи и нa бългapcĸия eзиĸ, 

пиcмeнocт и ĸyлтypa.  

,,Религията на българите са българските читалища.”- Маргарет Тачър 

ЧИТАЛИЩЕ-дума със сакрален, специален смисъл.ТО е величие,  което те кара да сколониш 

глава. Читалището е средище, светилище - но на духа и културата на нашия народ. Място, където 

нещо СЕ ВЪРШИ, нещо се СЛУЧВА - на полза роду, за всички. Читалището е жива институция. 

ТО е организъм, който диша, развива се, твори, създава, приютява, разпространява. Читалището е 

трибуна, то е знаме, събиращо чети под себе си. ТО не дава словото да секне, не позволява езикът 

да се загуби, не разрешава да се забравят традициите. Дори нещо повече - то ги умножава, 

разкрасява, то ги увековечава.                                                                                                 

Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство при 

ЮНЕСКО е приел решение в Регистъра на добрите практики да бъде вписана и уникалната 

българска институция - Народно читалище. Като мотиви за вписването на читалищата от 

ЮНЕСКО са посочили, че институцията на българското читалище е място, където по-възрастните 

членове на обществото предават културно наследство на младите.  

На територията на Община Велинград съществува изградена мрежа от 8 читалища  

 Народно читалище „Отец Паисий - 1893 “ 

 Народно читалище „Васил Левски - 1904 “ 

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

 Народно читалище „Методий Драгинов-1946 “ 

 Народно читалище”Виделина-1946” с.Грашево               

 Народно читалище”Пробуда-1950” с. Пашови 

 Народно читалище „Изгрев-1959”с. Кръстава 

 Народно читалище „Светлина -1952”с.Света Петка 

 

Разпределени на територията на Община Велинград  са 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 2020г., приета с Решение на Общински съвет град 

Велинград, тези институции работиха в следните основни насоки и направления: 
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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 2020 г. библиотечният фонд на читалищата в Община Велинград наброява почти 201 000 

библиотечни документи. Общият брой на читателите възлиза на 1300, 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 3 000 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 онлайн  в 

отбелязването на Международния ден на детската книга, Деня на библиотекаря. „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). 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 2020 г. към читалищата на територията на Община Велинград функционират следните 

колективи: 

 
№ Вид и наименование Брой участници 

НЧ „Отец Паисий - 1893 “ 

1. Духов оркестър и мажоретен състав  70 

2. Театрален колектив 15 

3. Вокална школа”Караоке” 16 

4. Градски смесен хор 35 

5. Школа по пиано 10 
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 ОНЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1905”  

1. Детски фолклорен ансамбъл”Чепинче” 101 

   

2.    Представителен фолкларен ансамбъл”Чепино” 

 мъжка група 10 

 женски народен хор 22 

 танцов състав 16 

 народен оркестър 6 

3. Китара и тамбура 20 

4. Художествена гимнастика 50 

5. Клуб,,Зумба” 30 

6. Клуб за танци,,Рефиит” 

 

15 

. НЧ”Васил Левски-1904”  

1. Мъжка фолклорна група 9 

2. ПДЮАНПТ”Здравче-венче” 80 

3. Група за стари градски песни 12 

4. Театрално студио 5 

      НЧ „Пробуда - 1939 “ 

1. Група за автентичен фолклор 18 

2. Детски танцов състав 20 

3. Женски танцов състав 12 

4. Коледарска група 7 
 

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

творчество в Община Велинград, но и за социализирането и израстването на отделната личност, защото се 

разглеждат в тясна връзка със свободното време на хората, с концепцията за 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 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 
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обичаи, свързани с празници от народния календар, като Бабинден, Заговезни, 

Йордановден,Тодоровден, Великден ......   

 

   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. 

 

4.  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. Те 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" 

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 
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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 финансист и 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 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 2020 г. е общо 34 бройки, разпределени по 

следния начин: 

 

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

                                                                                     бройки на читалищата в с.Цветино и 

                                                                                     с.Биркова/. 

 НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1905 г.“           -  6.5   бр.  

 НЧ „Васил Левски 1904 “                                 -   6    бр.  

 НЧ „Методий Драгинов 1936 “                        -   4    бр. 

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

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

 НЧ,,Пробуда1951”с.Пашови                             -   1.5  бр. 

 НЧ,,Светлина”с.Св.Петка                                -   1    бр. 
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Сумата на предоставената им субсидия като държавно-делегирани дейности възлиза на 354960 лв. 

при стандарт за една читалищна бройка – 10440лв. За 2020 г. тези средства бяха разпределени 

както следва: 

 

 

 

 НЧ”Отец Паисий 1893”                         - 120060 лв. 

 НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1905 “  -   67860 лв. 

 НЧ „Васил Левски  1904 “                     -  62640 лв. 

 НЧ „Методий Драгинов 1936 “             -  41760 лв. 

 НЧ,,Виделина 1936”с.Грашево              - 15660 лв. 

 НЧ,,Изгрев1946”с.Кръстава                   - 20880 лв. 

 НЧ,,Пробуда 1951”с.Пашови                  - 15660 лв. 

 НЧ,,Светлина ”с.Св.Петка                     -  10440лв. 
 

 

 

 

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 СРЕДСТВА ЗА 2020г 

 

Дейностите на Читалището през 2020 г. стартираха съгласно предварително заложената програма, 

но обявяването на извънредната епидемична обстановка на 13.03.2020г. ни постави пред нови 

предизвикателства и нови условия на работа. Екипът бързо се адаптира към необходимостта да  

работи усилено във виртуална среда и подготви множество клипове на различна тема и с различни 

послания. Въпреки трудностите в рамките на календарната година бяха осъществени: 

- 3 гостуващи театрални постановки за възрастни; 

- 10 лекции-беседи в Кафе-клуб „Читалнята”; 

- 3 експонирани изложби;  

- 3 премиери на книги; 

- 30 дни на кино прожекции; 

- 2 доброволчески и благотворителни инициативи; 

- 4 детски работилници; 

- 1 детска музикална продукция и 1 детска театрална продукция; 
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БИБЛИОТЕКА 

През 2020 година в библиотечния фонд постъпиха 503 библиотечни единици – от проекти, 

дарения и закупени със средства от платен абонамент за библиотечни услуги на стойност 5787,60 

лв. Библиотеката има 431 регистрирани читатели, които са посетили библиотеката 2078 пъти. 

Отчислени са 1129 тома поради физическо похабяване и многоекземплярност. Бяха абонирани 6 

периодични издания.През изминалата година колективът на библиотеката създаде нови дейности 

и услуги, осъществи отдавна планираното прочистване и прерeждане на хранилището към 

библиотеката и даде начало на поредица от лекции и срещи с хора, свързани по различен начин 

със създаването на книгата.През февруари в кафе-клуб “Читалнята“ илюстраторът Мария Вълкова 

изнесе лекция за процеса по създаването на илюстрациите към книгите.  Слушатели на лекцията 

бяха ученици от училищата в града. Спомен останаха книгите, които лекторката подари на 

библиотеката. Това трябваше да е началото на поредица от лекции, които да проследят процеса на 

създаването на книгата – от написването, през илюстрирането и редактирането, до издаването ѝ и 

закупуването от читател. Поради обявената епидемиологична обстановка, не успяхме да 

осъществим в цялост тази идея. Надяваме се съвсем скоро, след края на епидемията, да 

продължим планираните дейности и да можем да разкажем историята на „раждането на една 

книга“ – от идеята до потребителя, до рафта в книжарницата или библиотеката.                                          

През редица от месеците през 2020 година работата ни продължи по различен от обичайния начин. 

Поддържахме връзка с наши читатели чрез групата на библиотеката във Фейсбук. Споделяхме 

мисли мнения, свързани с книги, автори и библиотеките по света. Удовлетворени сме, че 

запазихме контакта с потребителите на нашите услуги.През май отворихме отново вратите на 

библиотеката, но посещенията все още бяха по-малко от обичайните. Това ни даде възможност да 

осъществим отдавна планираното пререждане на хранилището на библиотеката. Успяхме да 

прегледаме голяма част от книгите. Някои от тях бяха повредени през годините, тъй като в 

хранилището нямаме възможност да поддържаме оптимални температура и влажност на въздуха 

през зимните месеци.През лятото съвместно с Литературния клуб към Читалището осъществихме 

срещи с писатели на детски книги – Анджелина Денчева и Любомир Кючуков. Авторите 

представиха книгите си – „Приключенията на Поли“ и „Съдбата на светлородните“. Те 

предизвикаха искрения интерес на детската публиката.През есента продължихме да работим в 

условията на епидемия. Новата реалност доведе до нови начини на работа и нови услуги в 

библиотеката. Създаде се инициативата „Мобилна библиотека“. Тя дойде в отговор на 

притесненията на наши читатели да ходят на обществени места, както и на многобройните 

запитвания и опасението, че отново няма да работим с читатели.А през ноември дойде новината за 

спечелен проект към Министерството на културата. За читателите на библиотеката получихме 264 

нови книги по проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“. Книгите вече са регистрирани във фонда на библиотеката и са в ръцете на 

читателите ни. А колективът на библиотеката продължава със следващия проект за нови книги. 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

В голямата си част участията на художествените формации към НЧ “Отец Паисий - 1893” са 

традиционни и са свързани с културния календар на община Велинград, но поради извънредната 

обстановка в страната и предприетите мерки за предпазване от Ковид-19, голяма част от 

заложените събития през календарната 2020г. не бяха проведени.Пространство за по-камерни 

събития ни даде Кафе-клуб “Читалнята” към НЧ “Отец Паисий - 1893”, където бяха осъществени 

редица литературни срещи, изложби, лекции и презентации. Въпреки трудностите при планиране 

на изяви и участия с конкурсен характер, художествените ръководители към Читалището активно 

следят фестивалите в общината и страната и осигуряват на самодейците и възпитаниците на 

школите възможности за развитие и самооценка.  
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Отчет за извършената дейност на Смесен хор „Николай Гяуров” 

Поставени цели и задачи: 

– участие в международен фестивал на православната музика Св.Богородица – “Достойно есть” – 

гр. Поморие 2020 г . през месец юни; 

– хорова среща в гр. Враца със смесен хор „Орфей” през месец май 2020 г.; 

През месец януари работата на хора бе насочена към разучаване на нов репертоар и участие във 

фестивала в гр. Поморие. Хор „Николай Гяуров” има две участия в този фестивал. Изпълненията 

на състава винаги са оценявани високо от журито и най-вече от Негово Високопреосвешенство 

Сливенски Митрополит Йоаникий. Съгласно изискванията трябва да бъде изпълнена православна 

музика с продължителност от 15 до 20 минути. Съставът за кратко време успява да разучи четири 

нови песни от този стил и допълва репертоара си от още три вече работени през годините. 

Репетиционният процес продължи до края на месец февруари с напълно разучен  нов материал, 

подадена заявка за участие и одобрение за участие от секретариата на фестивала. Поради 

настъпилите условия на пандемия от Ковид-19, репетиционният процес бе прекратен, съответно 

фестивалът в Поморие и концертът във Враца също не бяха реализирани. 

Отчет за извършената дейност на Представителен младежки духов оркестър с 

мажоретен състав “Димитър Мечев” 

Изминалата 2020 година започна обещаващо за Представителен младежки духов оркестър с 

мажоретен състав „Димитър Мечев”. На 13 февруари мажоретният състав за поредна година беше 

акцентът и гордостта на община Велинград в представянето на града на туристическата борса в 

Експо център – София.За провеждането на националния празник 3-ти март оркестърът и 

мажоретният състав подготвиха специална програма за церемонията и концерта от възрожденски 

маршове, български фолклор и тържествен парад.Неочаквано за нас, годината продължи под 

ограничения заради пандемията, предизвикана от Ковид-19, и това ни изправи пред ново 

предизвикателство. В края на месец март изработихме клип в изпълнение на състава в домашни 

условия с цел повдигане на духа и създаване на положителни емоции на хората, затворени по 

домовете си. Видеото се разпространяваше в социалните мрежи, беше многократно харесвано и 

споделяно, носеше радост и усмивки на широката аудитория.В 55-годишната история на състава 

не е имало година без да отбележим и най-обичания български празник, а именно 24 май. 

Спазвайки всички мерки за сигурност при пандемия, съставът направи запис на най-

вдъхновяващия и носещ гордост химн на Светите братя Кирил и Методий пред сградата на 

нашето Читалище. Отново беше споделен в интернет пространството и донесе много положителни 

отзиви и патриотично настроение сред съгражданите ни, нашата любима публика.Въпреки 

усърдната ни подготовка за участието ни във велинградските празници на културата, те бяха 

отменени. През цялата година в сайта и страницата на НЧ „Отец Паисий – 1893” във Фейсбук, 

както и на страниците на ПМДОМС, бяха публикувани снимки от историята на състава, спомени и 

факти. Хората станаха свидетели на отбелязването на нашата годишнина, макар и не на 

живо.Голяма гордост е организацията и осъществяването на летния лагер-школа на децата в гр. 

Царево. Диригентът на представителния състав маестро Лазаров успя да осъществи за първи път 

обща репетиция с най-малките ни възпитаници в музикалната школа, което даде началото и на 

идеята за камерна формация.Годишнината от Съединението на България на 6-ти септември беше 

отбелязана със скромна церемония с няколко мажоретки и без публика. На 22 септември обаче 

Община Велинград отправи покана честването на Независимостта на България да бъде подготвено 

от нашия състав с нужната церемониалност, грандиозност и значимост. ПМДОМС участва и в 

откриването на гостуващата изложба „Бележити българи, завършили Галатасарай” и за пореден 

път доказа, че на национални празници, церемонии и тържества е предпочитан нужен и 

емблематичен състав.Предизвикателство за нас е онлайн обучението на музиканти и мажоретки. В 
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изкуството директният контакт е най-важен при провеждане на репетиции, но можем да се 

похвалим, че и при тези условия има резултати благодарение на прекрасните, талантливи и 

амбициозни деца, както и на професионалния екип от преподаватели.Отново – 2020 е първата в 

историята на състава без Коледен концерт, но с много труд и желание от всички, изработихме 

коледно клипче с участието на над 60 дечица, отново с желанието и посланието да дарим радост, 

щастие и усмивки на нашата аудитория – нашата публика – нещо, което сме правили винаги! 

Отчет за извършената дейност на Музикална школа по духови инструменти 

Народно читалище „Отец Паисий – 1893” инвестира средства и усилия в менажирането и 

развитието на дългогодишната Музикална школа към Представителен младежки духов оркестър с 

мажоретен състав “Димитър Мечев”. Школа, с която малко оркестри могат да се похвалят. 

Успешната работа на школата е гаранция за неговото бъдеще и развитие в съвременността, когато 

все по-трудно се намират средства, а конкуренцията при привличането на е деца все по-голяма.  

Въпреки предизвикателствата през 2019/2020 г. Музикалната школа възроди своята активна 

дейност и получи подкрепа от преподавателите по инструменти, които са сред ярките 

инструменталисти и професионалисти в българските музикални среди. На 7-ми март 2020 г. в 

Кафе-клуб “Читалнята” бе разлизирана съвместна музикална продукция с школата по пиано към 

Читалището. Публиката беше многобройна, а за много от децата това беше първа изява пред 

толкова широка аудитория. Срещата бе много емоционална, а малките инструменталисти се 

представиха блестящо. За съжаление планираните инициативи и пролетния лагер-школа, за който 

имахме организационна готовност, не бяха осъществени, поради Ковид-19.Репетиционният процес 

през 2020 г. беше прекъсван от извънредната епидемична обстановка в страната, но благодарение 

на усилията на преподавателите и осъществяването и на дистанционни уроци, обучаващите се в 

школата успяха да напреднат и да развият съществено музикалния си талантНа 20.10.2020г. в 

Кафе-клуб “Читалнята” при НЧ “Отец Паисий – 1893” бе представена изложба под надслов “ДНИ 

НА РОДОЛЮБИЕТО”, реализирана по проект “35-ти юбилеен конгрес на Съюз на народните 

читалища и 30 години от възстановяването му”, финансиран от Министерство на културата. За 

тържествеността на официалното откриване допринесе представянето на тримата кларинетисти с 

ръководител г-н Михаил Михайлов – Станислав Пещерски, Красигор Филипов и Никола 

Янушев. Важно събитие, което подпомогна Музикалната школа и мажоретния състав в дейността 

им, бе реализираният през лятото лагер-школа. Ръководството на Читалището отчита като добра 

практика тази инициатива, поради което акцентира на необходимостта да се търси и нужното 

финансиране за осъществяването на поне един творчески лагер годишно.Друго предизвикателство 

пред работата на Музикалната школа е липсата на качествени инструменти. Всяка година се 

полагат усилия за ремонт и профилактика, но е належащо в бюджета да бъдат заложени средства 

за закупуването на нови с учебна цел. 

Отчет за извършената дейност на Литературен клуб „Никола Вапцаров“ 

Литературен клуб „Никола Вапцаров“ е  „пулсиращото сърце“ в културния живот на НЧ 

„Отец Паисий – 1893“, общината и региона. В основата е и на велинградските културни тържества 

повече от 40 години. През изминалата 2020 г. много от творците имаха участия в различни 

литературни форуми, фестивали и литературни четения. На 14.01.2020г. гост на литературния 

клуб и на читалище „Отец Паисий – 1893“ бе варненският творец с изключително присъствие – 

Кирил Аспарухов. Литературният критик Марин Кадиев бе гост на клуба и през месец март 

представи литературни творци от пловдивския регион.Петима от членовете на клуба: Александър 

Попов, Цветана Спасова, Ана Маргова, Любен Атанасов и Александър Кочев гостуваха на СУ 

„Методи Драгинов“ в с. Драгиново. Те участваха в откриването на нов библиотечен отдел към 

училището. Направиха скромно дарение с книги. В истински празник се превърна литературното 
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четене, в което участваха авторите и цялото училище.Изключително запомнящо се събитие бе 

дебютната книга на малката Анжелина Денчева „Приключенията на Поля“. Следващата година се 

очаква продължение на нейния увлекателен роман и евентуална екранизация в рамките на БНТ.На 

20.08.2020 г. талантливият Любомир Кичуков бе гост на Читалището. Бе представена  първата 

книга от поредицата „Възходът на Седемте“  – „Съдбата на светлородните“, която се явява първа 

част от замисления от него фентъзи роман.От цялостната дейност на клуба вече има издадени 14 

литературни сборника, като предстои издаването и на следващия. Миналата година чествахме и 

110-годишнината на нашия патрон Никола Вапцаров, с което ознаменувахме нашата активна 

творческа дейност през годините. Вярваме, че  с помощта на институциите ще бъде възстановен 

литературният конкурс за поезия, проза и есеистика, който има повече от 15-годишна история.  

Отчет за извършената дейност на самодейния театрален състав 

През сезон 2019/2020 г. театралният колектив продължи работа с режисьора Гаро Ашикян, 

завършил Академия за музикално и танцово изкуство в Пловдив, специалност композиция в класа 

на проф. Иван Спасов и режисура в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” при проф. Пламен Марков.  

Репетициите на състава започнаха регулярно, но бяха прекъснати от обявената извънредна 

обстановка в страната. Тъй като самодейците от работят съвместно твърде кратък период, това 

макар и временно преустановяване на художествената самодейност, имаше силно негативно 

въздействие. През пролетта и лятото бяха направени опити режисьорът да поднови репетиционния 

процес със самодейците, но поради негови неотложни ангажименти, това не се случи.Дългото 

прекъсване на работата на самодейния състав наложи да бъдат потърсени други възможности.  

Отчет за извършената дейност на Вокална група „Велина“ 

Вокална група „Велина” успешно развива своите изяви и през 2019/2020 г., като обогатява 

тематично и жанрово репертоара си с оглед на потребностите на различните групи слушатели. 

Солисти на състава са Ирина Балабанова, Зоя Антонова, Катя Теофанова. Те допринасят за 

разнообразието в изпълненията и винаги са посрещани с аплодисменти от публиката.През 

творчески сезон 2019/2020 г. вокална група „Велина” стартира редовни репетиции и подготви 

репертоар за традиционния Коледен концерт на читалището. За съжаление в последствие 

репетиционният процес бе възпрепятстван от пандемичната обстановка в страната и групата не 

успя да осъществи редица планирани концертни изяви.Поради въведените извънредни мерки на 

Народното събрание, отпадна и участието във Фестивала на руската култура – Ракитово 2020, за 

който групата имаше готовност и нагласа.През 2021 г. вокална група “Велина” навършва 20 

години от създаването си и за нас е важно да успеем да реализираме юбилеен концерт. Вече е 

съгласуван примерен репертоар и сценарий за годишнината в рамките на велинградските 

културни тържества с надеждата, че условията през новата година ще бъдат по-благоприятни и ще 

позволят завръщане към регулярни репетиции и участия.Членовете на формацията поддържат 

контакти помежду си и разглеждат творческите въпроси, предстоящи през сезона. 

Отчет за извършената дейност на Школа по пиано 

Школата по пиано съществува с кратки прекъсвания от 1947 година. От 1971 до творческия сезон 

2018/2019 г. преподавател бе Стоянка Енчева, а от творчески сезон 2019/2020 г. нейното място бе 

заето от г-жа Светла Аврамова. Обучението продължава да се провежда индивидуално. Всеки 

ученик има 2 урока по 45 минути седмично. Учениците са на възраст от 5 до 18 години. На 7-ми 

март 2020 година бе реализирана съвместна продукция с школата по духови инструменти в Кафе-

клуб “Читалнята”. Участваха Стоян Гардански, Мария Терзиева, Димитър Попчев и Ангел 

Попчев. За краткото време, за което се подготвиха, всички деца показаха отличен резултат. След 



12 

 

тази успешна и вълнуваща инициатива, поради извънредната пандемична обстановка в страната, 

репетиционният процес бе прекъсван неколкократно. Традиционно всяка учебна година завършва 

с годишен изпит пред комисия от преподаватели и публичен концерт на сцената на читалището, 

но през този творчески сезон годиша продукция не се реализира. Необходимо е да се отбележи, че 

не всички обучаващи се разполагат с пиано в домашни условия, което възпрепятства континуитета 

в практическата работа. Така поради невъзможността да се работи регулярно, обучението и 

подготовката на децата бяха безпрецедентно възпрепятствани.Въпреки трудностите през 

творчески сезон 2019/2020 г. преподавателката г-жа Светла Аврамова полага изключително 

съвестно и всеотдайно усилия възпитаниците й да получат най-добрата подготовка в тези 

необичайни условия на работа. 

Отчет за извършената дейност на Вокална група “Караоке” 

Във Вокална група „Караоке” участват 17 деца на възраст от 6 до 14 години. Групата  е 

основана през 2006 година, през това време на обучение за изпълнителско изкуство и любов към 

музиката са преминали стотици деца. В колекцията си  формацията има 326 медала и 42 купи за 

общи изпълнения. Спечелили сме титлата лауреати на три от международните фестивали. 

Прославили Велинград на територията на Беларус, Молдова, Турция, Австрия, Брюксел, 

Саримсакли /Турция/, Гърция, Италия – Лидо ди Йезоло, както и световният формат ХФактор – 

Деца, които светът познава поименно, деца, за които музиката е техният живот и за които няма 

ваканции, а труд и постоянство в студиото, в което работят, намиращо се в сградата на ЦПЛР-

ОДК – Велинград.   Имайки предвид специфичната обстановка на пандемия през изминалата 2020 

година и продължаваща до днес, участията на децата от групата са онлайн. Невъзможността за 

пътуване, обаче не попречи да продължават да печелят призови места на престижни форуми в 

областта на музиката. В началото на месец март децата бяха поканени от г-жа Росица Младенова – 

режисьор в БНТ и БТА, за участие в детското музикално шоу „Супер-8“, където победител на 

публиката бе Алис Коруджийска, а спечелили първо и второ място на престижното жури с 

председател Етиен Леви, спечелиха Рая Тодорова, Андрея Димитрова, Павел Кънчев и Нели 

Стамболиева. Следваше продължителна работа онлайн и подготовка за участие в Национален 

конкурс „Път към славата“ през месец юли в Слънчев бряг /присъствено/, където отново имат 

едно първо, едно второ и едно трето място за Алис Коруджийска, Рая Тодорова и Андрея 

Димитрова. Национален конкурс за певческо изкуство „Звезден сблъсък“ – гр. Велико Търново 

отново второ и трето място за Алис и Рая, състезавали се с 300 участника от различните 

възрастови групи. Международен фестивал „Песенна палитра“ ни удостои с първо място за 

общото изпълнение на групата, второ място за Костадин Миров и второ място за Андрея 

Димитрова, поощрителна награда за Нели Стамболиева. Новото предизвикателство са модерните 

танци и за наше най-голямо удоволствие групата се класира втора в категория модерен балет с 

композицията „Настроения“ на един от най-престижните състезания в България „Храмът на 

танца“ – гр. Самоков. Ценна награда, имайки предвид че се децата се състезават със спортни 

клубове. 

Мъжка фолклорна група 

Ръководител на състава е Цанко Пашов. Съставът изпълнява  автентични народни песни. Още 

през 2012г. на фестивалите „Сребърни чучулиги“ и“Альоша“ в София фолклорната група е 

 определена да участва в седмичен работен сбор в курорта „Камчия“. Следващите години съставът 

взима участие  в различни концерти в НДК  и редовно е канен на концерт в курорта 

„Камчия“.Фолклорният състав ежегодно участва в десетки фестивали за народни песни в страната, 

в  града и околностите, но през изминалата календарна година голяма част от събитията бяха 

отменени по обективни причини. Към момента участниците в състава са шест човека и когато 
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обстановката позволява, осъществяват репетиционни срещи и подбират нов репертоар за 

бъдещите си участия 

Отчет за извършената дейност на Детска театрална школа 

В началото на творческия сезон дейностите се осъществяваха съгласно заложения в 

проектното предложение план. Беше сформиран екип, бяха подбрани деца за две театрални трупи 

и репетициите се реализираха по график. В първото тримесечие участниците в школата се 

опознаваха, работиха основно за дикция и правоговор, изработваха оригами, представяха гатанки 

и др. творчески задачи. През този етап се срещнаха лично с актьори професионалисти от 

Драматично-куклен театър „Константин Величков“ при тяхно гостуване на читалищната сцена. 

Техният краен продукт от първото тримесечие бе представен в рамките на голям коледен концерт 

заедно с други детски читалищни формации. Специалният гост на събитието, бате Енчо, 

допринесе за емоцията не само на публиката, но и на самите участници. Децата от театралната 

школа бяха изключително впечатлени от запознанството и от опита да споделят сцената с една 

истинска звезда.Второто тримесечие на проекта започна по план и с подбор на подходящ 

репертоар за втората продукция. Започна с четене на маса на редица басни и анализ на 

характерите и героите. За съжаление ситуацията през месец март 2020 г., която продължи повече, 

отколкото първоначално очаквахме, затрудни протичането на дейностите по предложения в 

проектното предложение план. Ръководителите на групите положиха всички усилия да поддържат 

контакт с децата, но онлайн обучението в училище допълнително утежни ситуацията. След 

одобрението на НФК срокът на проекта беше удължен. С настъпването на топлите месеци, когато 

децата приключиха с учебния материал и се оказаха с повече свободно време, родителите и 

ръководителите подеха инициативата заниманията в школата по проекта да продължат. Въпреки 

че е нетипично за читалищните формации да развиват своята дейност през летните месеци и през 

ученическата ваканция, се прецени като рисково да се разчита на обичайния режим на работа през 

есента и зимата.Репетиционният процес беше регулярен и ползотворен. Премиерата на спектакъла 

премина успешно. За съжаление обаче след нейното представяне последва ново затягане на 

мерките с цел предпазване здравето на хората в условията на Ковид-19.Важен резултат е 

установяването на школата като част от дейността на читалището. Проектът ни даде възможност 

да заложим една добра основа и да придобием практически опит в ново направление, тъй като до 

момента към читалището подобна школа не е била развивана. Цялостната работа и дейностите 

допринесоха за ревизиране мениджмънта на читалището, самоанализ и корекция на част от 

традиционно планираните инициативи. В технологично отношение също имаше 

предизвикателства, но това разви вътрешния организационен капацитет. Проектът ни позволи да 

не изоставаме от новите тенденции и да съумеем да привличаме деца и младежи от едно ново и 

различно поколение, което приема техническите средства за даденост и много по-смело борави с 

тях. 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ 

РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРУДОВИ И 

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ  ПРЕЗ  2020 г. 

 

ПОЛУЧЕНА СУБСИДИЯ 120 060,00 
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ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 300,00 

 120 360,00 

РАБОТНА ЗАПЛАТА 57 599,65 

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ  43 572,53 

ОСИГУРОВКИ 11 077,41 

ТАКСА БО  1 894,90 

ЕЛ. ЕНЕРГИЯ И НАФТА 8 302,00 

 122 446,49 

 

Отчетът е одобрен от Настоятелството на НЧ „Отец Паисий – 1893” с протокол от дата 

19.03.2021г. 

д-р Силвена Байракова:  

/Председател на НЧ „Отец Паисий -1893”/ 

 

 

 

 

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 43 152 единици,посещения 

3112 и потребители 405 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, 114 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 СРЕДСТВА ЗА 2020г 
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Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград е общественият, духовен и културен живот на 

кв.Каменица и  Велинград. То винаги е било организатор,  вдъхновител и пазител на родовите  

корени. 

То е пъстра и богата галерия от образи и събития с богатата му и респектираща история, с дългата 

си биография – на идеите на хората, на техните мечти.Днес, читалището ни е доказало своята 

необходимост с неговата адаптивност към съвременния свят, с иновациите и съдържанието на 

своята дейност.2019 година беше изпълнена с многообразна културна дейност, съгласно целите, 

заложени в Устава и ЗНЧ.Културните събития през изминалата година бяха организирани и 

осъществени съгласно приетия културен календарен план и програма за развитие на читалищната 

дейност с решение на Читалищното настоятелство и представени в община Велинград. 

 Годишният доклад за дейността на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград отчита изпълнението на 

дейностите по годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в 

изпълнение на чл.26 а, ал.2 от Закона за Народните читалища и културния календарен 

план,съгласуван с община Велинград. 

Отчетният период обхваща периода  януари – декември 2020 година.  

Народно читалище „В.Левски-1904” е мястото, в което се събират различни поколения. Занимават 

се с изкуство и ползват различни видове услуги. 

От дълги години читалището продължава своята народополезна дейност за утвърждаването му 

като естествен център за културно-просветна и творческо-развлекателна дейност. 

Читалището е културна институция за разпространяване на знания и култура, обществена 

организация, която е отворена за всички членове на общността и се характеризира с 

общодостъпността на дейностите си.                                                                                                                                                                          

Основните цели и приоритети в дейността на НЧ „Васил Левски-1904” са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища, нормативната уредба и културния календарен план, 

съгласуван с община Велинград.Основните дейности, които развива читалището са библиотечна, 

културна – тематични вечери и участия, участие в благотворителни концерти,  гостуващи театри и 

концерти, любителско творчество, информационни услуги,  проучвателска и събирателна дейност, 

проекти. 

 БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Библиотеката играе важна роля за изграждането на представата, че Читалището е културен 

институт и център не само за естетическо общуване, но и хранилище на знанието. 

Библиотеката полага усилия да задоволява читателските интереси и обогатява БФ с нови издания 

от всяка област на знанието. В тази връзка сме насочили усилията си да закупуваме в комплект 

хубавите детски енциклопедични  справочници и издания на детско-юношеска класика, българска 

и чужда художествена литература.През 2020г. библиотеката защити успешно проект на 

Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност” 2020г., на стойност 4 715.24лв. Направени са и много дарения на книги, 

възлизащи на стойност 1 887.20лв.В резултат на спечеления проект и направените дарения БФ се 

обогати с художествена, детска,справочна, учебно-помощна, историческа, мемоарна, духовна 

литература и книги за най-малките.Аранжирани са витрини с нови книги, витрини за исторически 

чествания, за известни личности от българската история и писатели.Традиционно, както всяка 

година, така и през 2020г. бяха излъчени най-активните читатели в две възрастови групи – 

възрастни и деца.Към 31.12.2020г. библиотечният фонд възлиза на 43 824 библиотечни единици.                                                                                                      

Основните показатели за отчетния период са следните: 

 

- Брой читатели     287 

- Посещения     2 279 
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- Заети библиотечни документи   6 102 

- Справки      164 

- Придобити библиотечни документи  481 

- Абонирани периодични издания  4 

- Средства за нови библиотечни документи 6 602.44лв.  

  

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ  

Въпреки извънредното положение, което трае повече отколкото очаквахме, съумяхме заедно да 

продължим дейността си, работейки според конкретната ситуация и спазвайки 

противоепидемичните мерки.                                                                                                                                                                    

През отчетния период мероприятия, в които взеха участие нашите любителски състави са 

следните: 

ДАТА 

 

ИНИЦИАТИВА МЯСТО 

ТЕМАТИЧНИ ВЕЧЕРИ И УЧАСТИЯ 

21.01.2020г. Участие на МФГ „Каменица” и ПДЮАНПТ 

„Здравче-венче” в общоградско тържество, 

посветено на „Бабинден”. 

пл. „Николай Гяуров”  

15.02.2020г. Участие на МФГ „Каменица” в тържеството по 

случай празника Трифон Зарезан. 

с. Виноградец 

19.02.2020г. Участие на ГСГП „Вела”, МФГ „Каменица” и 

народен хор при ПДЮАНПТ „Здравче-венче” в 

тържествен концерт, посветен на 147години от 

обесването на Васил Левски. 

НЧ „В. Левски-1904” 

27.02.2020г. Презентация  на проект „Цветовете на 

многообразието”, доброволческа инициатива.  

Читалището е един от партньорите по този 

проект. 

НЧ „В. Левски-1904” 

03.03.2020г. Участие на танцов състав при ПДЮАНПТ 

„Здравче-венче” в „Пробуждане с хоро” по 

случай националния празник 3
-ти 

 март. 

пл. „Николай Гяуров” 

07.03.2020г. Участие на ПДЮАНПТ „Здравче-венче” на 

празника Тодоровден  

Местността „Гергевана”  

гр. Велинград 

20.09.2020г. Участие на МФГ „Каменица” в Празника на 

смокинята  

с. Ветрен дол 

27.09.2020г. Участие на ПДЮАНПТ „Здравче-венче” в 

откриване на учебната година организирано от 

ОДК – Велинград 

 

пл. „Николай Гяуров” 
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БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КОНЦЕРТИ 

13.01.2020г. Участие на ПДЮАНПТ „Здравче-венче” в  

Благотворителен концерт, организиран от 

Българска асоциация на професионалните 

готвачи и община Велинград. 

 

Хотел „Двореца” 

13.02.2020г. Участие на ПДЮАНПТ „Здравче-венче” в  

Благотворителен концерт в помощ на дете в 

нужда, за събиране на средства за лечение. 

НЧ „Отец Паисий” 

 

16.02.2020г. 

 

Участие на народен хор при ПДЮАНПТ 

„Здравче-венче” в Благотворителен концерт за 

приятелството организиран от ОДК – 

Велинград в помощ на социален фонд за 

подпомагане на социално слаби хора от община 

Велинград 

 

НЧ „В. Левски-1904” 

 

05.03.2020г. Участие на ПДЮАНПТ „Здравче-венче” в 

Благотворителен концерт 

Хотел „Вела Хилс” 

ГОСТУВАЩИ ТЕАТРИ И КОНЦЕРТИ 

14.01.2020г. Театър „Иван Димов” гр. Хасково с 

постановката „Маршрутка” 

 

НЧ „В. Левски-1904” 

 

ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО 

Човек е истински богат тогава когато познава историята на своя род, култура, традиции, език и 

фолклор. Именно това богатство и тази съкровищница осмислят същността на народа.С 

неуморния си труд и всеотдайност творческите колективи при НЧ „Васил Левски-1904” 

продължават дейността за съхраняване и развитие на българския фолклор, култура и традиции.                                                                    

През изминалата 2020г. функционираха четири работещи творчески колективи. 

 

1. ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ 

ПЕСНИ И ТАНЦИ „ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ” 

Към ансамъла работят                                                                                                                                                         

гл. худ. Ръководител          - Иван Иванов, хореограф - Бойка Радивоева-Гончева,                                                       

ръководител  народен хор - Мая Ангелова                                                                                                   

корепетитори                      - Альоша Русев, Христо Зиврипанов и Иван Норов 

Ансамбълът включва: 

- Танцьори – подготвителна група 

- Танцьори – средна група 
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- Танцьори – основен състав 

- Народен хор 

- Корепетитори  

Участниците са от различна възрастова група  

Репертоарът му е богат и разнообразен, включващ песни и танци от всички етнографски области 

на България.Ансамбълът е участвал в многобройни концерти и фестивали, както у нас, така и в 

чужбина – Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония, Хърватска и Франция.Многобройни са 

и наградите и отличията спечелени от ансамбъла, благодарение на техните амбициозни и 

всеотдайни ръководители.                 През годините ансамбълът е получил своето заслужено 

признание. 

2. ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „ВЕЛА” 

Ръководител – Иван Пещерски 

Групата се състои от 11 изпълнителки. 

ГСГП   „Вела”  участва  във  всички  организирани  прояви  на  читалището,   както и  на  

регионални и национални фестивали, където се представят на  високо и достойно ниво. 

Многобройни са участията на групата в музикалния живот на град Велинград. Два пъти са 

излъчвани на живо по ТВ „Скат” в предаването„Ако зажалиш”.                                                                                                                                            

През 2019г. групата печели златен медал от участието си в „Празника на любовта и виното” в гр. 

Елин Пелин, както и редица други награди. Една изключително атрактивна група, чиито 

репертоар е много разнообразен и обхваща песни от стара градска, възрожденска, шлагерна и с 

фолклорни мотиви музика.Техни изяви са увенчани с престижни награди и много 

аплодисменти.Старателни, заредени с енергия и любов към песента. Затова са бурните 

аплодисменти на публиката – доказателство за техния успех.Тази година групата ще чества своя 

30 годишен юбилей, като в тази връзка е предприета инициатива за издаване на диск на групата.  

3. МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КАМЕНИЦА”      

Ръководител – Атанас Чупов 

Групата се състои от 8 мъже. 

Мъжката фолклорна група е създадена през 2003г.Групата има многобройни участия в регионални 

и национални фестивали и събори.Изпълнителите на групата носят голямо настроение и 

обогатяват празниците със своята непринуденостПесните се изпълняват под съпровод на акордеон 

и тарамбука.С участията си групата заслужи достойно място в културния живот на града и 

квартала. 

4. ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ 

Ръководител – Боян Захов 

ДТС е сравнително млада група, създадена през 2017г.През 2020г. групата посещаваха 5 деца, 

които взимат участие в концерти организирани от читалището. В творческия процес децата 

изпълняват скечове, рецитират стихове и се учат да говорят правилно. 

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ 

Библиотеката разполага с 5 компютъра, мултифункционално устройство /Скенер, принтер и 

ксерокс/ и с мултимедия спечелени по програма „Глобални библиотеки” през 2011г., които са в 

помощ на гражданите, чрез осигуряване на публичен и безплатен достъп до информация в 

глобалната мрежа. Извършват се електронни справки, консултации за изготвяне на CV, документи 

за работа и подаване на заявление по електронен път до съответните институции, както и копирни 

услуги.   
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ПРОУЧВАТЕЛСКА И СЪБИРАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

НЧ „Васил Левски-1904” разполага с богат архив от снимков и писмен материал за историята на 

читалището и населеното място.Събрани са родословията на няколко рода. 

 

ПРОЕКТИ 

През 2020г. библиотеката към читалището спечели проект по Програма „Българските библиотеки 

-  съвременни центрове за четене и информиране” към Министерство на културата.Така също, все 

още се очаква одобрение на внесеното предложението на проект по Оперативна програма за 

развитие на селските райони във Фонд Земеделие по мярка 21.  

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Читалището разполага с богата материална база, която включва сграден фонд и   оборудване.  

В сградата функционират 3 зали с общ капацитет 470 места. 

 Библиотеката към читалището разполага с компютърна зала /читалня/, детски отдел, отдел за 

възрастни и две книгохранилища. 

През 2020г. се боядисаха входната и вътрешните вратите на читалището и парапета на вътрешното 

стълбище.  

Налице е необходимост от ремонт, освежаване на залите, саниране и подмяна на дограмата,  в тази 

посока са ни насочени усилията за в бъдеще.  

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

През 2020г. са проведени 8 заседания на Читалищното настоятелство.                                                                          

На 18.06.2020г. се проведе Отчетно събрание, на което се прие годишния доклад за дейността и 

годишния финансов отчет на читалището.                                                                                                                           

През 2020г. читалищните членове бяха 150                                                                                                           

Поради сложната обстановка, свързана с Ковид 19, доста от мероприятията на читалището не се 

осъществиха, но това не ни отказа да продължаваме да работим и творим. Когато беше позволено 

се провеждаха репетиции при стриктно спазване на мерките, а когато това не беше възможно те се 

провеждаха  и онлайн.                                                                                                    Успяхме да се 

справим, спазвайки  противоепидемичните мерки, бяха осигурени дезинфектанти и предпазни 

средства, работата се осъществяваше според препоръките и Заповедите на Министъра на 

здравеопазването. 

  

ФИНАНСИ 

 

 През изминалата година читалището работи по утвърдени субсидии, отпуснати от държавния 

бюджет и финансови постъпления от членски внос, такси и дарения. / Справка приложен годишен 

финансов отчет на НЧ „Васил Левски-1904” 2020г./Всичко отчетено до тук не би могло да се 

осъществи без отговорната работа на Настоятелството и щатния екип на читалището.Иказваме 

благодарност на всички, които имат принос за реализиране на цялостната дейност на нашето 

читалище: самодейци, които участват в любителските състави и техните ръководители и 

корепетитори, щатните служители, членовете на Читалищното настоятелство и Проверителната 

комисия.Отчетната 2020г. беше напрегната както в професионално, така и във финансово 
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отношение, но с общи усилия успяхме да се справим.В съвременните условия на развитие 

Читалището продължава да играе значителна роля в обществото с многообразието на културно-

просветна дейност. 

Председател: 
/Георги Куманов/ 

Изготвил: 

Секретар: Йонка Банева 

 

 

Библиотека при НЧ „Васил Левски-1904”  гр. Велинград  община 

Велинград 

Адрес: бул. „Съединение” № 181 тел: 0359/5-16-31  е-поща: 

biblioteka_v.levski_velingrad@abv.bg   

Отчетза  дейността  на  библиотеката  за   2020 г. 
І. Потребители  
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По съдържание 

 

 

Придобити 

библиотечни            

документи 

 

Отчислени       

библиотечни 

документи 

 

Библиотечен 

фонд 

 

 

Заети 

библиотечни 

документи 

 

0 Общ отдел 8 - 459 550 

1  Философия. Психология 18 - 626 76 

2  Религия. Теология 5 - 254 24 

3  Обществени науки 14 - 2758 38 

mailto:biblioteka_v.levski_velingrad@abv.bg
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ІІІ.   Население : 25697 (от тях деца до 14 г.: 3895)                                                        

5  Математика. Естествени науки 3 - 1152 11 

61  Медицина 13 - 682 54 

62,64/69  Техника. Промишленост 4 - 586 1 

63  Селско стопанство - - 458 4 

7  Изкуство 5 - 307 1 

793/799  Спорт 5 - 156 12 

80  Езикознание 2 - 178 4 

82/89  Литературознание - - 1953 16 

9  История 23 - 2551 21 

91  География 1 - 653 14 

Отраслова литература за 

възрастни (общо) 

101 - 12773 826 

Художествена литература за 

възрастни 

296 - 20248 3619 

Литература за деца (общо) 84 - 10803 1657 

Отраслова литература за деца 7 - 1185 115 

Художествена литература за деца 77 - 9618 1542 

Общо : 481 - 43824 6102 

 

П
о
 в

и
д

 

Книги 481 - 43621 5552 

Периодични издания - - 188 550 

Електронни носители 

на  

информация 

- - 3 - 

Други издания 

(албуми, ноти, карти) 

- - 12 - 

П
о
 

ез
и

к
 Български език 481 - 43164 6099 

Други езици - - 660 3 
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ІV.    Посещения : общо 2279; за дома 2115;  в читалня 164                                                    

V.      Абонамент на периодични издания за отчетната година (брой заглавия и стойност) :                                                       

4 бр.  104.00 лв.                                                                                                     VІ.    Отчислени 

библиотечни документи по причини : 

               остарели по съдържание 0 

               многоекземплярни 0 

               неподходящи за профила на библиотеката 0 

               физически изхабени 0 

               повредени или невърнати от потребители 0 

               повредени при стихийни бедствия  

VІІ. Степен на автоматизация:  
достъп до интернет (да, не) 

персонални компютри (брой) 5 

автоматизирани потребителски места (брой) 5 

библиотечен софтуер : ( PC – TM: да;не),( Soft Lib: да;не ) 

локална мрежа (да, не) 

автоматизирани библиотечни процеси (посочете 

модули)......................................................................................................... 

електронен каталог (да, не) 

размножителна техника (подчертайте) : ксерокс; скенер; принтер; мултифункционално 

устройство. 

 

VІІІ. Инвентаризация на библиотечния фонд през отчетната година (да, не) 

ІХ. Библиотечен персонал:   

        щатен (общо) 2; по вид ( цял щат 2; половин  щат.............) 

        нещатен 0 

 

Х. Вид на длъжността по трудов договор:  

        библиотекар 

        секретар 

 

ХІ. Средства за нови библиотечни документи (общо): 6602.44 лв. 

ХІІ. Разпределение на средствата за нови документи по източник на финансиране:                                               

      

 

Бюджет/Субсидия 

 

Дарения 

 

Собствени 

източници 

 

Спонсори 

 

Участие в проекти 

 

Брой 

н.б.д. 

 

 

% 

 

В 

лв. 

 

% 

 

Бро

й 

н.б.

д. 

 

% 

 

В лв. 

 

% 

 

Бр

ой 

н.б

.д. 

 

% 

 

 

  

В 

лв. 

 

% 

 

Брой  

н.б.д. 

 

 

% 

 

 

 

 

В 

лв. 

 

% 

 

Брой 

н. 

б.д. 

 

% 

 

В лв. 

 

% 
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- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

17

7 

 

 

 

3

7 

 

 

 

1887.

20 

 

 

 

28 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

304 

 

 

6

3 

 

 

4715.

24 

 

 

7

2 

 

По програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 

2020:  

Закупени общо тома 304 

Художествена литература за възрастни 178 

Художествена литература за деца 62 

Отраслова литература за възрастни 58 

Отраслова литература за деца 6 

От тях справочна литература 18 

 

XІІ. Обучение във висше библиотечно училище (специалност и курс): не 

ХІІІ.Придобита квалификация (курс към ЦПОБ; компютърен курс; езиков курс ; други 

курсове):  не 

ХIV. Основна месечна работна заплата : 630.00 лв. 
ХV. Технически ресурси: TV, DVD player, CD player, мултимедиeн проектор, други (вид и 

брой): 1 бр. 

ХVI. Други сведения за текущата година (ремонти, участие в проекти, нови дейности и услуги): 

Участие по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност” 2020г. 

ХVІІ.  Разгърната площ: 212 кв.м. 

 

 Председател :  
 /Георги Куманов/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Изготви 

 /Йонка Банева/  

 

ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ 2020г.  НА 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1904” – ВЕЛИНГРАД 

 

 № IПРИХОДИ ПРОЕКТ 

2020г. 

ИЗПЪЛНЕН. 

2020г. 

 

1. Наличност на 01.01.2020г. 1957.23 1957.23  

 1.1 Наличност  на банка 187.20 187.20  

 1.2 Наличност на каса 1770.03 1770.03  
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2. Субсидия от МФ 62 640 62 640  

3. Субсидия от Общинатаза тематични 

дейности 

3.1.За Ден на самодееца 1-ви март 

3.2.Национален фестивал на старата 

Градска песен,,Красив роман е любовта“ 

 

1 300 

 

300 

 

1000 

300 

 

300 

 

- 

 

 

 

4. По договор за съвместна дейност 

4.1. „С.Л. – 2008” –ЕООД 

4.2. ,,Благов и Син“ - ЕООД 

4.3. 

9200 

7600 

1600 

4 380  

 

5. Любителско творчество 

5.1. От такси на ДЮАНПТ 

5.2. От гостуващи състави 

5.3. От концертии фестивали 

5.4. От такси за Юндола 

5.5. От такси за международно турне 

15200 

3200 

3500 

500 

4000 

4000 

2123 

1743 

380 

- 

- 

-- 

 

6. Членски  внос 700 432  

7. Библиотечна   дейност 

7.1.Такси от читатели 

7.2.Книги по проект –финансиран от МК 

700 

 

5 550.71 

836.00 

4 714.71 

 

8. Дарения 1000 100  

9. От ел. енергия и вода по договори за 

съвместна дейност 

9.1. „С.Л. – 2008” – ООД  

9.2. ,,Благов и Син“ – ЕООД 

5000 

 

2 828.25  

10. По програма от Бюрото по труда  768.17  

 ОБЩО ПРИХОДИ 97 697 81079.28  

 II   РАЗХОДИ ПРОЕКТ 

2020г. 

ИЗПЪЛН.  

2020г. 

 

1. ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТАИ 

ОСИГУРОВКИ 

54500 53278  

 

3. ХОНОРАРИИ ОСИГУРОВКИ 13600 9897  
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5. Отопление - -  

6. Ел. енергия 

4.1. „СЛ-2008“-ЕООД 

4.2. „Благов и Син“ - ЕООД 

4.3. НЧ,,В.Левски – 1904“ 

6 500 4 751 .20  

7. Телефон и интернет 600 598.96  

8. Текущи разходи 

6.1. За канцеларски  материали  

6.2.За консумативи на компютрите 

6.3.За пощенски разходи 

6.4.За санитарни материали 

6.5. За транспорт 

6.6. За вода 

6.7. За такса смет  

1600 

300 

300 

70 

180 

 

150 

600 

1684.05 

202.20 

306.00 

38.44 

212.60 

- 

375.85 

548.96 

 

10. Библиотечна дейност 

7.1. За закупуване на книги  

7.2.За награди за читатели 

7.3.За абонамент 

7.4. Книги по проект 

920 

700 

70 

150 

- 

4 819.04 

- 

- 

104 

4715.24 

 

11. Командировки 1200 96.03  

12. Поддръжка и ремонт 

10.1. За подмяна и монтаж на радиатори. 

10.2. За поддръжка и ремонт. 

1500 

1000 

500 

 

576.08 

380 

196.08 

 

13. Любителско творчество 

11.1.За чествания,  изяви, озвучаване 

11.2.За творчески лагери, турнета 

11.3.За реклама 

11.4. За реквизи 

12 500 

2000 

8000 

500 

2000 

481.55 

396 

- 

85.55 

- 

 

13. По програма от Бюрото по труда  768.17  

14. Други 

13.1.За счетоводни и правни услуги 

13.2. За поддръжка на сайт 

13.3. За такси банка 

13.4. За такси - документи 

13.5.За  членски внос къмЦИОФФ 

13.6.За членски внос към МИГ 

„Белово,Септември,Велинград“ 

13.7. За разходи с решение наЧН 

2820 

600 

600 

900 

100 

100 

20 

 

500 

2296.00 

600 

420 

510 

41 

- 

- 

 

725 

 

 ОБЩО РАЗХОДИ 95240 79 246.2 

 

ПРИХОД: 81 079.08  Изготвил отчета:                  

РАЗХОД:   79 246                /Трендафилка Гушевилова/ 

ОСТАТЪК: 1833.08             Председател:    Георги Куманов/ 
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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. 

 

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ В 

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

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА ЗА 2020 г 

       През изтеклата  календарна 2020 г. ОНЧ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905”-Велинград 

отново приспособи културната си дейност и  въпреки трудностите  продължи  с активната си 

творческа работа, обогати книжния фонд в библиотеката, участва в регионални, национални и 

международни фестивали, кандидатства  и спечели проекти и повиши значително качеството на  

подготвяната продукция. 

 

 

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

е самостоятелна, независима, самоуправляваща се обществена организация, която изпълнява 

функциите на културен институт на територията на гр.Велинград. В неговата дейност могат да 

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

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

институции, обществени и други организации. 

  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

• поддържане на библиотека, читалня и компютърна информационна зала; 

• събиране и разпространяване на знания за родния край; 

• Издирване, съхранение, популяризиране на българския песенен и танцов фолклор и в това 

число фолклора на Чепинското корито. 

 

Действащи състави към ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1905” към 31.12 .2020г. 

 

Детски  фолклорен  ансамбъл "Чепинче”: 108 души 

 -начинаеща група - 30 деца 

 възраст - от 4г. до  8 г. 

-подготвителна група – 40 деца 

 възраст - от 8г. до 11г. 

 -концертна група – 26 деца 

 възраст - от 10г. до 18 г. 

 Детски народен хор - 6 деца 
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  възраст - от 6г. до 18 г. 

  -Оркестър - 6 души 

   възраст - от 12г. до 55 г. 

 

2.Представителен ансамбъл за народни песни и танци "Чепино" - 46 души 

-Танцьори - 14 души 

възраст - от 16г. до 45 г. 

-Оркестър –6 души 

възраст- от 12г. до 72 г. 

-Женски народен хор – 16  души 

Възраст - от 16г. до 81 г. 

-Мъжка фолклорна група - 10 души 

възраст- от 50г. до 80г. 

 

3.Музикална школа акордеон, пиано  и китара – 7 деца 

Възраст - от 11г.  до 16 г. 

11 деца 

Възраст - от 11г.  до 16 г. 

 

4.Музикална школа тамбура  и ударни инструменти - до 15 участници 

възраст - от 10г. до 38 г. 

 

5.БИБЛИОТЕКА: 36250 бр. - библиотечен фонд  

Нови- 544 

Дар- 442 

Проект МК -102 

 

Съвместни дейности на ОНЧ „Св. Св .Кирил и Методий-1905” към 31.12.2020г. 

1.Художествена гимнастика - съвместна дейност с КХГ ”Диляна” – гр .Пазарджик - 40 деца 

възраст- от 4г. до 11 г. 

 

2.„Зумба”- съвместна дейност с „Арт център” – Велинград - 20 участници 

възраст - от 14г. до 50 г. 

3.„Канго”- съвместна дейност с „Арт център” - Велинград - 15 участници 

възраст - от 16г. до 45 г. 

Проекти през 2020 г. 

Проект за обновяване на библиотечния фонд  1598.54 лв. 

Проект „Бабинден във Велинград“ 18201 лв. 

 

ЯНУАРИ 

-Новогодишно хоро                                            

                                         Дата: 01.01.2020 г. 

                                         Място: пл. „Македония” 

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

- Ден на родилната помощ                                          

                                        Дата: 21.01.220 г. 

                                        Място: Община Велинград  

                                        Организатор: Община Велинград 

 

 МАРТ 

 Национален празник на Р. България 

                                        Дата:  03.03.2020 г. 
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                                        Място: пл. „Николай Гяуров „ 

                                                     Организатор: общ. Велинград 

Изложба „Диви Родопи“ 

                                      5 март 

                                      Място  ОНЧ „Св. Св .Кирил и  Методий-1905 

 

ЮНИ    

Отбелязване на 45 г. Мъжка фолклорна група „Чепиици“  

                                      Дата:.27.06.2020 г. 

                                     Място: местност “Никульова черква“ 

                                     Организатор: ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ 

 

ЮЛИ  

      170 г. от Рождението на Иван Вазов 

                                       Място „Вазова поляна“ 

                                        Дата 09.07.2020 г. 

                                       Организатор: ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905 

СЕПТЕМВРИ 

Възпоменателна вечер по повод 40 г. от смъртта на д-р Дошкинов 

                                       Място ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ 

                                        Дата 12.09 .2020 г. 

                                       Организатор: ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ 

 

ОКТОМВРИ 

Участие  по повод 108 г. от Балканската война  

                                        Място м. Кара тепе 

                                        Дата 05.09 .2020 г. 

                                       Организатор: ДЗ на Родопите, Дружба-родина, родственици и близки на 

Иван Ботушанов 

Представяне на книгата на Кирил  Аспарухов 

                                       Място ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ 

                                        Дата октомври  .2020 г. 

                                       Организатор: ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ 

Участие в национален фолклорен фестивал за любители на български народни хора “Пролетно 

хоро“ 

                                      Място площад“Н.Гяуров“ 

                                        Дата октомври 10.10  .2020 г. 

                                       Организатор: СРКО “Пролетно хоро“ 

НОЕМВРИ 

 Пътуваща изложба “Посоки и публики „ на национална библиотека 

                                       Място ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ 

                                        Дата ноември   .2020 г. 

                                       Организатор: ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905 
                          

Библиотека при ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1905“ 

гр.(с.)Велинград 

община .ВелинградАдрес: пл.Македония 1 .тел.: 0359 59884 е-

поща:chitalishte_chepino@abv.bg сайт:chitalishte.eu 
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Отчет за  дейността  на  библиотеката  за   2020 г. 
 

Жители на населеното място -23000 бр. 

Потребители на библиотеката -118 бр.                                                                                                           

  от тях: до 14 години 49 бр. 

Библиотечен фонд 2020г 

Библиотечни единици -36250 бр 

Набавени                                                                                                                                                   

Непериодични библиотечни документи -544 бр                                                                                      

 Книги -3158 бр 

Посещения                                                                                                                                                                                     

За дома -1434 бр                                                                                                                                                             

В читалня -0 .бр                                                                                                                                               

Културни и други библиотечни събития -1 бр 

 

Видове библиотечни услуги                                                                                                                                    

Основни библиотечни услуги                                                                                                                         

1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея 

2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация 

3.1.Достъп до собствени традиционни бази данни 

3.2.Достъп до собствени електронни бази данни 

3.3.интернет достъп за образователни, социални и научни цели 

 

Специализирани библиотечни услуги                                                                                                     

1.Предоставяне на писмена библиографска информация 

2.Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания 

3.Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина 

4.Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни 

5.Копиране на библиотечни документи 

6.Публикуване на издания 

 

Обща площ на библиотеката                                                                                                                 

Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали -250кв.м. 

Площ за обслужване на читатели                                                                                                                                

В основна сграда -250кв.м. 

Оборудване и обзавеждане                                                                                                             

1.Компютъризирани работни места:                                                                                                                               

1.1. За потребители -4бр.                                                                                                                                               

1.2. За библиотечен персонал -1бр.                                                                                                                               

2. Копирна техника -2бр.                                                                                                                                                             

3. Вид на оборудването за хора с увреждания -няма 

Източници на финансиране                                                                                                                                           

Държавна субсидия -10440лв.                                                                                                                                         
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Такси -211лв.                                                                                                                                                                          

Сключени договори за проекти и програми -1598.54лв. 

Общ брой (щатни бройки) -1бр.                                                                                                                         

Специалисти с висше образование и библиотечна квалификация -1бр. 

Средна месечна брутна заплата на едно лице                                                                                                            

Средна месечна брутна заплата на целия персонал -650лв.                                                                                  

Специалисти с висше образование и библиотечна квалификация -650лв. 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ 

на  ОНЧ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905” 

гр. Велинград- за 2020 г. 

 

 
През 2020   г. финансовата политика е била насочена единствено и само към обезпечаването на 

читалищни дейности в това число,ремонт, поддръжка и обновяване на материално техническата 

база на читалището.                                                                                                                                            

През 2020  г. няма промяна в основните източници формиращи бюджета на читалището. Общия 

размер  на бюджетните средства  е 89487 лв.                                                                                            

В това  число държавна целева субсидия 67 860 лв. и приходи от съвместна дейност за издръжка 

на танцовите и музикални формации 14 290 лв.                                                                                                       

През изтеклата  финансова  година  разпределението на средствата  е ставало  изцяло по 

предварително утвърдените в бюджета пера – фонд работна заплата, административни 

разходи,средства за поддръжка на софтуерната програма на библиотеката,  плащане на местни 

данъци и такси,  средства за обезпечаване на дейностите на ДФА “Чепинче“  и ПАНПТ “Чепино“, 

режийни разходи и разходи за поддръжка на материално техническата база.                                                  

През 2020   годна постъпленията в бюджета на  читалището са ритмични, няма забавяне  при  

изплащането  на ежемесечната държавна субсидия, не са отчетени и пропуски при плащанията 

касаещи съвместната дейност на читалището със спортни   и танцови  клубове и други 

организации. Заради Ковид кризата и неколкократното затваряне и спиране на дейност в 

читалището, отчитаме частично  намаление от приходите  от съвместна дейност. От своя страна 

читалището  НЕ   отчита забавени плащания към местната власт и държавата, няма   просрочени 

или неразплатени и  сметки, с изключение  такса битов отпадък,където има сключено  

споразумение за разсрочено плащане с община Велинград  и по което се правят редовни вноски 

съгласно одобрения погасителен  план. 

 

В цифри бюджетната  2020   годна   е изцяло изпълнен съобразно приетата в началото на годината 

рамка. 

 



31 

 

Общ бюджет  е 89 487 л 

- приходи  от  държавна субсидия 67 860  лв. 

- приходи от съвместна дейност 14 290 лв. 

- абонамент библиотека  200 лв. 

-  Чл. внос  400 лв. 

 

РАЗХОДИ  

 

-  Заплати  и  осигуровки - 64 666.08 

- Ток  - 5000 лв. 

- Счетоводство 600 лв 

-Вода - 300 лв. 

- Сайт  610 лв. 

- Програма АБ - 300 лв. 

 - Интернет - 200 лв. 

  - Сот-  300 лв. 

  - Пожарна - 200 лв. 

  - Такса смет- 1700 лв.  

  - издръжка ансамбли  2 500 лв. 

  - Библиотека – 450 лв. 

Ремонт и поддръжка    2500 лв. 

Консумативи,канцеларски материали – 800 лв. 

Реализирани икономии  9 361 лв. / за ремонт на покрива на сградата през 2021

 

 

 

В края на отчитания период читалището няма натрупани  неразплатени или просрочени задължения . 

Изпълнението на бюджета съвпада на 100% с първоначално утвърдената финансова рамка от 

читалищното  настоятелство.   

 

Изготвил:  Атанаска Аврамова  

/ председател на проверителната  комиси
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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 СРЕДСТВА ЗА 2020 г. 

 

Година на основаване- 1936                                                                                                                    

Сграда- 650 м.кв. – разполага със всички необходими помещения за културни дейности, репетиционни 

помещения, концертна зала -300места, библиотека-10 570 тома. Музейна сбирка 

Щатен апарат- 3 бр 

- секретар  

- библиотекар  

- корепетитор на ансамбъл  и  школи . 

 

   -    постоянни членове имащи право на глас -  60души 

-    доброволци     -  120души 

 

Вид на обекта 

(музей, галерия, 

културен дом, 

библиотека, 

читалище и др.) 

Населено място Капацитет (бр. 

места в салони, 

площ на зали, 

библиотечен фонд) 

Състояние на сградния фонд 

 

НЧ ,,Методий 

Драгинов-1936г.” 

 

 

ГР/ с. Драгиново, 

Община 

Велинград 

 

Салон-270 места 

 

Зала /концертна/- 

320 м
2
. Площ 

 

Зала 

/репетиционна/50м
2 

Фитнес зала- 60м
2 

Библиотечен фонд  

10613 библ. 

документи 

Съвременна сграда /двуетажна/, с 

всички необходими помещения за 

културни и информационни дейности 

със застроена площ- 650м
2
 

- Библиотика 

- Концерна зала 

- Конферентна зала 

- Музейна сбирка 

- Гримьорни 

- Офис помещения 

- Фитнес зала 

Сградата е в сравнително добро 

състояние и добре поддържана. 
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Дейности: 

- Организиране на различни школи  по любителско творчество и работа с подрастващи и 

самодейни групи в сферата на народното творчество, 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. 

-  Поддържане на библиотека, 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. 

- Поддържане на музейни сбирки. 

- Сътрудничество с местни организации . 

- Подобряване на материалната база  

-  Партньорство и работа с медии. 

- Участие в проекти с цел подпомагане на читалищните дейности. 

  

1. Към читалище „М.Драгинов-1936г.“ съществуват няколко форми на любителско творчество а 

именно: 

№ Читалищни форми брой Деца 

младежи 

жени мъже смесени 

1 

 

Народен ансамбъл/певци, 

танцьори и музиканти/ 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

2 

 

Детски тамбурашки оркестър и 

хор 

10 

 

12 6 4 

 

 

3 Мъжка певческа група 6   6  

4 Театрална трупа     16  7 9  

5 Школа акордеон 

 

2 2  2  

6 Школа по тамбура 3 3  3  

7 Клуб/приятели на библиотеката/ 12 12 8 4  
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- 2.Театралната трупа бележи развитие с участие от млади артисти  .  В школата по тамбура 

участват трима нови музиканти  в начална възраст. 

- 3.Читалището работи основно  с младежи и подрастващи, които представляват около 90%  и 

хора от 35 до 65 – 10%. 

- 4.Поради създалата се ситуация на пандемия, плануваните мероприятия и културни събития 

бяха отменени. Читалището предприе онлайн форма на изяви, някои от които са : заснета 

театрална постановка „Радини вълнения“- по романа „Под Игото“. Онлайн концерт по случай 

коледа и нова година . Концертът беше заснет с намален състав на групите- съобразно  

санитарните изисквания. 

- 5.  Доброволчеството е една от основните форми в дейностите на читалището. В доброволни 

инициативи се включват, читалищни  членове, симпатизанти ,  хора със различен статус, етнос и  

други. Под такава форма беше извършен основен ремонт на голямата зала на читалището. В 

него взеха участие – актьорите от театралната трупа, представители на бизнеса, работници от 

кметството и др. 

- 6. Читалището поддържа партньорства с различни организации, имащи отношение към 

културата , образованието и информацията- Министерства,Областна администрация,РЕКИЦ, 

Община, Неправителствени организации от България и чужбина, Културни центрове , Галерии  

Музей и мн.др. 

- 7. Читалището получава средно от наем на помещения и такси около 1500лв.От проекти за 

предходната година са постъпили средства от 1200лв. 

- 8. Библиотеката разполага с 10570 библиотечни единици, читателите за 2020г. са - 365  

- 9. Срещнали корона вирус през 2020г.- 1 служител. 

- 10.Мъжката фолклорна група издаде нов албум от народни песни на CD.- „Юнак се викна 

провикна“. Беше заснет филм за сватбените обичаи- „Маскираната булка“.Проведоха се 

литературни четения  и срещи на открито.  

 

Отчет на извършените дейности 

І. Участия на групи за любителско творчество, клубове  и  школи                                                                                

В резултата на ограничителните мерки относно Ковид – 19, много от плануваните мероприятия за 

2020г. бяха преустановени. Поради тази причина настоятелството прие други форми на изява:                   

Онлайн излъчване в социалните мрежи, , видео и аудио заснемане и др.                                                           

Читалищният  екип насочи повече усилия в извършване на ремонтни дейности по сградата на 

читалището с цел подобряване на материалната база.  

 

№ Мероприятия- 

концерти,публикации 

дата изпълнители забележка 

1. Концерт на открито- с. Брезница 21.01.2020г. 

 

Народен ансамбъл  

2. Литературна вечер“Даман 

Дамянов и неговата поезия“ 

23.01.2020г. Клуб . Приятели на 

библиотеката. местни 

,писатели, ученици 
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3. Участие в благотворителен 

концерт- с. Дорково 

 

30.01.2020г. Народен ансамбъл  

4. Заснет филм за сватбени обичаи в 

Драгиново. „Маскираната Булка“ 

04.02.2020г. Самодейци от 

ансамбъл, членове и 

доброволци 

 

5. Поетична вечер- среща  с поета 

Кирил Аспарухов 

20.02.2020г. Клуб . Приятели на 

библиотеката. местни 

,писатели, ученици 

 

 

6. Издаден нов аудио албум с 

народни песни „Юнак се викна 

провикна“ 

03.04.2020г. МФГ“Корова“ 

 

 

 

7.  

„Кърчибук“ пролетен празник на 

с. Драгиново* 

 

27.03.2020г. 

Клуб „Приятели 

на библиотеката,  

Народен ансамбъл 

 

 

8.  Заснета  театрална постановка 

„Радини вълнения“ по мотиви от 

романа „Под игото“ и отбелязване 

170г. от рождението на И. Вазов* 

 

16.05.2020г. Театрална трупа  

„Драгиновски 

реализъм“.Клуб 

„Приятели на 

библиотеката“ 

доброволци 

  

9. Изнесена театрална постановка но 

случай празник „Байрам“ 

 

27.08.2020г. Театрална трупа  

„Драгиновски 

реализъм“. 

 

 

10.. 

 

Ден на поезията,музиката и 

възрастните хора 

 

05.10.2020г. 

 

Клуб“ Приятели на 

библиотеката“ 

Детски тамбурашки 

оркестър и хор , местни 

писатели 
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11. 

 

 

 

Онлайн  коледен концерт* 24.12.2020г. Народен ансамбъл, 

МФГ. Театрална трупа , 

клуб „Приятели на 

библиотеката“ 

 

 

*Мероприятията бяха заснети и излъчени онлайн.  Други бяха проведени на открито в  паркови места , 

училищен двор и  открита сцена. Провеждаха се индивидуални форми на репетиции в  художествените 

колективи и шко 

     

 Дейност на библиотека    

12. Опазване и поддръжка на ББ фонд и 

набавяне на нова литература 

текущ библиотекар  

13. Предоставяне на библиотечни 

документи и информация за 

потребители. Осигуряване на 

интернет достъп и работа ИКТ. 

Принт, сканиране, копиране и др. 

текущ библиотекар  

14. Отбелязване на бележити дати, 

витрини, изложби 

03 март 

08март 

24 май и мн.- др 

 

Читалищен екип  

15. Отбелязване на нац. Седмица на 

четенето- четения на открито в 

училищния двор и паркове 

 

М май, юни Библиотекар, ЦДГ, 

СУ”М 

.Драгинов”ученици от 

горен курс. 

Бибилотекар- клуб 

Приятели на книгата 
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16.  Инициативи по повод седмицата на 

грамотността- беседи, четения и 

посещения в библиотеката от от 

ЦДГ- „Пролет“ и СУ“М. Драгинов 

м. декември   

 Информационен център    

17. Информационно и административно 

обслужване 

текущ Секретар, адм 

сътрудник/хореограф/ 

 

18. Участие в обуч. Семинари 

организирани от РЕКИЦ 

текущ Работещи н 

читалището 

 

19. Изготвяне на проекти по текущи 

финансиращи програми 

 

текущ Работещи в 

читалището 

 

 Школи и курсове    

20. Школа по народни танци текущ Хореограф, 

корепетитор 

 

21. Школа музикални инструменти текущ корепетитор  

22. Школа по народно пеене текущ Главен худож. 

ръководител 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

Извършени ремонтни дейности и 

други 

 

Извършен основен ремонт на 

концертна зала,включващ подмяна на 

дограма, ел инсталация, боядисване, 

оборудване с ПП средства, декорация 

и др. 

 

 

 

- март ,  октомври 

 

 

 

 

 

Читалищен екип, 

Кметсттво Драгиново 

 Община Велинград и 

доброволци. 
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24. 

 

Извършен ремонт на библиотека 

 

-март октомври 

 

Читалищен екип 

 

 

25. 

 

 

 Извършен основен ремонт на 

фоайета-    

-март октомври  

Читалищен екип 

 

 

26. 

 

 

Изграден на нов санитарен възел на 

втория ета 

 

-март октомври 

 

 

Читалищен екип, 

Кметсттво Драгиново 

и доброволци,  

 

 

 

 

Дейности по поддръжка на музейна 

сбирка 

  

 

 

27. Обогатяване на музейна сбирка- 

музейни постаменти и витрини, 

реставрация 

текущ Читалищен екип и 

доброволци. Музейни 

работници от 

исторически музей 

Велинград 

 

През 2020г.  НЧ „Методий Драгинов” реализира проект   по програма „Българските библиотеки -

съвременни центрове за четене и информираност-2020“ 

Ремонтните дейности бяха извършени с доброволен труд от читалищни членове и 

симпатизанти.Част от финансовите средства по ремонтните бяха набрани чрез дарения. 

Изготвил:                                           Одобрил…………… 

секретар- М. Кепчелев                      Председател- М. Атипов 

 

 

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ НА  НЧ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ -

1936 ”ЗА 2020 г. 
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СБОРНА ВЕДОМОСТ ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА ЧИТАЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ -1936“ ЗА  2020 г 

П Р И Х О Д И  

№ 
МЕ 

СЕЦ 

САЛДО -

01-01 

СУБСИ 

ДИИ 

ЧЛ. 

ВНОС 

НАЕ 

МИ 

ЕЛ.ЕНЕ

РГ. 

ДАРЕ 

НИЯ 

ДРУ

ГИ 

Общ.В-

д 

БИБЛИ

ОТ. 

ЛИХ 

ВИ 
ОБЩО 

             

  1332.21          1332.21 

1 I  4176  240 30      4446 

2 II  4176  50 10      4236 

3 III  4177  50 80      4307 

4 IV  3480  290 10      3780 

5 V  3480  300 60      3840 

6 VI  3480         3480 

7 VII  2784         2784 

8 VIII  2784         2784 

9 IX  2784         2784 

1

0 
X  3480  450       60      3990 

1

1 
XI  3480  200 40      3720 

1

2 
XII  3480  270     1212.65  4962.65 

             

  1332.21 41761 0 1850 290 0   1212.65  46445.86 

ОБЩО ПРИХОДИ:   46445.86 

ОСТАТЪК КЪМ 31.12. в Каса - 0 ,  в банк. с/к/ка – 61.90  лв. 

 

СБОРНА ВЕДОМОСТ ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ЧИТАЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ – 1936“ с. 

ДРАГИНОВО -  2020 г. 
Р А З Х О Д И  

МЕ

СЕ

Ц 

ФРЗ ДОО ХОНОР

АРИ 

хон.

а-л 

ЕЛ.ЕН

ЕРГ. 

ВОД

А 

ком-

ки 

ТРА

НС

П. 

АБО

Н.БИ

БЛ. 

МАТ-

ЛИ 

ИН

ТЕР

НЕТ 

Б.ТАКС

И 

ДРУ

ГИ 

ОБЩО 

1     174.01       29 7 210.01 

2 1864.98 1067.47 505.87  113.73     10.50 60 37.40 220 3879.95 

3 1864.98 1067.47 505.87 120 108.59     35  50.84 160 3792.75 

4 1874.44 1072.55 505.87  89.42     26.75  38  3607.03 

5 1846.05 1057.38 505.87  50.30     118.50 60 42.44 4.30 3744.84 

6 1874.44 1072.55 505.87  36.48     224.40  54.60  3828.34 

7 1874.44 1072.51 505.87  29.41  25.96 15 
132.8

7 
50.20  38.60  3744.86 

8 1874.44 1072.55 505 87  42.43 8.64     60 46.60  3558.53 

9 1874.67 1072.68 505.87  25.12     48  46.60  3572.94 

10 1879.18 1075.07 505.87  67.96 

1

7

.

2

8 

72   6 60 58.60 175 3916.96 

11 1879.18 1075.07 505.87  0.34 17.28 29.98   559.31  38.60  4105.63 

12 3758.36 2150.14 1011.74  71.70 17.28   
1212.

65 
101.75  46.50  8430.12 

 22465.2

0 

12855.4

0 
6070.44 120 809.49 

60.

48 

127.9

4 
15 

1345.

52 
1180.41 240 527.78 

566.

30 

46383.9

6 

от натрупания общ приход от всички месеци подваждаме натрупания разход от вс. месеци = остатък 

каса, сметки 
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ОБЩО ПРИХОДИ :  46445.86 

ОБЩО РАЗХОДИ:  46383.96 

ОСТАТЪК НА 01.01.21 г.        61.90  

                                                                                                                                                

 ИЗГОТВИЛ: ................                            УТВЪРДИЛ: 

                                                                                                                                                                                                                            

/ЦАНКО ВЛАКНОВ/                                 /МЕХМЕД АТИПОВ/      

 

  
 

 

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 СРЕДСТВА ЗА 2020 г 

1. Обогатяване на библиотечния фонд – Библиотечния фонд за 2020 година е обогатен с 8 

библиотечни единици, Благодарение на Дарения. 

2. Културният календар за 2020 г. е извършен с пълното съдействие на ОУ              „ Васил Левски“ 

в селото и неговите учители и ученици и Детската градина към него. Поради въведената 

епидемична обстановка някои от мероприятията бяха отложени или проведени в много малък 

кръг от хора.  

- 147 г. от ОБЕСВАНЕТО на Васил Левски - 19.02.2020г. Патронен празник на ОУ“Васил 

Левски“с. Кръстава. 

- 142г. От ОСВОБОЖДЕНИЕТО България – 3 март 2020г. 

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

- Международен ден на ЖЕНАТА – 8 март 2020г. 

- Ден на българската ПРОСВЕТА и КУЛТУРА и на славянската ПИСМЕНОСТ – 24.05.2020г. 

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

- СЪЕДИНЕНИЕТО на България – 06 септември 2020г. 

- Тържествено откриване на учебната година – 15 септември 2020г. 

- Ден на народните БУДИТЕЛИ – 01 ноември 2020г. 

- Раздаване на подаръците от Дядо Коледа на най-малките в детската градина – 22 декември 

2020г. 
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Всички тези мероприятия бяха осъществени от шепа ентусиасти, членове на читалището, 

преодолявайки много трудности. Особено след появата на този вирус провеждането на 

мероприятия беше много трудно ,да не кажем почти невъзможно.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 2021 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. И да се надяваме да се завърне нормалността в нашия живот, който КОВИД 

вируса направи много труден и граничещ с ненормалността. 

 

 

ОТЧЕТ 

за приходите и разходите на Народно читалище „Изгрев-1959”с. Кръстава 

за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. 

 
 

№: наименование: план: 12 месечен: в края на периода: 

А. ПРИХОДИ 

1. ОБЩО НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА:   20.00 

 в.т.ч. НАЛИЧНОСТ В КАСА   -7.69 

 в.т.ч. НАЧАЛНО САЛДО В БАНКА   27.69 

2. ПОСТОЯННИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ 

- ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ   21180 

- ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ    

- БАНКОВИ ЛИХВИ    

- ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТ    

3. ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 

- ЧЛЕНСКИ ВНОС   50 

- НАЕМИ    

- ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО    

- ВХОДНИ БИЛЕТИ    

- УСЛУГИ    

- ДОГОВОРИ    

ОБЩО ПРИХОДИ: 

 

 

21230 
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Б. 

РАЗХОДИ 

1. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ   11059.12 

2. ОСИГУРОРИТЕЛНИ ВНОСКИ   5665.79 

3. ХОНОРАРИ     

4. СТОПАНСКИ РАЗХОДИ: 

- Вода     

- Ел. енергия   147.06 

- Канцеларски материали   57.01 

- Поддръжка на сграда    2180.69 

5. ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ   240 

6. АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ   41.30 

7. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ   840 

8. НОСИИ И  ПЛАТОВЕ   520 

8. НАЕМИ    

9. АБОНАМЕНТ   48.00 

10. БАНКОВИ ТАКСИ   284.91 

11. ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ   26.68 

12. ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ    

13. ДРУГИ: 

- Разходи за закупуване на книги     

- Командировъчни   107.91 

ОБЩО РАЗХОДИ: 21218.47 

 

НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА: 39.22 

КРАЙНО САЛДО В БАНКАТА: 15.90 

ОБЩО НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ГОДИНАТА В КАСА: 23.32 

 

Изготвил: ______________________ 

/Тефик  Джамбаз – Читалищен секретар/ 
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Народно читалище,,Пробуда-1950”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 СРЕДСТВА ЗА 2020 г. 

 

 

Отчет за работа на Читалище “Пробуда“-1951г. С.Пашови,Общ Велинград 

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г. 

Дейноста на НЧ “Пробуда“1951г. Се състои от библиотечна дейност и 

художествена самодейност. Поради преместване на библиотеката в сградата на Младежкия дом 

посещаемостта и читаемостта намаляха поради отдалечеността от местното училище. Но въпреки 

всичко през годината сме обслужили 80 читатели. Поради епидемичната обстановка в страната свързана 

с Ковид пандемията не бяха извършени плануваните художествени мероприятия на сто процента. Беше 

направена пререгистраия на Читалището, което отне много от работния процес, но усилията си 

заслужаваха, защото успяхме да съхраним институцията ЧИТАЛИЩЕ в с. Пашови. Да се надяваме на 

преминаване на пандемията и след това да продължим дейността на сто процента.  

 

Секретар: 

/М.Мастев/ 

 

 

Отчет за приходите и разходите 
по бюджета на читалище “Пробуда-1951”,село Пашови 

към 31.12.2020година 

 
І. ПРИХОДИ 

1.Салдо към 01.01.2020г.по разплащателна сметка                    1397.95 лв. 

2.Получени субсидии за 2020 г.                                                       15660,00 лв 
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3.салдо към 01.01.2020 г. по каса                                                          196,04 лв 

                                                                                               Общо:         17253,99 ЛВ 

ІІ.РАЗХОДИ 

1.Изплатени заплати м.1-12 2020 г.                                                   10391,33 лв 

2.Изплатени соц.осигуровки и ДОД м.1-11м 2020 г.                       1801,48 лв. 

3.изплатени суми за банкови такси, счет.у-ги  и други                    1911.35 лв. 

                                                                                                  Общо:       14104,16 лв.  

Салдо към 31.12.2020 г. по разплащателна сметка                        3018.73 лв. 

Салдо към 31.12.2020 г. по каса                                                               131,10 лв. 

                                                                                                   Общо:         3149.83лв.  

                                                                                                   Всичко:     17253.99 лв.    

                                                                                                                                                           

                                                                       Словом:Седемнадесет хиляди двеста петдесет и три лв и 99 ст. 

 

Муса МАСТЕВ-библиотекар-секретар              Злати Льотин-председател 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

Народно читалище”Светлина-1952”с.Света Петка с 

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

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

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

опит за унищожаване на една-Културна светиня,съществувала години наред ,,ЧИТАЛИЩЕТО Е 

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

СЪРЦЕТО.АКО СЪРЦЕТО НЕ ФУНКЦИОНИРА,НЯМА КАК ТЪРСИМ РАЗВИТИЕ"Народно 



45 

 

читалище „Светлина 1952 година с.Света Петка” е независимо и самоуправляващо се сдружение от 

граждани на с.Света Петка , община Велинград, учредено в обществена полза от повече от 150 души в 

края на 1952 година.Мисията на Народно читалище „Светлина 1952 година с.Света Петка” е свързана 

със създаването, опазването и разпространението на духовни ценности, развиване на творческите 

способности и задоволяване на културните потребности и интереси на гражданите,  създаване на 

условия за общуване между хората, подпомагане и организиране на културни и стопански инициативи и 

проекти, развитие на социална и образователна дейност и осигуряване на достъп до 

информация.Народно читалище „Светлина 1952 година с.Света Петка” е единствено  на територията на 

селото  и обслужва над 1 500 жители. То е ориентирано към работата с деца, ученици и младежи и има 

за цел тяхното духовно и естетическо изграждане, чрез овладяване на различни умения и запознаване с 

изкуството и културата. Читалището  участва в проекти на МК и МО и на различни финансиращи 

фондации и институции и работи в тясно сътрудничество с училища и организации от района и 

селото.Читалището разполага добра материално техническа база,  голяма читалня и библиотека с над 10 

000 тома. 
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