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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г. се 
приема в изпълнение на чл. 26 -а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на 
направените от читалищните настоятелства в Община Кубрат предложения за дейността им 
през 2020 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на Община Кубрат. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат 
за 2020 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на 
читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на 
Община Кубрат, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация.  

Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за развитие на 
читалищната дейност пред Общински съвет – Кубрат. 

                                                 
2. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 
Народните читалища в България са уникални организации, пример за устойчиви културни 

институции, имащи дълбока връзка с миналото, с традициите, с образователния и културен 
процес. На тях се гледа като структури, които трябва да се запазват и укрепват в съвременни 
условия за развитие на гражданското общество. 

Съгласно чл.2 от ЗНЧ читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни 
самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които 
изпълняват и държавни културно – просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват 
всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни 
възгледи и етническо самосъзнание.  

Осъзнавайки значимостта на институцията и нейната роля за общността,  Община Кубрат  
успя да съхрани през годините в цялост съществуващата читалищна мрежа. 

В община Кубрат са регистрирани 15 читалища. Те са вписани в регистъра на народните 
читалища към МК. Средствата за читалищата се разпределят при спазване на Закона за 
народните читалища и разработеният от Министерството на културата и съгласуван с 
Министерството на финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределяне на общинската 
субсидия за читалищата". 

Средствата за читалищата се регулират и разпределят  от комисия, определена със заповед 
на Кмета на общината и по механизъм, определен от Министерство на Културата, чиито 
средства се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал.1 от 
ЗНЧ. 
             
            На територията на Община Кубрат работят и функционират следните  читалища: 

 НЧ „Светило - 1926” с. Беловец ; 
 НЧ ”Стефан Караджа - 1928” - с. Бисерци; 
 НЧ ”Божур - 1922” -  с. Божурово; 
 НЧ ”Стефан Караджа - 1935” - с. Горичево; 
 НЧ „Васил Левски – Звънарци -1932” - с. Звънарци; 
 НЧ „Напредък – 1911“ – с. Каменово 
 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891” - гр. Кубрат; 
 НЧ „Христо Ботев – 1927“ – с. Медовене 
 НЧ „Нов живот - 1948“ – с. Мъдрево 
 НЧ „Стефан Караджа – Равно 1928“ – с. Равно 
 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1965“ – с. Савин 
 НЧ „Отец Паисий - 1928“ – с. Севар 
 НЧ „Пробуда – 1936“ – с. Сеслав 
 НЧ „Христо Смирненски - 1941“ – с. Тертер 
 НЧ „Напредък – Юпер 1915“ – с. Юпер 



 
Всички читалища са с регистрация в Министерство на културата и със съдебна регистрация. 

Управляват се от Настоятелства и набират средства от членски внос, художествено-творческа и 
информационна дейност, субсидия от държавния и общински бюджети, наеми от движимо и 
недвижимо имущество, дарения и завещания , други разпоредби на чл.21 от ЗНЧ.     
 
3. СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ 
  
Цел: 
Насочване дейността на читалищата към работа с всички социални групи /етноси, възраст, 
социален статус и положение/.  Разнообразяване на културните и образователни форми по 
интереси и в полза на местната общност / деца, младежи, инвалиди, пенсионери и други /.. 
  
Приоритети: 
 
 Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското 

общество; 

 Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с 

културно-просветни, информационни, социални и граждански функции; 

 Съвместна работа на читалищата с училищата и подрастващото поколение. Поддържане на 

традиционните форми на културата и фолклора и осигуряване на предаването им към 

следващите поколения; 

 Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на 

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

общности и др.; 

 Развиване на клубно-кръжочна  дейност и школи  към читалището - работа с децата, 

подрастващите, възрастното население и  инвалидите. 

 Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в 

дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии; 

 Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, свързани 

с осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и ново ниво 

на компетентност на гражданите. 
 

4. НОРМАТИВНА БАЗА 
Закон за закрила и развитие на културата 
Закон за народните читалища 
Закон за обществените библиотеки 
          
5. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ 
 
         Основните направления и приоритетните задачи са регламентирани и в Общинския план 
за развитие 2014-20 г., като съхраняване на културно-историческо наследство и развитие на 
туризма. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и 
задоволяване на потребностите на населението чрез: 
 
• Запазване и развитие на духовните и културни ценности на 
гражданското общество. 
• Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на 
нови съвременни форми за тяхното развитие, утвърждаване и запазване. 
• Осигуряване на достъп до информация. 
•   Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми 

за тяхното развитие, утвърждаване и запазване. 
 



За решаване на тези задачи читалищата от общината са обвързани с дейности като: 
• Библиотечна и информационна дейност. 
• Художественно - творческа дейност /работа с млади таланти/ 
• Културно масова дейност – школи, клубове, празненства и чествания 
• Краеведческа дейност – етнографски и музейни сбирки 
• Образователна и социална дейност – интеграция на хора в неравностойно 

положение,етнически групи и др.соц.общности. 
• Повишаване квалификацията на кадрите работещи в тази сфера 
• Извършване на допълнителни дейности  подпомагащи изпълнението на основните функции 

на читалищата – разработване на проекти 
 
6. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 
 

Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Община Кубрат се 
извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за 2019 год. Субсидираната численост 
за читалищата в Кубрат за 2019 год., е  41 субсидирани бройки, а стандартът за една 
субсидирана бройка през 2019 год. е в размер на 9 490,00 лв. Общата субсидия е в размер на  
389090,00 лева. Разпределението на средствата се извърши от Комисия за разпределяне на 
субсидията за читалищата на територията на община Кубрат за организиране и провеждане на 
читалищната им дейност, в която участват всички читалищни секретари.  

Шест от читалищните служители са със висше образование. 
През годината квалификационни курсове са посетили секретарите на читалищата в с. 

Бисерци, с. Севар, с. Звънарци, гр. Кубрат, с. Каменово, с. Мъдрево и с. Юпер. 
Читалищата в Община Кубрат имат 909 читалищни членове. За 2019 г. читалищни услуги са 

ползвали 7 634 души, което е три пъти повече в сравнение с миналия отчетен период. 
Художествените форми са намалели с 10% на 41, а клубовете, школите и кръжоците с 50% на 

14.  
Музейните сбирки от местно значение са се увеличили с три и са 10, като Кубратската сбирка 

е със статут на музейна колекция тип Б от местно значение и е регистрирана в МК.. 
През изтеклата година читалище Св.Св.”Кирил и Методий-1891” бе реализиран проекта за 

рехабилитация на сградата по ПРСР  и предстои оборудване на зрителната зала със столове.по 
проект на МИГ – Завет,Кубрат.  

Продължава да стои нерешен въпроса с отоплението на сградата. 
По проекти на Община Кубрат бяха извършени ремонти на читалищата в с. Юпер на стойност 

195 260 лв., с. Бисерци – 75 490 лв., с. Тертер – 32 346 лв. и с. Задруга – 7029, 60 лв.  
Читалището в с. Юпер спечели голямата награда – приза „Златната гъдулка“, за цялостно 

представяне на 50 юбилеен фолклорен събор „Златната гъдулка“ в гр. Русе, първо място на 
Седми МФ  Еньовски събор “Край язовир Дрян” с.Красен, обл.Добрич, второ място на XXIV  
Национален фестивал ”Листопад на спомените” гр.Варна и второ място на Национален  конкурс  
за изпълнители на традиционна добруджанска народна песен “Калинка Вълчева” гр.Тервел. 
     Всички призове са придружени от грамоти, плакети и парични награди.   

Освен това, читалището е включено в проекта на Райфайзенбанк „Да опазим локалното 
културно наследство“, в който са включени пет читалища от страната. Те ще бъдат подпомагани 
и консултирани от специалисти от ИЕФЕМ – БАН.         

          
 7. ИЗВОДИ: 

Народните читалища са основен фактор за развитие на местната култура в частност и като 
цяло на българската култура. Преобладаващата част от всички мероприятия от Културният 
календар на общината са реализирани от читалищата. Почти двойно е нараснал  броя на 
изявите в читалищни,общински, регионални, национални и международни прояви - 548. 

Увеличеният брой на ползвателите показва повишения интерес на гражданите към 
читалищните дейности, желание за духовно обогатяване и личностна реализация. 
Същевременно е тревожен спадът в художествените форми, клубовете, школите и кръжоците. 



Вероятните причини са липсата на достатъчно специалисти и естествения подбор на 
гражданите и техните предпочитания. Защото в същото време се е увеличил двойно броят на 
изявите в сега съществуващите форми. 

15 са формите на работа с хора с увреждания, етнически малцинства,различни възрастови 
групи, развитие на доброволчеството. 

33 са партньорствата и работата по проекти с други организации. 
Одобрени са четири проекта. 
Читалищата все по-често излизат от рамките на своята дейност и активизират гражданското 

общество: работа с безработните, самотните майки, възрастните хора и др. 
Тяхната дейност никога не е била само за читалищни членове и самодейци, но и за широк 

кръг от хора (хора с увреждания, в неравностойно положение, пенсионери и учащи се.) 
Създаването на международни културни връзки и обмен все повече стои на вниманието на 

читалищата.  
 

Възможности: 
Културно-етническо разнообразие 
Добро сътрудничество с общинска администрация и НПО; 
Участие в проекти пред Министерство на културата и други донори; 
Оказване на методическа помощ от Община Кубрат и РЕКИЦ. 
  

Заплахи: 
Недостатъчно добре работеща икономика; 
Бизнесът остава недостатъчно ангажиран към читалищната дейност; 
Недостатъчна активност на някои читалищни настоятелства. 
Застаряващо население. 
Сравнително ниското заплащане и липсата на млади хора ограничава подбора на добри 
специалисти. 

                                                                                                                          
1. Необходимо е да продължи партньорството между Общината и читалищата, насочено към 

развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на работещите в 
културната институция.  
 

2. Необходимо е привличането в читалищата на млади специалисти, носители на нови идеи, 
знания и сили за подобряване на тяхната дейност. 

 

3. Търсене на нови форми, инициативи на читалищна дейност, с цел привличане и включване 
на повече възрастни хора и децата през летните месеци. 

 

4. С цел набиране на допълнителен финансов ресурс читалищните настоятелства активно да 
кандидатстват по проекти, донорски програми, дарения. 

 

5. Читалищата в Община Кубрат имат своите конкретни постижения в: 
· съхраняването на националните традиции и идентичност; 
· превръщане на библиотеките в център на духовно и информационно средище; 
· привличане на самодейци с различен социален статус  и възраст;  
· привличане на допълнителни източници за финансиране; 
· създаване на международни  културни връзки. 

 

6. Постигнатото в читалищната дейност е базата за решаването на проблемите свързани с : 
· обогатяване на дейността чрез  предлаганите продукти и услуги; 
· привличане на млади читалищни членове; 
· нов тип мениджмънт; 
· обогатяване на библиотечния фонд; 
· поддръжка и ремонт на материално-техническата база. 

 



7. Новите предизвикателства са друг фактор, който стои пред читалищата. Те ще спомогнат да 
станат по-добро място за неформално образование, традиционна култура, достъп до 
информация, разпространение на книги и др. за всички възрасти от 
населението.Включването и реализацията на услуги в социалната сфера и изграждане на 
информационни мрежи ще спомогнат да се изпълни със съдържание мисията на 
читалището. 
 

8. Сериозно внимание трябва да се  отдели и на подрастващите поколения с реализирането на 
образователни програми по места – срещи с книгата, здравни беседи, интерактивни игри, 
образователни и развлекателни инициативи. 
 

9. Ще продължат и бъдещите партньорства между читалищата, култур- 
ните и образователни институции, местните власти, неправителствени организации,  бизнеса 
по места, като се реализират добри практики и инициативи за разширяване обхвата на 
дейност в обществено значими сфери и приоритетни области (стимулиране на читалищни 
дейности, формиране на читалището като място за общуване и контакти, социална и 
културна интеграция на различни общности, участие в проекти и програми). 

 

8. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 Библиотечна дейност: 
     Към всички читалища на територията на Община Кубрат  функционират библиотеки, 
разположени в читалищните сгради.  

Те обслужват населението по местоживеене. Библиотечния фонд се обогатява чрез 
кандидатстване пред МК с проекти, от дарения и планирани средства от бюджета. В някои 
читалища е залегнало подвижно библиотечно информационно обслужване на хора с 
увреждане. /НЧ Юпер/           

Развитието на читалищните дейности се определя от потребностите на местната общност. 
Библиотеките в Кубрат, Беловец, Бисерци, Севар и Юпер работят по Програмата Глоб@лни 

библиотеки – България и имат компютри, мултифункционални и мултимедийни устройства. 
Наличието на компютри и ползването на интернет в библиотеките е привлекателно място за 
младите хора.      

Необходими са: 
- обновяване и обогатяване на библиотечните фондове с нови книги чрез разработване на 

съответните проекти от читалищните настоятелства и участия в обявените сесии и програми от 
Министерството на културата. 

- библиотечно – информационно обслужване и  въвеждане  на съвременни технологии /по 
възможност/ 

- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на 
населението, чрез различни форми на културно – масовата работа; 

- провеждане  на  срещи  и литературни  четения  на  новоиздадена  литература и млади 
автори. 
 

 Културно - просветна дейност: 
-  осъществяване на културният календар за читалищните прояви; 
- мултиплициране модела на новосъздадените тематични празници в общината – 

Тиквендюл, Празник на хляба, Ден на лозаря – Трифон Зарезан и др., реализирани  от 
кметствата по места с активното участие на читалищата - участие в културните мероприятия на 
общината; 

 - поддържане на утвърдените форми в любителското художествено творчество и създаване 
на нови;  ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви. Съществуващите 
формации, групи,  клубове по интереси и др. по същество са много важен елемент в сферата на 
допълващото образование и в тях участват стотици хора. 



- специално внимание и подкрепа на младите дарования; осъществяване на местни 
творчески проекти и инициативи със заинтересованите институции относно културното 
възпитание на децата, учащите се и младите хора и стимулиране на творческите им 
възможности /музика, фолклор, традиционни изкуства, танц, краезнание, литература и др./. 

-  провеждане   на   мероприятия,  свързани    със   съхраняването,  развитието    и 
популяризирането на местни традиции и обичаи. 

 

 Любителско - художествено творчество: 
- повишаване   на   художествено – творческите   постижения   на   любителските състави и 

индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители; 
- активно   участие  на  любителските  състави  и  индивидуални  изпълнители  в културно – 

масови събития. 

 Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 
- осъществяване  на  контакти  с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за 

по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в   местни и 
национални програми, конкурси и фестивали; 

- увеличаване броя на членовете на читалището; 
- членски внос; 
- проекти и програми; 
- дарения и спонсорство; 
 

 Обучение и квалификация: 
- Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с повишаване 

квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по проекти. 
- Превръщането на читалищата в съвременни информационни и културни средища налага да 

се търсят и привличат за работа в тях млади, компетентни и квалифицирани кадри. 
 

 Работа по проекти 
За да продължи да се развива културния живот в Общината е необходимо координирано 

сътрудничество между културните институции и използване възможността за кандидатстване 
по различни програми  с проекти за финансиране на дейностите им. С тяхна помощ читалищата 
ще допринесат за задоволяване на определени обществени потребности. Това е възможност за 
всяко едно  читалище да реализира своя цел чрез осигуряване на алтернативно финансиране. 
Общината е партньор и винаги ще подпомага техните усилия в тази насока.  
 

 финансиране 
Финансирането със средства от бюджета на Община Кубрат за дейности на народните 

читалища се извършва съгласно Решение на Общински съвет – Кубрат и сключени договори с 
Кмета на Община Кубрат (съгласно чл. 26а, ал. 1, 2, 3 от ЗНЧ).  
През 2019 г. Община Кубрат, според възможностите си, финансираше и подпомагаше 
инициативи на читалищата, и при необходимост ще осигури допълнително финансиране на 
читалищни дейности през 2020 г.  



№ Дейност 
Отговорник/ 
изпълнител 

Срок 
Източник на 

финансиране 

I Библиотечна и информационна дейност 

1 
Обогатяване и поддържане на библиотеки, 
читални, електрнно -информационни мрежи и 

услуги 

Читалища, 

Община Кубрат 
Постоянен 

Собствени средства 
Спонсори 

Дарения 

2 

Актуализиране на библиотечния фонд на 
читалищните библиотеки чрез закупуване на нова 
литература, абонамент и акция за дарения на 
книги 

Читалища, 

Община Кубрат 
Постоянен 

Собствени средства 
Проекти 

3 
Уреждане на изложби,кътове и витрини по случай 
годишнини на автори.„Лятна библиотека" -работа 
с деца по интереси. 

Читалища, 

Община Кубрат 
Постоянен Собствени средства 

4 
Организиране на дейностите по програма 
„Глобални библиотеки -място за достъп до 
информация и комуникация за всеки" 

НЧ гр. Кубрат, 
с.Бисерци, с. Юпер, 
с.Севар, с. Беловец 

Постоянен 

Собствени средства 
Фондация „Бил 

и Мелинда Гейтс                                                                                                                                                                                                                                                                
" 

5 Поддържане на интернет услугите 

НЧ гр. Кубрат, 

с.Бисерци, с. Юпер, 

с.Севар, с. Беловец 

Постоянен Собствени средства 

6 
Съвместно провеждане на мероприятия с 
училищата като образователни концерти, 
литературни четения, викторини и др. 

Читалища, Община 

Кубрат 
Постоянен Собствени средства 

II Художествено - творческа дейност 

1 
Съхраняване на фолклорните традиции с цел 

опазване на фолклора като част от националната 
ни култура. 

Читалища, Община 
Кубрат 

Постоянен 

Собствени средства.  
Проекти на НФ 

„Култура".Проекти  
за любителско 
творчество на МК. 

2 
Документиране и популяризиране на 
традициите и културните ценности на различните 
етноси в региона 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 
Собствени средства. 

Община Кубрат 

3 
Участия в престижни културни събития в 
общината региона, страната и чужбина: XVIII –
ти  фолклорен фестивал „Божурите" 

Читалища,         
Община Кубрат 

м.Май 
2020 

Община Кубрат 
Спонсори 

4 
Повишаване качеството на предлагания от 
читалищата художествен продукт по повод 
бележити дати и чествания. 

Читалища, 

Община Кубрат 
Постоянен 

Собствени средства 
Средства от 

финансиращи проекти 
Общината 

5 
Изграждане на групи по интереси – за изработване 
на мартеници, сурвакници, боядисване на яйца, 
плетива, апликации, капанска китка и др. 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 
Собствени средства 

Спонсори 

6 
Възстановка на обичаи  и празници от Културния 
календар /бабин ден, сирни 
заговезни,лазаруване, коледуване, хъдрелез 

НЧ с.Юпер 
НЧ с. Бисерци 

Постоянен 
Собствени и 

дарения 

7 
Съхраняване уменията и знанията на „Живите 
човешки съкровища" 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 

Допълваща субсидия 
на МК,Проекти за 

любителско 
творчество на МК 

Ill Културно масова и просветна дейност 

1 

Организиране на тематични вечери, Културно-

просветни мероприятия, конкурси, изложби, 
творчески вечери и инициативи. Честване 
годишнини на читалищата. 

Читалища, 

Община Кубрат 
Текущ 

Собствени средства 

Община Кубрат 

2 Организиране на концерти на разменни начала по Читалища, Постоянен Собствени средства 



 
9. СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
8.1. Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2020 г. 
8.2. Председатетелите на читалищата представят в срок до 31.03.2020 г. пред Кмета на 

общината доклади за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за 
изразходваните от бюджета средства за 2019г. 

повод Курбан байрам, Рамазан байрам,Велик ден, 
Коледа и Нова година, и др. 

Община Кубрат Община Кубрат 

3 
Активно участие в проявите в Културния календар 
на Община Кубрат на2020 г.  Селищни празници. 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 
Собствени средства 

Община Кубрат 

4 
Провеждане на образователни дейности за 
възпитание и развитие на местното население, 
чрез курсове, кръжоци, лекции, викторини и др. 

Читалища постоянен 
Собствени средства 

Община Кубрат 

IV Краеведческа дейност 

1 

Активизиране на дейности свързани с развитие на 
краеведческата и издирвателската дейност. 
Описване на музикалния и танцов фолклор, 
обичаи,предания, събиране на предмети от 
традиционния бит,снимки и други подобни 
занимания. 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен Собствени средства 

2 
Сформиране на кръжоци за припознаване и 
изучаване на културно-историческото наследство 
на родния край 

Читалища, 

Община Кубрат 
Постоянен Собствени средства 

V Социална дейност 

1 

Реализиране на инициативи със социална 
насоченост с цел социална и културна интеграция 
на различни социални общности, включително 
такива в риск  неравностойно положение, 
етнически групи и др. 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 
Собствени средства 
Средства по проекти 

2 

Организиране на инициативи за оказване на 
помощ на възрастни хора, деца в неравностойно 
положение. 
Дейности насочени към  Дом за възрастни хора – с. 
Тертер,дневен център гр. Кубрат, ПУИ гр. Кубрат 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 
Собствени средства 

Община Кубрат 

VI Организационна дейност 

1 
Утвърждаване и укрепване на връзки с 
институции, учебни заведения и НПО. Редовно 
провеждане на заседания на НЧ. 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен Собствени средства 

2 

Активно включване в обявени от МК сесии за 
подкрепа на любителското творчество, 
подпомагане на библиотечното дело, 
технологичното обновление, ремонти и 
поддръжка. 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 
Собствени средства 

Община Кубрат 

3 
Кандидатстване по проекти и програми с цел 
набавяне на финансови средства за подобряване 
на материално техническата база на читалищата 

Читалища, 
Община Кубрат 

Постоянен 
Собствени средства 

Община Кубрат 

VI
I 

Повишаване на квалификацията 

1 

Участие в организираните за обучение - 
семинари,кръгли маси, дискусии, работни срещи 
по проблеми на читалищата с цел повишаване 
компетенциите и развитие на читалищата. 

Читалища, 

Община Кубрат 
Постоянен 

Собствени средства 

Община Кубрат 



 
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
           
           Изпълнението на програмата ще даде възможност  читалищата в Община Кубрат да се 
утвърдят като културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и 
граждански функции. 
           Реализирането на основните дейности, заложени в програмата ще спомогнат за: 

 опазването и съхраняването на културно- историческото наследство във времето на 
глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване 
нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край;  

 подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира 
младите хора и талантливите дарования; 

  уреждането и  поддържането библиотечните колекции ще подпомогне образователния 
процес в получаване на нови знания;  

 реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот;  

 усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори вратата към 
необятното глобално пространство. 

           Изпълнението на тази програма ще има съществен принос за постигане на интегриран 
подход за развитие на образованието и културата и превръщането на народните читалища не 
само в духовни, но и в съвременни информационни центрове, в привлекателно място за 
хората. Така, програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на 
настоящето и надежда за по-добро бъдеще. 
 
 Забележка . 
Програмата е отворена за допълнения. Тя е визирала най-общите положения, залегнали в плановете на 
отделните читалища. 

Неразделна част от програмата е 
Приложение № 1 – КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на Община Кубрат през 2020 г. 

Настоящата Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 
година е приета с Решение №                 от               г. по Протокол №                 от                  г.  

Съкращения: НЧ - народно читалище 

                          МК - министерство на културата 

                          МФ - министерство на финансите 

                          НСОРБ - Национално сдружение на общините в Р. България 

                          ЗНЧ - Закон за народните читалища 

 
 
                                                                    Председател на ОбС Кубрат……………………… 
                                                                                                                        /Хюсеин Юмеров / 
 

                                                                
 

 

  Приложение №1 

 
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КУБРАТ ЗА 2020 г. 



ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 
ОРГАНИЗАТОР/

И 
ЗА КОНТАКТИ 

м. Януари     

06.01. 

понеделник 

По нас. 

места 

Литературни четения и 
кътове по случай 170 г. от 

рождението на Христо Ботев 

Читалища  

21.01. 

вторник 

По нас. 

места 
Ден на родилната помощ Читалища 

Здравко Вутов 
Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

м. Февруари     

14.02. 

петък 

По нас. 

места 

Честване на Трифон Зарезан 

/общинска дегустация на 
домашни вина/ 

Читалища 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 
 

19.02. 

сряда 
Кубрат 

Възпоменателни прояви и 

поднасяне венци на 

паметника на В. Левски по 

случай 147годишнината от 

гибелта му. 

Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 
Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

28.03. 

петък 
с. Тертер 

Концерт в Дома за стари 

хора 

 

НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 
Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

м. Март     

01.03.  

неделя 
Кубрат 

Сирни заговезни – обреден 
огън и концерт на оркестъра 

на читалището. 

НЧ-Кубрат 
Гинка Денчева 
Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

02.03.  

понеделник 

По населени 

места 

Празник на мартеницата. 

Ден на любителското 

творчество и празник на 

самодееца. 

Читалища 
Здравко Вутов 
Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

02.03.  

понеделник 
Кубрат 

Тържествен концерт по 

случай 140 годишнината от 

Освобождението. 

 

НЧ-Кубрат 

Здравко Вутов 
Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

03.03.  

вторник 
Кубрат 

Поднасяне венци на 

паметници 
Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 
Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

06.03. 
петък 

Кубрат 

Традиционен концерт 

„Благодаря ти , мамо!“ по 

случай 8-ми март 

НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

07.03 
събота 

с. Юпер 
Тодоровден – конни 

надбягвания 
НЧ - Юпер 

Даринка Цанева Пенева Телефон: 

0877085751 

E-mai:  yuper@abv.bg 

20.03  

петък 
Кубрат 

Световен ден на поезията. 

Литературно четене на 

творби от местни автори. 

Отдел“ПКТО“ 

НЧ-Кубрат 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 
еmail:z.vutov@kubrat.bg 

23.03. 

понеделник 
Кубрат 

Традиционен пролетен 

концерт на ДМШ 
НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 
Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

м. Април     

02.04. 

четвъртък 

по нас. 

места 

Честване на международния 

ден на детската книга. 
Читалища 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 
еmail:z.vutov@kubrat.bg 

07.04     

11.04. 
събота 

по нас. 
места 

Лазаруване Читалища 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

17–20.04. 
по 

нас.места 

Великденски празници и 

обичаи 
Читалища 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

21.04. 

вторник 
Община 144 г. Априлско въстание Читалища Здравко Вутов 



Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

м. Май     

01.05. 

петък 
с. Божурово 

Международен  фолклорен 

фестивал „Божурите 
Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

02.05.  

събота 
с. Божурово Селищен празник НЧ-Божурово 

с. Божурово,  "В. Левски" 32, 

Телефон: 0899924797 

E-mail: 

chitalishte.bojur1922@abv.bg 

Секретар:Мариана Тодорова 

Първата събота 

на м.май 

02.05. 
с. Севар Селищен празник НЧ-Севар 

ул."Юрий Гагарин" №1  

Телефон: 0883204152 

E-mail: 

chitaliste_sevar@abv.bg 

Секретар:Мехмед Кенаров 

02.05.20г с. Севар 

Кръг от републиканския 

шампионат по конни 

надбягвания 

Отдел“ПКТО“ 
Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

Първата неделя 

на м.май 

03.05. 
с. Каменово Селищен празник НЧ-Каменово 

"Трапезица" 56,  

Телефон:0890935727 

E-mail: 

chitaliste_kamenovo@abv.bg 

Секретар:Петя Неделчева 

06.05. 

сряда 

По нас. 

места 

Честване деня на храбростта 

и поднасяне на венци 
Читалища 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 
еmail:z.vutov@kubrat.bg 

06.05. 
По нас. 

места 
Обичай „Хъдрелез“ Читалища Секретари на читалища 

06.05. с. Мъдрево Обичай „Хъдрелез“ НЧ-Мъдрево Секретар на читалище 

06.05. Кубрат Гергьовска люлка и хоро НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

09.05. 

събота 
Курат 

Парад на ретро 

автомобили.  

 

Отдел“ПКТО“ 

 

Христо Антонов, 

Тел.:0887594671 

11.05. 

понеделник 
Кубрат 

Концерт на групата за стари 

градски песни по случай 

патронния празник на НЧ 

„Св. 

Св. Кирил и Методий-2091г“ 

Отдел“ПКТО“ 
НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

15.05. 

петък 
Кубрат 

13-ти национален 

конкурс за хумор и сатира 

с 

медийното партньорство 

на 

БНР. 

Отдел“ПКТО“ 
НЧ-Кубрат 

Здравко Вутов 
Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

20.05. -24.05. Кубрат Традиционен панаир 
 

Отдел“ПКТО“ 
 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 
еmail:z.vutov@kubrat.bg 

24.05. 

неделя 
с. Медовене Селищен празник НЧ-Медовене 

"Хан Аспарух" 20 

Телефон:0894311570; 089578019

  

E-mail: 

chitaliste_medovene@abv.bg 

Председател:  Руска Тодорова 

24.05. 

неделя 
Кубрат 

Ден на славянската 

писменост и култура. Ден 
Култура 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

mailto:chitalishte.bojur1922@abv.bg
mailto:chitaliste_sevar@abv.bg
mailto:chitaliste_kamenovo@abv.bg
mailto:chitaliste_medovene@abv.bg


на гр. Кубрат еmail:z.vutov@kubrat.bg 

30.05. 

събота 
Кубрат 

Фестивал на групи за 

народни танци „Танцувай 

с Пагане“ 

 

Читалище 

Гинка Денчева 

Тел.:0879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

Последната 

събота на м.май 

30.05. 
с. Звънарци Селищен празник НЧ-Звънарци 

"Св.Св.Кирил и Методий" 13  

Телефон :0893437388 

E-mail: 

zv_chitali6te@abv.bg 

Секретар:Виолета Христозова 

м. Юни     

01.06 
понеделник 

Кубрат 

144 години от гибелта на 

Христо Ботев – поднасяне 

венци пред  паметника 

Отдел „ПКТО“ 
Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

01.06. 
понеделник 

Кубрат Честване деня на детето Отдел „ПКТО“ 
Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

08.06. 

понеделник 
Кубрат 

Годишен акт концерт на 

Детска музикална школа 
НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

м. Юли     

01.07.  - 31.08. Кубрат 
Лятно училище по 

изкуствата 
НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

20.07. 

понеделник 
Кубрат 

Възпоменателни прояви и 

поднасяне на венци на 

паметника на В. Левски по 

случай 201г. от рождението 

му. 

Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 
еmail:z.vutov@kubrat.bg 

Предпоследната 

събота на юли 

18.07. 

 

с. Савин 

 

Селищен празник НЧ-Савин  

''Перущица'' 1 

Телефон:0879135950 

E-mai: 

nch_savin@abv.bg 

Председател  Шевкъ Мехмедов 

Предпоследната 

събота на юли 

18.07. 

с. Бисерци Селищен празник НЧ-Бисерци 

"Бисер" 25  

Телефон:0899567260,877708824 

E-mail:  

bisertsi_citaliste@abv.bg 

Председател  Димитричка 

Георгиева 

м. Август     

Първата събота 

на август 

01.08. 
с. Мъдрево Селищен празник НЧ-Мъдрево 

„Мадара” 8  

Телефон:0879404301 

E-mail: 

madrevocitaliste48@abv.bg 

Секретар:Нургюл Ялама 

Първата събота 

на август 

01.08. 
с. Горичево Селищен празник НЧ-Горичево 

"Лудогорие" 40 

Телефон:  084873286, 

0899489623 

E-mail:  

chitaliste-gorichevo@abv.bg 

Секретар: Гюлвер Исмет Ариф 

Втората събота 

на август 

08.08.20 г. 
с. Беловец Селищен празник НЧ-Беловец 

"Искър" 4  

Телефон: 0884579784 

E-mail: 

svetilo1926@abv.bg 

Секретар:Милена Пенчева 

mailto:zv_chitali6te@abv.bg
mailto:nch_savin@abv.bg
mailto:bisertsi_citaliste@abv.bg
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mailto:svetilo1926@abv.bg


Последната 

събота на август 

29.08.20 г. 

 

с. Тертер Селищен празник НЧ-Тертер 

" Ал. Стамболийски" № 38  

Телефон: 0895097284 

E-mail:  

nch_terter@abv.bg 

Председател: Николай Костов 

Иванов 

25.08.20 г. 

 
Каменово 

Празник на хляба и 

плодородието 
НЧ-Каменово 

"Трапезица" 56,  

Телефон:0890935727 

E-mail: 

chitaliste_kamenovo@abv.bg 

Секретар:Петя Неделчева 

м. Септември     

Първата събота 

на м.септември 

05.09.20 

с. Сеслав Селищен празник НЧ-Сеслав 

"Александър Стамболийски" 24  

Телефон: 0896327826  

E-mai:  

chitalishte.seslav@abv.bg 

Председател  Гюлтен Салим 

04.09. 

петък 

По населени 

места 

Фото конкурс по случай 134 

г. 

от Съединението на 

България 

Читалища 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

06.09. 

неделя 
Кубрат 

Празник по случай деня на 

Съединението 
Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

09.09. 
сряда 

Кубрат 
Годишнина от смъртта на 

Петър Иванов Комитата 
НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

15.09. 

вторник 

По 

населени 

места 

Концертни програми за 

първият учебен ден 
Читалища  

22.09. Община Конкурс - рисунка Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

22.09. 

вторник 
Кубрат 

112г от Провъзгласяването 

на Независимостта на  

България  

Празнично хоро по случай 

Деня на Независимостта 

Отдел“ПКТО“ 

 НЧ-Кубрат 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

Предпоследната 

събота на 

септември 

19.09. 

с. Юпер 

 
Селищен празник НЧ-Юпер 

пл."Оборище" 6  

Телефон: 0877085751 

E-mai:  yuper@abv.bg 

Секретар:Даринка Пенева 

01.09. 
четвъртък 

Община 

Празник по случай 

Международния ден на 

възрастните хора 

 

Отдел“ПКТО“ 

 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

25.09. 

петък 

По населени 

места 

Откриване на 

художествено-творческия 

сезон. Концертни програми.. 

Читалища 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

м. Октомври     

01.10. Кубрат 

Ден на музиката и поезията. 

Образователен концерт за 

ученици 

НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

mailto:nch_terter@abv.bg
mailto:chitaliste_kamenovo@abv.bg
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mailto:yuper@abv.bg


 
 
Забележка . 
Програмата е отворена за допълнения. Тя е визирала най-общите положения, залегнали в 
плановете на отделните читалища. 
 
 

 
Изготвил: Здравко Вутов    ………………………. 

Н-к отдел ПКСДТО 

12.10. 

понеделник 
Община 

12 октомври - честване 

Деня на българската 

община 

 

Отдел“ПКТО“ 

 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

26-30.10. Община 
Седмица на Народните 

Будители 
Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

30.10. 
петък 

Кубрат 

Дефилиране на училищата в 

гр. Кубрат по случай 

празника на будителите. 

Отдел“ПКТО“ 

Здравко Вутов 
Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

м. Ноември     

Първата 

седмица на 

ноември 

07.11. 

с. Равно Селищен празник НЧ-Равно 

"Иван Вазов" №25  

Телефон: 0899840422 

E-mail: nch_ravno@abv.bg 

Председател:Рушен Алиева 

Халилова 

13.11. 

петък 
Кубрат 

Световен ден на борба с 

диабета 
„Сладко хоро“ на площада 

СНЦ „Диабет -

Кубрат“ 
 

Тел: +359 887 701 865; +359 887 

594 671е-mail: 
diabet_kubrat@abv.bg 

14.11 

събота 
с. Юпер 

Празник на тиквата и 

дюлята – Четвъри 

кулинарен конкурс 

“Тиквендюл” 

НЧ-Юпер 

Даринка Цанева Пенева 

Телефон: 0877085751 

E-mai:  yuper@abv.bg 

 

м. Декември     

01.12. 

понеделник 
Кубрат 

Концерт по случай 

Международния ден на 

хората с увреждания 

НЧ-Кубрат 

Гинка Денчева 

Тел.:о879404391 

еmail:chitalishte.kubrat@abv.bg 

15-31.12.  
Коледни и новогодишни 

празници 
Култура 

Здравко Вутов 

Тел.:0898954090 

еmail:z.vutov@kubrat.bg 

mailto:nch_ravno@abv.bg

