
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА 

ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл. 26а от Закона за народните 

читалища, съгласно представените предложения от председателите на Народните читалища 

в Община Божурище за дейността им през 2019 година. 

Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са 

традиционни самоуправляващи се български културно–просветни институции в населените 

места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. 

Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за развитие на 

културата в община Божурище и на национално ниво. Те са изконни носители на 

българския дух и култура през вековете и носят в себе си нематериалното културно 

наследство, традиции, образование, възпитание и благотворителност, които са в основата 

на тяхната дейност в полза на обществото. Тяхната задача е да откликват на нуждите на 

местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни 

културно-образователни и информационни центрове.  

Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за читалищата се 

регулират и разпределят между тях от комисия, определена със заповед на кмета на 

общината и по механизъм, определен от Министерството на културата, като средствата се 

предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ. 

Народно читалище „Богатово 2015” – с. Гурмазово е новорегистрирано. Предстои 

Министерство на културата да отпусне щатни бройки и субсидия за него, което е 

предпоставка за развиване и разширяване на неговата дейност през 2019 г.  

Основните дейности на читалищата в Община Божурище са свързани с 

библиотечното дело, развиване на любителското художествено творчество, съхранение и 

доразширяване на школите и клубове по интереси, културни дейности – работа с всички 

възрастови и социални слоеве от населението – концерти, чествания, детски и младежки 

дейности. Те участват активно в реализирането на културния календар на общината и я 

представят успешно на национални и международни форуми и изяви в страната и чужбина. 

Принципите на партньорството между Община Божурище и читалищата на нейната 

територия по отношение приложение на законодателството са: отчетност, публичност, 

прозрачност и комуникация. 
 

ІІ. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА. ПРИОРИТЕТИ 

Основната цел на програмата е обединяване на усилията за по-нататъшно развитие 

и утвърждаване на читалищата в община Божурище като културно-просветни средища с 

активни културни, информационни, социални и граждански функции. 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Божурище  за 

осъществяване на основните им дейности и приложението на съвременни форми на 

работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност 

- Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни и 

танци, вкл. местния фолклор; 

- Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество и 

завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади хора 

като важен фактор за насърчаване на социалната промяна; 

-  Представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото, традициите 

и културните постижения; 

- Събиране и разпространяване на знания за родния край. 

 

2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими 

сфери 



- Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и 

информационно осигуряване чрез ускорено навлизане на информационните технологии. 

- Формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски 

акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, в неравностойно 

положение, етнически общности и др. 

- Засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и 

формирането на активно гражданство. 

- Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с 

общината, с културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО 

за реализиране на съвместни програми и проекти. 

- Установяване на трайни и ползотворни международни контакти. 

 

3. Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база: 

- Чрез собствени приходи; 

- Чрез кандидатстване и реализиране на проекти; 

- Чрез дарения. 

 

Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на 

читалищата в модерни, многопрофилни и многоцелеви центрове за култура и образование на 

територията на община Божурище. Като се има предвид широкия спектър от дейности, които 

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

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

устойчив характер. 
 

 

III.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.Библиотечна дейност 

Библиотечната дейност е една от основните функции на читалищата. В библиотеките се 

събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване 

библиотечни и информационни услуги за населението. Те осигуряват свободен достъп за 

своите читатели, като библиотекарите работят и за привличане на нови читатели сред 

младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. В 

рамките на тези дейности с помощта на различни методи и форми на работа (уреждане на 

кътове с литература, срещи с ученици, литературни четения и др.), се създават условия за 

пълноценно използване на библиотечния фонд. С навлизането на информационните 

технологии компютрите стават все по-необходими в ежедневната работа. Достъпът до 

информация, знания, комуникация и учене през целия живот се налага в последно време с 

предоставянето на компютърни и интернет услуги. 

Основните задачи и усилия ще бъдат насочени към: 

- превръщането на библиотеките в информационно-образователни центрове 

за хората от различни възрасти; 

- попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и интересни 

заглавия от различни области на знанието; 

- утвърждаване на библиотеките като обществени, информационни и 

културни центрове, осигуряващи равен достъп за всички до многообразието на 

знания, идеи и мнения. 

 
Конкретните дейности, който ще изпълняват всяко едно читалище на територията на 

общината са: 

: 

1.1.  НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище 

 Превръщане на библиотеката в съвременен обществен информационен център, полезен 

партньор и ефективен участник в процесите на информационно осигуряване на жителите на 

общината; 

 Поддържане на обществена библиотека на свободен достъп за обслужване на около 600 

читатели; 



 Технологично обновяване на библиотечната дейност и обновяване минимум 1% от 

библиотечния фонд с художествена, детска, учебно-помощна и научно-популярна 

литература; 

 Изготвяне на библиографски справки по различни теми; 

 Инициатива „Книга за всеки“ – въвеждане на системата за патронажно обслужване на 

възрастни читатели и такива с физически увреждания; 

 Организиране на презентации на нови литературни творби и автори от местно и национално 

значение; 

 Провеждане на превърналите се в традиция срещи „На гости в библиотеката“ – на тема 

„Разкажи за любимата си книжка”, „Детска фантазия в рисунки”, щафетно четене на 

книжки; 

 Литературна гостоприемница – срещи с творци на словото; 

 Вечери на интимната лирика с участието на местни литературни творци и почитатели на 

словото; 

 Открити уроци с ученици от горен курс по литература и история; 

 Инициатива „Вече мога да чета“ – ритуал за приемане първокласниците за читатели на 

библиотеката; 

 Пълноценно използване на възможностите, които ще предостави през 2019г. Фондация 

„Глоб@лни библиотеки - България“, програми на Министерството на културата за 

библиотеки и други възможни донори; 

 Общински конкурси с литературна тематика, конкретизирани в културния календар; 

 Експониране на изложби и кътове с литература, витрини; 

 Осигуряване на свободен достъп до интернет; 

 Извършване на технически услуги на населението: ксерокопиране и сканиране на 

документи, компютърна обработка и принтиране на документи, запис на информация на 

магнитни носители. 

 

1.2. НЧ „Васил Левски  1923” село Хераково 

 Превръщането на библиотеката в съвременен обществен информационен център, полезен, 

ефективен участник в процесите на информационното осигуряване на местното население; 

 Обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси; 

 Изготвяне на библиографски справки по различни теми; 

 Изготвяне презентации на нови литературни творби; 

 Да се оформят кътове за важни дати, личности и събития; 

 Провеждане на срещи и литературни четения по различни културни поводи; 

 Осигуряване на свободен достъп на интернет; 

 Да се оказва съдействие на потребителите, желаещи да ползват компютърната техника, ако 

същите не са ползвали такава; 

 Извършване на технически услуги на населението: ксерокс копиране на документи и 

принтиране на документи; 

 Пълноценно използване на възможностите които ще предостави през 2018г. фондация 

„Глоб@лни библиотеки - България“ програма на Министерство на културата за библиотеки 

и всички други възможни донори; 

 Абониране на вестници по избор на читалищното настоятелство. 

 

1.3. НЧ „Светлина 1924” село Пролеша 

 Осигуряване на обществена подкрепа за читалището и популяризиране на неговата дейност 

сред населението; 

 Поддържане на активно партньорство с общинската власт, останалите културни институции 

на общината и бизнеса; 

 Дейно сътрудничество между читалищата от региона и цялата страна;  

 Утвърждаване успехите на съществуващите самодейни състави; 

 Поддържане, обогатяване и експониране на етнографската музейна сбирка и фото 

колекцията от стари снимки; 

 Обогатяване на библиотечния фонд и реализиране на мероприятия за повишаване на 

читателския интерес; 

 Поддържане на съществуващите школи, кръжоци и клубове, както и развитие на нови 

форми на читалищна дейност; 

 Търсене на нови иновативни форми и методи за привличане интереса на младите към 

читалищната дейност; 



 Утвърждаване на читалището като място за контакти и разрастване на ролята му като 

средище за културна интеграция на различни общности; 

 Поддържане и обогатяване на съществуващата материално-техническа база на читалището; 

 Кандидатстване с проекти по програми на Министерството на културата и ЕС; 

 Подобряване ефективността на работата на читалищното настоятелство и повишаване 

квалификацията на персонала на читалището. 

 

1.4. НЧ „Просвета 1925 ” село Храбърско 

  Привличане  на  още  читатели  сред  младите; 

  Популяризиране  на  книгата  и  четенето; 

  Осъществяване  на  изложби,  свързани  с  годишнини  и  събития; 

  Провеждане  и  срещи  с  литературни  четения;  

  Участия  в  проекти   на  Министерство  на  културата  за  попълване  на  книжния  фонд  по   

програма „Българските  библиотеки -  съвременни  центрове на  четене  и  информираност”  и   

други  сходни  програми; 

  Витрини  и  табла  за годишнини. 

 

1.5. НЧ „Васил Левски 2012“ – село Пожарево 

 Поддържане на обществена библиотека на свободен достъп за задоволяване нуждите на 

населението и обслужване на  читателите – към 30.10.2018 г., броят на книгите, с които 

разполага читалищната библиотека, е 3000 тома, като от тях през 2018 г. са закупени 20 броя 

нови книги и получени дарения дарения от 60 броя. Те са художествена, детска и научно-

популярна литература. Читателите са 150; 

 Набиране на нови книги от дарения и закупуване на такива за библиотеката на читалището; 

 Изготвяне на библиографски справки по различни теми; 

 Усъвършенстване на системата за патронажно обслужване на възрастни читатели и такива с 

физически увреждания; 

 Организиране  изложби и презентации на нови литературни творби и автори от местно и 

национално значение; 

 Провеждане на литературни четения по различни исторически и културни поводи; 

 Литературна гостоприемница – срещи със съвременни автори; 

 Абонаменти за вестник или списание по избор и преценка на Читалищното настоятелство; 

 Осигуряване на свободен достъп до интернет на две персонални места; 

 Извършване на различни видове електронни справки на посетители, които нямат умения за 

работа с компютър; 

 Извършване на технически услуги на населението: ксерокопиране на документи; 

компютърна обработка и принтиране на документи; запис на информация на магнитни 

носители; 

 Участие на художествените колективи във фестивали и изяви с местно, регионално, 

национално и международно значение; 

 Организиране гостувания на известни изпълнители и театрални постановки; 

 Събиране на материали за историческото минало и етнографията на родния край и 

организиране на изложба; 

 Организиране на честването на всички големи традиционни и национални празници, 

празникът на селото и други фиксирани в културния календар на общината; 

 

1.6. НЧ „Богатово 2015“ – село Гурмазово 

 Създаване на съвременна обществена библиотека и предоставяне на свободен достъп за 

задоволяване нуждите на населението; 

 Осигуряване на свободен достъп до интернет на едно персонално място, след закупуване 

или даряване на компютър за читалището; 

 Извършване на различни видове електронни справки на посетители, които нямат умения за 

работа с компютър (възможно само след като читалището има наличен компютър); 

 Извършване на технически услуги на населението като: ксерокопиране и/или сканиране на 

документи; компютърна обработка и принтиране на документи; запис на информация на 

магнитни носители (възможно само след като читалището получи компютър). 

 

2. Развитие на любителското художествено творчество 



В изграждането на художествената продукция и нейното осъществяване участват много 

любители на различните видове изкуства – деца, младежи и възрастни, които според своите 

предпочитания осмислят свободното си време и същевременно създават културен продукт, 

който се представя в градски, общински, регионални, национални и международни събития. 

Художествените изяви на сцената са важна част при формирането на културното 

пространство в обществото. Важно място в културния живот заемат утвърдените културни 

традиции и обменът на културни продукти и идеи. Ежегодните прояви и традиционни 

празници спомагат за изява на постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, 

за приемствеността между поколенията и обмяна на добри практики, тъй като те са 

предназначени за всяка възрастова група и се проявяват във всички сфери на изкуството. 
 

През 2019 г. към читалищата ще работят следните школи, курсове и направления за работа: 

 

2.1. НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище 

 Общински детски фолклорен ансамбъл „Божурчета”;  

 Танцова фолклорна школа за аматьори „Играорци“; 

 Школа по спортни и латино танци за деца; 

 Детска вокална група „Палави ноти”; 

 Модерен балет „Невиданс“; 

 Школа по пиано; 

 Школа по акордеон; 

 Школа по китара; 

 Детско творческо ателие – Приложни изкуства; 

 Дамски камерен хор; 

 Вокална фолклорна формация „Божур”; 

 Вокална формация „Разноцветни”; 

 Клуб „Пътешественик”; 

 Моден дизайн и текстил; 

 Вокална формация „Нова”; 

 Езикова школа. 

 

2.2. НЧ „Васил Левски  1923” село Хераково 

 Танцова фолклорна школа „Хера“; 

 Кръжок „Художествено слово“; 

 Кръжок „Приложни изкуства“; 

 Клуб по интереси; 

 Клуб  „Природолюбител“; 

 Коледарска група; 

 Лазарска група. 

 

2.3. НЧ „Светлина 1924” село Пролеша 

 Група за народни танци; 

 Женска певческа група за автентичен фолклор; 

 Клуб  „Природолюбител“; 

 Поддържане на интернет сайт на село Пролеша; 

 Поддържане на фейсбук страница на НЧ „Светлина 1924”; 

 Кръжок по изобразително изкуство „Сръчни ръчички“; 

 Издаване на вестник „Пролешка Светлина“ на всяко тримесечие; 

 Клуб по интереси „Пролеша спортува“; 

 Поддържане на етнографски музеен кът; 

 Поддържане на постоянна ретроспективна изложба; 

 Разширяване и обогатяване на библиотечната дейност; 

 Организиране и провеждане на Пети фолклорен фестивал „Окни, па тропни”. 

 

2.4. НЧ „Просвета 1925 ” село Храбърско 

 Запазване  на  автентичността  на  местните традиции и  обичаи; 

 Увеличаване броя на участниците във вокалната  група; 

 Увеличаване броя на участниците в групата  за  модерни  танци; 



 Група  за  съхранение  и предаване  на  народните  традиции  и   

обичаи  за  идните  поколения; 

 Клуб по интереси,,Околна  среда“; 

 Приложни  изкуства;  

 Разкриване на кръжоци в интерес на различни групи на обществото;  

 Актьорско  майсторство. 

 

2.5. НЧ „Васил Левски 2012“ – село Пожарево 

 Танцова фолклорна школа „Огин“; 

 Школа за приложни изкуства; 

 Курс по шев и кройка на традиционни български костюми; 

 Кръжок „Пътят на хляба и обредните гозби“; 

 Кръжок за организиране разнообразни занимания за деца – излети, походи, гимнастика и 

опазване на родния край; 

 Театрална школа за представяне на тематични постановки по повод различните празници и 

събития, организирани от читалището; 

 Кръжок за събиране на данни, материали и очерци за историята на с. Пожарево, с цел 

създаване на книга „Пожарево вчера, днес и утре“; 

 Курс по английски език; 

 

2.6. НЧ „Богатово 2015“ – село Гурмазово 

 Разширяване и популяризиране на танцова фолклорна школа „Хоро“ с. Гурмазово;  

 Създаване на детска група за приложни изкуства; 

 Събиране на материали за историческото минало и етнографията на родния край; 

 Развиване и популяризиране на певческа група Квартет „Слава“; 

 Създаване на клубове по интереси; 

 Квартет „Слава”; 

 

3. Културно-просветна дейност 

Читалищата ежегодно организират изяви по различни поводи, чествания, годишнини от 

местен и национален характер. За реализирането на инициативите се търси подкрепата на 

детски градини, училищните ръководства и местни организации, с които се работи на добро 

ниво. Читалищата имат традиции в работата си с децата, младите хора и възрастните и това 

ще продължи, с цел разнообразяване на техния живот. 

 
През 2019 г. читалищата ще осъществяват следната културно-просветна дейност: 

 

3.1. НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище 

 Участие на художествените колективи във фестивали и изяви с местно, регионално, 

национално и международно значение; 

 Организиране на гостувания на известни изпълнители и театрални постановки на сцената на 

читалището; 

 Поддържане на утвърдените форми в любителското художествено творчество и създаване 

на нови; ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви; 

 Ден на таланта – тематични вечерни изяви на отделните школи; 

 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, стимулиране на творческите им възможности /музика, 

фолклор, традиционни изкуства, танци, краезнание, литература и др./; 

 Събиране на материали за историческото минало и етнографията на родния край; 

 Осъвременяване на читалищните дейности и услуги чрез обучение на хората от всички 

възрасти, с цел развитие на гражданското общество; читалището – място за учене през целия 

живот. 

 

3.2. НЧ „Васил Левски  1923” село Хераково 

 Участие на танцова група „Хера“ във фестивали и изяви с местно, регионално, национално и 

международно значение. 

 Организиране гостувания на известни изпълнители  и състави във връзка празника на 

читалището. 



 Организиране честването на всички големи традиционни и национални празници. 

 Организиране на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането 

на местни традиции и обичаи. 

 Събиране на предмети за обогатяване на  етнографската музейна сбирка. 

 

3.3. НЧ „Светлина 1924” село Пролеша 

 Участие на танцовия състав и женската певческа група във фестивали и изяви на местно, 

регионално, национално и международно значение; 

 Участие на самодейните колективи в Празника на града и празниците на селата; 

 Отбелязване на различни годишнини и тържествени чествания;  

 Организиране на изложби, беседи, четения и др.; 

 Организиране и провеждане на фолклорен фестивал „Окни, па тропни“, както и други 

дейности и културно-информационни изяви, предвидени в План – програмата за развитие на 

дейността на читалището и културния календар през 2019г. 

 

3.4. НЧ „Просвета 1925 ” село Храбърско 

 Осъществяване на читалищните  прояви, заложени в  културния  календар; 

 Провеждане  на  мероприятия,  свързани  със  съхраняването  на   

местните  традиции  и  обичаи; 

 Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните  

мероприятия; 

 

3.5. НЧ „Васил Левски 2012“ – село Пожарево 

 Участие на танцов ансамбъл „Огин” във всички общински, селски и читалищни празници и 

чествания; 

 Организиране на различни празници и чествания; 

 Организиране на изложби, свързани с годишнини на личности и събития; 

 Други дейности и културно-информационни изяви, предвидени в План – програмата за 

развитие на дейността на читалището и културния календар през 2019г. 

 

3.6. НЧ „Богатово 2015“ – село Гурмазово 

 Отбелязване и честване на различни празници и събития; 

 Събиране на материали за историческото минало и етнографията на родния край. 

 други дейности и културно-информационни изяви, предвидени в План – програмата за 

развитие на дейността на читалището и културния календар през 2016г. 

 

4. Работа по проекти 

За да продължи да се развива културният живот в Общината, е необходимо координирано 

сътрудничество с културните институти 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. 

 
5.  Дейности по програмата за 2019г. 

 

№ 

по 

ред 

Дейности Срок Отговорник Финансови 

средства 

I. Библиотечна дейност 

1. Уреждане и поддържане на 

читалищните библиотеки. 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

 

2. Обогатяване на библиотечния 

фонд 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

/ Проекти 

 

3. Мероприятия за повишаване на 

читателския интерес – представяне 

Календарен 

план 

Читалищата Собствени средства 

 



на нови книги, литературни 

четения, изложбени кътове с книги 

и др. 

на 

читалището 

4. Предоставяне на компютърни и 

интернет услуги за населението  

 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

 

II. Художествена самодейност 

1. Развиване и подпомагане на 

дейността на съществуващите 

самодейни групи и клубове. 

 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

 

2. Участия във фестивали, конкурси, 

събори на общинско, регионално и 

национално ниво  

Покани за 

участие 

 

Читалищата Собствени средства 

Спонсори 

 

3. Съхраняване и популяризиране на 

местните обичаи и традиции от 

българския фолклор. 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

 

4. Запознаване на подрастващото 

поколение с местните традиции и 

празнично-обредния календар. 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

 

III. Повишаване на квалификацията и надграждане на знания 

1. Проучване на добри практики от 

водещи културни организации и 

възможности за тяхното прилагане. 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

 

2. Повишаване на квалификацията на 

служителите в читалищата. 

 

Постоянен 

 

Читалищата Собствени средства 

Проекти 

IV. Културни и образователни мероприятия 

1. Организиране и провеждане на 

мероприятия, свързани с 

общински, регионални и 

национални празници. 

 

Културен 

календар на 

общинско, 

областно и 

национално 

ниво 

 

Читалищата 

Община 

Божурище 

Собствени средства 

Община Божурище 

 

2. Включване в инициативи, 

организирани от Община 

Божурище. 

 

Културен 

календар 

 

Община 

Божурище 

 

Община Божурище 

Собствени средства 

 

3. Чествания на бележити дати и 

годишнини 

 

Постоянен Читалища 

 

Собствени приходи 

Община Божурище 

 

V. Поддръжка, ремонт и модернизиране на МТБ 

1. Ремонтни дейности при 

възможност за кандидатстване по 

проекти. 

 

По програми 

 

Читалищата 

 

Собствени средства 

Проекти 

 

VI. Разработване и реализиране на проекти 

1. Участие в проекти на 

Министерството на културата 

и Европейски програми 

Покани за 

участие 

 

Читалищата 

 

Собствени средства 

Оперативни 

програми 

VII. Партньорства и популяризиране на дейността 

1. Създаване на партньорства с други 

културни организации, клубове, 

училища и детски градини, НПО, 

медии, бизнес и др.  

Постоянен 

 

Читалищата 

 

Собствени средства 

 



2. Популяризиране на образователни 

и културни прояви в местните 

медии. 

 

Постоянен 

 

Читалищата 

 

Собствени средства 

 

 

 

 

6. Материално-техническа база 

Материално-техническата база на читалищата включва сграден фонд (който е общинска 

собственост), оборудването и обзавеждането на библиотеки, салони, зали и други 

помещения. През последните 2-3 години, всички те бяха реновирани изцяло. Основните 

задачи, по които ще се работи през 2019 г., са свързани със създаване на по-добри условия 

на труд на персонала, потребителите и самодейците. 

 

7. Финансиране 

Обезпечаването на дейностите през 2019 г. ще се осъществява чрез финансиране от: 

 Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ; 

 Общинско финансиране – международни фестивали и годишнини на читалищата; 

 Кандидатстване по проекти към Министерството на културата, европроекти и 

програми; 

 Други източници (наеми на помещения, други наеми, членски внос, дарения и др.) 

 
 

ІV. ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА  

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища, председателите на читалища 

представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от 

бюджета средства през предходната година. При отчитане на дейностите в изпълнение на 

Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, 

задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и 

съхраняването на културно-историческото наследство във времето на глобализация и 

утвърждаване на празници и събития, 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 на библиотечните колекции ще 

подпомогне образователния процес към получаване на нови знания; реализирането на 

разнообразни и иновативни инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот в 

общината; усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори врата 

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 като привлекателно място за хората. Така програмата ще разкрие 

традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро 

бъдеще. 

 

Забележка: Програмата за развитие на читалищната дейност е разработена и 

изготвена на база внесени предложения на Председателите на народните читалища от 

Община Божурище до Кмета на Общината за 2019 г. 

Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най-общите положения, залегнали в 

плановете на отделните читалища. 
 

Програмата е приета с Решение № 150 от Протокол №15/2018-19 от 29.11.2018г. на 

Общински Съвет - Божурище. 


