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ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА” 

 

Анализът е изготвен за всяка община по отделно, като са 

използвани данните от информационните карти на читалищата. 

Анализът има за цел да представи една обща картина за състоянието 

на читалищата относно материална база, библиотечно 

информационна дейност, художествено творческа дейност, работа по 

проекти и програми 
 

 

 



 

 

 

Община Благоевград 

 
На територията на Община Благоевград са регистрирани в регистъра към 

Министъра на културата 10 читалища, като 8 от тях са единствени културни 

институции в населеното място, а две са в гр.Благоевград - НЧ „Никола Вапцаров 

1866”, НЧ ”Виртуален свят -15.11.2004 г.”. Читалищата са извършили пререгистрация в 

указания от ЗНЧ срок. Заетите щатни бройки /информацията е от информационните 

карти на читалищата/ са 27 щатни бройки при стандарт за 1 субсидирана бройка за 

2014г.- 6400лв. Без щатна бройка е читалището в с. Българчево и новосъздаденото 

читалище „Европа-2014” в с. Мощанец. Освен  държавния бюджет, читалищата в 

селата нямат собствени приходи от други дейности, не получават средства от наеми, 

генерират минимални приходи от членски внос. През 2014г. допълваща субсидия от 

Министерство на културата по първа конкурсна сесия, направление „Художествено-

творческа дейност и попълване на библиотечния фонд” е получило НЧ „Никола 

Вапцаров 1866”- гр. Благоевград 

 
Материално –техническа база 

 

Сградният фонд на читалищата в общината се нуждае от поддръжка, като 

последно ремонтни дейности са извършени предимно през 2008 г. и 2009 г. с 

изключение на НЧ ”Никола Вапцаров 1866” гр.Благоевград, където  частични 

козметични ремонтни дейности са осъществени  през 2013г. и 2014г. Сградата се 

нуждае от ремонт и отопление на читалищния салон. Народно читалище „Европа-2014” 

използва  материалната база на кметството в  с. Мощанец. 

Читалищата разполагат със следната компютърна техника: Компютри 16 бр. Принтери 

6 бр. Скенери 1 бр. Мултифункционални устройства 5 бр. Мултимедии – 1 бр.Ксерокс 

1бр. 

НЧ ”Никола Вапцаров 1866” гр. Благоевград разполага с Автоматизация на 

библиотеката /софтуер/ WISIS, WIN. 

Читалищата в с. Рилци и с. Падеж нямат интернет 
 

Библиотечно информационна дейност 

 

В девет от  читалищата в Община Благоевград функционират библиотеки, като 

приблизителния брой на читателите е 2000, като голяма част от тях са деца и младежи . 

Библиотечния фонд за 2014 г. възлиза на  около 160 000 библиотечни единици. В 

новосъздаденото читалище в с. Мощанец предстои създаване и оборудване на 

библиотека. За да отговорят на новите изисквания в съвременните библиотеки 

библиотекарите се включиха в семинари и обучения по програма „Глобални 

библиотеки – България” в различни тематични направления: „Услуги в модерната 

библиотека”, „Общуване и работа с потребители и общности”, чиято цел е да повиши 

степента на използване на библиотеките. Голяма част от тях повишават своята 

квалификация и  по програмите за сертифицирано обучение на УНИБИТ. 

Привличането на младото поколение в читалищните библиотеки е друг техен 

приоритет. В тази посока библиотеките реализират различни инициативи. В 

библиотеката на НЧ “Н. Вапцаров 1866”, гр. Благоевград се осъществи препис на 



„История славянобългарска“, в който взеха участие граждани и ученици от всички 

училища на града. 

Читалищните библиотеки са средище, в което обществеността се запознава и със 

съвременното творчество на поети, писатели, художници чрез организираните от 

клубовете на писателите срещи, презентации, изложби, организиране на конкурси за 

детска рисунка. През 2014 г. Литературният салон „Огнище” към НЧ „Н. Вапцаров-

1866” създаде Клуб на писателите от Благоевградска област.  

 
Художествено-творческа дейност 

 

Активно е участието на самодейните групи в празници и фестивали, което е 

доказателство, че читалищата имат водещо място в опазването и развитието на 

културните ни ценности . В НЧ ”Никола Вапцаров 1866” гр. Благоевград са 

сформирани  школи и художествено-творчески колективи както следва: Детска 

музикална школа с класове по: пиано, китара, мандолина, цигулка, орган, солфеж, с над 

80 деца и 14 творчески състава с над 400 самодейци  В читалищата в селата Бело поле, 

Рилци, Падеж , Логодаж и Селище са обособени 4 школи за народни танци и изворен 

фолклор, 2 сурвакарски групи, 5 групи за автентичен фолклор и детски клуб ”Млади 

таланти”. През 2014г. НЧ ”Иван Чаушки 1939” беше домакин на   Национален 

Кулинарен Фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град 2014“. 

Всички читалища са участвали във фестивалите „ Пирин пее 2014“, „Струма пее 2014“- 

общ. Невестино,  „ Малешево пее и танцува 2014“ с. Микрево 

Самодейците от НЧ ”Никола Вапцаров 1866” взеха участие в национални и 

международни конкурси и фестивали: 

Международен хоров фестивал за църковна музика в гр. Бистрица – Румъния; 

Международния фестивал ”Балкан фолк”- Велико Търново, Музикален фестивал “С 

крилете на музиката” – София; Национален конкурс за пианисти „Андрей Стоянов”- 

София; Национален конкурс „Орфеева дарба” – София; Конкурс за млади изпълнители 

на класически инструменти-Перник; Международен конкурс за млади пианисти „Вива 

пиано”; Международен фестивал на изкуствата ”Утринна звезда” в гр. Банско; 

Международен детски фолклорен фестивал „Слънце иде”- Дрен”; Вече пет поредни 

издания читалището е съорганизатор с Радио Благоевград на Фестивал за китаро-

мандолинни оркестри „Музика на струните” През година читалището е организатор на 

Традиционна среща на Старите Горноджумайски родове и бежански групи от Егейска 

Македония. 
 

Работа по проекти 

 

НЧ ”Никола Вапцаров 1866”- гр. Благоевград е водеща организация по  проект  

“Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие 

на деца и младежи”  в партньорство с Народно читалище “Братство - 1869”  Кюстендил 

и Сдружение на младите психолози в България “4-ти Април” по Програма за подкрепа 

на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014г. продължителност  на проекта - 

12 месеца, размер на безвъзмездна финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на 

проекта в размерна24087,75евро. 

Проектът се реализира от Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866” гр. 

Благоевград с помощта на Институт Отворено Общество София и Фондация 

Работилница за Граждански Инициативи по програма за подкрепа на НПО в България 

по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. ,като със средствата са закупени 



сценични костюми,озвучителна техника и осигурени средства за семинари и дискусии 

за създаване на междучиталищна партньорска мрежа. 

 

Министерство на Културата, допълваща субсидия 

  

Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд 

По тази мярка са отпуснати средства на НЧ ”Никола Вапцаров 1866”- гр. Благоевград. 

Закупени са нови книги за читалищната библиотека. 
 

Община Банско 

 
Съдебно регистрираните читалища в Община Банско  са 5 на брой, като всички 

те са извършили пререгистрация в определения от ЗНЧ срок. Заетите щатни бройки 

/информацията е от информационните карти на читалищата/ са 20.5   при стандарт за 1 

субсидирана бройка за 2014г. - 6400лв. Освен държавния бюджет, читалищата са 

подпомагани финансово и от общинския бюджет на община Банско. През 2014г. 

допълваща субсидия от Министерство на културата по първа конкурсна сесия, 

направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен 

интериор на сценичните и библиотечни пространства” е получило  НЧ „Никола 

Вапцаров – 1894г.“ гр.Банско, направление „Художествено-творческа дейност и 

попълване на библиотечния фонд”  НЧ "Димитър Благоев 1925" - гр. Добринище 

 

Материално –техническа база  

 

Материално-техническата база на НЧ „Никола Вапцаров – 1894г.“ гр. Банско  е в 

много добро състояние, като последно са извършени ремонтни дейности през 2014г. с 

допълнителните средства от Министерство на културата.. Сградите  на читалищата в 

гр.Добринище, с. Кремен и с. Места  са в добро състояние, като са извършени частични 

ремонтни дейности. В с. Филипово сградата на НЧ ” Никола Вапцаров 2010” в момента 

се реконструира по проект „Обща култура, традиции и история – мост към нашето 

европейско бъдеще“, изпълняван съвместно с Гевгелия, Македония. Общата стойност 

на проекта е 298 963,17 евро, като финансирането за община Банско е на стойност 154 

500,43 евро.Предвижда се зоната на читалището да бъде на две нива. В първото ниво се 

предвижда многофункционална зала, а на второ ниво се обособяват зала за кръжочни 

дейности, малка библиотека с читалня и места за работа с компютър. Проектът ще 

приключи в края на 2015 г.  

НЧ „Никола Вапцаров – 1894г.“ гр.Банско   по проект на  „Глобални библиотеки 

- България” е получило компютърно оборудване и разполага с 10бр-компютри,1 

лаптоп, 2бр. мултифункционално устройство, скенери и мултимедия. 

Народно читалище „Светлина  2006” с. Кремен няма компютърна техника и интернет в 

читалището и библиотеката. 

 

Библиотечно информационна дейност 

 

И в петте читалища в община Банско функционират библиотеки, като 

приблизителния брой на читателите е 1200, като голяма част от тях са  деца и младежи 

от 5- 14 години. 

Библиотечния фонд за 2014 г. възлиза на  около 72 000 библиотечни единици. 

Читалищните библиотекари в община Банско са  се включили в семинари и обучения 

по програма „Глобални библиотеки – България” в различни тематични направления-



„Услуги в модерната библиотека”, „Общуване и работа с потребители и общности”, 

чиято цел е да повиши степента на използване на библиотеките, като някои са 

продължили обучението си за повишаване квалификацията и  по програмите за 

сертифицирано обучение на УНИБИТ. Читалищните библиотеки са средище, в което 

обществеността се запознава и със съвременното творчество на поети, писатели, 

художници чрез организираните  срещи, презентации, изложби, организиране на 

конкурси за детска рисунка, търсят се разнообразни и интересни начини за привличане 

на  младите читатели в библиотеките.  

 

Художествено-творческа дейност 

 

В читалищата в община Банско  има създадени повече от 14 самодейни  групи. 

Това са певчески групи, танцови състави, инструментални групи, индивидуални 

изпълнители и инструменталисти. Групите са съставени от деца, младежи и възрастни 

хора, които  участват в организираните културни прояви. Всички те развиват своя 

талант, участвайки  във всички местни празници и инициативи, литературно-музикални  

програми, спортно-развлекателни мероприятия, детски забавления. Традиционни са 

изявите им на регионални, национални и международни фолклорни фестивали; събори 

и  конкурси; музикални празници, танцови турнири  и фестивали на изкуствата. 

Художествено-творческата дейност на  НЧ „Никола Вапцаров – 1894г.“ гр.Банско    

през 2014г. премина под знака на 120 – годишнината на читалищното дело в Банско. 

Кулминацията на тържествата бе концерт – спектакълът „Искрата, която запалва 

огъня“. С различни форми на културно – просветната дейност са отбелязани, празници 

от народния календар, официални и национални празници, срещи с творци и дейци на 

културата. Друга голяма проява, която читалището е организирало  е честването на 105 

– годишнината от рождението на своя патрон Никола Вапцаров. Читалище „Никола 

Вапцаров – 1894г.“ участва в организацията и дава сцена на големи културни събития, 

организирани в община  Банско, като Международен Джаз фестивал, Летни театрални 

празници, Банско опера фест, Международен фолклорен фестивал „Между три 

планини“, Международен фестивал на планинарското кино и др. Със свои програми, 

читалището участва в откриване на големи спортни събития организирани в 

града.Читалищата в общината  носят в себе си нематериалното културно наследство, 

традиции и възпитание, които са в основата на тяхната дейност в полза на обществото. 

 

Работа по проекти 

 

НЧ „Димитър Благоев 1925" - гр. Добринище и НЧ „Никола Вапцаров – 1894 г.“ гр. 

Банско участваха в работа по проект „Заедно можем повече – междучиталищна 

партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи”  в партньорство с 

Народно читалище “Братство - 1869”  Кюстендил и Сдружение на младите психолози в 

България „4-ти Април” по Програма за подкрепа на неправителствени организации в 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014г. продължителност  на проекта - 12 месеца, размер на безвъзмездна 

финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на проекта в размер на 24 087,75 евро. 

Проектът се реализира от Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866” гр. 

Благоевград с помощта на Институт Отворено Общество София и Фондация 

Работилница за Граждански Инициативи по програма за подкрепа на НПО в България 

по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. 



 Читалището в гр.Добринище се включи активно в проведен информационен ден по 

програмата „Европа на гражданите 2014-2020” съвместно с РЕКИЦ „Читалища”-

Благоевград и Европейски информационен център „Европа директно”- Благоевград. 

Сградата  на  НЧ  „Никола Вапцаров 2010”  с.Филипово в момента се реконструира по 

проект „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще“. 

 

 

 

Община Белица 
 

Народно читалище „Георги Тодоров – 1885” гр. Белица е едно от най-активните 

читалища в Област Благоевград. В дейността си съчетава проявите на художествена 

самодейност с множество поети и изпълнени ангажименти по отношение на 

устойчивото развитие на общината – наличието на зала, в която се помещава 

туристически информационен център и сграда за музейна сбирка. Завишена 

субсидирана численост за 2015 г. за художественотворческа и организационна дейност 

са получили следните читалища: читалище „Зора 2011”с Краище, читалище 

„Възрожденец 2011” с. Дагоново, читалище „Искра 2011” с. Горно Краище и читалище 

„Пробуда 2011” с. Бабяк. Общо допълнителните субсидирани бройки са 2 броя като 

всяко от читалищата е получило по 0.5 субсидирани броя. Читалището в гр. Белица е и 

асоцииран партньор в проекти на Община Белица. За 2014 г. заетите щатни бройки са 

10. Читалището в гр. Белица генерира приходи и от общината, от участие в проекти, от 

наеми, получено е и спонсорство за закупуване на литература. Регистрирани членове на 

читалищата в общината са 252-ма. 

 

Материално – техническа база 

 

Сградите на НЧ „Георги Тодоров-1885”  и НЧ „ Пробуда 2011” с. Бабяк са в 

тежко състояние, имат нужда от ремонт. НЧ „Възрожденец 2011” с. Дагоново се 

помещава в кметството на селото. Последни ремонтни дейности са извършени през 

2014 г.  – частичен ремонт по сградата на читалището с проектни части – ремонт на 

електрически инсталации и електрообзавеждане, частичен ремонт – интериор в зала 

„киносалон” и фоайе първи етаж. Към структурата на читалищата функционира 

експозиция на Музейна сбирка и зала за Туристически информационен център. 

 

Библиотечно – информационна дейност 

 

В информационните карти, подадени от читалищата, са описани томове книги, които 

през 2015 г. ще бъдат дарени от НЧ „Георги Тодоров – 1885” в Белица за клоновете – 

вече отделни читалища.  Тяхната числена наличност е 69821 библиотечни единици, 

читателите са 1049. По програма на Фондация „Глобални библиотеки - България” НЧ 

„Георги Тодоров 1885” е получило следното техническо оборудване: компютри – 7 бр., 

муртифункционално устройство – 3 бр., лаптоп – 1 бр., мултимедия – 1 бр. В 

структурата на читалището функционира и туристически информационен център.  В 

НЧ „Пробуда 2011”с. Бабяк има Потребителски информационен център по проект 

„Глобални библиотеки - България”. Нужда от компютри и интернет има в НЧ „Зора 

2011” с. Краище. В библиотеката на читалището в гр. Белица има старопечатни издания 

– 50 броя. Инициативата „Чети с мен”на Министерството на културата под патронажа 

на Президента на Република България беше отбелязана в гр. Белица със следните 

мероприятия – библиотеката при  НЧ „Георги Тодоров -1885” съвместно с Общинска 



администрация Белица, Сдружение „Съюз на народните читалища” на Община Белица, 

СОУ „Св.св. Кирил и Методий” и Гимназия „Никола Вапцаров” на 25.09.2014г. – 

„Пътешествие в света на книгите” и на 26.09.2014г.- „Чети, за да си грамотен, знаещ и 

информиран”. 

 

 

Художественотворческа дейност 

 

В читалището се развива богата обучаваща дейност – школи по китара, йоника, 

вокално пеене, детски театър, танцов фолклорен състав, младежки състав за характерни 

и класически танци. Ансамбълът за народни песни и фолклорният оркестър, както и 

фолклорните певчески формации , участват в Националния събор „Пирин пее” 

в местността Предел и във Фестивала на мъжките фолклорни групи. 

Читалището в гр. Белица е едно от малкото читалища в област Благоевград, в което има 

краеведски клуб. Също така е сформиран кръжок „Децата пазят природата и 

традициите” с насоченост към изучаване на фолклор, екология и туризъм. Като нова 

дейност е клубът по аеробика и работата с хора в неравностойно положение. 

 

Работа по проекти 

 

Допълващата субсидия от Министерство на културата за Община Белица за 2014 

г. е в размер на 52000 лв. по направление „Частични ремонтни дейности по сградите на 

читалищата и вътрешен интериорна сценичните и библиотечни пространства” за НЧ 

„Георги Тодоров – 1885”гр. Белица и НЧ  „Зора 2011” с. Краище - ремонт на ел. 

инсталации и електрообзавеждане  и  част архитектура: частичен ремонт – интериор в 

зала „киносалон” и фоайе /първи етаж/. 

 

Проект на Община Белица: основен ремонт на сградата на музея в размер на 180 000 лв. 

№2007CB16IPO007-2-61/23.07.2012г.- „Подобряване на качеството и достъпността до 

природните атракции в общините Белица и община Македонска Каменица" по 

Програма за трансгранично сътрудничество „България - Македония”. 

 

Асоцииран партньор в проекта на Община Белица №01/313/00209: „Експониране на 

етнографското наследство и природните забележителности на община Белица с 

прилагане на компютърни технологии с финансовата подкрепа на „Програма за 

развитие на селските райони”/ 2007-2013/, подкрепена от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони. 

 Оборудване на музей и ТИЦ с компютърни технологии в полза на туристопотока 

и местната общност; 

 Изготвени фолклорни автентични костюми; 

 Оборудване читалището с мощна озвучителна апаратура в полза на общността; 

 Пряко участие в подготовката и реализирането на рекламни филми за 

туристическия продукт в Община Белица, заложени в софтуерен продукт в полза 

на туриста в сградата на музей с ТИЦ  и 1000 тираж DVD. 

 

Проект в обществена полза: 

Подготовка на предпроектни проучвания за развитие на ски туризма в планинските 

райони на Белица, България и Македонска Каменица, Бивша югославска република 

Македония", програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007 г. - 2013 г” от 



тях в бюджета на читалището 2 106 лв. до м. ноември 2014г. получени от 50% усвоени 

разходи за: външни услуги и 100% за консумативи /канцеларски м-ли/. 

 

По ОП „Развитие на човешките ресурси” /28.08.2012 – 28.08.2013г./ назначени 13 

безработни, от които по-голямата част самодейци в читалищата, за „поддръжка сгради” 

– читалище, музей, с продължителност на програмата м. юни 2013 – м. февруари 2014 

за трима безработни самодейци и доброволци на читалището. 

     „Насърчаване на заетостта за трудоустроени” по чл.52, ал.2 от закона за МТСП, за 

периода м. май 2013 – м. юли 2015г. за един самодеец. 

 

 Участие на секретаря на читалище „Георги Тодоров -1885” гр. Белица в проект „Заедно 

можем повече - междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и 

младежи” с водеща организация НЧ „ Никола Вапцаров 1866” гр. Благоевград в 

партньорство с НЧ „ Братство – 1869” гр. Кюстендил и Сдружение на младите  

психолози в България  „4 април” по Програма за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия  механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009 – 2014. 

 
Читалище  „Георги Тодоров -1885” гр. Белица развива активна проектна дейност с 

пълноценно използване на предоставените възможности – читалището е асоцииран 

партньор в проекти на Община Белица. Трябва да се отбележи и доброто 

сътрудничество на читалищата с администрацията и НПО. 

 

 

Община Гоце Делчев 

 
В Община Гоце Делчев са регистрирани в регистъра към Министъра на 

културата 8 читалища с 28,5 щатни бройки при стандарт за една субсидирана бройка-

6400 лв. за 2014 г. Читалище „Пенчо Славейков - 2008” с. Брезница няма щатна бройка. 

През 2014 г. допълваща субсидия от Министерство на културата по първа конкурсна 

сесия направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния 

фонд” е получило НЧ” "Никола Йонков Вапцаров -1927" - с.Мусомища. 

 

Материално –техническа база 

 

Материалната база на читалищата не навсякъде е в добро състояние. НЧ  

„Изгрев – 1930” с. Баничан се нуждае от неотложен ремонт и оборудване. Последно са 

извършени ремонтни дейности на една зала. 

Сградите в селата Брезница, Мусомище, Лъжница, Корница са освежавани през 2010, 

2011 и 2012 г. 

В НЧ „Просвета-1865” гр. Гоце Делчев е извършено  боядисване на канцеларии и зали. 

Изграден е външен асансьор с възможност за активно ползване  от  хора с увреждания , 

финансирано от Агенция за хора с увреждания (АХУ). Към момента вече има 

осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, имащи специфични 

потребности при пространствено придвижване. С изградената достъпна среда, хората с 

увреждания  могат да бъдат приобщени към културния живот и духовните ценности, 

обичаите и традициите създавани, опазвани  и разпространявани от Народно  читалище 

„Просвета – 1865” гр. Гоце Делчев.  



Читалищата в Община Гоце Делчев разполагат с 50 бр. компютри, 17 бр. принтери, с 1 

факс и 1 скенер, 5 бр. ксерокс и 1 бр. мултимедийни устройства. Читалищата предлагат 

интернет услуги в населените места. Без компютри и интернет са читалищата  „Пенчо 

Славейков - 2008” в с. Брезница и  „Възраждане“ в с. Баничан 

По програма „Глобални библиотеки – България” са получили оборудване три 

читалища- НЧ „Просвета-1865” гр. Гоце Делчев, НЧ „Никола Йонков Вапцаров -1927” 

с. Мусомище, НЧ „Яне Сандански–1978“с. Лъжница. 

 

Библиотечно-информационна дейност 

 

Във всички читалища функционират читалищни библиотеки, чиито основни 

дейности са  регламентирани от ЗНЧ  и Закона за обществените библиотеки (ЗОБ). Те 

обслужват местното население и задачата им е събиране, обработване, съхраняване и 

предоставяне на библиотечния фонд,  извършване на справочно – библиографска 

дейност, работа с читатели, организиране на културно-информационна дейност с 

образователна и социална насоченост. Привличането на ученици и млади хора е друг 

техен приоритет за получаване на трайни навици за четене и знания. В тази посока 

библиотеките предлагат нови форми, като интернет услуги, литературни четения, лятна 

занималня за малките. 

Народно читалище „Просвета – 1865” работи последователно върху изпълнението на 

мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.  Към настоящия момент 

са  реализирани проекти по мерки предимно за  хора със зрителни увреждания. През 

2007 г. се реализира проект за „Равен достъп до информация – създаване на условия за 

достъп до библиотечните фондове на хора със зрителни увреждания”, финансиран от 

Фондация „Работилница за граждански инициативи”. С помощта на този проект е 

закупен компютър и специализиран софтуер за хора със зрителни увреждания за 

информационния център на библиотеката. През 2013 год. по Програма „Глобални 

библиотеки - България”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, са 

оборудвани 12 работни места за читатели  на библиотеката  с компютри и достъп до 

Интернет, като на 4 от тях е инсталиран специализирания софтуер за хора със зрителни 

увреждания.  

Липсата на достатъчно техника  и интернет  спъва дейността на част от тях 

въпреки  тяхното желание. Достъпът до информация и комуникация е новото в 

услугите на библиотеките, а в последно време се налага и ученето през целия живот. 

Необходимо е и обновяване и обогатяване на библиотечните фондове. Библиотечният 

им фонд  наброява 212 099 тома литература и 5081 читатели. 

Усилията на работещите в читалищата продължават да са свързани с утвърждаване на 

библиотеките като обществени, информационни и културни центрове, осигуряващи 

възможност да се ползват от всички. 

Читалищата пазят традициите и културните ценности в общината като развиват своята 

дейност в следните направления: 

 

Художествено-творческа дейност 

Обособени са читалищни творчески състави и школи както следва: 

1. НЧ  „Просвета -1865”гр. Гоце Делчев - Школи по народни танци, школи по пиано, 

кавал, гайда, тамбура и китара, школа по изобразително изкуство и Детски хор; 

2. НЧ „Петко Рачев Славейков -1938” с. Брезница - Мъжка и женска фолклорна група,  

Клуб по кулинарство; 

3. НЧ „Никола Йонков Вапцаров -1927” с. Мосомище - 3 групи за народни танци, 2-

групи - автентичен фолклор, клуб „Сръчни ръце”; 



4. Народно читалище „Изгрев – 1930” с. Баничан- Клубове за бродерия и плетене на пет 

куки, Детска фолклорна трупа и смесена фолклорна група; 

5. Народно читалище „Яне Сандански – 1978“ с. Лъжница  - самодейни певчески 

състави; 

6. Народно читалище „Пенчо Славейков - 2008” с. Брезница  - Мъжка фолклорна група,  

Женска танцова група; 

7. Народно читалище „Отец Паисий - 1931”с .Корница - Народно пеене и танци, 

сатирични дейности; 

8. Народно читалище „Възраждане“ с. Баничан - Театрален клуб, кръжок по готварство, 

кръжок по плетачество, Грижа за автентичен фолклор. 

Културните прояви на групите и школите са насочени към  развитието на 

художествената самодейност в общината., както и към  национални и международни 

изяви. Традиционно е присъствието на фестивалите: Летен фолклорен фестивал, 

„Еньовден” село Делчево, „Пирин пее – 2014“, Детски фестивал „Пролет в Неврокоп”, 

Фестивал на народни танци гр. Гоце Делчев, Детски фестивал „Слънце иде” с.Дрен 

Международни фестивали - Балкански фестивал гр. Неделино, „Малешево пее и 

танцува”, Национален фестивал „Живо наследство”, Фестивал на класическата китара 

гр. Гоце Делчев и гр. Кюстендил, Фолклорни фестивали в Република Турция, 

Република Македония, Фестивал Културна мозайка „Неврокопски панаир” гр. Гоце 

Делчев, Първи фестивал „Пролет в Неврокоп” организиран от НЧ „Просвета -1865” и 

община Гоце Делчев, участие в Радио Благоевград и ТВ канал Родина, гр. Одрин 

Турция. Признание за неуморният им труд са отличията получени на тези фестивали. 

Ежегодните традиционни прояви и културни празници съдействат за изява на 

съществуващите самодейни групи и индивидуални изпълнители, създава се 

възможност за обмяна на програми и добри практики и не на последно място 

приемственост между различните поколения за съхраняване и популяризиране на 

българския фолклор и развитие на различните изкуства. Такива са гостувания на 

самодейни състави в съседни населени места, размяна на културни програми между 

читалища, съвместни чествания на празници. 

 

 

Работа по проекти 

 

Читалищата в Община Гоце Делчев търсят начини и форми да се включат в 

работа по проекти. 

Народно читалище „Просвета – 1865” гр. Гоце Делчев работи по проект за „Равен 

достъп до информация – създаване на условия за достъп до библиотечните фондове на 

хора със зрителни увреждания”, като със средствата е закупен компютър и 

специализиран софтуер за хора със зрителни увреждания. 

Народно читалище „Изгрев – 1930” с. Баничан има изпълнен проект „Цветни приказки 

без край върху везаните пищюмали на Баничан”, както и  принос в изпълнение на 

проект „Вкусът на миналото”, финансиран по програма „Учене през целия живот”. 

Читалището е участвало в обучения в ателие „Театрална игра, маска, персонаж”-

майсторски клас на Международна Академия Артисти за Деца в с. Широка лъка, 

обучение по проект „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение 

на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение” на обучаващ 

състав в ЦПО през 2014, организирано от НАПОО, обучение за организатори на местни 

панаири и фестивали по проект „LOFT”, финансиран от Европейската програма за 

териториално сътрудничество „Гърция – България” 2007 – 2013 г. проведено през 

ноември 2014 г. 



 

Община Гърмен 
 

Съдебно регистрираните читалища в община Гърмен са 10 на брой. Всички са 

пререгистрирани в определения от ЗНЧ срок. Щатната численост за 2014 г. е 15 щатни 

броя, като читалище „Развитие 2013” в с. Огняново не получава все още субсидия от 

държавния бюджет. 

 

Материално техническа база 

 

8 от десетте читалища в общината притежават собствени сгради. Като цяло 

сградния фонд се поддържа с ограничени финансови средства. През изминалата година 

от допълваща субсидия от Министерство на културата са извършени ремонтни 

дейности в читалищата в с. Дъбница, с. Долно Дряново и с. Ковачевица. По проект 

„Глобални библиотеки” са оборудвани с компютри 7 от читалищата в общината. 

Техниката с която разполагат читалищата е: компютри 34 бр., принтери 7 бр., скенер 3 

бр., мултифункционални устройства 3 бр., лаптоп 1 бр. Интернет има във всички 

читалища с изключение на НЧ „Светлина 1865”, с. Ковачевица. 

 

Библиотечно информационна дейност 

 

 В девет от десетте читалища функционират библиотеки с доста богат книжен 

фонд. 

Литературата с която разполагат възлиза на около 59 300 тома, а броя читатели за 2014 

г. е 2230 души. Посетители в библиотеките и читалните са предимно младежи на 

възраст от 5 до 29 години. В рамките на празниците на Община Гърмен в общинското 

читалище “Искра 1924” – с.Гърмен се провежда “Седмица на детската книга и 

изкуствата за деца”, която дава възможност за изява на детското творчество и талант. 

Наличието на компютри в повечето от библиотеките дава възможност за предоставяне 

на различни услуги за обществото и привличане на млади хора. 

 

Художествено творческа дейност 

 

Добре развита художествена самодейност има в някои от читалищата в община 

Гърмен. Към тях функционират 8 състава за народни танци, 6 певчески състава, 

театрални кръжоци, школа за нар. танци, школа по тамбура, школа за модерен балет, 

клуб „Природа”. Читалищата поддържат традицията за отбелязване на значими 

събития, като основни партньори в тях са кметствата и училищата.  Фолклорните 

състави се включват и в местни, регионални и национални празници; 5-ти 

международен фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно” – Гърмен, Преглед 

на мъжките фолклорни групи –  гр. Банско, празници на гр. Костандовo „Малешево пее 

и танцува”, национален събор „Пирин пее 2014”. През 2001 година за пръв път се 

организират „Празници на община Гърмен”, които се превръщат  в традиционни и в тях 

взимат участие всички читалища. Празниците се закриват през последните два дни от 

седмицата с Международния фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно”, който 

през 2014 година  се проведе за пети път.  

 

Работа по проекти 

Министерство на Културата, допълваща субсидия 



 

1. Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор 

на сценичните и библиотечни пространства 

НЧ „Светлина 1865”, с. Ковачевица, общ. Гърмен 

НЧ „Зора 1929” ,с. Дъбница, общ. Гърмен 

НЧ „„Никола Йонков Вапцаров-1958”, с. Долно Дряново, общ. Гърмен 

 

2. Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер 

     НЧ „Светлина 1865”, с. Ковачевица, общ. Гърмен 

 

Други 

 

НЧ „Искра 1924”, с. Гърмен, община Гърмен 

 

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша 

Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ. 

Проект „Културният туризъм – мост между населението в трансграничния регион 

между Гърмен и Босилово” от 30.04.2013 - 29.04.2015 г./ 24 месеца  Изграждане на 

модерни трансгранични центрове за провеждане на срещи и семинари на младите хора 

в Община Гърмен и Община Босилово. 

 

Община Кресна 
 

Съдебно регистрираните читалища в Община Кресна са четири на брой, 

пререгистрирани в определения в Закона за народните читалища срок. Заетата щатна  

численост за 2014 година е 6 щатни бройки при стандарт за 1 щатна бройка – 6400 лв. 

Самостоятелни приходи генерира само НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна, като предлага 

административни и информационни услуги на населението. 

 

Материално техническа база 

 

Три от читалищата в община Кресна притежават собствени сгради, като 

ремонтни дейности по тях не са извършвани в близките години. НЧ „Култура 1932” гр. 

Кресна, през 2014 г. е получило допълваща субсидия от МК, с която е извършен ремонт 

на сцената на читалището. В три от читалищата има наличие на интернет, техническата 

база в НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна е осигурена по програма „Глобални библиотеки”. 

Като общ брой техниката налична в читалищата е: компютри 12 бр., принтер 1бр. 

Скенер 1 бр. Мултимедия 1 бр. Мултифункионални у-ва 3 бр. 

 

Библиотечно-информационна дейност 

 

В четирите читалища в община Кресна функционират библиотеки.  Към 

изминалата година библиотечния фонд наброява около 35 295 т. литература, а 

читателите са били 556 човека. Към НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна съществува клуб 

„Приятели на книгата”, който се включва активно в различни мероприятия свързани с 

четенето. По проект, финансиран от ФРМС, в читалището в гр. Кресна от години 

функционира и Център за административни и информационни услуги, който е в помощ 

на местното население. 

 

Художествено творческа  дейност 



  

Въпреки малкия си брой, читалищата в Община Кресна имат богат културен 

календар, в който основна роля има НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна. Към него 

функционират: Школа по народни танци, Школа за мажоретки,  Клуб за фолк-фитнес, 

Клуб приятели на библиотеката, Детски танцов състав, Младежки танцов състав, 

Мажоретен състав, Мъжка фолклорна група, Женски народен хор, Народен оркестър, 

Група за автентичен фолклор. Читалищата се включват в местни и регионални събития, 

чествания празници  като по значими са: 15 национален конкурс „Южни слънца”, гр. 

Петрич, „Между три планини”, гл Банско, Национален събор „Пирин пее 2014”, м. 

Предел, Фолклорен фестивал, гр. Приморско. 

През изминалата година младежките състави към НЧ „Култура 1938”, гр. Кресна са се 

включили и в международни изяви: 

Младежки танцов състав  - Международен фолклорен фестивал във Франция, 

Детски танцов състав - Маждународен фолклорен фестивал в гр. Радовиш, Македония, 

Младежки танцов състав и Клуб по фолк-фитнес - Международен фествал на цветята в 

гр. Лучон, Франция 

 

Работа по проекти 

 

Министерство на Културата, допълваща субсидия 

 

1. Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на 

сценичните и библиотечни пространства 

НЧ „Култура 1938”, гр. Кресна, общ. Кресна – ремонт на сцена на читалището 

 

 НЧ „Култура 1938”, гр. Кресна, общ. Кресна секретарят на читалището се включи в 

проект “Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и 

развитие на деца и младежи” с водеща организация Народно Читалище „Никола Й. 

Вапцаров-1866”, гр. Благоевград в партньорство с Народно читалище “Братство - 

1869”  Кюстендил и Сдружение на младите психолози в България “4-ти Април” по 

Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. продължителност  

на проекта - 12 месеца, размер на безвъзмездна финансова помощ 21 509,75 евро и общ 

бюджет на проекта в размер на 24 087,75 евро. 

Проектът се реализира от Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866” гр. 

Благоевград с помощта на Институт Отворено Общество София и Фондация 

Работилница за Граждански Инициативи по програма за подкрепа на НПО в България 

по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.  

 

Община Петрич 

 
На територията на Община Петрич са регистрирани в регистъра към Министъра 

на културата 26 читалища, като 3 от тях са в гр. Петрич, 2 в с. Беласица, 2 в с. 

Марикостиново, а останалите 19 читалища са  единствени културни институции в 

населеното място. От посочените 26 читалища, новооткрити са НЧ „Народен будител 

2012”- с. Кромидово, НЧ „Леонардо Да Винчи 2013” с. Беласица, НЧ „Никола Йонков 

Вапцаров 2014” с.Тополница. Читалищата са извършили пререгистрация в указания от 

ЗНЧ срок.Щатната численост на 21  читалища /подали до този момент информационни 

карти/ в общината за 2014 г. е 34 щатни бройки при стандарт за 1бр.- 6400лв. Освен  



държавния бюджет, читалищата са получили финансова подкрепа от Община Петрич за 

художествено-творческа дейност и частични ремонтни дейности. 

През 2014 г. допълваща субсидия  от Министерство на културата  по първа конкурсна 

сесия, направление„Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и 

вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства” са получили средства 

НЧ „Братя Миладинови -1914" - гр. Петрич , НЧ „Яне Сандански-1952" - с. Коларово, 

НЧ „Мануш войвода-1958'” - с. Долна Рибница.  

По направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния 

фонд” "Братя Миладинови-1914" - гр. Петрич  "Яне Сандански-1946" - с. Генерал 

Тодоров  "Просвета-1928” - с. Габрене,  "Искра-1954 - с. Михнево  "Антон Попов-1948" 

- с. Яворница. 
 

Материално –техническа база 

 

Със средствата от допълващата субсидия на МК и подкрепата на Община 

Петрич в съответните читалища са извършени ремонтни дейности като  смяна на 

дограма,  ремонт на  част от покрив, сменени са входни врати,  нова сцена в читалищен 

салон. Направен е ремонт на сцена на малък читалищен салон /240 места/ - подмяна на 

дюшемето, ушиване на нови сценични завеси, поставяне на колонен климатик, подмяна 

на старото и изграждане на ново ел. табло, подмяна  на сценичното осветление и 

частичен ремонт на седящите места, нов стенен климатик в гримъорна зала, два нови 

климатика в библиотеката. Сградният фонд в останалите читалища  има необходимост 

от поддръжка и ремонт. Друг проблем е и отоплението на читалищните сгради, което 

затруднява тяхната дейност през зимния период. 

Читалищата в Община Петрич работиха  по програма „Глобални библиотеки” и 5 от тях 

получиха компютърни конфигурации. Като цяло читалищата разполагат с  Компютри 

60 бр., Принтери 14 бр.,Мултифункционални устройства 5 бр., Мултимедии – 3 бр. 

Ксерокс 10 бр. 

НЧ „Братя Миладинови - 1914” гр. Петрич  разполага с автоматизация на библиотеката 

/софтуер/  АБWIN и е превърната в съвременен информационен център. 

Читалищата в селата Долна Рибница, Кавракирово, Генерал Тодоров, Кулата и 

Старчево не разполагат с компютри и интернет. 
 

Библиотечно информационна дейност 

 

Във всички читалища в общината функционират библиотеки, чийто библиотечен 

фонд наброява около 250 000 библиотечни единици и 4000 читатели. Библиотекарите 

използват различни форми за  привличане на нови читатели сред младите хора, за 

създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. Библиотеката 

при НЧ „Братя Миладинови 1914” гр. Петрич привлича учениците от ПГИТ „Ас. 

Златаров и ОУ „Христо Смирненски” като съвместно представиха Литературна 

дискусия „Актуален ли е днес Алеко Константинов?” и драматизация по „Бай Ганьо”, 

Литературен конкурс за есе и стихотворение „Моето читалище”, посветен на 100-

годишния юбилей на читалището. 

Читалището взе активно участие в Националната кампания „Чети с мен” – литературно 

четене, с участието на петрички творци и общественици, съвместно с младежко 

сдружение „Арт шанс”; Национална кампания „Походът на книгите” – с  мулти-

медийна презентация „Приказки от стари времена” и Национална кампания „Забавното 

лятно четене” – четене на приказки от популярни петрички творци 

В библиотеката на читалището беше представен  сборника родови разкази „По 

пътищата на времето” на известната петричка фолклористка Теменужка Николова. 



Ритуалът „Вече съм читател” се провежда  повече от 30 г. с всички първокласници от 

града. 

Това е само  част от дейността на библиотеката. 

За пета поредна година се открива  и лятна детска занималня за деца .  

Голяма част от библиотеките в селата са и единствени културни средища, където се 

съхраняват и пазят традициите на региона и в тях се провеждат мероприятия ,с които се 

предават умения и знания за запазени ритуали и занаяти от по-старите на по-младите 

хора в селото. Популяризирането на книгата и четенето в тези библиотеки е също техен 

приоритет. 

С разработването на проекти и включването в различни програми се търсят 

възможности за набавяне на нови книги за попълване на библиотечните колекции и  

закупуване на компютри за създаване на информационни центрове. Важна цел за в 

бъдеще е разширяване обхвата на работа в посока библиотечна дейност в обществено-

значими сфери като информационно-консултантската. 

 
Художествено-творческа дейност 

 

Читалищата са едни от най-активните  културни центрове, в които се предлагат 

форми за усвояване на знания и умения, свързани с неформалното учене през целия 

живот. Сформираните кръжоци, клубове, школи, певчески и танцови групи са достъпни 

за всички възрастови групи. Това ги прави място за развитие на творческия потенциал 

и опазване на културните ни ценности. 

В Община Петрич функционират повече от 40 певчески фолклорни групи и танцови 

състави, които са разделени по възраст, над 20 школи, в които са включени освен 

певчески групи за изворен фолклор, и класове по  поп и джаз пеене, клас пиано, 2 класа 

китара, клас цигулка,  клас мандолина, клас акордеон, клас народно пеене, Клуб за 

модерни танци и балет „ Кристал”, Китаро-мандолинен оркестър, ВИГ „Серенада”, 

ДВГ „Съншайн”, кръжоци-3, тамбуражки оркестри - 2, кукерски групи - 2, естрадно-

сатирична група и други състави. 

Всички те участват в ежегодните традиционни събори и надпявания, като поддържат 

духовния живот в общината. Многобройни са и изявите им в престижни национални и 

международни конкурси и фестивали, в телевизионни предавания и записи на видео 

клипове  за ТВ „Родина”с  издаване на ДВД. 

Опазването на нематериалното наследство (песни, танци, поговорки, мелодии, фотоси, 

материали) е техен приоритет, който се развива в посока  издирване и защита на 

носителите на съответните знания и умения, с цел да се насърчи тяхното участие в 

процеса на приемственост, запазване и популяризиране историята на родния край и 

краеведческата дейност. Читалищата са място за  съхраняване  на нематериалното 

културно наследство  и предаването им във времето напред. 

 

Работа по проекти 

 

Читалищата в община Петрич търсят форми и начини да се включват в работа по 

програми и проекти. 

НЧ „Братя Миладинови 1914”- гр.Петрич работи по проект „Заедно можем повече – 

междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи”  в 

партньорство с Народно читалище „Братство - 1869”  Кюстендил и Сдружение на 

младите психолози в България „4-ти Април” по Програма за подкрепа на 

неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014г. продължителност  на проекта - 12 месеца, 



размер на безвъзмездна финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на проекта в 

размер на 24 087,75евро. 

Проектът се реализира от Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров -1866” гр. 

Благоевград с помощта на Институт Отворено Общество София и Фондация 

Работилница за Граждански Инициативи по програма за подкрепа на НПО в България 

по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 

 

Община Разлог 

 
Съдебно регистрираните читалища в Община Разлог са 10 на брой. На 

територията на град Разлог функционират 2 читалища, „15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” и 

читалище „Развитие 2004”, в ромския квартал на града. В с. Годлево, общ. Разлог също 

са  съдебно регистрирани и функционират  две читалища. За 2014 г. щатната численост 

за читалищата от общината е 28.5 щатни бройки. Почти всички читалища притежават 

помещения, които отдават под наем и по този начин получават малка финансова 

подкрепа. 

 

Материално-техническа база 

 

Осем от десетте читалища в община Разлог притежават собствени сгради, които 

са в относително добро състояние. През 2014 г. с допълваща субсидия от Министерство 

на Културата е извършен ремонт в читалище. „15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” гр. Разлог, 

състоящ се в ремонт на зали, стаи, коридори и фоайе  – циклене и измазване. Основен 

ремонт на тоалетна. Ремонтни дейности са извършени и в читалище „Просвета 1908”, с. 

Баня, общ. Разлог. Сградата на читалище „Развитие 2004”, гр. Разлог е в плачевно 

състояние и се нуждае от спешен ремонт. 

Техническата база на читалищата в Община Разлог се състои от 29 компютри, 10 

принтера, 4 скенера, 6 мултифункционални устройства, 3 мултимедии. В две от 

читалищата все още няма компютри и достъп до интернет. Две от читалищата са 

оборудвани с техника и работят по програма „Глобални библиотеки – България”. 

 

Библиотечно информационна дейност 

 

В седем от читалищата в Община Разлог функционират библиотеки, като 

библиотечния фонд възлиза на около 128268  тома литература, а читателите са 

приблизително 1300 души.  Читалище „15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” гр. Разлог разполага с  

интернет зала със следните услуги – достъп до интернет, ламиниране, подвързване, 

принтиране, черно – бяло и цветно, сканиране, предпечатна подготовка, факс, ксерокс, 

запис на дискове,  набор на дипломни и курсови работи, изготвяне на обяви, покани , 

менюта и др. 

Ползване услугите на библиотеката за информация и консултация. Безплатен интернет 

в библиотеката по проект „Глобални библиотеки”. 

Европейски информационен кът обособен в интернет залата с материали за ЕС, 

ползвани от ученици, студенти и жители на Разлог и общината. 

Библиотеката организира всяка есен през м. Септември борса за стари учебници за 

учениците от Община Разлог, Община Банско , Община Белица и Община Якоруда. 

 

Художествено-творческа самодейност 

 



Изключително богат, разнообразен и интересен е културният календар на 

читалищата в Община Разлог. Наред с художествената самодейност в  читалищата 

съществуват различни школи, кръжоци, клубове по изкуства и интереси, в които се 

включват активно млади хора. Към читалищата в Община Разлог функционират 26 

танцови състава, 20 певчески състава, 9 музикални състава, 4 литературни кръжока, 3 

театрални състава, различни по интерес и насоченост школи и кръжоци. Читалище 

„15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” гр. Разлог привлича младите хора и през лятото, когато 

инициира и провежда курс по моделиране, шах на открито, курс по рисуване, курс по 

народно пеене, детско театрално студио, обучение по английски език за деца, безплатен 

интернет за деца и възрастни в библиотеката. Интересна инициатива в която 

читалище„15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” гр. Разлог е организатор и партньор в лятна академия 

за изкуство „Огънят на Орфей” с представители на 15 страни, чиято цел е да подпомага 

млади таланти в творческо израстване. Организират се майсторски и творчески класове 

с преподователи от България, Австрия, Русия, Холандия, Швейцария, САЩ.  

По-значимите мероприятия, в които читалищата са взели участие, са: Четвърти 

Национален преглед на фолклорните ансамбли от страната , гр. Разлог, Национален 

фестивал на руската песен в гр. Казанлък. Първи фолклорен фестивал в с. Елешница, 

общ. Разлог, Национален фолклорен фестивал в гр. Девин, ХІV Събор на народното 

творчество „Пирин пее 2014 г.”, Летни театрални празници в Разлог „Звездите на 

театъра”, Национално надиграване „Хоро, край поморийския бряг” в гр. Поморие. 

Трети национален фестивал за традиционни хора „На армане с тъпане” гр. Разлог, ХІ 

фестивал за автентичен фолклор „Между три планини” гр. Банско, Пети Национален 

отворен турнир „Танцов свят” в пет категории танци с участие на 21 танцови групи от 

страната с над 450 участващи деца – с организатори Българска спортна федерация,  

Община Разлог и НЧ „15.ІХ.1903 г. – 1909 г.”, Международен Втори балкански  

фестивал „Неделино”, гр. Неделино Международен  фолклорен фестивал „Малешево 

пее и танцува” в с. Микрево. През изминалата година в с. Елешница бе проведен първи 

фолклорен фестивал „Фолклорна среща”, в който взеха участие всички читалища от 

общината. 

Читалищата в Община Разлог организират и провеждат и редица срещи, чествания, 

литературни вечери, мероприятия свързани с бележити дати  и събития.                               

Читалище „15.ІХ.1903 г.- 1909 г.”гр. Разлог работи в партньорство с Община Разлог, 

училища, детски градини, дом за възрастни хора, сдружения и асоциации. 

Притежавайки богат организационен опит ,читалището  провежда срещи по 

проблемите на населението, срещи с учащи се по проблемите на наркоманията, трудови 

борси, бизнес срещи, презентации на проекти. 

  
 

Работа по проекти 

 

Министерство на културата, допълваща субсидия 

 

1. Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на 

сценичните и библиотечни пространства 

 

НЧ „15.ІХ.1903 г. – 1909 г.” гр. Разлог, община Разлог - ремонт на зали, стаи, коридори 

и фоайе  – циклене и измазване. Основен ремонт на тоалетна. 

 

2. Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд 

  



НЧ „Просвета 1908”, с. Баня, общ. Разлог 

 

„Живи човешки съкровища”- България 

 

През 2012 година женска фолклорна група „ Добърски баби” към НЧ „Просвета 

1927” с. Добърско, общ. Разлог, участва в проекта „Живи човешки съкровища” 

България и беше    вписана в националната представителна листа на България.   

 

Секретарите на читалищата НЧ „Просвета 1908”, с. Баня и НЧ „15.ІХ.1903 г. – 1909 г. 

гр. Разлог  се включиха в проект “Заедно можем повече – междучиталищна 

партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” с водеща организация 

Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866”, гр. Благоевград в партньорство с 

Народно читалище “Братство - 1869”  Кюстендил и Сдружение на младите психолози в 

България “4-ти Април” по Програма за подкрепа на неправителствени организации в 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014г. продължителност  на проекта - 12 месеца, размер на безвъзмездна 

финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на проекта в размер на 24 087,75 евро. 

Проектът се реализира от Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866” гр. 

Благоевград с помощта на Институт Отворено Общество София и Фондация 

Работилница за Граждански Инициативи по програма за подкрепа на НПО в България 

по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.  

 

Община Сандански  

 
В Община Сандански има регистрирани 20 читалища, две от които не са 

подавали информационни карти за дейността си за 2013 и 2014г. –  това са НЧ  „Христо 

Смирненски - 1945” с. Вълково и НЧ „Никола Вапцаров  -1946” с. Лешница. В 

останалите 18 читалища щатната численост за 2014 г. е 37.5 щатни бройки. НЧ „Отец 

Паисий 1919” е получило и общинска субсидия за периода. Останалите приходи се 

генерират от събран членски внос, а читалищата в гр. Сандански и с. Катунци отчитат и 

приходи от спонсорство. Общата членска маса за читалищата в Община Сандански е 

около 900 човека. 

 

Материално-техническа база 

 

Читалището в гр. Сандански извършва своята дейност – занимания и репетиции 

-  в Дом на културата, който е публично общинска собственост. Сградният фонд на 

читалището е остарял, отдава се под наем. Там функционира единствено 

администрацията на читалище „Отец Паисий -1919”. Три от читалищата се помещават 

в кметствата на населените места –  в с. Поленица, в с. Лиляново и в с. Пирин. Спешна 

нужда от ремонт имат читалищата в с. Петрово, с. Левуново, с. Склаве, с. Спатово, с. 

Калиманци. В НЧ „Емануил Васкидович - 1886 г.” гр. Мелник последни ремонтни 

дейности са извършени през 2014 г. За добро и много добро състояние на сградите на 

читалищата сочат в с. Дамяница , гр. Мелник и с. Джигурово. Липсва интернет и 

компютърна техника в читалищата в с. Поленица, с. Ново Делчево, с. Спатово, с. 

Плоски. По програма на Фондация „Глобални библиотеки - България” са включени 

четири от читалищата в общината като получената техника е: компютри-общо 31 бр./ в 

НЧ „Отец Паисий -1919” гр. Сандански посочват че 13 от компютрите са на 

разположение за читатели/, принтери – 8 бр., мултифункционални устройства – 3 бр., 

ксерокс 2 бр., мултимедия – 2 бр. 



 

Библиотечно–информационна дейност 

 

Всички читалища имат функциониращи библиотеки. Общият книжен фонд за 2014 г. 

възлиза на 229359 библиотечни единици, читателите са около 2457 човека. 

Библиотекарите участват активно в търсене на възможности и обучения за повишаване 

на квалификацията си и привличане на нови читатели, особено сред децата. 

Библиотеката на НЧ „Отец Паисий-1919” се присъедини активно към инициативата на 

Министерството на културата „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република 

България с ден на отворени врати, давайки възможност на всеки, който желае, да 

почете от любимата си книга в библиотеката. 

 

Художественотворческа дейност 

 

В НЧ „Отец Паисий - 1919” гр. Сандански самодейните състави са Детска 

вокална група, Детски народен хор, Ансамбъл за народни песни и хора / Танцов състав 

– 26 души, оркестър – 6 , мъжка певческа група – 9, женска певческа група – 12/, 

китаро-мандолинен оркестър, 3 женски групи за автентичен фолклор, женска група за 

популярни песни, драматичен театър. Школите също са посещавани активно: школа за 

народни танци – 103 деца, за модерни танци – 154 деца, школа по пиано – 8, солфеж – 

9, китара – 10, изобразително изкуство – 5, курс по езикова култура – 10. Като нова 

разкрита дейност -  в с. Петрово – Дневен център за духовна и социална интеграция. В 

с. Левуново има курс по компютърна грамотност. 

 

Община Сандански съвместно с читалищата организира фолклорни празници 

„Да се видим на седянка” и Фестивал на детското творчество под открито небе 

„Сандански – град на детето”. Проявите по повод празника „Да се видим на седянка” са 

включени във филм, излъчен по телевизионен канал „Родина” на 26.12.2014г., 

направени са снимки и DVD-та. На територията на Община Сандански има самодейни 

състави обхващащи всички възрастови групи. Нова форма е открита в читалището в с. 

Петрово – клуб за изучаване на местния фолклор „Пазители на традицията”. В 

читалищата на територията на Община Сандански действат много художествено-

самодейни състави: 3 мъжки фолклорни групи, 4 женски фолклорни групи, 3 детски, 2 

танцови състава, школи по народни танци, в с. Катунци – ансамбъл „Китка шарена” и 

кръжок „Сръчни ръце”, в селата Плоски и Дамяница основно действащи са детски 

вокални групи, които взимат активно участие във всички общински и местни празници, 

група за стари градски песни има в читалището в гр.Мелник. Основни участия и прояви 

на съставите са във всички фестивали и конкурси на територията на Община Сандански 

и Област Благоевград. На национално ниво – участие във фестивали в София, Бургас, 

Пловдив, Кюстендил, Дорково, Перник, Костандово  др. На международни сцена – 

Гърция, Македония, Унгария. Значителни резултати от работата си през 2014 година 

показа Танцова формация „Хоуп”, с ръководител Невена Станкова към читалището в 

гр. Сандански. През изминалата година съставът е извоювал едно първо, едно второ и 

едно трето място в различните възрастови категории от участието си в Български 

квалификационен танцов конкурс „Dance World Cup Bulgaria”. На световното 

състезание „Dance World Cup”, проведено в  Португалия, момичетата от The Hopers 

„Ladies Swag” спечелиха второ място. Съставът е взел участие също във фестивалите  

„Dancе fest”- гр. Дупница и „Дъга от таланти”- гр. Пловдив. „Хоуп” има проведени три 

самостоятелни концерта на сцената в Дома на културата и Летния театър. Участва 



активно във всички традиционни концерти и мероприятия, организирани от Народно 

читалище „Отец Паисий -1919” гр. Сандански. 
 

 

Работа по проекти 

 

Допълваща субсидия от Министерство на културата 2014 г. за читалищата в 

Община Сандански за 2014 г. е в размер – 3 000 лв. разпределени по две направления: 

2000 лв. за „Художественотворческа дейност и попълване на библиотечния фонд” за 

НЧ „Отец Паисий - 1919” гр. Сандански и 1000 лв. по направление „Техническо 

оборудване, библиотечен и друг софтуер” за НЧ „Емануил Васкидович - 1886” гр. 

Мелник. 

 

През 2014 г. НЧ „ Отец Паисий - 1919” гр. Сандански печели и реализира проект 

„Опазване на културното наследство на Община Сандански” по мярка 323 от ОП 

„Развитие на селските райони” 2007 - 2013 по направление 4.1. „Прилагане на 

стратегии за местно развитие”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, на стойност 49 910.40 лв. По това направление е и 

организацията на Фолклорния фестивал „Да се видим на седянка” проведен в три 

населени места – гр. Сандански, с. Плоски и гр. Мелник. Проведено е и проучване на 

фолклорните обичаи, песни и танци от региона на Община Сандански, включени в 

каталог, който съдържа и автентични кулинарни рецепти. Също така, в резултат на 

проекта са закупени народни носии, цървули и скарпини за Ансамбъла за народни 

песни и танци „Никола Вапцаров”, музикални инструменти за оркестъра и фотоапарат 

за читалището. 

 

Община Сатовча 
 

Съдебно регистрираните читалища в Община Сатовча са 8 на брой, като всички 

от тях са извършили пререгистрация в определения от ЗНЧ срок. Щатната численост на 

читалищата в общината за 2014г. е 15.5 щатни броя,-при стандарт за 1 бр.-6400 лв.- 

Допълнителна субсидирана бройка за 2014 г. е отпусната на  читалище „Св. Св. Кирил 

и Методий 1926”, с. Сатовча във връзка с дейността му по национална система- „Живи 

човешки съкровища”- България. 

Освен държавния бюджет, читалищата нямат собствени приходи от други дейности, не 

получават средства от наеми, генерират минимални приходи от членски внос. 

 

Материално –техническа база 

 

Като цяло сградите на 8 те читалища в общината се поддържат с ограничени 

финасови средства. Сградите на читалищата „Граничар 1952” с. Туховище и НЧ 

„Изгрев 1950” с. Вълкосел са в окаяно състояние и  имат спешна нужда от ремонт. През 

2014 г. с допълваща субсидия от МК са извършени ремонтни дейности в читалище 

„Пробуда 1928” с. Слащен. Читалището е включено в проект на Община Сатовча за 

финансиране за частичен ремонт на сградата по мярка 321 „Развитие и обновяване на 

селата  по Програма за развитие на селските ройони 2007 -2013 година като през 2014 г. 

е извършено външно  саниране и освежаване на фасадата и ремонтиран покривът. 

6 от 8 читалища са включени и работят по програма „Глобални библиотеки” , 

оборудването което са получили по програмата е : Компютри 31 бр. Принтери 4 бр. 

Скенери 2 бр. Мултифункционални устройства 5 бр, Мултимедии – 6 бр. 



Читалищата в с. Годешево и с. Туховище нямат налична техника, нито достъп до 

интернет. 

 

Библиотечно-информационна дейност 

 

И в осемте читалища в Община Сатовча функционират библиотеки, като 

приблизителния брой на читателите е 3500, като 2000 от тях деца и младежи от 5- 14 

години. 

Библиотечния фонд за 2014 г. възлиза на  около 71 000 библиотечни единици. 

Читалищните библиотекари в Община Сатовча търсят разнообразни и интересни 

начини да привлекат младите читатели в библиотеките. Организират се най- различни 

мероприятия като: „Екскурзия в библиотеката за ученици от 1-ви и 2-ри клас и деца от 

детската градина”, Библиотечни уроци, Седмица на детската книга, Лятна библиотека, 

Литературни вечери и др. 

 

Художествено-творческа дейност. 

 

Художествената самодейност в Община Сатовча е постоянна и даваща облика на 

читалищната дейност. 

Читалищата в Община Сатовча са единствени културни институции, имат богат 

културен календар и се включват активно във всички местни, регионални и по-значими 

национални празници, събори и фестивали. 

Към тях съществуват и функционират 12 танцови състави (9 – народни танци, 3 – 

модерни танци), 12 певчески състави (10 народни песни, 2 хорови състава), 8 

музикални състава (3 струнни състава, 2 ударни, 3 клавишни), литературен кръжок, 

театрална школа, компютърни кръжоци. Младите хора се включват активно в 

културния живот на общината с участието си в певчески и танцови състави, кръжоци, 

школи. Читалищата организират и провеждат редица културни събития в това число 

фестивали, чествания, изложби, конкурси и др. 

По-значимите прояви през изминалата година, в които съставите към читалищата са 

взели участие, са:  Национален събор „Пирин пее 2014” , м. Предел, Международен  

фестивал „Струма пее”, гр. Неделино, Традиционен събор, гр. Доспат, Международен 

младежки фолклорен фестивал, гр. Приморско, „Ден на Европа”, гр. София. 

 

Работа по проекти 

 

Министерство на Културата, допълваща субсидия 

 

1. Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на 

сценичните и библиотечни пространства 

 

НЧ „Пробуда 1928”, с. Слащен, общ. Сатовча 

 

2. Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд 

  

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1926” с. Сатовча, общ. Сатовча.   Закупени са носии и 

сценично облекло за групите. Финансово са осигурени две от участията  в 

международни фестивали на Група за високо пеене и ДФГ „Зорница”, като дейности по  

системата „Живи човешки съкровища”. 

 



НЧ „ Първи май 1956”, с. Ваклиново, общ. Сатовча –  Попълване на библиотечния фонд 

 

Национална система „Живи човешки съкровища” – България 

 

През 2014 г. читалище „Първи май 1956”, с. Ваклиново  участва със своя 

кандидатура в националната системата „Живи човешки съкровища - България” в 

раздел: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци”. 

Проектът на читалището „Бърдарство - бит и поминък” показва древния занаят 

„бърдарство” или направата на гребени за тъкачни станове. Занаятът е съхранен и до 

днес и читалището обучава млади хора в това умение. 

 

През 2010 г. Групата за високо пеене към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1926” с. 

Сатовча, кандитатства с поект „Песента –минало, настояще, бъдеще” и беше вписана в 

националната представителна листа на България. 

 

Други 

 

НЧ „Просвета 1937”, с. Плетена, общ. Сатовча 

По проект „Трансгранична школа за традиционен фолклор и етнография – мост между 

легендата и реалността в Европа”, финансиран по ОП „Европейско териториално 

сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013” се изгражда трансгранична школа в 

село Плетена и се оборудва фолклорно училище в Община Като Неврокопи, Гърция – 

партньор в проекта. Целта на проекта е запазване на специфичните културни традиции 

и фолклорно наследство, оптимизиране на възможностите за устойчиво социално-

икономическо развитие в трансграничния регион. 

 

НЧ „Пробуда 1928”, с. Слащен, общ. Сатовча 
Проект за финансиране за частичен ремонт на сградата по мярка 321 „Развитие и 

обновяване на селата” по Програма за развитие на селските ройони 2007 -2013 като е 

извършено външно  саниране и освежаване на фасадата и ремонтиран покривът. 

 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1926”, с. Сатовча и НЧ „Просвета 1938”, с. Кочан 

секретарите на читалищата се включиха в проект „Заедно можем повече – 

междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” с 

водеща организация Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866”, гр. Благоевград в 

партньорство с Народно читалище „Братство - 1869”  Кюстендил и Сдружение на 

младите психолози в България „4-ти Април” по Програма за подкрепа на 

неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014г. продължителност  на проекта - 12 месеца, 

размер на безвъзмездна финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на проекта в 

размер на 24 087,75 евро. 

Проектът се реализира от Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866” гр. 

Благоевград с помощта на Институт Отворено Общество София и Фондация 

Работилница за Граждански Инициативи по програма за подкрепа на НПО в България 

по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.  

    

Читалищните ръководства търсят неуморно всякакви възможности за участие в 

проекти по  оперативните програми на ЕС, МК, НПО, фондации, общината за 

осигуряване на допълнителни финансови средства с цел подобряване на 

многостранната читалищна дейност.  



 

 

Община Симитли 
 

На територията на Община Симитли съдебно регистрираните читалища са 9 на 

брой. Щатната численост възлиза на 14.5 щатни бройки  В своята дейност от 

общинския бюджет са подпомогнати всички читалища в общината. Членската маса 

възлиза на 566 човека за всички читалища в Община Симитли. Читалищата генерират 

приходи и от наеми – с. Брежани, с. Крупник, с. Полето. 

 

Материално–техническа база 

 

Читалищата в с. Полена и в с. Долно Осеново използват помещения на 

кметствата. Нужда от ремонт имат читалищата в с. Брежани и с. Черниче. Като цяло 

сградите, в които функционират читалищата, са в добро състояние, последни ремонтни 

дейности като освежаване, са извършени през 2013 г. По програма „ Глобални 

библиотеки - България” читалищата в гр. Симитли, с. Долно Осеново и с. Брежани са 

получили следното техническо оборудване: 13 бр. компютри, принтер - 1 бр., 

мултифункционално устройство – 2 бр., мултимедия – 1 бр. В читалищата в с. Градево, 

с. Черниче, с. Крупник и с. Полето няма компютърна техника и достъп до интернет. 

 

Библиотечно–информационна дейност 

 

Във всички читалища от Община Симитли функционират библиотеки с общ 

библиотечен фонд от 79613 библиотечни единици и приблизителен брой читатели – 

1102. Като всички свои колеги и тук библиотекарите търсят възможности за 

привличане на нови читатели и популяризиране на четенето сред  всички генерации, 

както и  за насърчаване на грамотността. НЧ  „Св. Климент Охридски – 1922” отбеляза 

включването на инициативата „Чети с мен” на Министерство на културата под 

патронажа на Президента на Република България с ден на отворени врати и масово 

четене. 

 

Художественотворческа дейност 

 

В читалищата в Община Симитли съществуват и функционират фолклорни 

групи – 8, групи за български народни танци - 2, фолклорен ансамбъл „Св. Климент 

Охридски”, групи за модерен балет – 2, мажоретен състав, инструментални школи – по 

пиано, акордеон, школа по актьорско майсторство. Голямо събитие е традиционният 

фестивал на бабугерските маски и игри в гр. Симитли – „Симитлия – древната земя на 

кукерите”, на който ежегодно взимат участие около 1000 самодейци, а през 2014 г. е 

проведен под патронажа на Министерство на културата, с отчетен принос към 

Нематериалното културно наследство - ЮНЕСКО. Всички групи взимат активно 

участие на местни и национални фестивали, от които по-значими са  Националния 

събор „Пирин пее”, „Малешево пее и танцува”, „Струма пее”, Общинският празник „ 

Традиция, развитие, приемственост”, групата от с. Железница е участвала във 

фолклорен събор в гр. Делчево, Македония. В Македония  е била и Групата за изворен 

фолклор от читалището в с. Полето. 

 

Участие в Информационни дни „Европа на гражданите 2014-2020”, организирани от 

РЕКИЦЧ  Благоевград съвместно с Европа Директно Благоевград. 



 

Работа по проекти 

 

За 2014 г. читалищата в Община Симитли са получили допълваща субсидия от 

Министерство на културата в размер на 3000 лв. по направление 

„Художественотворческа дейност и попълване на библиотечния фонд” за НЧ „Св. 

Климент Охридски – 1922” гр. Симитли. 

 

НЧ „ Св. Климент Охридски” е участник в проект „Заедно можем повечe -

междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” с 

водеща организация НЧ „Никола Вапцаров 1866” гр. Благоевград в партньорство с НЧ 

„Братство – 1869” гр. Кюстендил и Сдружение на младите  психолози в България  „4 

април” по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по 

Финансовия  механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. 

 

 

 

Община Струмяни 
 

На територията на Община Струмяни са регистрирани в регистъра към 

Министъра на културата 3 читалища, които са единствени културни институции в 

населените места. Читалищата са извършили пререгистрация в указания от ЗНЧ срок. 

Щатната численост на читалищата в общината за 2014 г. е 12 щатни бройки, при 

стандарт за 1бр.- 6400лв. Освен от  държавния бюджет, читалищата не са получили 

друга финансова подкрепа. Имат минимални приходи от членски внос. 

 

Материално техническа база  

  

Сградата на Народно читалище “Братя Миладинови - 1936” с. Микрево е 

ремонтирана със средства от  спечелен проект в културната сфера – КУЛТНЕТ на 

Община Струмяни в партньорство с Община Кавала, Република Гърция, чиято цел е да 

се засилят и подобрят трансграничните отношения между населението на двете 

общини, институциите и неправителствените организации в партньорските райони чрез 

средствата за културен обмен, като ремонтните дейности включват: ремонт на ел. и 

ВиК инсталация, нови подови настилки; вътрешно шпакловане на стени и боядисване; 

подмяна на дървена дограма с нови PVC прозорци и MDF врати; външна 

топлоизолация и боядисване; осветителни тела, климатична инсталация; обзавеждане,  

озвучаване и сценично осветление.  

Ремонтни дейности в сградата на  Народно читалище „Будител-1997” с. Струмяни са 

извършвани през 1979 г. и сградата се нуждае от наложителен ремонт. Има лющене на 

мазилката по стените. Една от залите е разделена с шперплат и се използва за 

библиотека, а другата - за работещите в читалището и за репетиции на самодейците. 

Извършвани са само частични ремонтни дейности. 

Читалищата разполагат с 15 бр. Компютъра, 4 бр.мултифункционални устройства, 2 бр. 

принтера и 1 бр.скенер. Всички читалища разполагат и ползват интернет. 

 

Библиотечно информационна дейност 

И в трите читалища в Община Струмяни функционират библиотеки, като 

приблизителният брой на читателите е 26195, а библиотечният фонд за 2014 г. възлиза 

на  около 27 000 библиотечни единици. 



Освен традиционните библиотечни дейности, читалищните библиотекари търсят 

разнообразни и интересни начини да привлекат младите читатели в библиотеките чрез 

организиране на различни мероприятия, като: представяне на книги, изложби, 

съживяване на забравени ритуали по повод на християнски празници. За втора година 

читалището в с. Струмяни бе организатор на  Лазаровден,  един от най-

жизнерадостните пролетни празници в българския народен календар. В отбелязването 

му са взели участие момичета на възраст от 10 до 14 години, които са подготвени в 

читалището в заучаване на ритуални песни. Читалището бе домакин на Европейски 

информационен ден организиран от РЕКИЦ „Читалища” Благоевград и „Европа 

директно” към Търговско промишлена палата  Благоевград  на тема  

„Каква Европа искаме днес и през 2020 година”. Читалищните библиотекари от 

Община Струмяни участваха в обученията по програма „Глобални библиотеки”, като в 

библиотеките предлагат информационни услуги , а също така и набиране на текстове , 

копиране и попълване  на документи. 

 

Художествено-творческа дейност 

 

Читалищата в Община Струмяни са единствени културни институции в 

населените места, имат богат културен календар и се включват активно във всички 

местни, регионални и по-значими национални празници, събори и фестивали. 

Към тях съществуват и функционират: Клуб по изкуство: „Сръчни ръце”, Клуб  

„Забавлявай се с мен” - специално за децата през месеците юли, август и септември се 

сформира и клуб по „ ЗУМБА танци”, като идеята е да се ангажират децата през цялото 

лято, Клуб „Спортувай за удоволствие”, Клуб „ Раздвижи ума си” – клуб, в който 

всички желаещи без значение на възраст, пол и етническа принадлежност, могат да 

ползват безплатно шахове, закупени от читалището. Клуб „Нова звезда” по 

Изобразително изкуство, който дава възможност на децата да се изявят и в други 

насоки като пеене, рисуване, актьорски умения и др. 15 деца на различна възраст, 3 

школи по народни танци и 1 по модерни танци, Ансамбъл за народни песни 

„Малешевци”. Читалищата организират и провеждат редица културни събития в това 

число фестивали, чествания, изложби, конкурси и др., като традиционен е 

международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува”. 

По-значимите прояви през изминалата година, в които съставите към читалищата са 

взели участие, са: МФФ “Нишавски Хоровод”, гр. Драгоман; МФФ Мир на Балканите”, 

гр Дупница, ФФ “Пирин пее”- ПГМФФ “Нестия –Сапарева баня”, Празник на гр. 

Берово, Р.Македония, МФФ в гр. Лучон, Франция – Танцов състав, Международен 

фолклорен фестивал „ Златен прах” Челопеч 2014г, Международен фолклорен фестивал 

„ Боб фест” Радуил-2014.  

 

 

Работа по проекти 

 

Програма „Глобални библиотеки” 

И трите читалища в община Струмяни са работили по програма”Глобални 

библиотеки”, като са получили компютърно оборудване. 

 

Проект  “Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и 

развитие на деца и младежи” 

Читалищата “Братя Миладинови1936” с. Микрево, „Будител1997” с. Струмяни,  

„Климент Охридски-1920” с. Илинденци работиха  по  проект  “Заедно можем повече – 



междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” по 

Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.,като участва в 

семинари и дискусии за създаване на междучиталищна партньорска мрежа. 

Читалищата търсят програми и проекти по които да работят и активно се включват в 

семинари и представяне на програми организирани от РЕКИЦ”Читалища”, Областен 

информационен център и „Европа директно” 

 

Община Хаджидимово 
 

Съдебно регистрираните читалища в Община Хаджидимово са 13 на брой, като 

само 3 от тях са пререгистрирани в определения от ЗНЧ срок. НЧ „Прогрес 1928”, с. 

НовоЛески няма пререгистрация и функционира с минимална издръжка от Община 

Хаджидимово. Щатната численост за 2014 г. е 9  щатни бройки. В НЧ” Прогрес 1928” , 

с. Ново Лески работи един човек на граждански договор. И четирите функциониращи 

читалища са подпомагани със средства от общинския бюджет, като някои генерират и 

собствени приходи от наеми. 

 

 

 

Материално техническа база 

 

И четирите читалища в Община Хаджидимово притежават масивни сгради, 

които са в относително добро състояние. В сградата на читалището в с. Ново Лески 

през изминалата година е извършен  вътрешен частичен ремонт и външно боядисване. 

Сградата на читалище „Възраждане 1927”, с. Копривлен се нуждае от частичен ремонт 

на фасадата и основен ремонт на стълбите. Три от четирите читалища са включени и 

работят по програма „Глобални библиотеки”, като са оборудвани с 18 компютъра, 4 

принтера, 1 мултимедия,  1 скенер, 1 мултифункционално устройство. НЧ” Прогрес 

1928” с. Ново Лески разполага само с 1 компютър и няма наличие и достъп до 

интернет. 

 

Библиотечно-информационна дейност 

 

  В четирите читалища  функционират библиотеки и читални към тях. Книжният 

фонд е богат и възлиза на около 71 000 тома, а читателите са 2021 души. Прави 

впечатление посещаемостта в библиотеките на читатели от всички възрасти. През 

изминалата година читалище „Възраждане 1927”, с. Копривлен е получило допълваща 

субсидия от МК за художествено творческа дейност и попълване на библиотечния 

фонд. 

 

 Художествено-творческа дейност. 

 

Добре развита и многообразна е художесвената самодейност на читалищата в 

Община Хаджидимово. Към читалище „Яне Сандански – 1928 г.”, гр. Хаджидимово са 

създадени и функционират: МФГ „Комитите”, ЖПГ „Пиринска зора”, Детски танцов 

състав за народни танци, Детски състав за народни обичаи, Женска група за народни 

обичаи, Детски състав за забавни танци „Чебурашка”. В останалите три читалища 

самодейност развиват: 2 танцови състава, 2 мъжки певчески групи, Битов оркестър и 

група за народни обичаи, школи по тамбура, духов инструмент, народни танци. 



Читалищните състави взимат участие  в местни и регионални празници и събори, 

концерти, чествания. По значимите участия през изминалата година са: Национален 

събор „Пирин пее 2014”, м. Предел, празници на населените места в Община 

Хаджидимово, родова среща на бежанците от с. Старчище Р Гърция, „Дионисиеви 

 Денови” РМакедония , концерти по повод Гергьовден, Димитровден.  

Самодейците от НЧ „Яне Сандански 1928”, гр. Хаджидимово представят възстановка 

на автентична  Неврокопска сватба. През 2014г. танцовият  състав към читалище 

„Прогрес 1928”, с. Ново Лески беше отличен със златен медал на събора за народно 

творчество „Пирин пее” и е включен да участва в гала концерта при закриването му. 

 

Работа по проекти  

Министерство на Културата, допълваща субсидия 

 

Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд 

  

НЧ „Възраждане 1927”, с. Копривлен, общ. Хаджидимово 

 

 

НЧ „Яне Сандански – 1928г.”, гр. Хаджидимово 

секретарят на читалището се включи в проект “Заедно можем повече – 

междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” с 

водеща организация Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866”, гр. Благоевград в 

партньорство с Народно читалище “Братство - 1869”  Кюстендил и Сдружение на 

младите психолози в България “4-ти Април” по Програма за подкрепа на 

неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014г. продължителност  на проекта - 12 месеца, 

размер на безвъзмездна финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на проекта в 

размер на 24 087,75 евро. 

Проектът се реализира от Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866” гр. 

Благоевград с помощта на Институт Отворено Общество София и Фондация 

Работилница за Граждански Инициативи по програма за подкрепа на НПО в България 

по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.  

 

Община Якоруда 
 

В Община Якоруда съдебно регистрираните читалища са 3 на брой. За 2014 г. 

щатната численост на читалищата е 9 щатни броя  Всички читалища от общината са 

подпомогнати от общинския бюджет, а генерират собствени приходи на база събран 

членски внос. Регистрираните членове на читалищата в общината са общо 273. 

 

Материално – техническа база 

 

 НЧ „Никифор Филипов - 1962” в с. Конарско не разполага със собствена сграда. 

Сградите на НЧ „Светлина -1907”  гр. Якоруда  - извършени ремонтни дейности на 

сцената и на репетиционните зали, и на НЧ „Родопи- 1970” с. Юруково с последни 

ремонтни дейности през 2014 г., са в добро състояние. Разполагат с добра техническа 

база. По програма на Фондация „Глобални библиотеки - България” и трите читалища в 

общината са получили общо компютърни конфигурации – 16 бр., мултифункционално 

устройство – 2 бр., принтер – 1 бр., мултимедия – 2 бр. 

 



Библиотечно - информационна дейност 

 

И в трите читалища има функциониращи библиотеки като общия библиотечен фонд 

възлиза на 48785 библиотечни единици. Служителите в библиотеките търсят 

възможности и участия в обучения за повишаване на квалификацията. Библиотеките на 

читалища „Светлина -1907” гр. Симитли и „Родопи – 1970” с. Юруково са участвали в 

инициативата за популяризиране на четенето „Чети с мен” на Министерството на 

културата под патронажа на Президента на Република България с четене на открито на 

28.09.2014г. съвместно с ученици и граждани. 

 

Художественотворческа дейност 

 

Богат е културният календар на Община Якоруда и всички читалищни състави 

участват активно във фестивали и местни празници. Художествените състави на 

читалищата включват: Фолклорни групи /мъжка, женска и детска/, танцови състави – 

общо за общината 12, от които фолклорни и за модерни танци, от други разкрити 

форми – група за стари градски песни и Детска вокална група „Звънчета”, школа по 

пиано, киночиталище, клуб „Изкуство”, Клуб за народни танци за възрастни и група за 

народни обичаи. По-големите участия на формациите са в фестивала „Между три 

планини” в гр. Банско, Национален събор „Пирин пее” 2014 в местността Предела,  

„Малешево пее и танцува” в с. Микрево , фестивал за стари градски песни „Пей сърце” 

- гр. Кюстендил и др.  

Открит е курс по английски език за възрастни в читалище „Светлина -1907” гр. 

Якоруда. 

 

Работа по проекти 

 

Допълваща субсидия от Министерство на културата за 2014 г. за читалищата в 

Община Якоруда е в размер на 45500 лв. по направление „Частични ремонтни дейности 

по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни 

пространства” за НЧ „Светлина – 1907” гр. Якоруда и НЧ „Родопи – 1970” с. Юруково. 

 

НЧ „Светлина -1907” гр. Якоруда участва в проект „Заедно можем повече – 

междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” с 

водеща организация НЧ „Никола Вапцаров - 1866” гр. Благоевград в партньорство с НЧ 

„Братство – 1869” гр. Кюстендил и Сдружение на младите  психолози в България  „4 

април” по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по 

Финансовия  механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. 

 

Национална система „Живи човешки съкровища” – България 

 

През 2014 г. читалище „Светлина -1907” гр. Якоруда участва със своя кандидатура за 

вписване в Националната система „Живи човешки съкровища – България” 2014г. с 

проекта „Празнична обредност – топене на белези”. Проектът е избран сред 4 

предложения за представящ Област Благоевград в раздел „Традиционни занаяти, 

домашни дейности и поминъци”. 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение 
 

Анализирайки и обобщавайки резултатите от дейността на читалищата в Област 

Благоевград стигаме до извода, че читалищата са основен фактор в развитието на 

местната култура и образование и получаване на информация. Те имат огрoмен 

потенциал да способстват за задоволяване на определени културни и образователни 

потребности и за засилване на гражданското участие. Така те се оказват призвани да се 

превърнат във важен фактор за обществена промяна. 

Новите предизвикателства, които стоят пред читалищата, трябва да спомогнат те 

да се превърнат в по-добро място за неформално образование, традиционна култура, 

достъп до информация, разпространение на книги и др. Нещо повече - целите и 

задачите са насочени към тяхното израстване свързани с новите предизвикателства за 

активиране на гражданското общество. Със статута си на самоуправляващи се 

културно-просветни сдружения изпълняващи не само местни и регионални, но и 

държавни задачи в областта на културата, пред тях се осигуряват възможности за 

реално самоуправление и гражданско участие. Многобройните прояви, които  

читалищата осъществяват, не са затворени само за  техните членове и самодейци, а за 

хората от всички възрасти и социално положение. Те все повече ще променят своя 

облик с модернизирането си за укрепването на читалищната дейност. Така ще допълнят 

своите услуги и разнообразят дейността си с нови инициативи.   

 Включването и реализацията на услуги в социалната сфера и изграждане на 

информационни мрежи ще спомогнат за навлизането на инициативата „Учене през 

целия живот”, която да допълни със съдържание новата мисия на читалището.  

Сериозно внимание трябва да бъде отделено и на подрастващите поколения с 

реализирането на образователни програми, срещи с книгата, здравни беседи, 

интерактивни игри, образователни и развлекателни инициативи. Включване на повече 

деца и младежи за активното им участие в живота на населеното място. 

Читалищата трябва да продължат да партнират и  да инициират  партньорства с 

общини, културни и образователни институции, местни 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, дарителски акции, социална и културна интеграция на различни 

социални общности, изграждане на информационни центрове, участие в проекти и 

програми). 

  

Приоритетни дейности: 

 

Библиотеки 

 

- Утвърждаване на обществените библиотеки като информационно-образователни 

центрове;   

-  Достъп до информация и комуникация  в услугите на библиотеките 

- Обновяване и обогатяване на библиотечните фондове и по-задълбочената работа с 

читателите.  



- „Глобални библиотеки”- превръщане на библиотеките в модерни информационни 

центрове,  в които книгата да комуникира успешно със съвременните информационни 

технологии 

- Библиотеката – връзка със света, място за доброволен труд, култура и социални 

дейности 

- Библиотеката – място за информация и знание, парнтьор на местната власт в 

представяне на информация за гражданите 

  

 Художествена  самодейност 

  

- Запазване на традициите и обичаите чрез издирване, възстановяване и 

популяризирането им чрез различни културни прояви и форуми; 

- Запазване и обогатяване на съществуващите групи и форми по интереси към 

читалищата - привличане на млади хора и стимулиране на таланта им  

- Разширяване обхвата на населението и включване на повече деца и младежи за 

активното им участие в живота на населеното място. 

- Читалището естествено място за неформално обучение и възпитание, редица  

възможности за извънучилищна и извънработна форма за занимания с музикално- 

фолклорни, художествено-творчески и други дейности. 

  

Материално-техническа база 

 

Търсене на начини за подобряване на материалната база и създаване на 

оптимални условия за работа и занимания по интереси. 
Ограничените финансови средства не позволяват ремонтни дейности и по-скъпи 

технически средства, дори и да са  необходими. За целта поддръжката на сградния 

фонд и обновяването с нова техника може да става чрез субсидията (ограничена), 

участия в различни донорски програми и дофинансиране от общинския бюджет (при 

възможност). Приоритет в това отношения е създаване на по-добри условия за дейност 

на персонала в читалищата, набавяне на нова техника за обзавеждане на залите. Дори и 

с крачка напред ще се създаде една по-уютна обстановка за ползващите потребители, 

по-пълноценни репетиции на самодейните групи, създаване на нови услуги за местното 

население. За подобряване на финансовото състояние на читалищата те трябва да 

осъществяват контакти за набиране на допълнителни средства от спонсорства и 

дарения, да увеличат броя на членовете на читалището, да използват възможностите на 

проекти и програми и др. 

 

 

 

- Разширяване ролята и дейностите на читалищата в малките общности в отговор на 

новите потребности на населението 

- Подкрепа на читалищата в търсене на нови модели и механизми за самоподпомагане, 

чрез които да се укрепи институцията и нейните възможности за оцеляване. 

- Стимулиране на читалищата в процесите на изграждане на гражданско общество. 

- Извеждане на нови модели за развитие и взаимоотношения с местните общности, като 

се активизира  обществения интерес към читалищата 

- Единствени културни институти в малките населени места, притежаващи материална 

база, която може да бъде използвана за различни прояви и дейности. Включване на 

читалищата към проекти и програми реализирани от съответните общини, за 

осъвременявяне и ремонт на читалищните сгради. 



- Повишаване на интереса и информираността на работещите в читалищата към 

възможностите и начините за финансиране по Европейските фондове  и програми. 

 

 

 

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”,  

гр. Благоевград 

Експерти: 

Румяна Ангелова, ръководител 

Биляна Ванчева 

Кристина Калайджиева 


