
ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В  ОБЩИНА   СУНГУРЛАРЕ 

ЗА 2016 ГОДИНА 
 

 

І.  ХАРАКТЕРИСТИКА  И АНАЛИЗ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

     Община Сунгурларе има добри културни традиции. Налице са исторически, археологически и 

културни паметници, провеждат се редица културни прояви с национално, регионално и местно значение.  

Основно културните дейности се осъществяват от отдел „Култура” на общината и мрежата от читалища. 

На територията на община Сунгурларе по регистрация съществуват и работят 18  читалища: 

1. Сунгурларе  - „Просвета 1882” 

2. Лозарево – «Светлина 1920» 

3. Садово – «Просвета 1937» 

4. Босилково – “Васил Левски 1936” 

5. Камчия – «М.И.Калинин 1979» 

6. Манолич – «Христо Смирненски 1938» 

7. Чубра  - «Пробуда 1931» 

8. Прилеп – «Васил Левски 1939» 

9. Терзийско – «Христо Ботев 1928» 

10. Вълчин – «Зора  1929» 

11. Ведрово – „Гео Милев 1930” 

12. Черница – „Христо Ботев 1932” 

13. Съединение – „Христо  Ботев 1928” 

14. Завет – „Христо Ботев 1928” 

15. Подвис – „Христо Ботев 1928” 

16. Везенково – „Просвета 1935” 

17. Славянци - „Напредък 1908” 

18. Грозден – „Христо Ботев 1927” 



            Всички са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните читалища към 

Министерството но културата. Те се помещават и извършват дейност  в сгради, собственост на  община 

Сунгурларе предоставени за безвъзмездно стопанисване и  ползване  . Състоянието на повечето  сгради, в 

които се помещават читалищата не е  добро и голяма част от тях се нуждаят от ремонт – НЧ „Просвета 

1882” гр. Сунгурларе, НЧ „Хр.Ботев 1928” с. Подвис, НЧ „В.Левски 1929” с. Прилеп, НЧ „Хр.Ботев 1927” 

с. Грозден, НЧ „Просвета 1935” с. Везенково, НЧ „Хр.Ботев 1928” с. Терзийско, НЧ „Светлина 1920” с. 

Лозарево, НЧ „В.Левски 1936” с. Босилково, НЧ „Хр.Ботев 1932” с. Черница . Необходимост от техническо 

оборудване – НЧ „Просвета 1882” гр. Сунгурларе. 

         Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана на 

основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Общинския културен календар. 

Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на 

потребностите на гражданите чрез своите  основни дейности :  

  
      1. Развитие на библиотечната дейност 

      2.  Любителско художественно творчество 

           3. Организиране на културни прояви 

      4. Участие на фестивали и конкурси 

      5. Подобряване квалификацията на читалищните служители 

      6. Чествания    на  празници и годишнини 

                7. Работа по проекти 

       Читалищните институции в общината планират и организират дейността си съгласно ЗНЧ, общински 

културен календар и план за развитие на читалищната дейност. Те организират културните мероприятия от 

селищен и общински характер, свързани с историята на страната, официалните и религиозно-обредни 

празници, както и традициите към тях. В изпълнение на своите цели и задачи ежегодно читалищните дейци  

са организатори на многобройни дейности . 



ІІ.ПРОБЛЕМИ 

В читалищните организации в община Сунгурларе се открояват следните проблеми, които влияят 

негативно на дейността им: 

1. Ограничени финансови възможности ; 

2. Негативни демографски проблеми; 

3. Недостатъчна квалификация на читалищните кадри ; 

4. В недостатъчна степен са въведени информационните технологии в дейността на читалищата ; 

5 . Липсват новаторство и предприемчивост ; 

6. В недостатъчна степен се работи по програми и  проекти ; 

7. Амортизирана  материално – техническа база 

   

 

                                                                               ІІІ. ЦЕЛ  

       Основната цел, която си поставя програмата е подобряване капацитета и ефективността на читалищата 

за развитие и обогатяване на културния живот; съхранение, укрепване и развитие на традициите на 

отделните селища в общината;  осигуряване на достъп до информация и комуникация,  възпитаване и 

утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност;  обмен между културите на 

различните етноси; партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на    

културните процеси и насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални 

групи. 

 

 

 

 

 



                          ІV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА    

                                                                  ДЕЙНОСТ  ПРЕЗ 2016 ГОДИНА: 

 

1. Развитие на библиотечната дейност ; 

2. Съхранение, запазване и популяризиране на културното наследство ; 

3. Художествено – творческа дейност ; 

4. Ускорено въвеждане на информационните технологии в дейността на читалищата ; 

5. Подобряване квалификацията на читалищните служители ; 

6. Чествания на празници и годишнини ; 

7. Финансово осигуряване 

   

                                                                   СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 

ПРИОРИТЕТНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ 

                

                 СРОК 

 

ОТГОВОРНИК 

 

 

 

1. Развитие на  

    библиотечната дейност 

 

 

1.1.Библиотечно-информационно 

обслужване на  гражданите    

 1.2.Обогатяване на библиотечния 

фонд; 

1.3.Експониране на изложби и кътове с 

литература . Насърчаване на любовта 

към четенето  сред децата; 

1.4.Внедряване на съвременните ИКТ в 

библиотечната дейност; 

            

 

През годината 

 

 

 

През годината 

 

 

През годината 

 

През годината 

 

 

 

Библиотекарите 

 

 

 

Библиотекарите 

 

 

Читалища, община 

 

Читалища 

 



1.5.Премиери на книги и срещи с 

творци; 

1.6.Библиотечни услуги и достъп до 

информация на хора в неравностойно 

положение; 

1.7.Да се следят програми и се изготвят 

проекти за решаване на проблеми по 

основните направления: 

- закупуване на нова литература; 

- извършване на ремонтни дейности;  

- закупуване и внедряване на нова 

техника. 

1.8.Изграждане на тематични кътове , 

посветени на забележителни 

годишнини на автори и празници от 

календара. 

 

        

         През годината  

 

    

 

 

 

 

     Съгласно годишния   

         календарен план 

 

 

 

    Съгласно годишния   

         календарен план 

 

 

 

 

Библиотекари 

 

 

 

Читалищно 

Настоятелство 

 

Библиотeкари 

 

 

 

 

Библиотекари 

 

 

 

2. Запазване на 

културното наследство 

 

2.1.Създаване на етнографски музейни 

сбирки .Обогатяване и разширяване на 

съществуващите. 

2.2.Извършване на краеведческа 

дейност. 

2.3.Да се инициират фолклорни прояви 

и събития по българския обреден 

календар. 

 

 

       През годината 

 

 

       През годината 

 

        През годината 

 

Читалищно 

Настоятелство 

 

Читалищни секретари 

 

Читалищни секретари 

 

 

3. Художественно  -  

 3.1.Сформиране на школи и кръжоци 

за работа  с децата, певчески групи, 

танцови състави и нови самодейни 

форми  

През годината 

 

 

 

През годината 

Читалищни секретари 

 

 

 

Председатели, секретари 



    творческа   дейност 

 

3.2.Участие на групите в местни 

празници, общински, регионални, 

международни и други събори и 

конкурси. 

3.3.Инициативност при провеждане на 

местни празници и традиции. 

3.4.Разработване на  проекти за 

провеждане на худ. творческа дейност 

и изработване на национални облекла. 

 

 

 

През годината 

 

 

През годината 

 

 

 

Читалищни секретари 

 

 

Читалищни секретари 

 

 

4. Подобряване 

квалификацията на 

читалищните 

служители 

 

4.1.Участие в организирани обучения. 

4.2.Да се търси помощта и 

съдействието на РЕКИЦ –Бургас  за 

участие в обучителни програми, 

курсове, квалификационни дейности. 

4.3.Подобряване на управленския 

капацитет на читалищните 

ръководства. 

4.4. Организационната дейност на 

читалищните ръководства да се насочи 

към повишаване на административната, 

финансова и трудова дисциплина на  

щатния персионал. 

 

      През годината 

 

      През годината 

 

 

 

През годината 

 

 

През годината 

 

 

 

 

 

 

Читалищно 

Настоятелство 

Читалищни секретари 

 

 

 

Председатели 

 

 

Председатели 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Чествания    на 

празници и годишнини 

 

5.1.Оформяне на тематични кътове, 

свързани с празници и годишнини. 

5.2.Изготвяне на годишни календарни 

планове за провеждане на празници и 

чествания, свързани с местни и 

национални дати и годишнини. 

 

 

Съгласно годишния план 

 

 

м. ноември 

 

Читалищни секретари 

 

 

Читалищно 

Настоятелство 



 

6.Финансово осигуряване 

6.1.Целесъобразно изразходване на 

предоставената държавна и общинска 

субсидия. 

6.2. Да се търсят алтернативни 

приходоизточници – национални, 

оперативни и други програми за 

осигуряване цялостната  дейност на 

читалищата. 

6.3.Финансово подпомагане от 

Общинския бюджет за : 

А -Ремонтни дейности, както следва: 

- НЧ „Просвета  1882” гр. Сунгурларе 

8000 лв 

- НЧ „Васил Левски 1929”    с. Прилеп 

25000 лв. 

- НЧ „Христо Ботев 1927” с. Грозден -

55000 лв. 

- НЧ „Светлина 1920” с. Лозарево – 

46600 лв. 

- НЧ „Васил Левски 1936” с. Босилково 

– 5000 лв. 

- НЧ „Христо Ботев 1928” с. Терзийско 

– 120  лв. 

- НЧ „Просвета 1935” с. Везенково – 

2000 лв. 

Неостойностени  искания за ремонт  

- НЧ „Христо Ботев 1932” с. Черница 

- НЧ „Христо Ботев 1928” с. Подвис 

Б – Художествено – творческа и 

 

През годината 

 

 

През годината 

 

 

 

 

През годината 

 

Читалищно 

Настоятелство 

 

Читалищно 

Настоятелство 

 

 

 



културна дейност : 

- НЧ „Просвета 1882” гр. Сунгурларе  

3250 лв. 

- НЧ „Христо Ботев 1928” с. Завет – 800 

лв. 

-Неостойностено искане за транспорт 

на самодейци НЧ „Пробуда 1931”с. 

Чубра 

В – Библиотечна дейност: 

– НЧ „Просвета 1882” гр. Сунгурларе - 

400 лв. 

-НЧ „Васил Левски 1936” с. Босилково 

– 600 лв. 

Г – Интернет, отопление и ел.енергия : 

- НЧ «Просвета 1882» гр. Сунгурларе – 

3250 лв. 

Д – Техническо оборудване: 

- НЧ «Просвета 1882» гр. Сунгурларе -  

1300 лв. 

- НЧ «Христо Ботев 1928» с. Завет – 

1000 лв. 

 

Забележка:  Неразделна част към Програмата за развитие на читалищната дейност в  община  Сунгурларе 

за 2016  година са конкретните  план-програми на отделните читалища в общината, намиращи се за 

сведение в отдел „Култура”. 

 

                                                                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

                                                                                                                                 ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ …………………… 


