
ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА 
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Приета с Решение № 294 от 27.12.2013 г. и вписана в протокол № 33 от 27.12.2013 г. 

на Общински съвет Алфатар. 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните 

читалища в община Алфатар предложения за дейността  през 2014 г.  

Програмата е съобразена с Плана за развитие на община Алфатар за периода 2014-

2020 г. 

 

ІІ. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 
 

Народните читалища в България са уникални организации, пример за устойчиви 

културни институции, имащи дълбока връзка с миналото, с традициите, с образователния и 

културен процес. На тях се гледа като на структури, които трябва да се запазват и укрепват 

в съвременните условия на развитие на гражданското общество. 

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

традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените 

места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат 

да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически 

и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

На територията на община Алфатар функционират осем народни читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния 

живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ, осигуряване на достъп до 

информация: 

НЧ „Й. ЙОВКОВ – 1894г.”      ГР. АЛФАТАР 

НЧ „ВЕДРИНА –    1948г.”      ГР. АЛФАТАР 

НЧ „ПРОБУДА –    1910г.”     С. АЛЕКОВО 

НЧ „СВЕТЛИНА – 2005г.”     С. БИСТРА  

НЧ „РАЗВИТИЕ -   1941г.”     С. КУТЛОВИЦА 

НЧ „Г.С.РАКОВСКИ – 1941г.” С.В.ЛЕВСКИ 

НЧ „УСПЕХ –                1942г.” С.ЦАР АСЕН 

НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ – 1947г.” С. ЧУКОВЕЦ 

Всички читалища са с регистрация в Министерството на културата и със съдебна 

регистрация. Управляват се от Настоятелства и набират средства от членски внос, 

културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния бюджет, наеми от 

движимо и недвижимо имущество, ренти, дарения и завещания, други приходи съгласно 

разпоредбите на чл. 21 от ЗНЧ. 

По силата на § 4, ал. 1 от Предходни и Заключителни разпоредби на ЗНЧ на всички 

читалища е предоставен безвъзмездно за ползване и стопанисване сградния фонд. В селата 

Бистра, Чуковец, Васил Левски и Кутловица читалищата се помещават в една сграда с 

кметствата и кметските наместничества. Сградите на три от читалища (Алфатар, 

неформален кв. Попово, Алеково) разполагат с просторни салони за концерти, театрални 

постановки и други масови мероприятия, гримьорни, малки зали и библиотеки. 

Читалищата в Алфатар, Алеково, Бистра, Чуковец, Кутловица и Васил Левски са 

оборудвани с компютри и периферия. Интернет достъп има в Алфатар, Алеково, Бистра. 

Комуникацията с Кутловица е практически невъзможна. Едно читалище -  в с. Цар Асен не 



е оборудвано с компютър и периферна техника и ползват компютъра в кметското 

наместничество. 

Персоналът на НЧ „Й. Йовков - 1894г.” гр. Алфатар се състои от 3 щатни бройки – 

читалищен секретар, библиотекар и 1 бр. музикант? - ; в НЧ „Пробуда- 1910г.” Алеково от 

2 щатни бройки – 1 секретар – библиотекар, 0,5 библиотекар и 0,5 хигиенист; НЧ „Ведрина 

- 1948г.” – 0,5 щ. бр.; НЧ „Светлина – 2005г.” с. Бистра -1 щ.бр.; НЧ „Развитие – 1941г.” с. 

Кутловица – 1 щ. бр. -0,5 секретар – библиотекар и 0,5 – счетоводител; НЧ „Г.С.Раковски – 

1942г. ” с. В. Левски – 0,5 щ.бр.; НЧ „Успех- 1941г.”с. Цар Асен -0,5 щ.бр. и НЧ 

“Н.Й.Вапцаров - 1947г.” с.Чуковец – 1 щ. бр. През м.г. Министерството на финансите 

увеличи субсидираните бройки на читалищата в общината по Програмата „Глоб@лни 

библиотеки - България” с 0,5, за читалището в с. Алеково. Общо в системата „читалища” в 

община Алфатар работят 11 човека. Субсидираната читалищна численост за 2014г. е 13 

бройки, от 12,5 за м.г. Очакваме писмо за да видим към кое читалище се отнася  

допълнението 0,5 бр. субсидирана численост.  През 2013г. субсидията от Държавния 

бюджет за 12,5 бр. субсидирана численост за осемте читалища е в размер на 78 388 лв. На 

заседание на сформираната със заповед на Кмета комисия, съгласно чл. 23,ал.1от ЗНЧ и 

ЗДБРБ субсидията бе разпределена. Всички читалища сключиха договори с Кмета на 

Общината за предоставяне на държавната субсидия, след като представиха своите проекти 

за бюджет за 2013г.  

Към всички читалища на територията на община Алфатар функционират 

библиотеки, разположени в читалищните сгради. Книжните фондове на читалищните 

библиотеки са в добро общо състояние, като заслуга за това имат читалищните 

библиотекари, които обгрижват внимателно наличната литература и периодика. 

Библиотеката в гр. Алфатар разполага със зала за свободен достъп на възрастни, зала за 

свободен достъп на деца, компютърна зала, читалня едно книгохранилище. В нея работи 

един библиотекар с необходимата професионална квалификация. Библиотеката в с.Алеково 

разполага с 1 зала и читалня. Библиотеките в останалите селища разполагат с библиотечна 

зала и читалня. 

Библиотеките към читалищата в гр. Алфатар и с. Алеково бяха  включени в Програмата 

„Глоб@лни библиотеки - България” и получиха ИКТ оборудване: библиотеката в 

гр.Алфатар – 5 бр. компютри, 1 бр. мултифункционално устройство и 1 бр. мултимедийно 

устройство, библиотеката в с. Алеково – 3 бр. компютри и 1 бр. мултифункционално 

устройство. Всяко читалище на територията на община Алфатар има свой празнично – 

обреден календар, влючващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и 

традиционни местни празници. Дейност развиват следните читалищни художествени 

колективи, кръжоци и клубове: 

НЧ”Й. ЙОВКОВ – 1894г.”      ГР. АЛФАТАР: Театрален състав, Танцов състав, Балетен 

състав, Женска и мъжка вокални групи, Кръжок по художествено слово и новия Клуб за 

народни танци; 

НЧ”ВЕДРИНА –    1948г.”      ГР. АЛФАТАР: Фолклорна група, Клуб на заврения 

зет”Чорлан”, Клуб на гълъбаря; 

НЧ”ПРОБУДА –    1910г.”     С. АЛЕКОВО: ДФ за народни песни, Група за стари градски 

песни „Нежни чувства”, Детски клуб”Усмивки”, Мъжка група за обредни песни, Певческа 

група „Алековски славейчета”, Балет „Шок”, Клуб по изобразително изкуство, Кръжок по 

художествено слово – възрастни и деца, Кулинарен клуб „Веселите готвачи”, Клуб „Млад 

приятел на книгата и компютъра”  

НЧ”СВЕТЛИНА – 2005г.”      С. БИСТРА: Група за танци „Етноритми”, Певческа група 

„Смехорани”, Кръжоци: рисуване - „ Слънчеви мъниста”, кулинарен- ”Чернишки”, плетиво 

- „Слънчица”. 

НЧ”РАЗВИТИЕ -   1942г.”     С. КУТЛОВИЦА: Фолклорна група, Клуб „Любители 

кулинари”, Клуб „Обичам да плета” 

НЧ”Г.С.РАКОВСКИ – 1941г.” С.В.ЛЕВСКИ: Фолклорна група, Клуб „Любител цветар”, 

Клуб” От кухнята на баба” 



НЧ”УСПЕХ –                1942г.” С.ЦАР АСЕН: Фолклорна група, Клуб „ Обичам да творя в 

кухнята”, Клуб „Любители цветари”, Клуб „Обичам да плета”.  

НЧ “Н.Й.ВАПЦАРОВ – 1947г.” с.Чуковец: Худ.самодейност с деца /6 – 13г./, Група за 

детски песни “Сладкопойна чучулига”, Група за Автентичен турски фолклор, Кръжок по 

плетиво, Кръжок по цветарство, Младежки клуб по интереси, Клуб – Млад спортист и др. 

Художествените колективи активно се включват в местните културни прояви, а 

певческите и танцови групи от гр. Алфатар, с. Алеково, с . Цар Асен, с. В.Левски и с. 

Кутловица участват в събори, прегледи и фестивали на регионално и национално ниво. В 

организираните от читалищата тържества и чествания във всички населени места в община 

Алфатар дейно участие взимат ученици от училищата и членове на местните пенсионерски 

клубове. През 2013 г. НЧ „Й. Йовков – 1894г.”  под патронажа на Кмета на община Алфатар 

организира и проведе Втори събор за автентичен добруджански фолклор „Алфатарски 

багри” в който взеха участие над 20 групи и индивидуални изпълнители на автентичен 

фолклор от общината и региона. На 29.06.13г. с. Алеково бе организатор и домакин  на 

фолклорния събор”Алеково пее песните на Димитрина Кунева”- VІІІ издание, в които взеха 

участие над 30 творчески състава от региона.  

През настоящата година две от читалищата  -  Алфатар и Алеково подготвиха и подадоха 

проектни предложения в ДФ „Земеделие"по ПРСР: Мярка 321 – НЧ „Й. Йовков – 1894г.” 

гр. Алфатар, „Читалището дом на българската и европейската култура”, който е одобрен и 

предстои подписване на договор,  и по Мярка 322 – НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково. 

Всички читалища в община Алфатар  периодично кандидатстват и при одобрение работят 

по проекти към Министерството на културата за допълваща целева субсидия за ремонтни 

дейности, обновяване на библиотечните фондове, компютърно оборудване и сценични 

костюми. През 2013г. нито едно проектно предложение на читалищата не бе одобрено и 

читалищата не са получили допълваща субсидия. Ежегодно читалищните секретари и 

библиотекари участват в обучения и семинари, организирани от РЕКИЦ „Читалища” гр. 

Силистра, Регионална библиотека „Партений Павлович”гр. Силистра, а през последните 

години и по Програмата „Глоб@лни библиотеки - България”, и ежемесечно в работни 

срещи с Общинска администрация Алфатар. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Основна цел 

    Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни 

центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.   

2. Подцели 

 2.1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

община Алфатар.  

 2.2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ. 

  2.3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата.  

 2.4. Осигуряване на достъп до информация. 

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Разгръщане на културно-просветната дейност на читалищата сред населението. 

2. Разкриване и опазване на културното наследство. 

3. Осигуряване равен достъп на гражданите до културните ценности. 

4.Превръщане на читалищата в съвременни културно-информационни центрове, 

осигуряващи необходимия набор от услуги на гражданите. 

5. Подпомагане на любителското художествено творчество и продължаване на местните и 

националните културни традиции. 

6. Обогатяване и развиване на библиотеките като средище за информация, комуникация, 

обучение, знания и културна дейност. 



7. Прилагане на иновативни подходи за повишаване на читателския интерес и за 

привличане на по-широк кръг от населението за участие в културния живот на общинатa 

 

 

V. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

1. Библиотечно дело 2014г. 

№                  Дейност                   Срок         Изпълнител 

1.1. Уреждане и поддържане на 

библиотеки 

През цялата година Всички читалища 

1.2 Обогатяване на библиотечния фонд 

– със собствени средства, чрез 

дарения, при възможност чрез 

кандидатстване по програми към 

Министерството на културата 

През цялата година Всички читалища 

1.3 Мероприятия за повишаване на 

читателския интерес: 

- литературни четения, 

- викторини, лектории,  

- срещи с писатели,  

- представяне на нови книги, 

представяне на творби на 

местни автори,  

- подредба на изложбени 

кътове с книги по случай 

годишнини на известни 

автори, 

- дейности по случай 

Седмицата на детската книга 

През цялата година Всички читалища 

1.4 „Ваканция в библиотеката”  М. юни, юли, август 

2014г. 

Читалищни 

библиотекари 

1.5 Предоставяне на компютърни и 

интернет услуги на населението 

През цялата година  Читалищни 

библиотекари 

1.6 Работа за създаване на обществена 

колекция от книги на местни 

автори 

През цялата година  Читалищни 

библиотекари 

1.7. Абонамент за поне едно 

периодично издание. 

През годината  Читалищни 

библиотекари 

1.8. Текущо обгрижване, отчисление и 

допълване на библиотечния фонд 

През цялата година  Читалищни 

библиотекари 

 

2. Ремонт, поддръжка  и обогатяване на МТБ  

№ Дейност Срок Изпълнител 

1 Ремонт, поддръжка  и обогатяване на 

МТБ 

постоянен Читалищни 

настоятелства 

2 Подготовка и подаване на проектни 

предложения по донорски програми 

и за допълваща субсидия 

постоянен Читалищни 

настоятелства 

 

3.Подготовка, кандидатстване и реализиране на проекти по програмите на 

Европейския съюз 

№ Дейност Срок Изпълнител 

1 Подготовка, кандидатстване по 

програми на ЕС 

През годината  Читалищни 

настоятелства 



2 Реализиране на проектите на НЧ ”Й. 

Йовков – 1894г.” гр. Алфатар  

И НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково  

2014г. Читалищни 

настоятелства 

 

4. Обучения и семинари – организиране и участие 

№ Дейност Срок Изпълнител 

1 РЕКИЦ – Читалища Силистра През цялата година Всички читалища 

2 Община Алфатар Всеки месец Всички читалища 

3 Обучения на ОИЦ- Силистра  През цялата година Всички читалища 

 

5. Развиване дейността на читалищните художествени колективи, организиране на 

школи, кръжоци и клубове  

№                  Дейност             

Срок  

 Форма, ръководител, брой 

участници,  

1 Развиване и подпомагане дейността 

на съществуващите художествени 

колективи, школи, кръжоци и 

клубове към читалищата  

НЧ”Й. Йовков – 1894г.” – Алфатар  

 

 

 

 

 

 

 

НЧ”Ведрина – 1948г.” Алфатар 

 

 

НЧ „Пробуда – 1910г.” – Алеково  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ”Светлина – 2005г.” Бистра  

 

 

 

През 

цялата 

година 

 

 

 

 
Театрален състав – Петър Чапкънов, 20, 

Танцов състав – Д Джамбазов    32 деца,  

Балетен състав – Л. Ценкова – 20 деца, 

Женска и мъжка вокални групи – Г. 

Пенчева и Д. Пехливански ,38,  

Кръжок по художествено слово – М. 

Стоянова, 12,  

 Ново! Клуб за народни танци – Н. 

Филипова 15; 

Фолклорна група – Н. Иванова -15, 

Клуб на заврения зет „Чорлан” – Ж. 

Желязков – 12 

Клуб „Любител гълъбар” – И. Иванов, 8 

ГСГП „Нежни чувства” – С. Христова ,8, 

Група за обредно пееене  Й. Георгиев, 18, 

ЖПФ – народно пеене – П. Любенова, 10, 

ФГ”Алековски славейчета” – П. 

Любенова, 7, 

Народни танци – К. Василев – 15 

Бален „Шок” Й. Иванова – 7 

Клубове:  

„Сръчни ръце” – П. Любенова – 10, 

Дамски клуб”Усмивки” – Й. Иванова, 12 

„Млад приятел на книгата и компютъра” 

– Н. Иванова , 29, 

„Изобразително изкуство”- Й. Иванова, 

10 

„Художествено слово” – Й. Иванова, 

деца – 10, възрастни 14, 

„Веселите готвачи” – Н. Иванова, 14, 

„Спортен клуб” – И. Захариев – 12. 

НОВО:  

Кръжок „Краезнание”, 

Кръжок „Стил и красота4 – Й. Иванова – 

7, 

„Спомени от миналото” – 

възпроизвеждане на стари практики. 

Група за танци „Етноритми” – Н. 

Мехмедова,20, 

 Група за песни и танци „Смехорани”, Н. 

Мехмедова, 20 

Кръжоци: рисуване - „ Слънчеви 



 

 

 

 

НЧ”Развитие – 1941г.” с. Кутловица 

 

 

 

НЧ”Г.С.Раковски – 1942г.” 

 

 

 

НЧ”Успех – 1942г.” – Цар Асен 

 

 

 

НЧ “Н.Й.Вапцаров – 1947г.” 

с.Чуковец 

мъниста”- Н . Мехмедова, 25, 

 кулинарен- ”Чернишки”,Н. Мехмедова, 

20, 

 плетиво - „Слънчица”, Н. Мехмедова - 

15 

Фолклорна група – Н. Стоянова – 5 

Клуб „Любители кулинари” -  Н. 

Стоянова, 9 

Клуб „Обичам да плета” – Н. Стоянова,6, 

Клуб „Обичам цветята” – Н. Стоянова , 5. 

Фолклорна група – П. Иванова – 6 

Клуб”Обичаме цветята”- П. Иванова, 8, 

Клуб”От кухнята на баба”- П. Иванова – 

6, 

Клуб „Плетем заедно” – П. Иванова – 7. 

Фолклорна група – Д. Крумова, 7, 

Клуб „Обичам да творя в кухнята” – Т. 

Накева, 7 

Клуб „Обичам да плета” – Стоянка   - 7 

Клуб” Любители цветари” – Атанаска - 9 

Худ.самодейност        Н.Ахмед     10 

с деца, 

Група за детски           Н.Ахмед       5 

песни, 

Автентичен турски     Н.Ахмед  8 

Фолклор 

 

2 Разкриване на  нови форми на 

читалищна дейност към: 

 НЧ “Н.Й.Вапцаров – 1947г. 

с.Чуковец 

 Седянки, излети сред природата, 

футбол на малки вратички, турнир 

по игра на карти. 

 

6. Участия на читалищните художествени колективи в регионални и национални 

събори, прегледи и фестивали  

№      Дейност  Къде, Дата Изпълнител 

1. При получена покана с решение на 

читалищните настоятелства творческите 

колективи участват във фестивали, 

събори, концерти, творчески 

работилници, изложби  и др. на 

международно и национално ниво  

 Читалищни 

настоятелства  

2. При получена покана с решение на 

читалищните настоятелства творческите 

колективи участват във фестивали, 

събори, концерти, творчески 

работилници, изложби  и др. на 

регионално и местно ниво 

 Читалищни 

настоятелства 

 

7. Читалищата от община Алфатар  основен организатор на следните дейности: 

№ Дейност  

 

Къде, кога, с кого  



1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 Трети  събор за автентичен 

добруджански фолклор ”Алфатарски 

багри” 

 

 

Девети фолклорен събор”Алеково 

пее песните на Димитрина Кунева” 

 

 

 

Тематични прояви по повод 120г. на 

НЧ”Й. Йовков – 1894г.” – Алфатар  

 

 

Дейности свързани с  честваните 

годишнини  в Общината  през 2014г 

Гр. Алфатар  

май 2014г. 

Групи за автентичен 

фолклор от 

областта, и региона  

С. Алеково, м. юни 

2014г. 

Групи за автентичен 

фолклор от 

областта, и региона  

2014г. 

 

 

 

 По специален план  

 

 

 

НЧ”Й. Йовков – 

1894г.” – Алфатар  

 

 

 

НЧ”Пробуда – 

1910г.” Алеково  

 

 

 

 

НЧ”Й. Йовков – 

1894г.” – Алфатар  

 

Организатори и 

партньори 

 

 

8. Организиране и провеждане на празненства, концерти, чествания и събори 

Всяко едно от осемте читалища има приет празнично - обреден календар за 

съответното населено място и ще работи по него през 2014г. 

 

9. Организационна дейност 

9.1. Провеждане на отчетно - изборни и отчетни събрания на всички читалища в 

съответствие със ЗНЧ. 

Срок: текущ 

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 

9.2. Редовно провеждане на заседания на читалищните настоятелства в съответствие със 

ЗНЧ. 

Срок: текущ 

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 

9.3. Надлежно водене и съхраняване на текущата документация на читалищата. 

Срок: текущ     

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 

9.3.1. Читалищните секретари да водят надлежно отчетност за изразходваните средства от 

държавната субсидия, ренти, дарения и др., да съхраняват отговорно финансово 

оправдателните документи и да представят всяко тримесечие финансови отчети в 

Общинска администрация. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Читалищни секретари 

9.3.2. Председателите на читалищните настоятелства да актуализират статута на 

читалищните сгради, които ползват и читалищните земи. 

Срок: до 31.01.2014г. 

Отговорник: Председатели на читалищни настоятелства 

9.4. Архивиране и предаване на архивни единици в ДА – Силистра, съгласно ЗДА. 

Срок: текущ 

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 

9.5. Във всички читалища да се сложат табели с работното време на читалищата с имена и 

телефони за контакт; 

Срок: текущ 

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 



9.5.1. Всички читалища да сложат на своите фасади подходящи табели с изписани имена на 

съответното читалище 

Срок: до 31.03.2014г. 

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 

9.5.2. Във всички читалища да се обособи кът с „Паспорт на читалището” – Папка с копие 

от Устав на читалището, ЗНЧ, Копие от регистрацията му в СОС, съгласно ЗНЧ. 

Срок: текущ 

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 

9.7. Съгласно чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ председателите на народните читалища до 31 март  на 

следващата  година ще представят пред кмета на общината и общинския съвет отчет за 

осъществените читалищни дейности 

Срок: до 31.03.2015г. 

Отговорник: Председатели на Читалищни настоятелства, Читалищни секретари 

 

 

 

 

VІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     

Настоящата годишна програма е отворена за допълнения. Тя е разработена въз 

основа на представените от председателите на народните читалища в община Алфатар 

Програми - предложения, намиращи се за сведение в Общинска администрация Алфатар. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …. 

/ЗЛАТКА ПИТАКОВА/ 
 

 


