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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български просветни 
сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни 
задачи.  
Съгласно Закона за народните читалища, те са юридически лица с нестопанска цел, които 
извършват културни и образователни дейности, насочени към опазване традициите на 
българския народ. Читалищата са централно място в процеса на предаване на 
нематериалното културно наследство в страната. В тяхната дейност могат да участват 
всички физически лица, без оглед на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и 
етническо самосъзнание. Основа на работата на читалищата в община Казанлък е 
утвърждаване и нарастване ролята и значението им в развитие на местните общности, 
развитие и утвърждаване, като важни обществени институции в общината, региона и 
страната.  
Организират инициативи като: празници, тържества, исторически чествания, събори, 
фестивали и др.  
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Казанлък за 2022 
година е създадена в изпълнение на чл. 26а, ал. 2, от Закона на народните читалища, въз 
основа на направените от читалищните настоятелства в Община Казанлък предложения 
за дейността им през следващата година.  

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
На територията на община Казанлък работят активно 24 читалища. От тях 4 развиват 
дейност в град Казанлък, 1- в град Крън, 1 – в гр. Шипка и 18 – в населените места, като 
в село Бузовград читалищата са 2. Всички те са съдебно регистрирани и са вписани в 
Регистъра на народните читалища към Министерство на културата. Обнадеждаващо е 
активизирането на читалищата през последните години, което е показател за 
приспособяване към нови условия. Участват и предлагат широк спектър от културни 
дейности – изложби, презентации, концерти, театрални постановки и чествания и 
едновременно с това участват в културните програми на Община Казанлък.   
  

III. ФИНАНСИРАНЕ 
 
Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. и Писмо  
N: 91-00-1 от 08.01.2021 г. на Министерство на културата, стандартът за една 
субсидирана бройка е 11 484 лв. Общата стойност на субсидията е  907 236.00 лв., в които 
са предвидени средства за дейност, заплати, други възнаграждения, осигурителни 
вноски, издръжка, както и средства за здравословни и безопасни условия на труд. 
Разпределението на субсидията бе извършено от Комисия, назначена със Заповед на 
Кмета на Община Казанлък.  

 

 

 

 



IV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ В 
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 
 
Правейки настоящата програма няма как да пропуснем факта, че пандемията причинена 
от Covid 19 неминуемо даде отражение върху цялостния живот, а не само на читалищата 
в страната. Въпреки трудностите читалищната дейност ще продължи, следвайки 
националната и общинска културна политика:     
 Възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната 

идентичност; 
 Разширяване на знанията на гражданите;  
 Насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални 

групи;  
 Партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в частност 

на културните процеси;  
 Квалификация на кадрите с цел повишаване компетенциите;  
 Разширяване на традиционните читалищни дейности и търсене на нови форми чрез 

съвременните комуникационни и информационни технологии;  
 Осигуряване на достъп до информация;  
 
Постигане на приоритетите: 
 Съобразени с Правилата за работа на Комисията за разпределение на държавната 

субсидия и с приета Методика на Община Казанлък; 
 Събиране и разпространяване на знания за родния край; 
 Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 
 Участия в престижни културни събития в Общината – Празник на розата, Дни на 

тракийската култура, Чудомирови празници и др.;  
 Повишаване на качеството на предлагания от читалищата художествен продукт по 

повод различни събития; 
 Възстановка на обичаи и празници от Културния календар;   
 Поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане на 

информационни мрежи; 
 Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им работа, в 

съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за 
постигане на определените им в устава цели.  

 

Направления и задачи:  
 Увеличаване броя на членовете на читалището;  
 Участие в проекти и програми - читалището може да бъде партньор, особено що се 

отнася до изпълнение на стратегически проекти и планове за развитие,  може да бъде 
посредник или медиатор между различни общностни групи и институции;  

 Необходимо е да се инвестира и в потенциала на читалищата като мрежа за обмен на 
опит, идеи, практики, политики, инициативи за създаване на партньорства;  

 Опазване на културно – историческото наследство на Казанлък и района е  
изключителна предпоставка за развитие на културния, историческия и религиозния 
туризъм, където читалището с ресурсите и инициативите си може да бъде сериозен 
партньор;  

 Осигуряване на дарения и спонсорства;  
 Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на работната среда.  

 



V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Тази програма е още една стъпка в осъществяването на насоките за  превръщане на 
читалищата в модерни и многопрофилни центрове за култура и образование.   Община 
Казанлък подкрепя народните читалища при реализиране на основните им дейности и 
развитие на съвременни форми на работа, съобразени със заложените културни 
параметри и постигащи съвременна визия на читалищната дейност.  

 

VI. ДЕЙНОСТИ 

В настоящия раздел са включени годишните програми на всяко читалище от община 
Казанлък, както следва: 
 

1. НЧ ”Искра-1860", гр. Казанлък 
2. НЧ „Възродена Искра-2000”, гр. Казанлък 
3. НЧ „Жар-2002”, гр. Казанлък 
4.   НЧ „Любен Каравелов-1921”, с. Бузовград 
5. НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград 
6. НЧ "Зора-1902", с. Голямо Дряново 
7. НЧ „Отец Паисий-1931”, с. Горно Изворово 
8. НЧ "Отец Паисий-1905", с. Горно Черковище 
9. НЧ "Петко Маналов-1932", с. Долно Изворово 
10.  НЧ "Светлина-1904", с. Дунавци 
11.  НЧ "Братство-1869", с. Енина 
12.  НЧ "Пробуда-1920", с. Копринка 
13.  НЧ „Цвятко Радойнов-1885”, гр. Крън 
14.  НЧ "Хаджи Димитър-1927", с. Кънчево 
15.  НЧ "Просвета-1908", с. Овощник 
16.  НЧ „Христо Ботев-1897”, с. Розово 
17.  НЧ "Светлина-1928", с. Ръжена 
18.  НЧ "Просвета-1902", с. Средногорово 
19.  НЧ "Звезда-1918", с. Хаджи Димитрово 
20.  НЧ "Антон Страшимиров-1909", с. Черганово 
21.  НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново 
22.  НЧ "Светлина-1861", гр. Шипка 
23.  НЧ "Алеко Константинов-1919", с. Ясеново 



НАРОДИО ЧИ'ГАЛИIЦЕ „ИСКРА-1860" 
Адрес: 6100 гр.Казянлък, ул. „Искра" №1, тел. + 43162986, е_mai1: iskrakz@abv.bg, www.chitalishteiskra.com 

ДО 

Галина Стоянова 

Кмет на Община Казанлък 

Уважаема госпожо Стоянова, 

В изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

приложено Ви изпращам Програма за дейността на НЧ „Искра-1860" за 2022 

година. 

През 2022 година , читалището ще продължи да работи за постигане на 

основните цели, заложени в Устава му. Специфичните цели, които сме си 

поставили за 2022 година са: 

- популяризиране на дейността на казанлъшките композитори; 

- привличане на млад специалисти в областта на изкуствата и културата; 

- разкриване на на нови дейности в интерес на потребностите на населението; 

- обновяване на озвучителната и осветителна текника; 

- поетапен ремонт на чиговата система на сцената; 

- обособяване на нови пространства за репетиции и културни мероприятия; 

- изготвяне на проект за ремонт и боядисване на фасадата на сградата на НЧ 

„Искра-1860"; 

През 2022 година сме планували отбелязването на няколко важни за 

НЧ „Искра-1860" годишнини, като най-значимата е 50 години Смесен хор 

„Петко Стайнов". 

Приложение: съгласно текста 

С уважение 

Теодора Иванова 

Председател на НЧ „Искра-1860" 

~ 



Приложение! 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ"ИСКРА- 1860" ЗА 2022 

Месец Наименование на събитието Организатор 

януари Участие на Състав за автентичен фолклор „Искра" в обичая 

„Водици" и в Мъжкото хоро в гр. Калофер - Богоявление 

НЧ „Искра-1860" 

Отбелязване на 144 години от Освобождението на Казанлък НЧ „Искра-1860" 

Младежка театрална студия 

400 години от рождението на Молиер - образователна лектория 

НЧ „Искра-1860" 

Състав за автентичен фолклор „Искра" 

Пресъздаване на обичая „Бабин ден" 

НЧ „Искра-1860" 

Детска театрална студия - 190 години от рождението на Луис 

Карол 

НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - „Тишина" НЧ „Искра-1860" 

февруари 120 години от кончината на Емануил Манолов 

Камерен концерт на ШИ „Ем.Манолов" 

НЧ„Искра-1860" 

Традиционно издание за Деня на влюбените 

ВС „Искрица" - „Искрица - Гранд" - „Пеем за Любов" 

НЧ „Искра-1860" 

Традиционно издание за Деня на лозаря 

АНПТ „Искра" - Поздрав за Деня на лозаря 

НЧ „Искра-1860" 

Младежка театрална студия 

220 години от рождението на Виктор Юго 

НЧ „Искра-1860" 

АНПТ „Искра" 

Камерна танцова формация - Образователни концерти в 

НЧ „Искра-1860" 

Състав за автентичен фолклор „Искра" - участие в карнавалните 

праэници по селата на Общините Карлово и Павел баня 

НЧ „Искра-1860" 

149 години от обесването на Левски НЧ „Искра-1860" 

„Поетицен монограм" - „Съзвездия и очаквания" НЧ „Искра-1860" 

март Творческо ателие за първи март НЧ „Искра-1860" 

Първомартенски поздрав НЧ „Искра-1860" 

1 
ѕ 



Концерт, посветен на Освобождението на България НЧ „Искра-1860" 

АНПТ „Искра" - Поздравителен концерт за майките на децата от 

танцовите школи - „3а мама" 

АНПТ „Искра" 

Осмомартенски продукции на класовете по инструменти от ШИ „ 
Емануил Манолов" 

ШИ „Ем.Манолов" 

Школа по Спортни танци - участия в концерти за „ Празника на 

мама" в детски градини 

НЧ „Искра-1860" 

„ Поетичен монограм" - Световен ден на поезията НЧ „Искра-1860" 

ШИ „ Емануил Манолов"- Участие в конкурси НЧ „Искра- 1860" 

„Поетичен монограм" - „ До кога?" НЧ „Искра-1860" 

април 

ШИ „Емануил Манолов" 

Участие в конкурси и фестивали 

НЧ „Искра-1860" 

Школа по изобразително изкуство „Синьо" 

Изложба-Пролет 

НЧ „Искра-1860" 

Отбелязване на Деня на хумора и шегата НЧ „Искра-1860" 

Детска театрална школа 

65 години куклен театър в Казанлък - премиерен спектакъл 

НЧ „Искра-1860" 

Отбелязване на Деня на земята НЧ „Искра-1860" 

Спектакли на Младежка театрална студия и Детска театрална 

школа 

НЧ „Искра-1860" 

АНПТ ,,Искра" 

„Великденски фолклорен концерт" 

НЧ „Искра-1860" 

8Г „Севтополис" 

„Да попеем с приятели" 

НЧ „Искра-1860" 

ВС „Искрица" 

Участие в конкурси 

НЧ „Искра-1860" 

Школа по Спортни танци 

Открит урок 

НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - „Да вдъхнем пролет" НЧ „Искра-1860" 

2 9 



май 

Младежка театрална студия 

Премиерен спектакъл 

НЧ „Искра-1860" 

Участие на АНПТ „Искра" в концерти за „Гергьовден" НЧ „Искра-1860" 

АНПТ „Искра" 

Школа по народни танци - класови продукции 

НЧ „Искра-1860" 

Представления на Младежка театрална студия и детска 

театрална школа 

НЧ „Искра- 1860" 

ШИ „Емануил Манолов" 

Участие в конкурси 

НЧ „Искра-1860" 

Концерт на Смесен хор „Петко Стайнов" НЧ „Искра- 1860" 

Поетично- музикална композиция- Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност 

НЧ „Искра- 1860" 

Творческо ателие -Пролет НЧ „Искра-1860" 

ШИ „Емануил Манолов" 

Пролетен концерт 

НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - „Обичам" НЧ „Искра-1860" 

юни Отбелязване на деня на Ботев 

ХХ11 Конкуос за детска песен и V111 Национален конкурс за 

детска пвсен „Искричка" 

НЧ „Искра-1860" 

Музикален поздрав за деня на детето НЧ „Искра-1860" 

Изложба на Школа по изобразително изкуство „Синьо" НЧ „Искра-1860" 

Участие на формации и състави на ч-ще „Искра" във Фестивала 

на Розата 

Община Казанлък 

Школа по спортни танци 

Открити уроци за закриване на сезона 

НЧ „Искра-1860" 

Участие на Клуб фолклор „Искра" в Национални надигравания НЧ „Искра-1860" 

Участие на детска театрална школа в Детско юношески 

театрален фестивал 
НЧ „Искра-1860" 

3 л~ 



Школа по изобразително изкуство „Синьо" 

Пленер 

НЧ Искра-1860" 

Концерт - закриване на творческия сезон НЧ „Искра-1860" 

ШИ „Емануил Манолов" 

Участие в конкурси и фестивали 

НЧ „Искра-1860" 

АНПТ „Искра" 

Пресъздаване на обичая „Еньовден" 

НЧ „Искра-1860" 

ВС „Искрица" 

Участие в конкурси 

НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - „Здравей, лято" НЧ „Искра-1860" 

ШИ „Емануил Манолов" 

Участиё в конкурси 

НЧ „Искра-1860" 

Младежка театрална студия 

Участие в национален театрален фестивал 

НЧ „Искра-1860" 

юли АНПТ „Искра" - участие на Средношколски танцов състав в 

Международен фолклорен фестивал в чужбина. 

НЧ „Искра-1860" 

Участие на ВС „Искрица" в конкурси НЧ „Искра-1860" 

Лятна арт академия НЧ „Искра-1860" 

август АНПТ „Искра" Участие на Представителен танцов състав в 

Международен фолклорен фестивал в чужбина 

НЧ „Искра-1860" 

„Лятото през погледа на двцата"-изложба НЧ „Искра-1860" 

АНПТ „Искра" Състав за автентичен фолклор „Искра" в МФ на 

народната носия - Жеравна 

НЧ „Искра-1860" 

септември АНПТ „Искра" Участие Състав за автентичен фолклор „Искра" в 

Национални надигравания 

НЧ „Искра-1860" 

ШИ „Емануил Манолов" 

Участие в конкурси 

НЧ „Искра-1860" 

Отбелязване на Деня на Съединението НЧ „Искра-1860" 

Участия на формации и състави на ч-ще „Искра" в концертни 

програми за откриването на учебната година 

НЧ „Искра-1860" 

4 
л~ 



Школа по изобразително изкуство „Синьо" 

Изложба - „Синьо" 

НЧ „Искра-1860" 

ШИ „Емануил Манолов" 

Участие в конкурси 

НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - „Девата" НЧ „Искра-1860" 

октомври Школа по художествено слово 

60 години Школа по художествено слово в Читалище „Искра" 

НЧ „Искра-1860" 

ШИ „Емануил Манолов" 

Празничен концерт и откриване на сезона. 

НЧ „Искра-1860" 

Детска театрална школа 

Участие в театралния фестивал „Вълшебникът 

НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - „Листопад" НЧ „Искра-1860" 

НЧ „Искра-1860" 

Концврт за Деня на народните будители 

НЧ „Искра-1860" 

Ноември 50 години Смесен хор „Петко Стайнов"- Концерт НЧ „Искра-1860" 

Ден на християнското семейство 

Концертна програма 

НЧ „Искра-1860" 

Участие на Младежка театрална студия в МФИ „Утринна звезда"- 

Банско 

НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - „Когато дойде мъглата" НЧ „Искра-1860" 

декемрви Участие на Смесен хор „П. Стайнов" в Музикални празници 

„Петко Стайнов" 

Община Казанлък 

Смесен хор „Петко Стайнов" Подготовка и провеждане на V 
Национален хоров фестивал "Петко Стайнов" 

Община Казанлък 

Участия на състави от НЧ „Искра-1860" в Коледни програми на 

Община Казанлък 

Община Казанлък 

Коледни продукции на ШИ „Емануил Манолов" НЧ „Искра-1860" 

Коледен концерт на Читалище „Искра" НЧ „Искра-1860" 

„Поетичен монограм" - ,,И пак е Коледа" НЧ „Искра-1860" 
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Творческо ателие за изработка на коледни картички НЧ „Искра-1860" 

111 Национален онлайн конкурс за коледна песен НЧ „Искра-1860" 
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ИАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪЗРОДЕНА ИСКРА — 2000 "— КАЗАНЛЪК 

6100 Казанлък, ул. „Георги Бенковски" 11, тел.: 0431/7-51-57, 
e-mai1: vazrodeпa.iskra@gmail.com 

На vdнo Чнпігс.т3а е 
15i, ЗРОДЕА Иi'iKPA - 2000 
Кё13дМЛЪК 

Изк. № 19/29.10.2021 г. 

ДО 

Г-ЖА ГAJПIIiA СТОЯНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ ИАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ „ВЪЗРОДЕНА ИСКРА — 2000" 

ОТНОСИО: цтвърждаване на годишната програма за дейността на НЧ 

„Възродена Искра — 2000" за 2022 година и нейното финансово обезпечаване от 

Общински бюджет, съгласно чл. 26а, ал. 1, 2 от Закона за народните читалища. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, 

Предлагаме на Вашето внимание плана за дейност на НЧ „Възродена Искра — 2000" за 

2022 година 

С уважение, 

Николай Александров ) 

Председател на НЧ „Възродена Искра — 2000" 
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