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ДОКЛАД 
 

По чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-
Казанлък, от Галина Георгиева Стоянова, Кмет на община Казанлък 

 
 
ОТНОСНО: Приемане на Предложенията за дейността на народните читалища в 
Община Казанлък през 2023 година и утвърждаване на Годишна програма за развитие на 
читалищната дейност за 2023 година. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинския съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 г. 

 
Мотиви: 
Във връзка с чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища са постъпили 
предложенията за дейността на читалищата за 2023 година от председателите на 
читалищните настоятелства в Община Казанлък, както следва: 

• НЧ „Искра-1860“ гр. Казанлък 
• НЧ „Възродена Искра-2000“ гр. Казанлък 
• НЧ „Жар-2002“ гр. Казанлък 
• НЧ „Любен Каравелов-1921“ с. Бузовград 
• НЧ „Възраждане-2014“ с. Бузовград 
• НЧ „Зора-1902“ с. Голямо Дряново 
• НЧ „Отец Паийсии-1931“ с. Горно Изворово 
• НЧ „Отец Паисий-1905“ с. Горно Черковище 
• НЧ „Петко Маналов-1932“ с. Долно Изворово 
• НЧ „Светлина-1904“ с. Дунавци 
• НЧ „Братство-1869“ с. Енина 
• НЧ „Енинче 2022“ с. Енина 
• НЧ „Пробуда-1920“ с. Копринка 
• НЧ „Цвятко Радойнов-1885“ гр. Крън 
• НЧ „Хаджи Димитър -1927“ с. Кънчево 
• НЧ „Просвета-1908“ с. Овощник 
• НЧ „Христо Ботев-1897“ с. Розово 
• НЧ „Светлина-1928“ с. Ръжена 
• НЧ „Просвета-1902“ с. Средногорово 
• НЧ „Звезда-1918“ с. Хаджидимитрово 
• НЧ „Антон Страшимиров-1909“ с. Черганово 
• НЧ „Освобождение-1884“ с. Шейново 
• НЧ „Светлина-1861“ гр. Шипка 
• НЧ „Алеко Константинов-1919“ с. Ясеново 



Във основа на предложенията е разработена Програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Казанлък за 2023 година. 
С оглед оптимизацията на процеса, съгласно Закона за народните читалища внасям 
постъпилата информация от читалищата и Програмата за развитие на читалищната 
дейност за 2023 година в Общински съвет Казанлък за разглеждане и утвърждаване.  
 
В тази връзка предлагам следния, 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. (2) от ЗНЧ 
Общински съвет – Казанлък  

 
РЕШИ: 
 
Приема годишната Програма за развитие на читалищата дейност в Община Казанлък 
през 2023 година. 
 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, 
Кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, 
ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – 
Стара Загора. 

 
 

АДРЕСАТ НА АКТА:  
Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък и председателите на читалищата, посочени 
в списъка. 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Председатели на читалищата. 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Председатели на читалищата. 

 
Предоставям Ви доклада и в електронен вид.  
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Предложения от читалищните настоятелства в Община Казанлък; 
2. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Казанлък за 2023 година. 

 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
 
Съгласували: 
Сребра Касева- Началник Кабинет на Кмета  
Миглена Толева-Илиева – ст. юрисконсулт 
 
Изготвил: Деница Димитрова – отдел „Култура и туризъм“  
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ПРЕЗ 2023 ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЕМВРИ 2022 

 

 



ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл.26а от Закона за 
народните читалища, съгласно представените предложения от председателите на 
народните читалища в Община Казанлък за дейността им през 2023 година. 

Читалищата са изконни носители на българският дух и култура през вековете и носят със 
себе си традиции, образование, възпитание, благотворителност и нематериално културно 
наследство, които са в основата на тяхната дейност в полза на обществото. Тяхната 
задача е да откликват на нуждите на местното население, да участват активно е 
общественият живот и да бъдат притегателни културно-образователни и информационни 
центрове. Народните читалища в Община Казанлък традиционно вземат участие в най – 
голямата културно-обществена проява на Общината – Празник на розата. 

Програмата за 2023 година има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор 
за развитие на местната култура в Община Казанлък и България. Програмата ще 
подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.  

Целите на програмата са:  

 Да дефинира и анализира проблемите в областта на читалищното дело на 
територията на Община Казанлък. 

 На базата на направени предложения от съответните читалища, да бъдат 
определени направленията на читалищна дейност за 2023 г. 

 Да се набележат дейностите, чрез които Община Казанлък следва да изпълни 
задълженията си и реализира правомощията си, делегирани й от нормативните 
актове в областта на читалищното дело. 

АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 

Двадесет и четири са читалищата на територията на Община Казанлък, съдебно 
регистрирани и вписано в регистъра на Министерство на културата. Като от средата на 
месец октомври 2022 година има съдебно вписано двадесет и пето народно читалище със 
седалище в село Енина. 

Дейността на читалищата основно е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за 
читалищата се регулират и разпределят от комисия определена със заповед на Кмета и 
по Указания от Министерство на културата. Като средствата се предоставят за 
самостоятелно управление, съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища. 
Съгласно писмо на МК от 07.04.2022 г. няма промяна на субсидираната численост за 
2022 година, спрямо предходната. Субсидираната численост в читалищата през 2022 
година е 79 броя. Като в периода 01.01.22 г. – 31.03.22 г. Министерство на културата 
определя натурален показател със стойност за една субсидирана бройка в размер на 
11 484 лв., а от 01.04.22 г. е  в размер на 12 670 лв.  Разпределението на субсидията е 
извършено от Комисия, съгласно изискванията на ЗНЧ и Указанията, разработени от 
Министерство на културата.  

 За дейността на читалищата в Община Казанлък е SWOT анализ, за силните и 
слабите страни на читалищните състояние и дейност, както и за външните фактори, 
които имат отношение и влияние върху дейността. От който анализ се достига до 
определени изводи. 



Силни страни 
 
 Добре разпределена читалищна 

мрежа; 
 Добра читалищна дейност(при 

повечето от читалищата); 
 Подкрепа от местната общност; 
 Работа с всички възрастови групи; 
 Опазване на традициите и 

предаване на младите хора; 
 Добра комуникация помежду 

всички читалища; 
 Сравнително добра материална 

база(при повечето от читалищата); 
 Наличие на библиотеки и 

обновяван библиотечен фонд; 
 Адаптивност (при някои от 

читалищата). 
 

Слаби страни 
 
 Липса на достатъчен финансов 

ресурс за поддръжка и ремонт на 
сградния фонд; 

 Не достатъчна активност на някои 
читалищни настоятелства за 
търсене и разработване на проекти 
и решаване на проекти; 

 Пасивност по отношение на 
търсене на различни и/или нови 
начини на финансиране; 

 Пасивност и трудност при 
привличането на млади хора за 
читалищна дейност (при някои от 
читалищата); 

 Не достатъчна държавна субсидия 
от МК; 

 Трудно адаптиране към работа в 
екстремни условия и условия на 
пандемия. 

 
Възможности 
 
 Повишаване на квалификацията 

на читалищните секретари и 
библиотечните работници: 

 Подобряване на дейността на 
читалищните настоятелства; 

 Привличане на по – голям брой 
съмишленици и дейци от местната 
общност; 

 Финансиране от донорски 
организации, като проекти и 
програми, както и от 
Министерство на културата; 

 Партньорство с Община Казанлък, 
училища, НПО и културни 
институти; 

 Културно-етническо 
разнообразие. 

 

Заплахи/Опасности 
 
 Работа по време на пандемия; 
 Намаляване и застаряване на 

населението и обезлюдяване на 
малките населени места; 

 Липса на интерес от страна на 
местната общност; 

 Не достатъчно развит 
икономически регион; 

 Не достатъчни умения за 
разработване и печелене на 
проекти. 

 

 

ИЗВОДИ 

1. Материалната база на читалищата в Община Казанлък е достатъчна за 
осъществяване на читалищните дейности, но е необходимо да се продължи 
модернизацията на инфраструктурата на читалищните сгради. Абсолютно 
необходимо е да се търсят начини и средства за извършване на належащите 
ремонтни дейности и обновяване на техническото оборудване.  



2. Необходима е подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към 
нематериалното културно наследство. 

3. Необходима е гъвкава политика за управление на наличните финансови средства, 
която да позволи назначаване на професионалисти за работа със самодейните 
състави. 

4. Необходимо е партньорството между Общината и читалищата да се задълбочава 
и да се насочи към развитие на професионалните умения. Както и към активното 
участие в проявите и събитията в рамките на юбилейното издание на Празник на 
розата 2023. 

Народните читалища от община Казанлък са място за творческа изява и учене през 
целият живот. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 Развитие и обогатяване на културният живот, социалната и образователна 
дейност в населеното място, където функционират; 

 Поддържане и утвърждаване духа на националното самосъзнание; 
 Осигуряване на достъп до информация; 
 Съхраняване на местните обичаи; 
 Разширяване на знанията на населението и приобщаването му към ценностите и 

постиженията на културата, изкуството и науката; 
 Засилване на партньорството с местното самоуправление в развитието на 

обществените и културни процеси. Активно участие в подготовката и 
реализирането на 120-тият Празник на розата 2023. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ПРЕЗ 2023 г. 

1. Поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане на 
електронни информационни мрежи 

Библиотечно-информационната дейност е една от основните за читалищата. Чрез нея 
те се включват в националната мрежа от публични библиотеки у нас и съдействат за 
развитието на обществото, като осигуряват достъп до многобройни и разнообразни 
сфери н знание, идеи и информация. През 2022 година, библиотечният фонд на 
народните читалища продължи да се обогатява, чрез дарения, както и чрез закупуване на 
нови книги със собствени средства или, чрез насочено привличане на средства по 
програми на Национален Фонд Култура. За популяризиране дейността на библиотеките 
и привличане на читатели голяма част от читалищата в общината организират и 
провеждат летни занимални за деца, в някои от Народните читалища  предлагат 
изключително приветливи библиотеки и читални, с която обстановка, отношение и 
осъвременен библиотечен фонд привличат местните жители.  

Важно място в културния живот заемат утвърдените културни традиции и обменът 
на културни продукти и идеи. Ежегодните културни прояви и традиционни празници 
спомагат за изява на постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, за 
приемствеността между поколенията, обмяна на добри практики, тъй като те са 
предназначени за всяка възрастова група и се проявяват във всички сфери на изкуството. 
Усилията на читалищата в община Казанлък през 2023 година ще трябва да продължат 
насочеността си за : 



• При необходимост приспособяване на дейността, съобразно наложените 
ограничения във връзка с извънредни ситуации, като се използват интерактивни 
средства и алтернативни модели и начини на общуване.  

• Развитие на дейността на постоянно действащите и временни групи и състави в 
читалищата. 

• Привличане на нови самодейци. 
• Обогатяване на репертоара на действащите състави; 
• Привличане на професионалисти за работа със самодейците и издигане на по – 

високо художествено ниво на предлаганата продукция. 
2. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове по интереси и организиране 

на празненства, концерти, чествания и младежки дейности.  
Читалищата участват активно в културния календар на Община Казанлък, като 

задоволяват потребностите от култура и духовен живот в населените места. През 
предходните години на ограниченията, заради пандемията от Ковид-19, те успяха да 
реорганизират част от своята дейност и да поддържат духа на хората в населените места. 
През изминаващата 2022 година, след отпадането на голям брой от ограниченията 
покрай пандемията, бяха реализирани редица мероприятия от културния календар и 
много от читалищата взеха участия в във Фестивали и конкурси от Националния 
културен календар, като някои от тях спечелиха награди и заеха призови места.  
Макар и периодично, но в читалищата работят клубове по различни интереси и с хора от 
различни възрасти. Безспорно позитивна е съвместната дейност на читалищата с 
пенсионерските клубове в населените места. Освен, че възрастните хора се чувстват по-
активни и полезни, те могат да предадат своите знания и умения на по-младите, а децата 
да се възпитават и учат заедно с по-възрастните. Някои от читалищата насочиха своите 
усилия за разнообразяването и запълването на свободното време на децата и успешно 
организираха летни занимални, читални, кръжоци, работилнички по традиционни 
занаяти и/или по изкуства, състезания. 

Тези клубове, кръжоци, школи и техните дейци участват активно в честването на 
национални и официални празници, организиране и представяне на концертна дейност, 
прояви и изяви, свързани с българската фолклорна традиция като: 

- Богоявление – Йордановден – обичай за вадене кръста; 
- Бабинден – ден на родилната помощ; 
- Трифон Зарезан; 
- 1-ви март – Баба Марта; 
- Лазаруване – лазарки; 
- Цветница; 
- Великден; 
- Гергьовден; 
- Еньовден – празник на билките; 
- Ден на християнското семейство; 
- Бъдни вечер и Коледа – коледарски групи; 

Дейците участват и в местните традиционни обичаи и обреди, чрез участието на някои 
от читалищата в основни прояви на Община Казанлък, включително и ритуал Розобер и 
ритуал Розоварене, в рамките на програмата на Празник на розата. 
Чествания на празниците на населените места извън общинския център също се 
организират съвместно с народните читалища, от почти всички. 



Също така тези клубове и школи активно участват в честването на национални и 
официални празници: 

- 3 март – Национален празник на България; 
- 8 март – Международен ден на жената; 
- 16 април – Великден – християнската религия отбелязва Възкресение Христово; 
- 1 май – Ден на труда: 
- 6 май – Гергьовден – Ден на храбростта и Българската армия; 
- 24 май – Ден на славянската писменост; 
- 1 юни – Международен ден на детето; 
- 6 септември – Ден на Съединението; 
- 22 септември – Ден на Независимостта на България; 
- 1 ноември – Ден на народните будители; 
- 24, 25 и 26 декември – Бъдни вечер и Коледа; 
- 31 декември Нова година. 

През 2023 година самодейците от народните читалища заявяват участията си в културни 
мероприятия, организирани от Община Казанлък, културни събития на конкретни 
читалища в Община Казанлък по покани помежду си, участия в национални фолклорни 
фестивали и събори, участия в конкурси и изложби в община Казанлък и други общини. 

3. Развитие на организационна дейност 
Читалищата в община Казанлък организират своята дейност, като спазват основните 

принципи в Закона а народните читалища – те са самостоятелни юридически лица с 
нестопанска цел. Всяко читалище поддържа своята членска маса и се ръководи от своя 
управителен орган – Общото събрание и законно избрано читалищно настоятелство. 
Общите събрания на читалищата се провеждат минимум веднъж годишно, а събранията 
на читалищното настоятелство – минимум веднъж на 2 месеца; 

 
4. Повишаване квалификацията на читалищните служители 
Огромна роля за развитието на читалищната дейност имат човешките ресурси – 

читалищните работници и служители, които осъществяват основната работа в НЧ. За 
повишаване на своята квалификация в библиотечното дело, някои от библиотекарите и 
секретарите, които съвместяват дейностите са взели участие в обучение, в началото на 
творческата година, през есента. Негативно влияние продължават да оказват 
ограниченият брой на младите хора в по-малките населени места и липсата на 
подготвени специалисти в областта на хореографията, музиката и изобразителното 
изкуство.  

 
5. Използване на възможността за кандидатстване по различни програми с проекти 

за финансиране на дейностите им, както и такива за подобряване на материалната 
база 

Финансовите проблеми съпътстват читалищата ежегодно. Членският внос, който 
остава минимален не е в състояние да покрие належащите нужди на НЧ, дори и 
съвместно с държавната субсидия. Необходимо е използването на възможности за 
кандидатстване по различни програми с проекти за финансирането им. Това е 
възможност за всяко едно читалище да реализира своя цел, чрез осигуряване на 
алтернативно финансиране, както и е възможност за подпомагането на изпълнението на 
културния си календар и обогатяване на библиотечния си фонд. 

 



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.  

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

1. НЧ „Искра-1860“ гр. Казанлък; 
2. НЧ „Възроден 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 „Енинче 2022“ с. Енина 
13. НЧ „Пробуда-1920“ с. Копринка 
14. НЧ „Цвятко Радойнов-1885“ гр. Крън 
15. НЧ „Хаджи Димитър-1927“ с. Кънчево 
16. НЧ „Просвета-1908“ с. Овощник 
17. НЧ „Христо Ботев-1897“ с. Розово 
18. НЧ „Светлина-1928“ с. Ръжена 
19. НЧ „Просвета-1902“ с. Средногорово 
20. НЧ „Звезда-1918“ с. Хаджидимитрово 
21. НЧ „Антон Страшимиров-1909“ с. Черганово 
22. НЧ „Освобождение-1884“ с. Шейново 
23. НЧ „Светлина-1861“ гр. Шипка 
24. НЧ „Алеко Константинов-1919“ с. Ясеново 


