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Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Разград е 

разработена в изпълнение на Чл. 26а, (2) от Закона за народните читалища (ЗНЧ) въз 

основа на подадените от читалищата на територията на общината предложения и 

планове за тяхната дейност през 2018 година. 

Програмата има за цел утвърждаване на читалищата от община Разград като 

културно - просветни средища с важни информационни, социални и граждански 

функции, имащи съществена роля за развитие на културата. 

 

Основни приоритети: 

 

1. Подкрепа и подпомагане на читалищата при изпълнение на основните им 

дейности, произтичащи от Закона за народните читалища. 

2. Утвърждаване важната роля на читалищата за повишаване нивото на 

информираност и грамотност чрез библиотечно и информационно осигуряване 

на населението. Използване на съвременни комуникационни и информационни 

технологии. 

3. Осигуряване на възможности за съхраняване на фолклора и традициите на 

различните етноси и етнографски групи чрез развитие на любителското 

творчество в читалищата от община Разград.  

4. Подкрепа на съществуващите художествени формации и създаване на условия за 

изява и творчество чрез включването им в културния живот на общността. 

5.  Използване капацитета на читалищата в процеса на формиране на активно 

гражданско общество, за възпитаване и утвърждаване на национално 

самосъзнание. 

6. Насърчаване усилията на читалищата от община Разград за използване на 

съвременни, атрактивни форми и методи на работа и утвърждаване на нова 

визия, отговаряща на съвременните условия.  

7. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски 

акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, 

неравностойно положение, етнически общности и др. 

8. Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, свързани 

с осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и по -

високо ниво на компетентност на гражданите. 

9. Разширяване на съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност и 

привличане на по-широк кръг от населението. 

10. Поддържане на читалищната материално-техническа база. 

 

 

Основна нормативна уредба:  

• Закон за народните читалища;  

• Закон за обществените библиотеки; 

• Закон за закрила и развитие на културата; 

• Закон за културното наследство;  

 •Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от 

библиотечния фонд (Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.); 

• Стандарт за библиотечно-информационно обслужване (05.06.2015 г.) 
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І. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ 

 

Читалищната мрежа в община Разград обхваща 25 читалища. 4 от тях са 

разположени в град Разград - НЧ „Развитие 1869”, НЧ „Напредък 1901”, НЧ „Бузлуджа 

2010” и НЧ „Делиорман 2014” и 21 - в малките населени места на общината.  

Всички читалища отговарят на изискванията на Чл. 10 от Закона за народните 

читалища, вписани са в Окръжен съд Разград и в Регистъра на Министерство на 

културата. 

22 читалища са с действаща библиотека и са вписани в Регистъра на 

обществените библиотеки, в изпълнение на Чл. 10 от Закона за обществените 

библиотеки. 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Източниците на финансиране за читалищата от община Разград са 

регламентирани в Чл. 21 от Закона за народните читалища. 

Основен източник на финансиране през 2017 г. е субсидията от държавния 

бюджет.  

Общият размер на държавната субсидия за 2017 г. възлиза на 525600 лв. за 72 

щатни бройки при държавен стандарт за една субсидирана бройка 7300 лв., в който са 

разчетени средства за дейност, заплати, други възнаграждения и плащания на 

персонала, осигурителни вноски и издръжка, средства съгласно ЗЗБУТ. 

Спрямо 2016 г. няма завишение на общата субсидирана численост за община 

Разград, а държавния стандарт е увеличен с 220 лв.  

Със Заповед №108 / 30.01.2017 г. на кмета на Община Разград е назначена 

комисия за извършване разпределението на държавната субсидия. В състава на 

комисията, в изпълнение на Чл. 23(1), бяха включени представители на всяко читалище 

на територията на община Разград и представители на общинска администрация. 

Условията и редът на разпределение на средствата, по които работи комисията, са 

уредени в утвърдените от Министерство на културата „Указания за дейността на 

комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за 

читалищата по чл. 23 от ЗНЧ. 

Община Разград осигурява редовно и ритмично превеждане на месечните 

субсидии, което дава възможност на читалищата да планират нормално своята дейност.   

Съгласно Чл. 21 от ЗНЧ, читалищата набират средства и от членски внос, 

културно – просветна и информационна дейност, наеми, дарения и др. 

Средствата от членски внос и дарения и през 2017 г. са минимален дял в 

собствените приходи на читалищата.  

Според данните, съдържащи се във финансовите отчети на читалищата, 

представени в изпълнение на разпоредбите на Чл. 26. (2) от ЗНЧ, общият размер на 

членския внос за всички 25 читалища е 3550 лв. В преобладаваща част от читалищата 

членския внос е в символичен размер и все още не представлява сериозно перо в 

собствените приходи на читалищата.  

Приходите от ренти са в общ размер на 44485 лв. От наеми, такси, концерти и др. 

са привлечени 60390 лв., а средствата от дарения са 11046 лв. 

 

СГРАДЕН ФОНД 

 

Всички читалища в община Разград разполагат със самостоятелни сгради или 

помещения за осъществяване на своята дейност, предимно публична общинска 

собственост.  

Поддържането на сградния фонд е един от големите проблеми на читалищата. 

Необходими са сериозни инвестиции за осъвременяване и ремонт на материално – 

техническата база, което не е по силите на читалищните ръководства. 



4 

 

Преобладаваща част от сградите са големи и за съвременните условия – 

нефункционални. Читалищните салони, където се провеждат основните крупни 

мероприятия, се отопляват трудно през зимата, което ги прави на доста места 

неизползваеми. Средства за изграждане на отоплителни инсталации липсват. Ремонтни 

дейности, предимно козметични, се извършват рядко, при крайна необходимост, 

наложена най – вече от предписанията на контролните органи.   

И през 2017 г. липсваха възможности за финансиране и за привличане на средства 

за ремонт на читалищната инфраструктура. Негативно се отразява липсата на сесия за 

допълваща субсидия за ремонт, чрез която МК финансираше читалищата за текущи 

СМР, както и невъзможността за привличане на европейски средства по ПРСР и ОП 

„Региони в растеж”2014 - 2020. 

 

БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

22 читалища в община Разград разполагат с действаща библиотека. Общият 

библиотечен фонд наброява 191827 тома литература. Библиотечните фондове на 17 

читалища са обновени с 7493 нови информационни източници, в т.ч. 326 тома закупена 

нова литература на обща стойност 2473 лв. и 7161 тома дарени книги. 30 тома е 

отчислената литература за 2017 г.  

22 читалища са извършили абонамент на 55 издания периодичен печат на обща 

стойност 2431 лв. Наблюдава се тенденция към намаляване средствата за абонамент и 

нова литература поради недостиг на средства, от една страна, и от друга – обусловена 

от разширените възможности на библиотеките да предоставят съвременни 

информационни услуги и интернет достъп, както и от читателската аудитория, 

преобладаваща част от която е в учаща възраст и която търси информация предимно 

онлайн. 4482 са ползвателите на библиотечни услуги. 

В 7 читалищни библиотеки в община Разград, модернизирани по програма 

„Глобални библиотеки България”, съществуват информационни центрове, в които се 

предоставят съвременни информационни услуги за посетителите, компютри и достъп 

до Интернет, организират се обучения по компютърна и информационна грамотност. 

Липсва реализирано финансиране по програми и проекти поради липса на 

обявени подходящи финансиращи сесии за читалищните библиотеки. 

Недостиг на средства за обновяване на библиотечните фондове, липса на модерна 

техника, свиване на читателската аудитория, недостатъчна квалификация на персонала 

са едни от най – сериозните проблеми, с които се сблъскват читалищните библиотеки в 

съвременните условия.  

В малките населени места обаче читалищната библиотека е единствения 

информационен център, естествено място за общуване. Това дава възможност за 

запазване водещата роля на библиотеката като място за предоставяне на информация, 

от една страна, и от друга – спомага за разширяване на традиционната библиотечна 

дейност с различни инициативи в полза на местната общност. 

 

ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ  

 

Дейността на читалищата в община Разград е свързана със съхраняване на 

традициите и обичаите на местното население.  

Читалищните настоятелства постигат това чрез създаването на различни по 

обхват и характер художествени формации, които през 2017 г. са 48 на брой.  

Фолклорната певческа традиция се съхранява в 8 фолклорни певчески формации 

за възрастни и 5 детски певчески групи. 3 са групите за градски фолклор.  

6 ансамбли за изворен и обработен фолклор за възрастни съхраняват и 

пресъздават местните традиции и обичаи и фолклорно богатство. 
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3 танцови състави и ансамбли за възрастни, 3 детски танцови състава, 4 клуба за  

народни хора, 4 танцови школи предоставят възможност за изява и задоволяване на 

културните потребности. 

Сред читалищните формации се открояват 1 хорова формация, 2 оркестъра - за 

народна музика и духов оркестър и 5 школи за народни инструменти, цигулка, пиано, 

китара и др. 

Възможност за творческа изява предоставят и 1 балетна школа и 1 клуб по 

спортни танци. 4 на брой са театралните формации. 

В заниманията на художествените формации – ансамбли, състави, групи, танцови 

клубове и др. ансамбли са привлечени 1191 участници.  

15 на брой са обучителните читалищни форми- кръжоци, клубове и школи за 

приложно изкуство, живопис, клубове по литературни и спортни занимания, за 

компютърно обучение и др. 160 са участниците в школите и кръжоците. 

196 са участията на читалищните формации в различни културни прояви. 126 от 

тях са реализирани в населеното място. 25 на брой са регионалните изяви, 35 са 

участията в различни културни събития на национално ниво. Читалищни формации от 

община Разград са участвали в 10 събития с международен характер, проведени в 

страната. 7 са участията в международни фестивали в чужбина.  

Различни фактори определят характера и обхвата на художествените формации 

към читалищата. От изключително значение е демографската характеристика на 

населеното място. Наличието на предимно възрастно население в отделните села 

предопределя и свиването на спектъра на поддържаните и развивани от него форми на 

любителско творчество. В малките населени места, където няма и учебни заведения, 

преобладават певчески групи и ансамбли за възрастни. Децата и младежите в тези 

населени места са обхванати в други форми на клубно – кръжочната дейност, в които 

заниманията се провеждат предимно в почивните дни.  

Присъствието и участието на хора в активна работна възраст се наблюдава 

основно в танцовите състави, школите и клубовете за хора. 

Детските формации, школи и клубове са разположени в читалищата в общинския 

център.  

В културните календари на читалищата са залегнали инициативи, посветени на 

традиционни празници и обичаи на различните етноси, както и на националните 

празници на нашия народ.  

Организирани са общо 215 празнични чествания, 2 фестивала, 7 граждански 

инициативи. 22 са спортните прояви.  

НЧ „Развитие 1869” и НЧ „Бузлуджа 2010” са организатори на емблематични и 

значими за културния живот на общината събития. 

Краеведческата дейност в читалищата е добре развита. Осъществява се 

издирвателска и проучвателска дейност, водят се летописни книги, събират се  

сведения за родния край.  

Трудно привличане на децата и младежите към традиционното изкуство, 

„застаряване” на художествените колективи, недостиг на квалифицирани ръководители 

и музиканти или липса на възможности за привличане на такива, недостиг на средства 

за участия, липса на средства за обновяване на репертоар, сценичен гардероб, 

инструменти, недостатъчна и остаряла техника са най – сериозните проблеми на 

колективите. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

 

Техническото оборудване на читалищата в община Разград е на добро ниво. През 

2017 година 24 читалища са обезпечени с 68 компютърни конфигурации и 31 

периферни устройства. Осигурен е интернет достъп в 21 читалища. 

8 читалища разполагат с озвучителна и 2 - със сценична техника.  
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ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ 

 

Общият брой на читалищните членове през 2017 г. е 2015 и във всички читалища 

съответства на изискуемия съгласно Чл.8 от Закона за народните читалища. 

Демографски проблеми, миграционни процеси, застаряване на населението, липса 

на мотивация и интерес у младото поколение към читалищната дейност и др. са 

причина за намаляване на членския състав на читалищата и привличане на нови 

членове.  

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРС 

 

69 са читалищните служители в община Разград. 5 читалищни секретари са с 

квалификация „библиотекар”. 4 служители са включени в квалификационен курс за 

придобиване на библиотечна квалификация през 2017 г. 

Всички читалищни секретари са преминали през обученията, организирани от 

РЕКИЦ „Читалища” и РБ „Проф. Боян Пенев” през 2017 г. и са повишили знанията и 

компетенциите си. 

Заплащането на читалищните служители, е сравнително ниско. Поради 

недостатъчния финансов ресурс, служителите в малките читалища са назначени на 

длъжност „работник библиотека”. Трудовите възнаграждения често са равни на 

минималната работна заплата за страната.  

В органите на управление членуват в повечето случаи хора над средна възраст. На 

места се наблюдава неразбиране между поколенията и неприемане на новите дейности 

като читалищни. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

 

Всички читалища от община Разград провеждат редовно заседания на ЧН и общи 

събрания. През 2017 г. са проведени 149 заседания и 46 общи събрания, от които 7 

отчетно – изборни и 39 отчетни.  

Със съдействието на РЕКИЦ „Читалища” се извършват редовни и навременни  

пререгистрации в Окръжен съд Разград, както и вписване на промени в обстоятелствата 

в Регистъра на народните читалища и Регистъра на обществените библиотеки към 

Министерство на културата.  

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ 

 

Възможности за финансиране на читалищата по програми и проекти през 2017 г. 

почти липсваха. Разработени бяха проекти към НФ „Култура”, Виваком – регионален 

грант и др.  

В резултат на разработен и спечелен проект по програма „Нова възможност за 

младежка заетост” към Бюро по труда Разград, в НЧ „Напредък 1901” е привлечен и 

назначен на длъжност специалист- хореограф.  

В резултат на установено партньорство с ИУ гр. Варна, е изнесена публична 

лекция от служител на НЧ „Напредък 1901” гр. Разград пред студенти и преподаватели 

на тема „Съвременните проблеми пред читалищата”. 

НЧ „Делиорман 2014г.” разработи проектни предложения към Национален фонд 

„Култура” и Министерство на младежта и спорта, Микрофонд Times Heroes. При 

изпълнение на своите дейности читалището успешно си партнира с НЧ „Баръш -2004” 

гр.Долни чифлик, СНЦ “Север”, Европейски информационен център на евродепутата 

Филиз Хюсменова и др.  

По програма на Фондация „Глобални библиотеки – България” 4 библиотекари са  

включени в квалификационен курс за придобиване на степен на професионална 
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квалификация по професия „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”, което 

дава възможност да бъдат подкрепени библиотечни служители с натрупан практически 

опит без придобита степен на професионална квалификация да изпълнят 

образователните изисквания на Закона за обществените библиотеки. 

В 4 от читалищата от общината – НЧ „Напредък“ Разград, в Топчии, Гецово и 

Осенец се осъществяват дейности по програма на ЮНЕСКО „Живи човешки 

съкровища”, целящи опазването на нематериалното културно наследство на региона.  

 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР
/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1.1 Осъществяване на дейности, насочени 

към утвърждаване ролята на читалищните 

библиотеки като информационно-

образователни и културни центрове, 

осигуряващи равен достъп на хора от 

различни възрасти, етноси и социален 

статус. 

Читалища  

община Разград 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата, 

програма 

„Глобални 

библиотеки” 

1.2 Поддържане на изискуемия библиотечен 

фонд в съответствие с разпоредбите на 

Чл. 8. (1) т.1 от Закона за обществените 

библиотеки. 

Читалища  

община Разград 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата, 

дарения 
1.3 

 

 

Актуализиране и обогатяване на  

библиотечния фонд в съответствие с 

читателския интерес и търсене. 

Закупуване на нова литература, 

организиране на дарителски кампании,  

извършване на абонамент.  

Читалища  

община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата, 

дарения 
1.4 Разработване на проектни предложения и 

участие в Програма „Българските 

библиотеки – съвременни центрове на 

четене и информираност” на 

Министерство на културата и други 

финансиращи програми за обновяване на 

библиотечните фондове. 

Читалища  

община Разград 

Съобразно 

условията и 

сроковете 

на 

програмите 

Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата и други 

финансиращи 

организации 
1.5 Организиране на литературни четения,  

представяне на книги, чествания на 

литературни годишнини, срещи с творци, 

поетични конкурси, рецитали и др. 

Читалища  

община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.6 Експониране на изложби, кътове с 

литература в библиотеките, тематични  

витрини, табла и др., свързани с 

библиотечната дейност. 

Читалища  

община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 



8 

 

1.7 Обособяване на тематични кътове, 

предоставяне на онлайн информация и 

подготовка на презентации, посветени на 

170 год. от рождението на Христо Ботев, 

155 год. от рождението на Алеко 

Константинов,140 год. от рождението на 

Пейо Яворов, 145 год. от гибелта на 

Васил Левски.   

НЧ „Просвета 

1883” с.Гецово 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар  

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.8 Организиране на инициативи, посветени 

на 125 год. от рождението на Елисавета 

Багряна, 120 год. от рождението на 

Христо Смирненски. 

 

НЧ „Напредък-

1895” 

с. Дряновец 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.9 Организиране на литературни четения по 

случай Деня на детската книга и Първи 

ноември - Ден на народните будители. 

Организиране на тържество, посветено на 

живота и делото на Васил Левски. 

НЧ „Прозрение 

1927г” - Киченица 

в партньорство с  

ОУ„Кирил и 

Методий” 

Киченица 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.10 Подреждане на кътове и витрини по 

повод 155 год. от рождението на Алеко 

Константинов, 140 год. от рождението на 

Пейо Яворов, 120 год. от рождението на 

Христо Смирненски и Димитър Талев. 

НЧ „Светлина 

1828” с. 

Мортагоново 

Съобразно 

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.11 Организиране на тематични срещи, 

посветени на живота и делото на Христо 

Ботев, Пейо Яворов, Васил Левски, Алеко 

Константинов, Христо Смирненски и др.  

НЧ „Слънчев лъч-

1902” с. Островче 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.12 Организиране на кътове и витрини по 

случай 155 год. от рождението на Алеко 

Константинов, 140 год. от рождението на 

Пейо Яворов,145 год. от гибелта на Васил 

Левски. 

НЧ „Наука 1929”  

с. Радинград 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.13 Подготовка на тематични витрини по 

случай 170 год. от рождението на Христо 

Ботев,145 год. от гибелта на Васил 

Левски, Първи ноември – Ден на 

народните будители.  

НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец 

в партньорство с 

ОУ „Елин Пелин” 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.14 Организиране на литературни четения и 

разглеждане на произведения във връзка 

със 170 год. от рождението на Христо 

Ботев, 155 год. от рождението на Алеко 

Константинов, 140 год. от рождението на 

Пейо Яворов, 120 год. от рождението на 

Димитър Талев, 105 год. от рождението 

на Асен Босев. 

НЧ „Просвета -

1895 г.” с. Топчии 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 

1.15 Подготовка и експониране на тематични 

кътове, посветени на живота и делото на 

Васил Левски, 140 години от 

Освобождението на България, 24 май – 

Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост, Първи 

ноември - Ден на народните будители. 

НЧ „Пробуда-

1919г.” с. 

Раковски 

Съобразно  

Национален  

културен 

календар 

2018 г. 

Собствени 

средства 
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1.16 Организиране на творчески срещи с 

разградски творци. 

НЧ „Слънчев лъч-

1902” с. Островче  

Текущ Собствени 

средства 
1.17 Организиране на дейности, насочени към 

стимулиране на интерес и възпитаване на 

култура към четенето и книгите у 

подрастващите – организиране на 

посещения в библиотеката, запознаване с 

правилата на обслужване, кампании, 

конкурси „Активен читател” и др.  

Читалища  

община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.18 Участие в кампании „Четяща България” и 

Маратон на четенето. 

Читалища  

община Разград 

Съобразно 

датите на 

кампаниите 

Собствени 

средства 

1.19 Организиране на инициативи, посветени 

на Седмица на детската книга и изкуства 

за деца и Национална библиотечна 

седмица. 

Читалища  

община Разград 

м.април 

2018 г. 

 

Собствени 

средства 

 

1.20 Организиране на кампании „Доведи 

приятел в библиотеката”, „Аз чета най – 

добре”, „Книгата – свещеното 

наследство”. 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” с. 

Раковски 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 

1.21 Реализиране на инициатива „Библиотекар 

за един ден”. 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” с. 

Раковски, 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Напредък – 

1895” с. 

Дряновец, 

НЧ „Просвещение 

1911” с. Дянково. 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 

1.22 Поддържане на съществуващите и  

създаване на нови читателски и 

библиотечни клубове.  

Читалища  

община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.23 Организиране на лятна читалня и 

занималня. 

НЧ „Просвета – 

1871” с. Благоево, 

НЧ „Просвета – 

1919г.” с. 

Пороище 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 

1.24 Организиране на конкурс за правилно 

писане и изразително четене. 

НЧ „ Св.Св.Кирил 

и Методий-

1929г.”  

с. Ясеновец 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 

1.25 Организиране на конкурс за рисунка по 

повод Седмицата на детската книга. 

НЧ „Съзнание – 

Недоклан 1927” 

с. Недоклан 

м.април 

2018 г. 

 

Собствени 

средства 

 

1.26  Организиране и провеждане на 

инициативи в читалищата, целящи 

насърчаване на ученето през целия живот, 

гражданското участие,  информационната 

грамотност. 

  

 

Читалища община 

Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата, 

програми на други 

организации  
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1.27 Провеждане на образователни дейности 

за ограмотяване, възпитание и развитие 

способностите на общността чрез 

организиране на курсове, кръжоци, 

лекции, уроци и др. 

Прожекция на образователни филми за 

деца и възрастни в с. Гецово. 

Читалища община 

Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата и МОН,  

програми на други 

организации  
1.28  Осъвременяване на библиотечната 

дейност чрез разширяване обхвата на 

информационните услуги и справочна 

дейност. Създаване на условия за 

свободен и равен достъп до информация, 

интернет и електронни услуги. 

Читалища  

община Разград 

 

Текущ 

 

 

Собствени 

средства 

1.29 Използване на информационно – 

комуникационни технологии (ИКТ) за 

предоставяне на услуги на населението – 

извършване на справки, търсене на 

специализирана информация, 

предоставяне на интернет услуги – скайп, 

социални мрежи, ел. поща.  

Читалища  

община Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 

 

1.30 Организиране на обучения и курсове за 

различни целеви групи с цел придобиване 

и развиване на умения за  използване на 

информационно – комуникационни 

технологии, 

интернет услуги и др. 

 

 

 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград, 

НЧ „Просвета 

1883”с. Гецово, 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” с. 

Раковски, НЧ „ 

Просвета-1871” с. 

Благоево,  

НЧ „Просвета -

1919г.” с. 

Пороище, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата, 

програма 

„Глобални 

библиотеки” 

1.31 Текущи дейности по програма „Глобални 

библиотеки – България”. 

Целевите 

библиотеки по 

програмата към 

НЧ „Просвещение 

1911” с. Дянково, 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград, 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Пробуда -

1919” с. Раковски, 

НЧ „ Просвета -

1919” с. Пороище 

НЧ „Слънчев лъч-

1902” с. Островче, 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец 

                                           

Текущ Собствени 

средства, 

програма 

„Глобални 

библиотеки –

България” 
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1.32  Търсене на възможности за 

модернизиране и технологично 

обновяване на библиотеките. 

Читалища  

община Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата и на 

други 

финансиращи 

организации 
1.33 Поддържане на електронна страница, 

популяризираща дейността на 

читалищата. 

 

НЧ „Просвета – 

1871” с. Благоево, 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Напредък-

1895” с. 

Дряновец, 

НЧ 

„Просвещение -

1911” с. Дянково, 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград,  

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград, 

НЧ „Бузлуджа 

2010“ гр. Разград, 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград, 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец, 

 НЧ „Слънчев 

лъч-1902” с. 

Островче, 

НЧ 

„Самообразова- 

ние -1894” 

 с. Побит камък, 

 НЧ „Съзнание 

1963” с. 

Просторно, НЧ 

„Пробуда-1919г” 

с. Раковски, 

НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец, 

НЧ „Прозрение 

1927” с. 

Киченица. 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

1.34 Предоставяне на административни и 

консултантски услуги на населението: 

справки в НОИ, НАП, подготовка и 

разпечатване на документи, попълване на 

молби, декларации и др. 

НЧ „Просвета-

1871” с.Благоево 

Текущ Собствени 

средства 

1.35 Извършване на справочна дейност и 

подпомагане на населението при 

попълване на различни формуляри, 

изготвяне на документи и др. 

НЧ „Св.Св.Кирил 

и Методий-

1929г.”  

с. Ясеновец 

Текущ Собствени 

средства 
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2. 2. ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. 

РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО. 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕ
Н 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАН
Е 

2.1 Организиране на дейности, свързани с 

издирване, съхраняване и популяризиране 

на фолклорните традиции и осигуряване на 

условия за трансмисия към младото 

поколение.  

Читалища  

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

2.2 Организиране на мероприятия, свързани с 

възпроизвеждане на празнични традиции, 

обреди и обичаи, свързани с 

традиционните празници на различните 

етноси: 

Читалища  

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

2.3 

 
-Бабинден, Св. Силвестър, Ивановден, 

Трифон Зарезан, Лазаровден, Великден, 

Коледа  

НЧ „Просвета 

1884г.”  

с. Балкански 

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

 

2.4 -Бабинден,Трифон Зарезан, Байрам, 

Лазаровден, Великден, Гергьовден, Коледа, 

Байрам; 

 

НЧ „Просвета – 

1871”  

с. Благоево 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

 

2.5 -Лазаровден, Великден, Гергьовден, 

Герман, Еньовден, Коледа. Лазаруване с 

децата от читалищните формации. 

 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

 

2.6 -Лазаровден, Великден, Коледа;  НЧ „Напредък – 

1895”  

с. Дряновец 

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

 

2.7 -Бабинден, Великден, Коледа, Байрам; НЧ 

„Просвещение 

1911” с. Дянково  

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

 

2.8 -Баба Марта, Бабинден, Великден, Коледа, 

Байрам; 

НЧ „Прозрение 

1927”  

с. Киченица 

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

 

Собствени 

средства 

 

2.9 -Бабинден, Великден, Гергьовден, Коледа, 

Байрам; 

НЧ „Извор -

1936г.” 

с. Липник 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

 

Собствени 

средства 
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2.10 -Бабинден, Трифон Зарезан, Великден, 

Гергьовден, Димитровден, Коледа 

НЧ „Слънчев лъч-

1902”  

с. Островче 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

 

2.11 -Лазаруване, Връбница, Великден, 

Гергьовден, Пеперуда, Коледа. 

Възстановка на Сирни Заговезни. 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец 

 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

2.12 -Бабинден, Великден, Архангеловден, 

Коледа. Възстановка на Лазаровден. 

Гергьовденско хоро на мегдана – 

общоселско тържество. Коледуване в 

селото. 

НЧ 

„Самообразо- 

вание 1894” 

с. Побит камък 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

 

2.13 -Бабинден, Трифон Зарезан, Благовещение, 

Коледа. Лазаруване с децата от селото. 

НЧ „Просвета-

1919г.”  

с. Пороище 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

2.14 - Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта, 

Лазаровден, Великден; 

НЧ „Съзнание-

1963”  

с. Просторно 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

2.15 - Баба Марта, Великден, Хъдрелез 

/Гергьовден/, Байрам; 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство  

2.16 -Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта,  

Коледа. Организиране на традиционен 

празник – възстановка на Бабинден.  

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

 

Собствени 

средства 

2.17 -Бабинден, Трифон Зарезан, Гергьовден / 

Хъдрелез. Лазаруване в селото. 

НЧ „Пробуда-

1919г.” с. 

Раковски 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

 

Собствени 

средства 

2.18 -Бабинден, Великден. Организиране на 

съвместна инициатива с ОУ „Елин Пелин” 

по случай Великден – презентация за 

празника, конкурс за боядисани яйца, 

кулинарна изложба. 

НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г 

 

Собствени 

средства 

2.19 -Възстановка на обичаите, свързани с 

Лазаровден, Пеперуда, Герман, Коледа; 

 

НЧ „Просвета-

1895 г.”  

с. Топчии 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

 

Собствени 

средства 
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2.20 -Бабинден, Великден; НЧ „Нов живот-

1909г.”  

с. Ушинци 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

2.21 -Бабинден, Лазаровден, Цветница; НЧ „Отец 

Паисий-1922”  

с. Черковна 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства 

2.22 -Сирни заговезни, Цветница.  НЧ „Развитие 

1869”  

гр. Разград, 

ТС „Калина Рада“ 

Съобразно 

традиционен 

празничен  

календар 

2018г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

2.23 Организиране на тържества по случай Деня 

на християнското семейство.  

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Напредък – 

1895”с.Дряновец

НЧ „Слънчев лъч 

– 1902”  

с. Островче 

 

21 ноември 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

2.24 Организиране на проучвателска и 

събирателска дейност.  

Продължаване дейностите по програма на 

ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища”, 

насочена към съхраняване на 

нематериалното културно наследство. 

Подготовка на проекти и участие в етап 

2018 г. 

РЕКИЦ 

„Читалища”, 

НЧ „Напредък 

1901”  

гр. Разград, 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Просвета -

1985” с. Топчии, 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства, 

програма 

„Живи 

човешки 

съкровища”, 

Министерство 

на културата 

2.25 

 

 

Дейности, насочени към съхраняване и 

популяризиране на фолклорните традиции 

на различните етноси и етнографски групи 

чрез читалищните художествени 

колективи: 

 

Читалища  

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

2.26 -Ансамбъл за изворен фолклор „Капанска 

китка”; 

- Ансамбъл за автентичен фолклор 

„Капанци”;  

- Детска танцова школа „Слънчеви ритми”; 

- Детска певческа група „Капчици”; 

- Танцова школа „Капанска магия”; 

 

 

 

 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 
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2.27 - Смесена фолклорна група „Капанка”,  

- Мъжка фолклорна група; 

 

НЧ „Напредък – 

1895” с. Дряновец  

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

НФ „Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства 

от допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 
2.28 - Ансамбъл за изворен фолклор „Капанка”; 

- Група за градски фолклор „Бели ружи”; 

 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

НФ „Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства 

от допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 
2.29 - Фолклорна певческа група „Здравец”;  

 

НЧ „Слънчев лъч 

– 1902” 

с.Островче 

 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 

 
2.30 -Състав за изворен фолклор;  НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище 

 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 
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2.31 -Певческа група „Хризантеми”; НЧ „Съзнание – 

1963”  

с. Просторно 

 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, 

средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 
2.32 - Група за изворен фолклор;  

- Група за градски фолклор; 

- Танцов състав „Топчийски искри”; 

 

НЧ „Просвета -

1985” с.Топчии 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 

 
2.33 - Група за изворни песни – турски 

фолклор;  

 

НЧ „Извор – 1936 

г.” 

с. Липник 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 

 
2.34 - Детска танцова студия „Капанче”; 

- Средношколска танцова формация; 

- Колектив за изворен фолклор; 

- Танцов ансамбъл „Разград”; 

- Битов оркестър; 

- Танцов клуб; 

- Детски школи за народни танци и 

инструменти; 

 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, такси, 

спонсорство 
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2.35 - Танцов клуб „Абритус”; 

- Детска вокална група; 

- Детска танцова група; 

НЧ „Бузлуджа 

2010” гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, такси, 

спонсорство, 

дарения, 

концертна 

дейност 
2.36 - Детска вокална група „Въртележка”; 

- Танцово студио „Калина Рада”; 

- Фолклорен танцов ансамбъл „Елбетица”; 

- Група за градски фолклор „Блян“; 

- Ансамбъл за турски фолклор „Разградски 

хубавелки”; 

- Школа за народни инструменти; 

 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на НФ 

„Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства от 

допълваща 

целева 

субсидия, такси, 

спонсорство, 

приходи от 

участия 
2.37 - Вокална група; НЧ „Просвета – 

1871”  

с. Благоево 

 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

НФ „Култура”, 

програми за 

развитие на 

любителско 

творчество на 

МК, средства 

от допълваща 

целева 

субсидия, 

спонсорство 
2.38 Дейности, насочени към разширяване 

състава на колективите и привличане на 

нови самодейци – открити уроци, 

гостувания, посещения в учебни заведения 

и др. 

Читалища община 

Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.39 Занимания по български народни танци в 

детските градини в гр. Разград.  

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 
2.40 Провеждане на открити уроци на битов 

оркестър пред деца от ДГ и ученици. 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства 
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2.41 Осъществяване на културен обмен между 

читалищните колективи. Партньорство при 

провеждане на съвместни мероприятия и 

чествания. Организиране на творчески 

срещи, разменни гостувания, създаване на 

творчески контакти между колективите. 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово и 

НЧ „Напредък-

1895”  

с. Дряновец,  

НЧ „Нов живот-

1909г.” с.Ушинци 

и НЧ 

„Самообразова- 

ние -1894”  

с. Побит камък, 

НЧ „Просвета-

1895 г.”  

с. Топчии и НЧ „ 

Съзнание-1963” с. 

Просторно  

Текущ  Собствени 

средства, 

спонсорство 

2.42 Обогатяване репертоара и повишаване 

нивото на художествените колективи на 

територията на Община Разград чрез 

привличане на професионалисти 

хореографи, музиканти, консултации с 

етнографи и др. 

Читалища община 

Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.43 Организиране на творчески лагери за 

колективите към читалището. 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 
2.44 Обогатяване на сценичен гардероб, 

реквизит и др. 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

допълваща 

целева 

субсидия 

 
2.45 Събиране на снимков и видео материал и 

подготовка на филм за дейността на 

фолклорните формации към читалището. 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

спонсори 
2.46 Създаване на школа за народни танци. НЧ „Пробуда-

1919г.”  

с. Раковски 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

спонсори 
2.47 Концертна дейност на художествените 

формации. 

Читалища община 

Разград 

Текущ Собствени 

средства 
2.48 Участие на читалищните формации в 

събития от културния календар на Община 

Разград: 

Читалища община 

Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.49 -Общоградски празници Сирни заговезни, 

Цветница, Великден; 

НЧ „Развитие 

1869”  

гр. Разград, 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Съобразно 

културен 

календар 

 

Собствени 

средства 

 

2.50 -Майски празници на културата; Читалища община 

Разград 

съобразно 

културен 

календар 

 

Собствени 

средства,  

Община 

Разград 
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2.51 - Национален фестивал „Един ден в 

Лудогорието”;  

Организатор: 

Съюз на 

инвалидите 

Участници: 

Читалища община 

Разград 

м. юни 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

2.52 -Общински преглед на руската песен и 

танц; 

Организатори: 

Община Разград, 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

м. май  

2018 г. 

Община 

Разград, 

собствени 

средства 
2.53 -VIII Капански събор; Организатор: 

Община Разград 

Участници: 

Читалища община 

Разград 

 м. юни 2018 

г. 

Община 

Разград, 

собствени 

средства  

2.54 - Панаир на киселото мляко и Фестивал на 

народните традиции и художествени 

занаяти; 

Организатор: 

Община Разград 

Участници: 

Читалища община 

Разград 

23- 25 юли  

2018 г. 

Община 

Разград, 

собствени 

средства 

2.55 -Коледни и новогодишни празници на 

община Разград. 

Организатор: 

Община Разград 

 

декември 

2018 г.  

Община 

Разград, 

собствени 

средства 
2.56 Популяризиране на традиционните 

ценности и култура на различните етноси и 

етнографски групи чрез участие на 

художествените формации в регионални, 

национални събори, фестивали, прегледи 

на любителското творчество, конкурси и 

др. Участия във международни фестивали 

в чужбина: 

Читалища община 

Разград 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 2018 

г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство, 

дарения 

2.57 -Участие на вокалната група в Национален 

етап на конкурс „Букет”, Общински 

фолклорен събор „Тюлбето” 2018  

с. Сейдол, Национален фолклорен събор 

„И си носим песента” с. Горно Новково, 

Традиционен събор Юндола 2018; 

 

НЧ „Просвета-

1871” 

с. Благоево 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 2018 

г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

2.58 -Участие на Фолклорна певческа група 

„Здравец” в Национален събор на 

читалищата гр. Бяла и в Международен 

фестивал в гр. Охрид, Македония; 

 

НЧ „Слънчев лъч 

– 1902”  

с. Островче 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 2018 

г. и дата на 

междуна-

родното 

събитие 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

2.59 -Участие на Певческа група „Хризантеми” 

в Международен фолклорен фестивал 

„Песни и танци без граници” гр. 

Свиленград, Събор „Богородична стъпка” 

Старозагорски минерални бани, Капански 

събор „Здрав корен – жив дух” с. Садина; 

 

НЧ „Съзнание – 

1963”  

с. Просторно 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 2018 

г. 

Собствени  

Средства, 

спонсорство 
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2.60 -Участие на формациите към читалището в 

Х Национален читалищен събор гр. Бяла; 

 

НЧ „Просвета -

1985” с. Топчии 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 

2018г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

2.61 Участие на Танцов клуб „Абитус” във 

фестивал  „Русчуклийска среща” гр. Русе и 

Национален фолклорен фестивал 

„Тракийска броеница” гр. Пазарджик; 

НЧ „Бузлуджа 

2010” гр. Разград 

Съобразно 

Национален 

културен 

календар 

2018г. 

Собствени 

средства, 

такси участие 

 

2.62 Участие на Средношколска танцова 

формация и Фолклорен танцов ансамбъл  

„Разград” в Международен фолклорен 

фестивал в Румъния; 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

м. юли 

 2018 г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство, 

такси участие 

2.63 Участие на Детска танцова студия 

„Капанче” в Международен фолклорен 

фестивал в гр.Скопие, Македония; 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

м. юли  

2018 г. 

Собствени 

средства, 

такси участие 

2.64 -Участие в международни фестивали в 

чужбина. 

НЧ „Бузлуджа 

2010” гр. Разград,  

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства, 

такси участие, 

дарения, 

спонсорство 
2.65 Дейности, насочени към съхраняване на 

традиционната култура чрез издирване, 

възстановяване на традиционни занаяти, 

изработване на предмети от бита и др. 

 

Читалища община 

Разград 

Текущ Собствени 

средства 

2.66 Текуща дейност в клубове, кръжоци и 

ателиета за приложно изкуство, 

съхраняващи традиционни дейности – 

изработване на камилчени китки, 

бродиране, изработване на капански 

шевици, предмети на бита, накити и др. 

НЧ „Напредък 

1901” 

гр. Разград,  

НЧ „Просвета -

1985г.” 

с. Топчии, 

НЧ „Съгласие 

1891”с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

НФ „Култура” 

и 

Министерство 

на културата, 

други 

финансиращи 

програми 
2.67 Обогатяване дейността на клубовете по 

приложно изкуство „Капанско цвете” и 

„Седянка се кладе”. Организиране на лятна 

творческа работилница за деца с цел 

повишаване способностите им. Работа с 

природни материали, изработване на 

капански китки и шевици, разучаване на 

различни техники от изобразителното 

изкуство.  

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

Текущ  Собствени 

средства, 

дарения, 

финансиращи 

програми 

 

2.68 Развиване и обогатяване дейността на 

кръжока по приложно и изобразително 

изкуство. Организиране на изложби и 

участие в инициативи на други 

организации. 

 

НЧ „Св.Св. Кирил 

и Методий -

1929г.” с. 

Ясеновец 

Текущ  Собствени 

средства 
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2.69 Организиране на детска работилница за 

изработване на мартеници. Конкурс за най  

– красива мартеница. 

НЧ „Св.Св. Кирил 

и Методий -

1929г.” 

с. Ясеновец, 

НЧ „Напредък 

1901”  

гр. Разград,  

НЧ „Делиорман 

2014” 

гр. Разград, 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Съзнание –

Недоклан 1927” 

с. Недоклан, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград, 

НЧ „Пробуда-

1919г.” 

с.Раковски,  

НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец 

 

 

м.март 2018 

г. 

Собствени 

средства 

2.70 Организиране на творчески работилници и 

изучаване на техники за боядисване и 

украса на великденски яйца, козунаци, 

изработване и украсяване на сурвакници, 

изработване на новогодишни украси, 

картички и др. Запознаване с традициите и 

организиране на изложби и конкурси с 

изработените предмети. 

 

НЧ „Напредък 

1901”гр. Разград, 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ„Слънчев лъч 

1902”с.Островче 

НЧ „Съзнание –

Недоклан 1927” 

с. Недоклан, 

НЧ „Св.Св. Кирил 

и  

Методий-1929г.”  

с. Ясеновец, 

НЧ„Пробуда1947” 

с. Стражец, 

НЧ „Нов живот – 

1909г.”  

с. Ушинци 

 

 

 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

2.71 Създаване на детско творческо ателие за 

приложно изкуство. 

 

 

НЧ 

„Просвещение-

1911” с. Дянково 

 

 

 

 

 

 

Текущ 

 

Собствени 

средства 
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3. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

3.1 Тържествено честване по повод 140 години 

от освобождението на село Гецово.  

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

Кметство с. 

Гецово 

 

27 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.2 Тържествено честване по повод 140 години 

от освобождението на село Осенец.  

НЧ „Съгласие  

1891” с. Осенец 

 

27 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.3 Тържествено честване по повод 140 години 

от освобождението на село Побит камък. 

 

НЧ 

„Самообразова- 

ние 1894” 

с. Побит камък, 

Кметство с. 

Побит камък 

 

31 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.4 Тържествено честване по повод 140 години 

от освобождението на село Топчии. 

 

НЧ „Просвета – 

1895г.”  

с. Топчии, 

Кметство с. 

Топчии 

 

31 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.5 Честване на 11 години от основаването на 

Танцов клуб „Абритус” .  

 

НЧ „Бузлуджа 

2010” гр. Разград 

 

20 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.6 Подготовка на програма и участие на 

Детска танцова студия „Капанче” и Група 

за изворен фолклор в общоградско 

тържество по случай Деня на родилната 

помощ.  

Организатор: 

Федерация на 

жените 

Участници: 

колективи от НЧ 

„Напредък 1901” 

гр. Разград 

 

19 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.7 Възпроизвеждане на традициите, свързани 

с Бабинден. Организиране на тържество в 

читалището. 

НЧ „Напредък 

1901” 

гр. Разград 

19 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

 
3.8 Организиране на изложба на Нуркан Нуф, 

посветена на 140 години от 

Освобождението на Разград. 

НЧ „Делиорман 

2014” 

гр. Разград 

25 януари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 
3.9 Организиране на общоселско тържество 

„Лей се вино – играй сърце капанско”. 

НЧ „Просвета-

1895 г.”  

с. Топчии 

 

м. февруари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.10 Организиране и провеждане на концерт 

„Виното на любовта” на МШ „Илия 

Бърнев” и МТФ „Импулс”. 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

14 февруари 

2018 г. 

Собствени 

средства 
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3.11 Организиране на конкурс за най – добро 

любовно послание. 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

14 февруари 

2018 г. 

Собствени 

средства,  

спонсорство 

 
3.12 Инициативи, посветени на международния 

ден на майчиния език.  

НЧ „Делиорман 

2014”  

гр. Разград, 

НЧ „Пробуда – 

1919 г”  

с. Раковски, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

 

м.февруари 

2018 г. 

Собствени 

средства,  

спонсорство 

3.13 Организиране на общоградски празници и 

възпроизвеждане на традициите, свързани 

с Трифон Зарезан и Сирни Заговезни. 

 

НЧ „Напредък 

1901”гр. Разград 

18 февруари 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.14 Организиране на тържества, посветени на 1 

март – Ден на любителското творчество. 

  

Читалища 

Община Разград 

01 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.15 Организиране на тържество за 

мартеницата. 

НЧ „Просвета-

1895 г.”  

с. Топчии, 

ДГ „Гълъбче” 

 

01 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.16 Организиране на тържествени чествания, 

посветени на 140 години от 

Освобождението на България.  

Читалища 

община Разград, 

Кметства, 

Училища 

 

03 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.17 Организация и реализиране на местно ниво 

на инициатива „Общобългарско хоро” по 

случай 140 години от Освобождението на 

България. 

 

НЧ „Бузлуджа 

2010”  

гр. Разград, 

танцови клубове 

и школи към 

читалищата 

 

03 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.18 Участие на формациите на читалището в 

честванията, посветени на 140 години от  

Освобождението на България. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

03 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.19 Тържествено честване, поднасяне на венци 

и цветя на паметника в м. „Бараката” по 

повод 140 години от Освобождението на 

България. 

НЧ 

„Самообразова- 

ние 1894” 

с. Побит камък 

 

03 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.20 Организиране на поход, посветен на 3 март 

– 140 години от Освобождението на 

България. 

НЧ „Просвета-

1884г.” 

с. Балкански 

 

03 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.21 Тържествено честване на 140 години от   

Освобождението на България. 

Полагане на цветя на войнишкия паметник 

в селото. 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

 

03 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 
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3.22 Тържествено честване на 140 години от   

Освобождението на България.  

Полагане на цветя и тържествена заря. 

 

НЧ „Съгласие  

1891” с. Осенец 

 

03 март 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.23 Организиране на тържества, посветени на 

Международния ден на жената. 

Читалища 

община Разград 

в партньорство с 

учебни 

заведения  

 

м. март  

2018 г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

3.24 Концертна програма „Поздрав за мама”с 

участие на формациите към читалището  

по случай Международния ден на жената. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

8 март 

2018 г. 

Собствени 

средства  

3.25 Премиерно представяне на камерната 

постановка „Клопката” на МТФ „Импулс” 

за Международния ден на театъра. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

27 март 

2018 г. 

Собствени 

средства  

3.26 Концерт „Музиката на цветята” на МШ 

„Илия Бърнев”. 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

м. март 

2018 г. 

Собствени 

средства  

3.27 

 
Честване на Международен Ден на земята. 

 

 

НЧ „Пробуда 

1947” с.Стражец 

22 април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.28 Организиране на игри и викторина на тема: 

„Познавате ли природата на ЕС” във 

връзка с Международния ден на земята. 

 

НЧ „Напредък 

1901”гр. Разград 

22 април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.29 Организиране на конкурс за рисунка по 

случай Международния ден на Земята. 

 

 

НЧ „Наука 1929” 

с.Радинград  

22 април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.30 Отбелязване на Европейския ден за 

солидарност между поколенията съвместно 

с Дома за стари хора и Дневен център за 

възрастни хора с увреждания. 

 

 НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

27 април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.31 „Цветница на площада” – организиране на 

общоградско тържество. 

НЧ „Развитие 

1869”  

гр. Разград, 

ТС „Калина 

Рада“ 

 

01 април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.32 Продукция на детските танцови школи към 

читалището. 

НЧ „Напредък 

1901” гр.Разград 

м.април  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.33 Тържествено честване на Ден на 

храбростта. Полагане на цветя на 

паметната плоча на загиналите островчани 

във войните. 

НЧ „Слънчев 

лъч – 1902” 

 с. Островче, 

Кметство с. 

Островче 

06 май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.34 Организиране на общоселско тържество – 

Гергьовденско хоро.  

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

Кметство с. 

Гецово 

6 май  

2018 г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство  
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3.35 Концерт на МШ „Илия Бърнев”, Балетна 

школа и МТФ” Импулс”, посветен на 9 май 

- Ден на Европа. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

9 май 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.36 Организиране на събития, посветени на 

Деня на Европа. 

Читалища 

община Разград,  

НЧ „Пробуда 

1947”  

с. Стражец, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

 

м. май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.37 Празнично тържество по случай 11 май – 

професионален празник на библиотекаря. 

Запознаване на учащите с професията 

„библиотекар”. 

 

НЧ „Пробуда 

1947” с.Стражец 

11 май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.38 Организиране и провеждане на Девети 

национален фестивал на клубовете и 

школите, изучаващи български народни 

хора „Капанска китка». 

НЧ „Бузлуджа 

2010”  

 гр. Разград 

19 май  

2018 г. 

Собствени 

средства, 

такси участие, 

Община Разград, 

спонсорство 

 
3.39 Организиране на тържествени чествания, 

посветени на 24 май - Ден на българската 

просвета и култура и славянската 

писменост. 

 

Читалища 

община Разград 

24 май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.40 Концертна програма на формациите към 

НЧ „Развитие 1869“, посветена на 24 май - 

Ден на българската просвета и култура и 

славянската писменост. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

22 май 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.41 Участие на читалищните формации в 

общоградски тържества, посветени на 24 

май - Ден на българската просвета и 

култура и славянската писменост. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

 

24 май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.42 Тържествено честване по случай 135 

години от основаване на НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово. 

 

Тържествено честване на патронния 

празник на НЧ „Просвета-1895 г.”  

с. Топчии. 

 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

 

 

НЧ „Просвета-

1895 г.”  

с. Топчии. 

 

24 май 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.43 Организиране на инициативи, посветени на 

Българско председателство на Съвета на 

ЕС. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища“  

гр. Разград, 

Читалища 

община Разград 

 

Текущ  Собствени 

средства 
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3.44 Провеждане на беседа с учениците от ОУ 

„Отец Паисий” на тема: „Европа в нас”. 

НЧ 

„Просвещение-

1911” с.Дянково, 

 ОУ „Отец 

Паисий”  

с. Дянково 

 

м. май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.45 Организиране на дискусия „Европа в 

Лудогорието”. 

НЧ „Св.Св. 

Кирил и  

Методий -

1929г.”  

с. Ясеновец 

м. май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.46 Организиране на информационни събития 

и дебат с учениците на тема „България в 

ЕС. Значение на Българско 

председателство на Съвета на ЕС.” 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

м. май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.47 Организиране на инициатива, посветена на  

Българско председателство на Съвета на 

ЕС. Същност и значение. 

 

НЧ „Пробуда-

1919г.”  

с. Раковски 

м. май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.48 Организиране на беседа с членове на 

читалището за Българско председателство 

на Съвета на ЕС. 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец,  

НЧ „Слънчев 

лъч – 1902”  

с. Островче 

 

м. май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.49 Конкурс за презентация „Моята Европа”. НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец 

 

м. май  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.50 Премиерно представяне на постановката 

„Вражалец“ на МТФ „Импулс“. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

м. май 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.51 Солов зрелостен концерт на Деана 

Гергинова от МШ „Илия Бърнев“. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

м. май 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.52 Организиране на мероприятия, свързани с 

похода „По стъпките на четата на Таньо 

войвода”. Съвместни дейности с ТД 

„Буйна гора”. 

 

НЧ „Просвета 

1884” 

 с. Балкански,  

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък, 

НЧ „Просвета – 

1895г.”  

с. Топчии 

 

м. май   

 2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.53 Организиране на детски утра, тържества, 

конкурси и др., посветени на 1 юни – 

Международен ден на детето. 

 

Читалища 

община Разград 

съвместно с 

образователни 

институции и 

кметства 

 

01 юни 

2018 г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 
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3.54 Организиране на детско тържество под 

надслов „Палави усмивки”. 

НЧ „Делиорман 

2014 г.”  

гр. Разград 

 

01 юни 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.55 Организиране на Детски карнавал „Моят 

приказен герой” и конкурс за рисунка на 

асфалт.  

 

НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец 

01 юни 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.56 Организиране на конкурс за рисунка на 

асфалт и спортни игри по случай 1 юни – 

Ден на детето. 

 

НЧ „Просвета 

1919”  

с. Пороище 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

3.57 Организиране Празник на тиквата. НЧ „Просвета-

1919г.”  

с. Пороище 

 

м.юни  

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.58 Организиране на здравна беседа за 

лечебните свойства на билките. 

 

НЧ Наука 1929 

Радинград  

м.юни 

2018 г. 

Собствени 

средства 

3.59 „Безопасно лято” – организиране на 

традиционна кампания, посветена на 

правата на децата. 

 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

м.юли 

 2018 г. 

Собствени 

средства 

3.60 Организиране на тържество в памет на 

К.Беленски и 76 години от разстрела му.  

НЧ „Слънчев 

лъч – 1902” 

с. Островче 

 

м.юли 

 2018 г. 

Собствени 

средства 

3.61 Организиране на чествания, посветени на 

Съединението и Независимостта на 

България. 

 

Читалища 

община Разград 

м. 

септември  

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.62 Участие на ТК „Абритус” в Традиционен 

есенен панаир. 

НЧ „Бузлуджа 

2010” гр. Разград 

м.септември  

2018 г. 

 

Собствени 

средства 

 
3.63 Организиране на конкурс за рисунка 

„Моята България”. 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

м.септември  

2018 г. 

 

Собствени 

средства 

 
3.64 Организиране и провеждане на VІІ Есенен 

карнавал на плодородието. 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец 

м. октомври  

2018 г. 

 

Собствени 

средства 

 

 
3.65 Организиране на чествания за 1 октомври – 

Международен ден на възрастните хора. 

 

НЧ „Слънчев 

лъч – 1902”  

с. Островче 

 

м.октомври  

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.66 Организиране на детски тържества за 

Хелоуин.  

 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград, 

НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец 

 

31 октомври 

2018 г. 

Собствени 

средства 
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3.67 Тържествено честване на 1 ноември – Ден 

на народните будители. 

Читалища 

община Разград 

съвместно с 

образователни 

институции 

 

м. ноември 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

3.68 Коледни и новогодишни празници в 

населените места на Община Разград. 

Читалища 

община Разград 

м. декември 

2018 г. 

Собствени 

средства, 

спонсорство 

 
3.69 Традиционен коледен концерт на 

колективите на читалището. 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

м. декември  

2018 г. 

 

Собствени 

средства 

3.70 Участие на духов оркестър в общоградски 

тържества и чествания. 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

3.71 Честване на селищен празник.  

 

Читалища 

община Разград, 

Кметства на 

населени места 

 

Текущ Собствени 

средства, 

спонсорство 

3.72 Концертни изяви на възпитаници на ДМШ  

„Илия Бърнев”. Участия в празнични 

чествания и тържества на ДГ, училища, 

Федерация на жените гр. Разград и др. 

 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

Текущ  Собствени 

средства, 

спонсорство  

3.73 Организиране на театрални, оперни, 

балетни спектакли, концерти, 

кинопрожекции и др. 

НЧ „Развитие 

1869” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

 
3.74 Развиване и обогатяване дейността на 

детските театрални формации и 

артистични студия. 

 

НЧ „Напредък -

1895”  

с. Дряновец, 

НЧ „Съзнание 

1891” с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата, 

програми на други 

организации 

 
3.75 Организиране на уъркшоп по български 

народни хора, денс фитнес и латино танци. 

НЧ „Напредък 

1901”  

гр. Разград в 

партньорство 

със  

СУ „Хр. Ботев” 

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 

3.76 Организиране на празници, рецитали, 

тематични вечери, дискусии, конкурси, 

изложби, викторини, прожекции и др. 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата, 

спонсорство 
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3.77 Търсене и предоставяне на информация и 

услуги, свързани с реализация на 

личността, професионално ориентиране, 

повишаване информираността и 

компетентността на гражданите и др.  

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

финансиращи 

програми на други 

организации 

 
3.78 Организиране на видеопрожекции,  

подготовка на презентации по актуални 

теми.  

 

НЧ „Пробуда – 

1919 г”  

с. Раковски 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

3.79 Осигуряване на подкрепа на талантливи 

деца и младежи, осъществяване на местни 

творчески проекти и инициативи със 

заинтересованите институции за подкрепа 

на личностното развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

финансиращи 

програми, 

спонсорство 

 

4. КРАЕВЕДЧЕСКА ДЕЙНОСТ.  

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

4.1 

 
Разширяване на краеведческата работа и 

обогатяване на базата данни на 

читалищата, свързана с историята на 

населените места, бит, поминък на 

населението, истории на фамилиите и др. 

Описване на музикалния и танцов 

фолклор, обичаи, предания, събиране на 

предмети от традиционния бит,снимки и 

други подобни занимания. 

 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

средства по 

програми на МК и 

други 

финансиращи 

организации 

4.2 Поддържане и обогатяване на  

съществуващите етнографски сбирки. 

 

НЧ „Просвета 

1884г.” 

с.Балкански,  

НЧ „Просвета-

1895г.” 

с.Топчии, 

НЧ „Съгласие 

1891”с. Осенец, 

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък, 

НЧ „Наука 1929” 

 с. Радинград 

 

Текущ Собствени 

средства, 

средства по 

програми на МК и 

други 

финансиращи 

организации 
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4.3 Организиране на родови срещи. НЧ „Съгласие 

1891”с. Осенец 

 

Текущ Собствени 

средства 

 
4.4 Търсене на възможности за 

популяризиране на Етнографски капански 

комплекс. Разработване на туристически 

анимации, отпечатване на рекламни 

материали и др. 

 

НЧ Просвета – 

1895 г.”  

с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства, 

Община Разград, 

програми на МК и 

НФ „Култура”  

4.5 Разработване на туристически пакети. 

Провеждане на рекламно – информационна 

кампания за популяризиране на 

Етнографски комплекс с. Побит камък. 

 

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

 с. Побит камък 

Текущ Собствени 

средства, 

Община Разград, 

програми на МК и 

НФ „Култура”  

 
 

5.СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ. ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ 

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

5.1 Организиране и продължаване на 

дейността на младежки клубове по 

интереси. 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово, 

НЧ „Съзнание – 

Недоклан 1927” 

с. Недоклан, 

НЧ „Пробуда 

1947”  

с. Стражец, 

НЧ „Светлина 

1928”  

с. Мортагоново 

 

Текущ 

 

Собствени 

средства 

 

5.2 Организиране на спортни мероприятия с 

цел подобряване физическото здраве и 

оползотворяване на свободното време на 

подрастващите. 

 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

5.3 Организиране на мероприятия, посветени 

на Европейска седмица на спорта, Ден на 

туриста и др. Организиране на футболни 

турнири.  

 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

 

Текущ Собствени 

средства 

5.4 Организиране на походи, футболен и 

волейболен турнир по случай селищния 

празник.  

 

НЧ „Извор – 

1936г.”  

с. Липник 

Текущ Собствени 

средства 

 

5.5 Провеждане на спортни състезания с 

младежите от селото. 

 

НЧ „Съзнание – 

Недоклан 1927”  

с. Недоклан 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

5.6 Организиране на традиционен поход до м. 

„Бараката”, посветен на годишнина от 

обесването на В. Левски.  

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

 с. Побит камък 

Текущ Собствени 

средства 
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5.7 Организиране на турнири по тенис на маса, 

футбол и волейбол. 

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894”  

с. Побит камък 

 

м.август 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

5.8 Организиране на спортни състезания, 

излети и пикници. Организиране на турнир 

по шахмат по случай Международния ден 

на шахмата. Състезание с велосипеди по 

случай Международния ден на велосипеда. 

 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

Текущ Собствени 

средства 

 

5.9 Организиране на походи до местността 

„Момина билянка” по случай Първа пролет 

и до м. „Аркаладжата” по случай 3 март. 

НЧ „Напредък-

1895” с. 

Дряновец 

Текущ Собствени 

средства 

 
5.10 Организиране на спортно състезание по 

случай 1 юни – Международен ден на 

детето. Турнири по тенис на маса и 

футбол.  

НЧ „Прозрение 

1927”  

с. Киченица 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

5.11 Организиране на походи и спортни 

състезания с деца и младежи от селото. 

 

НЧ „Просвета – 

1871”  

с. Благоево 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

5.12 Организиране на спортни турнири по 

футбол, волейбол, тенис на маса, 

колоездене. 

 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” 

 с. Раковски 

Текущ Собствени 

средства 

 

5.13 Организиране на екологични инициативи 

за хигиенизиране на обществените 

пространства в селото. Организиране и 

провеждане на кампания за почистване 

паметниците и паметните плочи на 

територията на селото. 

 

НЧ 

„Просвещение 

1911г.” 

с. Дянково 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

5.14 

 
Организиране на пролетно хигиенизиране 

в селото. 

НЧ „Извор-

1936г” 

с. Липник 

 

м.април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

5.15 Провеждане на кампания по хигиенизиране 

под ръководството на читалището. 

НЧ „Пробуда – 

1919г.” 

 с. Раковски 

 

м.април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

 

 

6. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

6.1 Реализиране на инициативи със социална 

насоченост с цел социална и културна 

интеграция на различни социални 

общности, включително такива в риск, 

неравностойно положение, етнически 

групи и др. 

 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 
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6.2 Организиране на инициативи за оказване 

помощ на възрастни хора и деца в 

неравностойно положение. 

 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

 

Текущ Собствени 

средства 

6.3 Работа с възрастни хора в неравностойно 

положение, оказване на помощ и 

обслужване на възрастни и безпомощни 

хора. Организиране на дарителски 

кампании. 

 

НЧ „Просвета-

1871”  

с. Благоево 

Текущ Собствени 

средства 

 

6.4 Интегриране на деца от социално слаби 

семейства чрез привличането им към 

мероприятия на читалището с цел 

превенция на отпадането им от училище. 

 

НЧ ”Просвеще - 

ние 1911” 

с. Дянково 

Текущ Собствени 

средства 

 

6.5 Съвместни инициативи на читалището с 

Дневен център за възрастни хора с 

увреждания, Домашен социален патронаж, 

Комплекс за настаняване от семеен тип на 

деца и младежи с увреждания и др. 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 

6.6 Посещение на ЦНСТ с. Хърсово по случай 

Европейски ден за солидарност между 

поколенията. 

НЧ „Слънчев 

лъч – 1902”  

с. Островче 

 

29 април 

2018 г. 

Собствени 

средства 

6.7 Организиране на дарителски кампании за 

социално слаби деца и разнос на книги за 

трудноподвижни хора. Социална кампания 

„Включи се днес” – в помощ на семейства 

в нужда. 

 

НЧ „Пробуда 

1947”  

с. Стражец 

Текущ Собствени 

средства 

6.8 Конкурс за изработване на картичка „Да 

зарадвам любим възрастен човек с 

картичка, изработена от мен”. 

 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград 

Текущ Собствени 

средства 

6.9 Дейности, насочени към социализиране на 

потребителите от Комплекс за социални 

услуги за възрастни хора с увреждания с. 

Просторно и приобщаването им към 

дейностите на читалището. Организиране 

на съвместни мероприятия –  подготовка и 

провеждане на общи инициативи, свързани 

с традиционни празници, боядисване на 

яйца и др. 

НЧ „Съзнание – 

1863”  

с. Просторно 

Текущ Собствени 

средства 

6.10 Съвместни дейности с Център за 

специална образователна подкрепа  

„Христо Ботев” с. Осенец и Комплекс за 

настаняване от семеен тип на деца и 

младежи с увреждания гр. Разград. 

НЧ „Съгласие 

1891” с. Осенец 

Текущ Собствени 

средства 

6.11 Организиране на честване съвместно с 

Пенсионерски клуб по случай 

Международен ден на възрастните хора.  

НЧ 

„Самообразова- 

ние -1894”  

с. Побит камък 

 

м.октомври 

2018 г. 

Собствени 

средства 
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6.12 Библиотечно обслужване по домовете на 

нуждаещи се възрастни хора в 

неравностойно положение. Разнос на книги 

и периодични печатни издания. 

НЧ „ Просвета-

1871”с. 

Благоево, 

НЧ „Прозрение 

1927”с.Киченица 

НЧ „Просвета 

1884” 

с.Балкански, 

НЧ „Извор 1936” 

с. Липник, 

НЧ „Наука 1929” 

с. Радинград, 

НЧ „Нов живот 

1909” с. Ушинци 

Текущ Собствени 

средства 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ. 
МОДЕРНИЗИРАНЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

 
№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

7.1 Редовно провеждане на годишни отчетни и 

отчетно – изборни събрания и заседания на 

читалищните настоятелства.  

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 
7.2 Навременно извършване на 

пререгистрации на читалищата в ОС 

Разград. 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 
7.3 Оказване на текуща методическа и 

експертно - консултантска помощ с цел 

институционално укрепване на читалищата 

от община Разград. 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.4 Подпомагане на читалищата по отношение 

ежегодното актуализиране на база данни в 

Регистър на народните читалища. 

Организиране на обучения относно 

работата в Регистъра - попълване на 

информационни карти, подготовка на 

съпътстваща документация. 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.5 Актуализиране на базата данни в 

служебната част на Регистър на народните 

читалища – контактна информация, 

генериране на имейли и др.  

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.6 

 
Подпомагане на читалищата по отношение 

ежегодното актуализиране на база данни в 

Регистър на обществените библиотеки.  

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 
7.7 Разработване на експертни становища по 

състоянието и проблемите на читалищата, 

предоставяни на Министерство на 

културата, областна и общински 

администрации. Подготовка на анализ за 

дейността на читалищата от област Разград  

и представянето му в Министерство на 

културата и на Областен управител. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”   

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 
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7.8 Организиране на обучителни дейности за 

повишаване квалификацията на 

читалищните служители 

/обучителни семинари, кръгли маси, 

курсове, практикуми, работни срещи/. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища” 

гр. Разград 

 

Текущ Собствени 

средства, 

Министерство на 

културата 

 

7.9 Подпомагане взаимодействието на 

читалищата с институции и организации – 

подготовка на становища, докладни, 

документи за Окръжен съд Разград, 

Министерство на културата и др.  

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.10 Оказване на логистична подкрепа при 

подготовка и участие на колективите в 

национални и международни културни 

събития – търсене и предлагане на 

информация, осъществяване на контакти, 

водене на кореспонденция и др. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.11 Подпомагане на читалищата при 

разработване и участие в проекти и 

програми. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.12 Дейности по реализиране на проект  на 

Община Разград „Българското 

председателство на Европейския съюз, 

Годината на културното наследство и 

приносът на Разград за европейското 

многообразие”, финансиран по грантова 

схема „Подкрепа на инициативи на 

общините, свързани с регионалното 

измерение на Българското председателство 

на Съвета на ЕС” на НСОРБ.  

Организиране и провеждане на 

информационни събития в читалищата на 

община Разград.  

Организиране и провеждане на кръгла маса 

за културното наследство на Разград. 

 

Община Разград, 

в партньорство с 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Януари – 

юни 2018 г. 

Средства по 

проект 

7.13 Логистика и координация по изпълнение 

на дейностите за реализиране на програма 

на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища” 

2018 - Регионален етап. Разработване на 

проектни предложения.   

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.14 Активно включване в обявени от МК сесии 

за подкрепа на любителското творчество, 

подпомагане на библиотечното дело, 

технологичното обновление, ремонти и др.  

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.15 Търсене на допълнително финансиране 

чрез разработване на проекти и 

кандидатстване по програми на НФ 

„Култура” за пътувания на формациите 

към читалищата. 

 

Читалища 

община Разград 

Текущ НФ „Култура” 
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7.16 Разработване на проектни предложения за 

кандидатстване в сесии за допълваща 

субсидия на читалищата. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград, 

Читалища 

община Разград 

 

Текущ Министерство на 

културата 

7.17 Създаване на партньорства, утвърждаване 

и укрепване на връзки с местни и 

национално представени културни 

институции, учебни заведения, културни 

институти и организации от 

неправителствен сектор. 

 

Читалища 

община Разград, 

РЕКИЦ 

„Читалища”  

гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства 

 

7.18 Участие във финансиращи програми и 

търсене на допълнителни средства за 

обновяване на репертоар, реквизит, 

гардероб, закупуване и ремонт на 

инструменти на художествените 

колективи. 

 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на МК и 

НФ „Култура”  

7.19 Участие в организацията и провеждането 

на културни събития от културния 

календар на община Разград и национални 

събития – Капански събор, Панаир на 

киселото мляко и Фестивал на народните 

традиции и занаяти, събития на Федерация 

на жените гр. Разград и др. 

 

РЕКИЦ 

„Читалища”    

гр. Разград 

Текущ 

 

 

 

 

 

 

Собствени 

средства 

 

7.20 Участие в програми за финансиране за 

облагородяване на средата около 

читалището.  

НЧ 

„Самообразо-

вание 1894” 

с. Побит камък 

 

 

Текущ Собствени 

средства, 

Министерство на 

културата 

 

 

8. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – 

ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/ 

УЧАСТНИЦИ 

СРОК ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

8.1 Обновяване и модернизиране на 

материално – техническата база на 

читалищата.  

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми на 

Министерство на 

културата и други 

организации 

 
8.2 Активизиране на читалищните 

ръководства по отношение привличане на 

средства за извършване на ремонтни 

дейности, поддържане на сградите, 

закупуване на инвентар и др. 

Участие в програми и проекти. 

 

Читалища 

община Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

програми  на МК 
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8.3 Ремонт на читалнята и поставяне на 

ламинат и дограма във фоайето. 

НЧ „Просвета 

1884” 

с. Балкански 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.4 Текущи ремонтни дейности НЧ „Просвета -

1871”  

с. Благоево 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.5 Извършване на ремонт покрива на 

читалището и изграждане на отоплителна 

система. Освежаване на коридори и 

репетиционните зали. 

НЧ „Просвета 

1883” с. Гецово 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство  

 
8.6 Ремонт на покривна конструкция. Ремонт и 

боядисване на салон и битова стая. 

 

НЧ „Напредък – 

1895”  

с. Дряновец 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.7 Ремонт на салона в изпълнение на 

предписания от РЗИ. 

НЧ „Просвеще-

ние” 1911г.” 

с. Дянково 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.8 Облагородяване средата около 

читалищната сграда. 

Освежаване на читалищния салон, ремонт 

на пода и поставяне на ламинат.  

НЧ „Извор – 

1936 г.”  

с. Липник 

 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 
8.9 Извършване на ремонт на покривната 

конструкция и вътрешен ремонт на 

читалищния салон. 

НЧ „Светлина 

1928 г” – с. 

Мортагоново 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 
8.10 Текущ ремонт на читалищната база. НЧ „Съзнание – 

Недоклан1927” 

с. Недоклан 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти 
8.11 Частичен ремонт на библиотеката. НЧ „Съзнание – 

1963”  

с. Просторно 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 
8.12 Препокриване на всички постройки в 

Етнографски комплекс. Облагородяване 

средата около читалищната сграда. 

НЧ 

„Самообразова-

ние 1894”  

с. Побит камък 

 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 
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8.13 Ремонт на покрив, подмяна на водосточни 

тръби, освежаване на читалищната сграда 

и облагородяване на средата около 

читалището. 

НЧ „Просвета – 

1919”  

с. Пороище 

 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.14 Ремонт на покривна конструкция, подмяна 

на дограма, вътрешен ремонт на танцова 

зала, саниране на сградата. 

НЧ „Бузлуджа 

2010” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.15 Ремонт на помещението, отдадено за 

нуждите на читалището. Подмяна на 

дограма, закупуване на климатици и др. 

НЧ „Делиорман 

2014” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.16 Изграждане на парна инсталация за 

отопление. Подмяна на огледала в залата. 

Ремонт на тавана в библиотеката. 

 

НЧ „Напредък 

1901” гр. Разград 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.17 Извършване на текущи ремонтни дейности 

в сградата на читалището. 

НЧ „Пробуда – 

1919”  

с. Раковски 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.18 Извършване на текущи ремонтни 

дейности.  

НЧ „Пробуда 

1947” с. Стражец 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 
8.19 Извършване на ремонт на покривна 

конструкция на къщите в Етнографски 

капански комплекс. Частични СМР на 

читалищна сграда и закупуване на 

инвентар – маси и столове. 

 НЧ „Просвета-

1895г.”  

с. Топчии 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.20 Извършване на текущи ремонтни дейности 

на читалищната сграда. Спешна 

необходимост от подмяна на ел. 

инсталация. 

НЧ „Нов живот 

– 1909г.” 

с. Ушинци 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 

 
8.21 Ремонт на читалищния салон – подмяна на 

дограма, ремонт на таван, ел. инсталация, 

частично измазване на фасадата и 

вътрешно освежаване. 

 

НЧ „Отец 

Паисий 1922.”- 

с. Черковна 

Текущ Собствени 

средства, 

средства от 

проекти, 

спонсорство 
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ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Читалищата от община Разград финансират заложените в програмата дейности 

със средства от държавната субсидия, собствени приходи и средства от проектна 

дейност. 

2. С цел укрепване и развитие на читалищата, Община Разград осигурява за 2018 г. 

допълнително финансиране в размер на 5000 лв. за подпомагане на читалищните 

дейности. Средствата ще бъдат разпределени на конкурсен принцип, след 

разработване на специални правила за целта. 

 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

1. Срокът за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в община Разград е в рамките на бюджетната 2018 г. 

2. В изпълнение на чл. 26а,(4) председателите на читалищата представят в срок до 

31 март 2019 г. пред Кмета на община Разград и Общински съвет Разград доклад 

за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и 

изразходваните бюджетни средства през 2018 г. 

 

* Заложените в Програмата за развитие на читалищната дейност в Община 

Разград през 2018 г. дейности могат да бъдат развивани, обогатявани и допълвани 

текущо от нови инициативи и проекти при търсене на алтернативни източници на 

финансиране. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


