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ИНФОРМАЦИЯ 

ОТ НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 
ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ  

ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА  ПРЕЗ 2013 Г. 
 

Народните читалища в Община Силистра са традиционни, самоуправляващи 
се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни 
културно-просветни задачи, съгласно Закона за народните читалища. 

Те са юридически лица с нестопанска цел, които съхраняват традициите и 
културата в населените места, работят за развитие на талантите и любителското 
изкуство, в съответствие с общинския културен календар, реализират проекти и със 
своята дейност се утвърждават като съвременни културно-информационни 
центрове.  

До 31 март 2013 г. председателите на народни читалища представиха в 
Община Силистра отчетите за осъществените читалищни дейности и за 
изразходваните от бюджета средства през предходната година, съгласно чл. 26а, ал. 
4 от Закона за народните читалища.  

През 2013 г. регистрираните народни читалища в Община Силистра са 23.  
Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на читалищата 

в Община Силистра през 2013 г. бе в размер на 313 550  лева, при 50 субсидирани 
бройки, като стандартът за една субсидирана бройка бе 6 271 лева. Субсидиите се 
разпределят  при стриктно спазване на чл. 23 от Закона за народните читалища и 
изработен от Министерството на културата и съгласуван с Министерството на 
финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределение на годишната субсидия за 
читалищата”. 

През 2013 г. е създадено едно ново читалище – НЧ „Ламбриново – 2013”.  
Народните читалища, създадени през 2012 г. /НЧ „Дръстър – 2012” - 

Силистра, НЧ „Иван Богоров – 2012” с. Богорово и НЧ „Чудомир – 2012” с. Поп 
Кралево, съгласно чл. 9 /8/ от Закона за народните читалища,  могат да 
кандидатстват за държавна и/или общинска субсидия след изтичане на 
едногодишен срок от вписването им в публичния регистър на народните читалища 
и читалищни сдружения. През 2013 г. те не са получавали субсидия. 

Съществен е приносът на народните читалища за съхранение и развитие на 
духовните ценности, за ефективна културна дейност и за развитие на населените 
места .  

Активно е взаимодействието на Община Силистра с народните читалища, 
които участват във всички общински културни прояви. Те представят своята 
дейност и културни продукти на национални и международни фестивали и 
популяризират културните традиции на Община Силистра. 
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Народни читалища в Община Силистра: 

1. НЧ ”ДОРОСТОЛ-1870” – ГР. СИЛИСТРА  
2. НЧ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1966” – ГР. СИЛИСТРА  
3. НЧ”ДРЪСТЪР-2012”- СИЛИСТРА  
4. НЧ ”ДОЧО МИХАЙЛОВ-1906” – С. БАБУК  
5. НЧ ”ПРОБУДА-1940” – С. КАЛИПЕТРОВО  
6. НЧ ”ПРОСВЕТА-1907” – С.ПРОФЕСО ИШИРКОВО  
7. НЧ ”ВЪЗРАЖДАНЕ-1940” - С. СРЕБЪРНА  
8. НЧ ”СВЕТЛИНА-1906” – С. СМИЛЕЦ  
9. НЧ ”ИВАН ВАЗОВ-1941” – С. СРАЦИМИР  
10. НЧ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ-2006” – С. АЙДЕМИР  
11. НЧ ”РОДОЛЮБИЕ-2006” – С. АЙДЕМИР  
12. НЧ „ДИМИТЪ БЛАГОЕВ-1930” – С. ВЕТРЕН  
13. НЧ „ЗАРЯ-1957” – С. БРАДВАРИ  
14. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1941 – С. БЪЛГАРКА”  
15. НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1941” – С. БЪЛГАРКА  
16. НЧ „САМООБРАЗОВАНИЕ-1942” – С. ЙОРДАНОВО  
17. НЧ „ИВАН БОГОРОВ-2012” – С. БОГОРОВО  
18. НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ-1942” – С. КАЗИМИР  
19. НЧ „СВЕТЛИНА-1942” – С. ГЛАВАН  
20. НЧ „ЗОРА- 1961” – С. СЪРПОВО  
21. НЧ „ЧУДОМИР-2012” – С. ПОП КРАЛЕВО  
22. НЧ””ЛАМБРИНОВО-2013”- С. ЛАМБРИНОВО  
23. НЧ”Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ” – С. АЙДЕМИР  
 

 
НАРОДНО   ЧИТАЛИЩЕ   „ДОРОСТОЛ- 1870 г.”- 

СИЛИСТРА 
e-mail ; nch_dorostol@abv.bg 

 
 

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  ”ДОРОСТОЛ-1870” 
ОТЧЕТ  НА  ДЕЙНОСТТА за  2013г.    

 
 
       Реализираните читалищни дейности през отчетния период на 2013г., са 
провеждани в съответствие с изискванията на  ЗНЧ, с действащия Устав и приетия 
Календарен план. 

Направленията на дейността са приети на Общо събрание на читалището и 
обхващат : 
 Тематични културни изяви 
 Участие в Общински програми и прояви 
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 Образователни инициативи, дейности в школи и курсове 
 Рекламно - информационни дейности 
През 2013г. читалище „Доростол-1870” работи с  ръководство в състав на 

Настоятелството – д-р Иглика Янкова, специалист детски и инфекциозни болести; 
Атанас Токушев, управител на фирма „Елит сервиз” председател на волейболен 
клуб „Елит“; Георги Иванов, кмет на с.Сребърна, солист на ансамбъл ”Силистра”; 
Велико Боев, управител на СБА Силистра; Маргарита Любомирова, педагог, 
председател до м.януари 2014г.; от 28.01.2014г. до настоящия момент, 
задълженията на председателя бяха изпълнявани от Ат.Токушев.  

Проверителна комисия на читалището бе в състав – Гинка Йорданова, 
икономист педагог, председател на комисията; Недка Русева, педагог, директор на 
Ресурсен център и Йорданка Великова, икономист. 
 

Основните цели, с които бе свързана дейността на настоятелството и на 
читалищните групи през 2013 г.,  бяха  свързани със  : 
 Запазване и популяризиране на  българските обичаи и традиции, народна 

музика и танцово изкуство   
Предоставят се условия за участие в репетиционна и концертна дейности в :  

  -   групите на АНПТ „Силистра” – народен хор, народен оркестър, танцова 
формация  
  - Детска фолклорна формация ”Добруджанче” - танцова школа, детски 
оркестър, школа за народни инструменти, вокална група за народно пеене   

-  курсове за народни танци за ученици и възрастни; 
  Традиционните български  шлагерни песни  се популяризират с участие в 
репетиционна и концертна дейности на : 

- групите за стари градски и шлагерни песни „Златна есен”, „Чар”, „Ретро” 
- група за туристически песни и патриотични „ Ехо” 
Автентичният български фолклор са представя и популяризира чрез 

фолклорните групи: 
- формациите „Добруджа”, „Добруджански славеи”, „Златен клас” 

изпълняват  автентичен фолклор и характерни песни от добруджанския край.  
   
 Участие в общински прояви за обогатяване на  културния живот  в община 

Силистра  
Читалищните любителски състави предлагат:  
- самостоятелни концертни  програми, които са част от културния афиш на 
Община Силистра,  по случай  Коледа, пролетните  и великденски празници;  
- тематични изпълнения за Общински културни инициативи; 
- домакинство за национални културни прояви и изложби; 
- партньорство с институции и читалища за юбилейни тържества и празнични 
програми. 
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 Образователни инициативи, разширяване на знанията и приобщаване към 

ценностите  на гражданското общество  
  През годината са реализирани : 

- образователни продукции на ДШИ, концерти по класове; 
- курсове по чужди езици; 
- школи по музикални инструменти – китара, пиано, вокално пеене, рок -

групи; 
- младежки брейк групи; 
- образователни концерти с участие на народен оркестър; 
- лектории по заявени теми; 

 
 Възпитаване  и утвърждаване на национално самосъзнание 

  През годината са организирани за местната общност: 
- тематични прояви за 1 ноември - Ден на българските  будители; 
- тематични изложби за 1 март –Ден на любителското творчество; 
- честване на национални празници с любителските формации; 

 
 Осигуряване на достъп до информация   
През годината бе поддържана и периодично актуализирана Интернет страницата 

на читалището; 
Периодично са представяни читалищни дейности чрез публикации в местния 

печат и в „Читалищен вестник „ 
Подготвени са рекламни дискове  от концертни прояви,  за реклама и обучение. 
Отпечатани са рекламни дипляни за организиране на младежки дейности в 

МИКЦ, за читалищни спектакли, младежки рок концерти и участия в национални 
конкурси. 

Настоятелството работи по изпълнение на Решенията на Общото събрание,  
проведено през 2013г., относно осигуряване на зали за читалищна дейност, след 
демонтажа на металната барака, собственост на читалището и след издаването на 
сградата на ДШИ, като внесе Докладни записки до Кмета на община Силистра д-р 
Юлиян Найденов за предоставяне на подходящи зали в Младежки дом.  

Подготвена и внесена бе Докладна записка до Кмета на община Силистра и до 
Председателя на Общински съвет за ТБС, за освобождаване  от заплащане на такса 
битови отпадъци на читалищата, но същата не бе гласувана.  

Проекти и участие в проектни дейности 
Важна част от работата на членовете на настоятелството бе свързана с 

допълнителна ангажираност за внасяне на проектни идеи, разработване на проекти 
и изпълнение на дейности. С проектите се предоставя възможност за допълнителни 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
приходи, осигуряване на персонал за поддържане и почистване на материалната 
база,  популяризиране на художествените формации.  

По проект МИКЦ бе поддържана за втора година интернет страница на 
читалището, с рекламни фотоси, обяви и записи на формациите и чрез този проект 
са осигурени допълнителни приходи  за канцеларски материали, хартия и папки, 
консумативи и по -голямата част от задължения на читалището. 
      В съответствие с изискванията на ЗНЧ и Устава, в читалище „Доростол-1870” 
през 2013г.,  продължи дейността за развиване на любителското художествено 
творчество и в подкрепа на повече от 21 любителски състави, на сформираните 
курсове и школи, предлагащи услуги за ученици и възрастни.   
      През  годината в читалището работиха утвърдените  формации – Смесен хор 
”Седянка”, АНПТ ”Силистра”, ДФФ ”Добруджанче”, школи и курсове по чужди 
езици, китара, пиано и цигулка, народни танци и народни инструменти, клуб 
карате, школа фотография, Балетна школа „Лиденс”,  групите за шлагерни и 
туристически песни,  групите за автентичен фолклор, младежки рок групи, брейк 
група, театрална трупа „ Коломбина”, детско театрално студио, детско вокално 
студио .  
  
     Основните постижения в съвместната ни читалищна дейност са свързани с 
участие, партньорство и подготовка за следните културни инициативи : 
 

Международни прояви 
 Участие в XVI Международен флклорен фестивал , гр. Слобозия, Румъния на 

АНПТ „Силистра ”  
 Участие в Международен детски танцов фестивал „ Утрешния мир започва с 

днешното приятелство ”, гр. Силистра на народен оркестър при АНПТ, 
Детска фолклорна формация „ Добруджанче” и балет „ Лиденс” 

 Участие в Международен куклен театрален фестивал „ Интер лялька” в гр. 
Ужгород, Украйна на Театрална трупа „ Коломбина” 

 Участие в XXXII Международен  хоров фестивал в гр.Черна вода, Република 
Румъния  на Смесен хор „Седянка” 

 
Национални прояви 
 Провеждане на Национален конкурс за ученици „ Бялата Олимпиада в 

детските очи Сочи, 2014 г.“, национална изложба в Силистра и церемония по 
награждаване. На церемонията по награждаването присъстваха гости от 
руското посолство, Министерството на младежта и спорта, г- н Насуф Насуф 
– Областен управител на община Силистра, зам. Областният управител Вяра 
Емилова, г-н Атанас Токушев – член на Настоятелството на читалището и 
участници от страната и от община Силистра. 
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Юбилейни прояви  
 По случай 15 години от основаването на ВИГ « ЧАР » - концертна програма 

и публикации в местни медии. 
 

Традиционни прояви  
Успешно бяха организирани и проведени многобройни концертни изяви  на 

любителските художествени формации : 
 Празничен пролетен концерт за  на групите за стари градски песни  
„ Златна есен”, „РЕТРО”, ВИГ „ Чар” и ВГ „ ЕХО”; групите за автентичен 
фолклор „ Добруджа“, „ Добруджански славеи“ и „ Златен клас“ и балет  
„Лиденс “; 
 Участие в Общинска празнична сцена „ Пролетни игри и песни” на групите 

за автентичен фолклор и на АНПТ „ Силистра“; 
 Празничен концерт на Смесен хор „ Седянка “ 
 Участие на ФГ „ Добруджа“ в творческа работилница и изложба  „Цветница“, 

организирана от община Силистра- отдел Култура; 
 Годишен концерт на възпитаниците от класовете по пиано, цигулка, китара;  

Детска вокална студия и балет “ Лиденс ” 
 Концерт на фолклорните формации, групите за стари градски песни, Смесен 

хор „ Седянка“, Детска вокална студия и Спортен клуб „ Импресия “  по 
случай Деня на будителя и коледни концерти на  всички художествените 
формации.  

И през 2013г. Настоятелството работи за :  
- устойчивост в изпълнение на  Решенията на предишните общи събрания, 

относно постигане на екипност  в работата на АНПТ „Силистра” за 
взаимодействие между формациите на ансамбъла и ДФФ „Добруджанче”, на 
ръководители, хореографи и оркестър, за  съвместни  сценични изпълнения с 
детската школа за народни инструменти  и детска вокална група за народно пеене, 
с общ репертоар и подготовка на общи концертни програми.   

През годината екипа на АНПТ ”Силистра” с Гл. худ. р-л Тихомир Лефтеров, р-
л нар.оркестър Петър Чернев, Йорданка Димова – р-л нар.хор, хореограф Стефан 
Станчев и  ДФФ „ Добруджанче ”  с хореограф Петя Томова,  р-л на детски нар.хор 
и оркестър Дариела Георгиева, бе представен в:  
 Самостоятелен концерт на АНПТ „ Силистра ”, на открито в Младежки дом, 

за втора година под  наслов „ Фолклорна дъга” 
 Участие на народен хор и оркестър в Национален фолклорен фестивал 

„Фолклорен извор“, с. Царевец, общ Свищов с едно от  най-голямото отличие  
      „ Наградата на кмета“ на гр. Свищов; 
 Участие в празнична програма на АНПТ  с. Казимир, в с. Сребърна – на 

АНПТ и ДФФ; 
 Участие на солистите на АНПТ и ДФФ в „ Славеи на Добруджа ” , като част 

от изпълненията на солистите на АНПТ и нар. оркестър бяха излъчени по 
Телевизия „ Дестинация”;  
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 Участие на Детска фолклорна формация „ Добруджанче“ в празничен 

концерт в с. Борча, Румъния; 
 Участие на народен хор при ДФФ „ Добруджанче“ в VI Национален 

фолклорен фестивал, гр. Русе с грамоти и отличия за първо, второ и трето 
място;  

 Концерт ”Коледно веселие” на ДФФ „Добруджанче” и  АНПТ „ Силистра” в 
училищни програми ;  

 
- подкрепа за дейността на Смесен хор „Седянка”, с диригент Д. Боев и 

корепетитор Лидия Кулева в концертни програми  по случай 8 декември, 
Празничен Пролетен концерт, Коледен концерт съвместно с  духов оркестър;  
 участие в ХХХII Международен хоров фестивал в гр. Черна вода, Република 

Румъния и диплом за доброто представяне, както и осигуряване на по-добри 
условия за репетиции в хоровата зала. 

 
- подкрепа за любителските групи за стари градски песни 
ГСГП „ РЕТРО” с худ. р-л Н. Касабов  
 Участие в Национален фестивал на старата градската песен „Дунавски 

спомени”, гр. Силистра;  
 Участие в III Национален фестивал на старата градска песен „ Георги 

Бейковски“, гр. Свищов и спечелен  „ Лауреат за дует”. 
ГСГП ”Златна есен”с худ. р-л Й.Димова   
 С участие във фестивала за шлагерна и стара песен  « Подари ми море », с. 

Крапец, общ. Шабла с награда за отличие групата и за дует « Наслада » 
 Участие в Национален фестивал на старата градската песен „Дунавски 

спомени”, гр. Силистра и концерти, организирани от читалището. 
ВИГ ”Чар” с худ. р-л Анна Терзиева  
ВГ „Ехо”  с р-л Т. Скорчелиев  
 С участия при откриване на Национална филателна изложба, празници в 

пенсионерски клубове и в Дом за стари хора, гр.Силистра, участие в гр. 
Главиница, участия по случай 3-ти март  в тържествен митинг – заря, 
посветен на 135 г. от Освобождението на България от турско робство; 

 Участие в Национален фестивал на старата градската песен „ Дунавски 
спомени”, гр. Силистра; 

 Участие в V –ти хумористичен фестивал «Сребърна пее и се смее» на ВГ « 
Ехо » 

- подкрепа за любителските групи за автентични фолклорни песни 
 
ФГ”Добруджа” с р-л М. Панев  
 Участие в XIII Национален музикално – фолклорен конкурс „ Орфеево 

изворче“, гр. Стара Загора и отличия „ Златна лира“ за групата и златен медал 
за Руска Боева – солист; 
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 Участие в Европейски шампионат по фолклор „Euro Folk”, гр. Несебър и   

«Златен орфей » присъден на групата и златен медал на Руска Боева; 
 Участие в кулинарен фестивал на Добруджа „ Гозбите на Добруджа” 

с.Сребърна 
 В IX събор на лозарските групи, с. Калипетрово; 
 Участие във фолклорен събор „ Песни и танци от Добруджа“, с. Ситово; 
 Участия в традиционен празник на динята „ Прохлада и дини“, с. Салманово, 

общ. Шумен и в „ Празника на гроздето“, гр. Силистра; 
 

ФГ „ Добруджански славеи “ с р-л Т. Скорчелиев   
 Участие в V –ти хумористичен фестивал « Сребърна пее и се смее », с. 

Сребърна;  
 във фолклорен събор « Край чешмата под върбата», с. Кайнарджа;  
 във фолклорен събор « Алеково пее», с. Алеково; 

 
ФГ „ Златен клас” с  р-л Ж. Георгиев 
 С участие във фестивала на мъжката песен, с. Ситово 
 Участие в V –ти хумористичен фестивал «Сребърна пее и се смее» с. 

Сребърна;  
 Във фолклорен събор « Край чешмата под върбата», с. Кайнарджа;  
 Участие на ФГ „ Златен клас” в Събор за автентичен добруджански 

фолклор”, гр. Алфатар 
 

Балетна школа „ Лиденс ” с худ. р-л Лидия  Маркарян   
Детско вокално студио        с р-л Татяна  Иванова 
 Съвместно участие в детско шоу по случай Деня на детето 
 Участие в ритуал на Община Силистра „ Коледно-новогодишни светлини на 

Коледна елха” 
 Участия в училищни концертни програми и юбилейни тържества;  
 Коледен концерт „ Коледни звездици” с участието на балет „ Лиденс”, Детска 

вокална студия и спортен клуб „ Импресия” 
 Балет „ Лиденс ” взе участие в XV Национален конкурс за Модерен балет, гр. 

Варна и Грамота за Първо място и проспериращ балет;  
Детско театрално студио с р-л Иванка Колева  
Подготви детски мартенски и коледен спектакъл  и участия в ЦДГ „ Радост” със 

спектакъла „ Баба Марта” и в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Силистра и ЦДГ 
 „ Радост” спектакъла „Коледен празник в гората” 

Детска школа по изкуства с р-ли: по пиано - Инг. Нейова, цигулка и 
солфеж  - Й. Димова, китара - Светлозар Христов  

Представени са продукции и годишен концерт на възпитаниците от класовете по 
пиано,  цигулка и китара пред публика. 

 
Театрална трупа „Коломбина” с р-л Мина Симеонова  
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 Участие в Международен куклен театрален фестивал „ Интер лялька” в гр. 

Ужгород, Украйна на Театрална трупа „ Коломбина» и  грамота;  
 Представления на Театрална трупа „ Коломбина” със спектаклите 

„Мартенски приказки”, „Мързелан и Мързеланка ”, „Приказка за 
приятелството”, „Болен здрав носи”, „ Коледари ” и „ Зимно чудо” в 
Силистра и  Тутракан, Генерал Тошево, Дулово, Алфатар, Разград, Дянково и 
Главиница, Балчик, Шабла и Листец, във Ветово, Балчик, Каварна, Тодор 
Икономово и Исперих;    

 Участие в ритуал на Община Силистра „ Коледно-новогодишни светлини на 
Коледна елха” 

 
Младежки Рок групи с р-л Иван Неделчев   
 Участие в предаването „ Карай да върви, това е блус” по телевизия СКАТ в 

Национален рок фест „ Lets Rock It”, гр. Добрич  
 в XIII Национален фестивал „Цвете за Гошо”, гр. София  
 Участие на рок групите в Концерт за празниците на града в гр. Слобозия, 

Румъния ; в „ Грийнфест Русе” 2013 с участието на Джон Лоутън,  гр. Русе 
 Участие на рок групите „ Скандал” и „ Ню Пейдж” в Glavinica Rock 2013” и в 

Благотворителен концерт за младежите от СУПЦ, гр. Главиница 
 Съвместен концерт на рок групите с  Тома в гр. Тутракан на « Огнения 

Дунав, с  БТР в гр. Тутракан за празника на града, в съвместен концерт с  
група « Сигнал », гр. Силистра и Коледен рок концерт - на група „ Ню 
Пейдж”;  

 
Курсове по народни танци, с хореограф С. Станчев  
 Спечелени статуетки и дипломи от участия във Фестивали за фолклорни 

клубове: „ Пролетно хоро” – Велинград, „ Заиграли ми, наиграли”  и „ За 
леса” – Добрич, „ Тракийска броеница” – Пазарджик, „ Русчуклийска среща” 
– Русе и „ Златният елен” – Курортен комплекс „Елените” с III място за  най-
добър фолклорен клуб. 

През 2013г., настоятелството и Проверителната комисия продължиха 
партньорството  с Областна администрация, фондация „Ян Бибиян” за 
Националния ученически конкурс „ Бялата олимпиада в детските очи, Сочи 2014 
г.“, както и работата в екип със самодейци, ръководители и партниращи НПО. 
     През годината бе получено спонсорство за дейности, от спонсорите Стефан 
Господинов в размер 550.00 лв. - за група „ Добруджа” и  младежките рок-групи;  
дарение от Александър Сабанов, Димо Денчев, „ Алфрост” ЕООД, „ Кайнак ” 
ЕООД  в размер на 1820 лв. – за АНПТ „ Силистра”; дарения по проект МИКЦ в 
полза на читалището. 

За  всички  дейности през 2013 г. и за участията на любителските групи в събори 
и фестивали, са приемани решения от заседания на Настоятелството. 

Читалищната дейност през 2013 г. бе осигурена с целеви средства от държавния 
бюджет и от собствени приходи – наеми, концерти, проекти при Дирекция „Бюро 
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по труда”,  спонсорство. 

Приложение –  Отчет за изпълнение на Бюджет 2013г. 

- планирани и разходвани средства от държавна субсидия ; 

-  планирани и разходвани средства от собствени приходи ; 

Отчетният доклад е представен за обсъждане и приемане от Общото отчетно-
изборно събрание на читалище „Доростол-1870”. 

26.03.2014г.                                              Председател НЧ „ Дорстол – 1870 
г.”гр.Силистра                                                         Маргарита Любомирова 

 

 

НАРОДНО   ЧИТАЛИЩЕ   „ДОРОСТОЛ- 1870 г.”- СИЛИСТРА 
e-mail ; nch_dorostol@abv.bg 

 
 

РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ  -   2013 г. 
 

НА НЧ „ ДОРОСТОЛ – 1870 ”,  гр. Силистра 
 
 

№                                            ВИД  РАЗХОД                                                                     СУМА В ЛВ. 
1 ФРЗ  

82 618 
2 ОСИГУРОВКИ 16 007 

 
3 ХОНОРАРИ  

 
4 С Б К О   

 
5 МЕРОПРИЯТИЯ /ДЕЙНОСТ/ 2 000 

 
6 РЕМОНТ  

 
7 ТЕЛЕФОН / ИНТЕРНЕТ  

2 497 
8 ДЪРВА ,ВЪГЛИЩА  

 
9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК  

7 483 
10 ВОДА  131 

 
11 ОБЛЕКЛО  

 
12 КОМАНДИРОВКИ  

103 
13 ТАКСИ И ДАНЪЦИ  

8000 
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14 МАТЕРИАЛИ   

 
15 ЛИТЕРАТУРА   

 
16 ТЕКУЩ РЕМОНТ 310 

 
17 ДРУГИ  

 
 ВСИЧКО  

119 149.00  
 
  Секретар:  Десислава Костова                                                                        
  дата: 26.03.2014 г. 
 
 
 

НЧ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1966 – СИЛИСТРА” 
ГОДИШЕН  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2 0 1 3 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

І. За организацията 
ІІ. Основни дейности 

1. Библиотечна и информационна дейност 
2. Социална дейност 
3. Културна дейност 

ІІІ. Проекти 
ІV.Човешки и финансови ресурси 
V. Партньори 
VІ. Финансов отчет 
 
І. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

През 2012г. читалището осъществяваше дейността си в съответствие със 
своите цели и заложени в Устава на организацията чл.2, (2)  Сдружението е 
юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, 
изпълнява и държавни културно-просветни задачи.  

ЦЕЛИ  
Целите на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий 1966 - Силистра”  

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си; 

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

3.Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 
ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; 
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4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

5. Оказване на помощ и подкрепа на деца и възрастни хора от рискови 
групи, чрез предоставяне на различни социални услуги и достъп до информация; 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  
• Уреждане и поддържане на библиотека, читалня и видеотека; 

• Развитие и подпомагане по любителското художествено творчество; 

• Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и 
видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности; 

• Събиране и разпространение на знания за родния край; 

• Създаване  и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за 
културното наследство; 

• Предоставяне на компютърни и интернет услуги; 

• Развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на 
основната  дейност. 

• Предоставя социални услуги на хора от рискови групи, като 
организира дейности, свързани с изграждане на дневни центрове, 
кризисни центрове, социална рехабилитация и интеграция и други 
дейности, съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за 
неговото приложение. 

• Сдружението  се съюзява с други културни институти и социални 
организации за защита на своите интереси и провеждане на съвместни 
дейности и инициативи. 

• Сдружението работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, 
културни институти, обществени и други организации, които 
извършват културно-просветна работа и социална дейност. 

• Сдружението поддържа отношения на сътрудничество и координация 
с държавни органи и организации, на които закона възлага определени 
задължения. 

• Върховен орган  – Общо събрание от всички читалищни членове 
или 151 души. 

• Настоятелство в състав : 
Председател- Росен Атанасов 
Членове – Димитричка Павлова, Венера Зиновиева, Тонка Георгиева, 
Росица Георгиева 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
• Проверителна комисия в състав : 
Илияна Илиева, Иван Лазаров, Руска Боранова 
• Постоянен оперативен екип: 
Секретар – библиотекар Рада Каталуева 
Гл. худ. Ръководител – хореограф – Росен Атанасов 
Хореограф – репетитор Петър Илиев 
Ръководители – корепетитори - Пламен Скорчелиев, Тодор Скорчелиев 
Организатори - Живка Радева, Бранимир Николов 
 
ІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
1. Библиотечна и информационна дейност 

Библиотечната дейност е формата, чрез която читалището реализира задачата си за 
разширяване и обогатяване на знанията и интереса към наука, изкуство и култура у 
местното население. 
 В момента читалищната ни библиотека разполага с 13 874 тома, от които 
художествена литература – 6000 тома, отраслова – 5 543 тома, детска художествена 
– 2 331 тома.През отчетния период не бе закупена нова литература и тенденцията 
към спад на читателския интерес се запазва – раздадени са 2024 тома, най- вече 
детска художествена и художествена литература, броят на читателите е твърде 
малък.Основна наша задача трябва да остане търсенето на подходящи форми за 
привличането на повече хора в библиотеката, особено деца, у които трябва да 
създадем  интерес към книгата – художествена и научна и навици за четене. 

2.Социална дейност 
През 2013г. подновихме договора с Общинска фирма за социални услуги 

Силистра за право на ползване на недвижим имот като КЛУБ НА ИНВАЛИДА. 
Ползвателят бе задължен да заплаща 1/3 от общите разходи за ВиК и ел.енергия, 
да извърши ремонт на санитарните възли и др.текущи ремонти, свързани с 
нормалното потребление на помещението.Трябва да отбележим, че за разлика от 
предишни години не се наложи да изпращаме уведомителни писма за 
непревеждана редовно дължимата сума за ВиК и ел.енергия.Тоалетните бяха 
ремонтирани и освежени на половина, банята не работи.Тротоарите не бяха 
ремонтирани. На предното събрание взехме решение да не се подновява 
договора след изтичането му.Сградата е частна държавна собственост и е 
предоставена за безвъзмездно ползване на читалището с нов актуализиран 
договор за срок от 10 години на основание чл. 56 ал.2 от Закона за държавна 
собственост. 

 
3. Културни дейности 

 
№          ВИД  МЕРОПРИЯТИЕ        ДАТА         МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 
1.Организиране празника Йордановден.Къпане на именниците         януари 
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   и голямо хоро в салона на читалището. 
2. Организиране празника Ивановден и вечер на поканения зет         януари 
    в салона на читалището. 
3. Представяне на обичая от групата за автентичен фолклор.              януари 
    Общоградско отпразнуване на обичая „Бабинден“ 
4. Открит турнир по тенис на маса първи кръг                                        януари 
5. С червено вино надпей ме“.Организиране празника на лозаря      февруари 
    „Трифоновден“ 
6. Организиране на Куковден.Конкурс за най-оригинална маска.    февруари 
    Изложба на кукерски маски. 
7. Открит турнир по тенис на маса втори кръг                                       февруари 
8. Честване Ден на самодееца,съвместно със самодейците от               март 
    НЧ“Отец Паисий“ с.Кайнарджа 
9. Празничен концерт, свързан с 3-ти март в с.Кайнарджа                    март 
10.Организиране надиграване по случай Тодоровден                            март 
11.Открит турнир по тенис на маса                                                            март 
12.Открит турнир по тенис на маса                                                            април 
13.Участие в „Пролетни игри и песни“, организирани от Община       април 
     Силистра 
14.Открит турнир по тенис на маса                                                            май 
15.Участие във фолклорен събор“Край чешмата под върбата“           юни 
     с.Кайнарджа 
16.Открит турнир по тенис на маса                                                             юни 
17.Участие в МФФ- Италия                                                                          юли 
18.Открит турнир по тенис на маса                                                             юли 
19.Участие в МФФ – Румъния                                                                      август 
20.Открит турнир по тенис на маса                                                             август 
21.Участия в мероприятия, свързани с дните на Силистра и участие      септември 
     МФФ Силистра, тенис турнир 
22.Открит турнир по тенис на маса                                                              септември 
23.Организиране на празника Никулден.Конкурс най-интересна         декември 
    Рибарска история и най вкусно приготвена риба 
24.Коледен открит турнир по тенис на маса, съвместно с Община         декември       
     Силистра 

Като реализатори на общинската културна програма са участията ни в 
традиционните концерти на силистренска сцена, организирани от община 
Силистра.Концерти в селищата на общината изнасяме по време на избори. 
 Немалко са участията на съставите ни в събори, фестивали, празници с 
национално и местно значение.Ще се ограничим  в изброяването на някои от тях, за 
да си ги припомним заедно: 

• Фолклорна група “Ритъм” с р-л Тодор Скорчелиев –  
- Пролетни песни и игри – Силистра; 
- Сребърна пее и се смее; 
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- Иширково пее и танцува и много др. 
• ТА „Ритъм” с р-л Росен Атанасов и хореограф-репетитор Петър Илиев 

-Детският танцов състав блестящо се представи при първите си пътувания зад 
граница на два фестивала в Италия  -Младежкият танцов състав за втори път 
покори сцените и многократно в Румъния. През 2013г. Младежкият състав защити 
успешно пред Международната фолклорна федерация IGF званието „Световни 
фолклорни звезди”. Младежкият състав е първият български ансамбъл, получил 
сертификат и званието  „Международна фолклорна група”. 

• Успешно продължава да се развива и спортен клуб по тенис на маса 
„Ритъм” с ръководител Бранимир Николов. Все повече млади хора се 
включват в  организирания целогодишен  турнир по тенис на маса.Това ни 
даде основание да го регистрираме в съда и Държавната агенция за 
младежта и спорта.Сега участваме и в турнири от по-висок ранг и имаме 
първите медалисти.  

• Еко клуб “Дунав” организира  редовно походи и екскурзии в региона, 
страната, и в чужбина. 

• „Шампиони на шампионите”- Клуб за народни хора „Ритъм” това звание 
завоюва нашия клуб в телевизионното шоу по БНТ „Свят” и БНТ 2. С 
радост можем да отбележим, че се увеличават желаещите да се включат 
към клуба.Освен изявите на сцена не се пропуска нито един от 
календарните празници. 

 
  ІІІ. ПРОЕКТИ 

През 2013г. читалището продължи да работи по надграждането и развитието 
на проект Създаване на ателие за изработка на национални костюми, като 
модел на социално предприятие./схема/Социално предприемачество – 
популяризиране и подкрепа на социални предприятия.  В ателието се  
изработиха национални носии за различни училища, читалища и др. 
 

ІV. ЧОВЕШКИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 
През 2013г. постоянният оперативен екип беше от 7души, от които 2бр. щатни, 

2бр. хонорувани и 3бр. на обществени начала: 
Секретар – библиотекар Рада Каталуева 
Гл. худ. Ръководител – хореограф – Росен Атанасов 
Хореограф – репетитор Петър Илиев 
Ръководители – корепетитори - Пламен Сорчелиев, Тодор Скорчелиев 
Организатори - Живка Радева, Бранимир Николов 
 

• СПРАВКА  №1 
 

ЗА РАЗХОДА НА СУБСИДИЯТА КЪМ   31.12.2013 г. 
НА ЧИТАЛИЩЕ „Св.Св.Кирил и Методий 1966 Силистра 
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№                          ВИД  РАЗХОД                                        СУМА В ЛВ. 
1 ФРЗ  

14 640 
2 ОСИГУРОВКИ  

  2 550 
3 ХОНОРАРИ  

  1 205 
4 С Б К О   

 
5 МЕРОПРИЯТИЯ /ДЕЙНОСТ/  

     636 
6 РЕМОНТ  

 
7 ТЕЛЕФОН  

  1 035 
8 ДЪРВА ,ВЪГЛИЩА  

 
9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК  

  3 000 
10 ВОДА   

     160 
11 ОБЛЕКЛО  

 
12 КОМАНДИРОВКИ  

     230 
13 ТАКСИ И ДАНЪЦИ  

  6 259 
14 МАТЕРИАЛИ   

 
15 ЛИТЕРАТУРА   

 
16 ТЕКУЩ РЕМОНТ  

     950 
17 ДРУГИ  

     690 
 ВСИЧКО  

 
 
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН НА СУБСИДИЯТА  ЗА 2013 г.                                         31 355                               
ПРЕВЕДЕНА СУБСИДИЯ  ЗА 2013 г.                                                                            31 355 
 
                                                              

V. ПАРТНЬОРИ 
• Община Силистра 
• Община Кайнарджа 
• Община Главиница 
• НЧ Отец Паисий 1942 – Кайнарджа 
• ОЗД“Нарцис“ 
• ЦДГ“Роза“ 
• ЦДГ“Ян Бибиян 
• ЦДГ“Иглика“ 
• ЦДГ“Добруджа“ 
• Езикова гимназия „П.Яворов“ 
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• Основно училище за изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 
• Професионална гимназия по механотехника „В.Комаров“ 

 
                                                                ИЗГОТВИЛ: 
                                                                                 /Р.Атанасов/ 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ДРЪСТЪР 2012 „ – СИЛИСТРА 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ   
за дейността през  2013 г. 

 
Народните читалища са първите и най-старите организирани структури на 

гражданското общество в България. Те са уникални по своята същност граждански 
доброволни обединения, появили се далеч преди всички познати днес 
неправителствени организации, заемащи особено място в нашата история и имащи 
съществена роля за утвърждаване ценностите на гражданското общество у нас. 
Читалищата са безспорно припознати от българското общество като устойчиви 
културни  институции, които имат специфична мисия за съхранение и  развитие на 
традиционните ценности на нацията. В съвременните условия, запазвайки своята 
социална  легитимност и гъвкавост, простирайки се на територията на цялата 
страна,  читалищата са призвани да откликват на новите потребности на 
българското общество.  

Един от тези самобитни културни  институти е Народно читалище „Дръстър 
2012“  гр. Силистра, в което сме сдружени всички ние с основната задача да 
работим изцяло в обществена полза за просперитета и културното издигане на град 
Силистра. 

Народно читалище „Дръстър-2012“ от гр. Силистра е създадено на 28 
декември 2012 г. от голяма група ентусиазирани хора с общ интерес – любовта към 
народните танци. Избрахме за име на читалището Дръстър, изхождайки от 
средновековното име на днешна Силистра, а за празник - 14 Септември - 
Кръстовден, който е и празник на град Силистра от 1992 г. 

Изтече една година от нашата съвместна дейност с настоящото настоятелство 
в състав - Елмира Николова – педагог; Боряна Кьосева –хореограф, педагог; Ясенна 
Пецова - педагог; Димитър Джамбазов – хореограф, педагог; Димитър Русев – 
музикален педагог; Тихомир Титев – инженер, с председател Дарин Боев - педагог. 

Проверителна комисия -  Петранка Стоянова - икономист, Светлана 
Силянова – икономист и Веска Трифонова – икономист. 
  Всички тези хора са известни имена, доказали се в своите професионални 
области и с принос в духовния живот на Силистра.  

През 2013 г. читалищното настоятелство като изпълнителен легитимен орган 
на читалище „ Дръстър 2012 „ се ръководи и работи от ЗНЧ.   
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Реализираните дейности са в съответствие с изискванията на ЗНЧ и 

действащия  Устав. 
  Читалището се създава с цел задоволяване потребностите на жителите на гр. 
Силистра и страната, свързани с: 

- Развитие и обогатяване на обществения и просветен живот в областта на 
културата, образованието, социалната политика, екологията и гражданското 
общество. 

- Опазване, възстановяване, развитие и популяризиране на обичаите и 
традициите на българския народ и в частност на жителите на гр. Силистра и 
областта. 

- Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите 
и постиженията на науката, изкуството и културата. 

- Развитие на творческите и духовни заложби у хората, преимуществено на 
децата и младите хора, като подпомага обогатяването на техните знания и 
възпитание в традициите и културата на българския народ и общочовешките 
ценности и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, 
изкуствата и културата в България и по света. 

- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и българска 
идентичност. 

- Осигуряване на достъп до информация. 
Сформирани да развиват своята дейност и да постигат тези цели, са 

следните художествени състави: 
I. Танцов ансамбъл 

1. Школа деца 
2. Средношколци 
3. Работници 
4. Фолклорна формация за автентичен и обработен фолклор 
5. Клуб за фолклорни хора 

II. Школа за народни инструменти 
III. Вокални формации 

1. Група за автентичен фолклор (обичаи, индивидуални изпълнители, 
словесен фолклор и народни песни) 

2. Оркестър и солисти на българска народна музика (обработен фолклор ) 
3. Група за възрожденски, патриотични и стари градски песни 

IV.Рок – група 
V. Спортни танци 

- школа 
- концертна 

VI.Балет „Б – 2“ /класически/ 
VII. Балет „ Алегро“ 

- школа 
- концертна 

VIII.Танцова формация за Хип – хоп и Брейк 
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IX . Клуб християнски традиции и ценности 
"Народно читалище ,,Дръстър-2012" е традиционно самоуправляващо се 

културно-просветно сдружение на жителите от гр. Силистра, което изпълнява и 
държавни културно-просветни задачи. То е независима, неполитическа, обществена 
организация, открита за свободно членуване и обединяваща на доброволни и 
равноправни начала всички физически лица без оглед на ограничения за възраст, 
пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание". Това се казва 
в устава на читалището и в Закона за народните читалища.  

Въпреки недостатъчните финансови средства, липсата на зали за репетиции на 
групите към читалището годината бе изпълнена с мероприятия. 
Една от най-големите формации е клубът за народни танци "Добруджа". В 
репертоара на клуба вече има над 50 танца от различни фолклорни области. Клубът 
е участвал и е донесъл награди от няколко значими фолклорни фестивала, сред 
които Фестивалът на народната носия в Жеравна през 2013, Фестивалът "Да се 
хванем на хорото на Текето под небето" през 2013, Фестивалът "Море от 
ритми" през 2013 и други. Около стотина са самодейците – певци, танцьори и 
музиканти от читалището, участвали в пролетния фестивал на община Силистра за 
читалищни фолклорни състави "Пролетни игри и песни" 2013.  

Мъжката  вокална група и смесен хор  с ръководител Димитър Русев, участва 
в общинския фестивал „ Славеи на Добруджа „. 
 Читалище „Дръстър-2012” има и специално участие в проекта на Силистренската 
община "Парад на изкуствата"  през 2013 г. Всички участия на формациите на 
читалището имат за цел и създаване на нови контакти и за обогатяване на духовния 
живот в Силистра. Повечето от участията са подплатени с награди. Читалището 
поддържа актуален уебсайт на български и английски, на който се отбелязват 
всички дейности и участия. Тук е мястото да изкажем нашата благодарност на 
Христина Николова  - самодейка от клубът за народни танци "Добруджа". 
Отбелязваме пълното разбиране и съдействие, което читалището среща в лицето на 
отдел „ Култура „ при Дирекция „ Хуманитарни дейности „. 

В заключение можем да кажем, че читалището работи успешно и ежедневно 
отстоява мястото и ролята си на изявен културен институт. Дали нашето общо 
желание – то да бъде привлекателен център ще се осъществява и за в бъдеще, 
зависи преди всичко от всички нас – от нашата ежедневна работа, от нашето 
умение да отворим по – широко вратите му към потребностите на хората, от 
нашата инициативност и упоритост. 
Днес ние благодарим на всички самодейци  и художествени ръководители за 
техния общественополезен труд. Да си пожелаем да работим още по-добре и да 
постигаме още и още успехи. 
 

Информацията е утвърдена на Извънредно общо отчетно изборно събрание 
на НЧ „ Дръстър 2012 „ проведено на 27 март 2014 г. 

Председател:………………….                         
/ Дарин Боев / 
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НЧ ”Д. МИХАЙЛОВ-1906” с.БАБУК  ОБЩ. СИЛИСТРА 

ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА  ЗА 2013 г. 
 

Според Устава и ЗНЧ до 31.03. се провеждат отчетните събрания на 
читалищата и се дават насоки за развитието на читалищната дейност за следващата 
година. 

Изминалата 2013 г. беше изпълнена с много трудности и неудачи за 
българския народ, година, в която финансовата криза от последните няколко 
години даде много сериозен негативен оттенък, не само в икономическата, но и в 
културната сфера. Независимо от това, организационният живот и културните 
прояви в нашето читалище бележат значителни положителни резултати. Дейността 
на читалището като културен и духовен център за жителите на нашето село се 
разделя на няколко основни дейности: 

І.Библиотечна дейност: 
Център на дейността на читалищата открай време е читалищната библиотека. 

Нейното състояние трябва да отговаря на реалните потребности и очаквания на 
гражданите. Библиотеката се нуждае от основен ремонт, както и подмяна на 
мебелировката и рафтовете за книги.  Тежестта на книгите е довела до изкривяване 
на рафтовете. 

Състоянието на хранилищата е незадоволително и в много случаи с наличие 
на влага. 

Ограничените финансови възможности на библиотеката се отразяват 
непосредствено върху библиотечното комплектоване.  
        Набавянето на нови заглавия се извършва само и единствено със собствени 
средства от  бюджета на читалището. 

За да задържим читателския интерес и повишим броя на нашите читатели е 
нужно постоянно да обновяваме книжния фонд.  
       За отчетния период на 2013г., за библиотеката новозакупената литература е 
само 12 библиотечни единици. Читалището е закупило много повече литература , 
но тя е подарена на децата –наши читатели за различни празници като ромският 
празник, дните на детската книга и за закриване на учебната година в 
ЦДГ”Здравец”-с.Бабук. 
       Крещяща е необходимостта от периодично финансиране на библиотеките по 
утвърдените стандарти, които да подпомагат библиотечната работа. 

Библиотечният фонд в края на отчетния период наброява 8 975 тома. 

  БРОЙ ЧИТАТЕЛИ-2013г. 

През 2013г. има нарастване на читателите в библиотеката, това се дължи на 
програмата „Глобални библиотеки”-България.Тази програма даде възможност да 
привлечем децата в библиотеката и читалището и по този начин да се опитаме да 
им разкрием необходимостта от натрупване на знания чрез четене не само на 
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задължителна литература,а и на друга подходяща за тяхната възраст.Показахме им, 
че произведенията, които търсят, могат да се откриват в дигиталните библиотеки, с 
които разполагат вече почти всички регионални библиотеки в страната.От там те 
могат да откриват както тези, които им трябват,така също и да разглеждат стари 
книги, за които са учили в училище.Освен образователен център, библиотеката се 
превърна и в място за срещи и забавни игри през ваканцията.Децата на село през 
целия ден са при нас в библиотеката и се забавляваха без ограничение.През този 
период някои от децата станаха и доброволци в библиотеката, като работата, която 
извършваха, им даде възможност да се докоснат и запознаят с дейността на 
библиотекаря.С наша помощ отпечатаха и надписаха своите читателски картони, 
извадихме списъци със задължителната литература, изготвяхме табла и др.Голям 
интерес и постоянство проявиха Неделина Пенчева, Вероника Миленова, Гергана 
Миленова, Ина Костадинова, Симона Георгиева, Християна Ивайлова, Денислава 
Стефанова, Николай Стаменов, Ради Иванов, Симеон Холан и други.Тук е мястото 
да им благодарим и се надявам този техен устрем да продължи и занапред. През 
учебната година при нас децата търсят съдействие за изготвянето на презентации 
по теми, свързани с учебния процес,статии и документи.Библиотеката през 
2013г.беше отворена и за останалата част от нашето население, като това се 
изразява в вземане на книги за четене, даване на информация за здравен статус, за 
свободни работни места, информация за кандидатстудентската кампания, как се 
попълва автобиография, информация за ел.енергия, за здравни заведения и почивни 
станции, копиране на документи и др.услуги,които касаят нашето население. 

Ползването на библиотеката и всички услуги, които тя извършва, са напълно 
безплатни, това е така, защото в библиотеката трябва да влизат всички без всякакво 
ограничение. 

ДЕЙНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАТА-2013г. 
Освен по-горе посочените дейности, в библиотеката се организираха 

представяне на автори, свързани със задължителната литература, прожекции на 
филми по произведения, които се изучават в училище и това даваше един 
допълнителен поглед към автора и произведението му и така предизвиквахме 
любопитството в децата и произведенията ставаха по-ясни и разбрани от тях. 

ІІ.Културно-масова  дейност на читалището през 2013г. 
Културният календар на нашето читалище през 2013г. беше богат и изпълнен 

с множество мероприятия и дейности, свързани както с националните празници, 
бележити годишнини,а  така също и с празниците и обичаите на нашето село.С 
изложба от произведения, картини, документи и презентация  бе отбелязана 
годишнина от гибелта на революционера Васил Левски.Също така бе отбелязана и 
годишнина от освобождението на гр.Силистра.С празничен концерт на 
самодейният колектив при НЧ”Димитър Благоев”-с.Ветрен бе отбелязан и 
Националният празник-3-ти март.В библиотеката бяха организирани изложби , 
посветени на годишнини на творци и революционери, изнесени бяха множество 
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беседи, свързани с датите и личностите, прожектирани бяха и филми, свързани със 
събитията. Децата правиха и презентации на теми от живота на тези личности и 
събития,а това допринася много за тяхното запознаване  и осмисляне на събитието 
или личостта /Христо Ботев, Алеко Константинов,Елисавета Багряна, Иван Вазов, 
Пейо Яворов, Лев Толстой и др./ Чествахме и годишнина от гибелта на 
добруджанския революционер-Дочо Михайлов  пред паметника в центъра на 
селото. На 06.09.-Съединението бе отбелязвано в библиотеката със стихове и 
песни, посветени на България. На 22.09.2013г.Ансамбълът за автентичен фолклор 
бе поканен от жителите на Никола Козлево във възпоменателно тържество  за 
отбелязване на 105год.от обявяването на независимостта на България и 90год. от 
Септемврийското въстание.Поднесохме венци и цветя на паметника на лобното 
място на Дочо Михайлов.Под наслов „Памет българска” бе отбелязан денят на 
будителите с беседа, презентация и изложба на произведения на възрожденски 
автори. С празничен концерт се отбелязваше деня на славянската писменост и 
култура и празника на нашето село с децата от ЦДГ”Здравец”.В нашето село са 
съхранени и битуват народните празници и обичаи: Бабинден-под ръководството 
на Клуба на пенсионера  ние, по-младите участваме и знаем за традициите на този 
ден.14.02.-Ден на лозаря и Свети Валентин.Тук при нас се празнуват и двата 
празника.Всички мъже  под ръководството на Кмета на селото излизат в 
местността  Лозята и пресъздават народния обичай Трифон Зарезан с много музика  
и песни.Вечерта е посветена на виното и любовта-семейства от селото се събираме 
и с много веселие, закачки, викторини  и конкурс за най-качествено вино става 
един забавен празник. 

1-ви март-ден на самодееца и баба Марта –поднасяме мартеници във всички 
институции на селото  и честитим празника. Организираме тържество за Баба 
Марта с участието на най-малките жители на селото-ЦДГ”Здравец”.Вечерта 
празнуваме празника на самодееца.Ансамбълът за автентичен фолклор с р-л Нено 
Петров взе участие в концерта,  посветен на празника в гр.Силистра. 

Лазаровден-традиционен пролетен празник, който е запазен и битува в 
нашето село.Малки момичета обикалят селото и благославят за здраве и берекет 
домовете на ергени и моми.Групата бе посрещната от жените на Клуба на 
пенсионера.Ръководител на лазарската група е Вяра Николова. 

Цветница-празникът бе отбелязан с изложба на цветя и рисунки на тема 
„Пролет моя, моя бяла пролет”-участие взеха деца от селото. 

Великден-много тачен и обичан от всички жители на селото е този 
християнски празник и по стара традиция боядисахме яйцата, събрани от 
лазарската група, като ги украсихме със съвременни материали и подредихме в 
изложба в фоайето на Читалището. 

1-ви юни-Ден на детето-Празникът бе отбелязан с музикална програма на 
децата от ЦДГ”Здравец”-с.Бабук, забавни игри и викторини, рисунка на асфалт на 
тема:”Светът, в който искам да живея”. 
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През лятото работихме и с децата от селото, които всеки ден  под наше 

ръководство имаха различни занимания от запознаване с творчеството на различни 
детски автори, спортни и забавни игри, разходки, организиране на екскурзия до гр. 
Силистра, разучаване на народни обичаи.През настоящата 2013г.ще продължим да 
работим и в посока на заучаване на народни танци от децата, тъй като те са 
поколението, което ще ни наследи.Организацията на тази дейност ще бъде 
обсъдена на заседание на Читалищното Настоятелство. 

Тук е мястото да отбележа, че ромите като общност също имат своите 
изяви.Ромските деца под ръководството на Гинка Атанасова подготвиха и изнесоха 
програма за празника на ромите - 08.04. който традиционно вече се празнува тук в 
нашето село.Също така групата взе участие и на Пролетният фестивал в 
гр.Силистра с представяне на ромската Лазара и Гергьовден. 

През 2013г.проведохме и V Фолклорен празник”Земята и хората”.Тази 
година той беше съчетан и с честването на 20-годишнината от създаването на 
местната кооперация.Участие в него взеха състави от областта и страната. 
Организирахме изложба: ”Даровете на природата”. Активно участие взеха 
жителите на селото и кооперации от общината.Тук е мястото да  благодарим на 
всички, които участваха в  богатата изложба. 

Желанието ни като организатори е празникът да се разраства, като в 
изложбата се включат производители от цялата страна. 

По традиция на 25.12. Коледарската група обикаля селото и благославя 
жителите му за здраве и берекет за новата стопанска година.На площада пред 
Читалището  Кметът на селото посреща коледарите.Тържеството завършва с 
коледарско хоро. 

Освен проявите, организирани от Читалището, нашите състави взеха участие  
и на фестивали в страната.Участвахме на фестивали в гр.Бяла, обл.Варна, където  
получихме грамота, в световния формат на фестивала „Еврофолк”-гр.Несебър-
получихме „Златен Орфей” и титла световен шампион - най-високото отличие на 
фестивала.Поздравително писмо за нашето участие бе получено в община 
Силистра, с което организаторите на фестивала ни поздравяват за отличното 
представяне. Писмото беше прочетено на Коледа пред обществеността  и гостите 
на селото. 

МФ на изкуствата ”Утринна звезда” ни покани  и ние вземахме участие на 
29.11.-01.12.2013г.в гр.Банско, където  след отличното представяне на Ансамбъла 
за автентичен фолклор и Коледарската група завоювахме следните награди: 
Коледарската група-„Специалната награда” в категорията за народни обичаи и те 
откриха гала концерта на отличените състави.Наградата е златна купа. Ансамбълът 
за автентичен фолклор завоюва 1-място в категорията за народни танци и също 
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получи златна купа.Участие взехме на Коледарския фестивал в гр.Силистра, където 
също извоювахме призовото място.Съставите ни участваха и на Пролетния 
Фестивал в гр.Силистра, откъдето получихме грамоти.През този период изнесохме 
концерти по различни поводи в селата от нашата община - с.Смилец, с.Ветрен и 
с.Казимир. 

КРЪЖОЧНА ДЕЙНОСТ: 
В нашето читалище действат два кръжока под ръководството на Росица 

Цонева 
1.”Традиция,бит и съвременност”, 
2.”Художествено слово”-и в двата кръжока се включват децата от селото. Тук 

те научават за традициите на техните деди - боядисването на яйца за Великден, 
лазарският обичай,коледа и всичко, свързано с нея. В кръжока „Художествено 
слово”-разучават стихове и песни, свързани с историята и празниците на страната и 
нашето населено място. 

ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО: 
В нашето читалище действат следните състави: 
1.Временни:Коледарска група, Лазарска група 
2.Постояннодействащи: Танцов състав - мъже и жени, мъжка певческа 

група,театрална група.  
Всички провеждат редовно своите занимания и репетиции. Усилията на 

художествените ръководители, завеждащият КМР и секретарят са насочени към 
повишаване качеството на създавания културен продукт.През настоящата 
2014г.съставите трябва да обновят своите програми и да се подготвят за участие на 
фестивали.  

Материална база: 
Материалната база на читалището до някъде придоби приветлив вид, но 

въпреки това ремонтните дейности трябва да продължат, за да се превърне в един 
привлекателен културен център за жителите и гостите на селото. През 2014г.трябва 
да се извършат ремонтни дейности на клуба на самодееца и библиотеката на втория 
етаж, също така трябва да бъде боядисан и коридорът.  

През 2013 година Читалищното настоятелство проведе  11 заседания, на 
които са  разгледани насоки за бъдещата работа на Читалищното настоятелство  до 
края на 2013 година, решения, свързани с организацията на провеждане на 
различни прояви и тържества, участие на фестивали и концерти, решения за 
организационна дейност на читалището като цяло. 

За сътрудничеството с институциите: 
Народно Читалище”Дочо Михайлов 1906” си сътрудничи успешно както с 

Община Силистра, Отдел ”Култура”, РЕКИЦ, РБ ”П.Павлович”, Кметство с.Бабук, 
ЦДГ ”Здравец”, Клуб на пенсионера и инвалида - с.Бабук,ЗК ”Мотор 93”, които 
подпомагат проявите на читалището. Благодарни сме на всички за съдействието, 
което ни оказват при реализирането на нашите инициативи. Тук е мястото да 
благодаря и на всички самодейци, които прославят нашето читалище и на всички 
останали членове и жители на селото, които са съпричастни с нас и нашите 
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дейности.Читалището  дава информация на всички медии за своите изяви и 
дейности. 

ГРАЖДАНСКИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ:  
Създадените през  месец декември 2011 г. страница във ФЕЙСБУК и сайт на 

читалището с адрес НЧ „Дочо Михайлов-1906”  активно продължава да  
функционира и в него се отразяват всички събития и културни мероприятия, 
произведени и реализирани от Читалищните колективи на територията на града, 
общината, региона и страната.  

В него сме разказали историята на нашето читалище, неговите състави, 
дейности, календарният план, отчети и ръководството на читалището. 
Мероприятията, които се организират от читалището се отразяват от медиите, 
което дава възможност на повече хора да се запознаят с нашата дейност.  
Мероприятията и дейностите, които са заложени в Програмата за развитие на 
читалището за периода 2014г. са много и разнообразни и ние ръководството се 
надяваме да ги реализираме с помощта на всички жители на селото по възможно 
най-добрият начин.От името на ръководството на Читалището, изказвам 
благодарности на всички наши членове, на всички самодейци –бивши и 
настоящи,на всички жители, които вземат участие в осъществяването на нашата 
дейност, защото без всички вас не бихме могли да осъществим нашите планове и 
идеи. 

Този доклад е приет на годишно отчетно събрание на 27.03.2014г. 

27.03.2014г.                                                            Председател:............... 

с.Бабук                                                                                        /Ц.Стоянова/ 

                                                                                 Секретар:..................... 

                                                                                                      /Ел.Радева/ 
 

ДОКЛАД на Проверителната комисия 
при НЧ” Дочо Михайлов-1906”с.Бабук, общ.Силистра 

за 2013г. 
Измина още една година от дейността на нашата организация и днес ние 

трябва да се отчетем и да дадем оценка на работата на читалищното ръководство за 
този период, да набележим и новите приоритети за следващата година на работа. 

Основна функция и задача на Проверителната комисия е спазването на 
инструкциите за организация на финансовата отчетност на Читалището.Тя  
упражнява контрол върху правилното и рационално изразходване на средствата 
през годината. 

При извършената проверка от Проверителната комисия за 2013г.  се 
установи, че Читалищното Настоятелство е провеждало редовно своите 
заседания.Те са 11 на брой.Проблемите и решенията, взети от членовете на 
Настоятелството, са напълно актуални за организирането на мероприятията, 
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заложени в Календарния план на читалището за 2013г. Освен наличните средства 
Читалищното Настоятелство е търсило и намирало съдействие за осъществяването 
на своите мероприятия от Кметство –с.Бабук ,ЗК „Мотор-93”, ЦДГ” Здравец “, 
Клуб на пенсионера, Община Силистра и от жители на селото. 

През 2013г. НЧ ”Дочо Михайлов-1906” няма спечелен проект, препоръката 
на Проверителната комисия е през следващата година то да работи по-усилено в 
тази насока.Също така закупената литература през миналата отчетна година също 
не е достатъчна, а знаем, че библиотеката е едно от основните ядра на 
читалището.Препоръчваме на Настоятелството през следващата година да се 
направи списък с необходима за закупуване литература която да задоволява 
нуждите както на учащите, така също и на останалата част от населението и да се 
търсят средства и начин за закупуването й. 

Финансирането на Читалището се осъществява по две направления: 
1.От бюджета на държавата под форма на субсидия, която  се определя на 

Сесия на Общината. 
Основен фактор за определянето на финансирането е дейността на 

Читалището  през предходната година и план за работа през настоящата. 
През 2013г.за нашето читалище бе определена субсидия в размер на 

17 245.00лв-2.75% субсидирана бройка. 
 

РАЗХОДИ на Субсидията на НЧ ”Дочо Михайлов-1906”-2013г.: 
 

Субсидия-2013г.-          17 245.00лв. 
 

-ФРЗ-                                9 224.95лв. 
-Осигуровки-                   4 980.54лв. 
-Хонорари-                         900.24лв./Гр.договори-2013г.-3бр.-Димитър Русев/ 
-Мероприятия-                1700.00лв. 
-Интернет-                          439.27лв. 
 
Всичко разходи :            17 245.00лв. 

 
За  отчетният период Читалището няма задължения и неразплатени сметки. 

  Средствата от бюджета и собствените приходи са изразходвани правилно и 
целесъобразно и с помощта на тях читалището е реализирало заложените  
мероприятия от плана за работа, участието на съставите на фестивали,откъдето се 
завърна с високи отличия, а също така е отделило средства за поддръжка и други 
дейности. 

За 2013г. читалището има изготвен финансов отчет, заверен от експерт 
счетоводител, който е изискуем за отчетността му. Отчети за 2013 г. читалището е 
предоставило на Община Силистра, РЕКИЦ - читалища, към Министерство на 
културата, отдел „Културно наследство” - отчет на библиотеката, отчети към 
НАП,отчети и към Общинският съвет в Силистра до 31.03.2014г., за да бъдат 
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разгледани и одобрени на сесия,а до края на месец октомври-2013г. се предоставя 
програмата на читалището за следващата календарна година, която също трябва да 
бъде одобрена от общинския съвет.Всички посочени по-горе отчети са 
предоставени в срок и няма забележка по тяхното изготвяне и работата на 
читалището като 
цяло. 

Проверителната комисия се надява,че и през  следващият отчетен период 
Читалищното Настоятелство ще търси най-оптималният вариант за разпределение 
на своя бюджет за да реализира заложените мероприятия, поддръжка на сградата и 
други дейности. 
 

27.03.2014г.                        Председател на ПК:......... 
с.Бабук                                                             /Р.Павлова/ 

 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ПРОБУДА - 1940” С. КАЛИПЕТРОВО 
На 05.03.2014 г., в с. Калипетрово, в сградата на Народно читалище 

„Пробуда-1940” с. Калипетрово, се проведе извънредно общо отчетно-изборно 
събрание на читалището. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на читалището и във 
връзка с чл.15 от Закона за народните читалища, то е свикано с решение по т.1 от 
протокол №129 от 14.11.2013 г. от редовно заседание на настоятелството. 

През 2013г. НЧ „Пробуда-1940” се финансира от Община Силистра като 
треторазреден разпоредител с бюджетни кредити и със средства от собствени 
приходи. 

Дейността на читалището се урежда със: Закона за народните читалища, 
Устава на читалището, Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване и 
други нормативни документи. 

 
НЧ „Пробуда- 1940“ с. Калипетрово, общ. Силистра 
Реализирани мероприятия за 2013г. по календарния план 

 Можем с основание да кажем, че днес читалищата са достойни 
продължители на старите възрожденски традиции. 

Все по- активно навлиза в живота ни стремежът към българските традиции и 
обичаи, а читалищата са средища за развитието на богата културно- просветна 
дейност.  Съвместната работа на ръководителите на самодейните състави и 
самодейците и тази година доказа, че можем да се гордеем с нашите момичета и 
момчета, както и с по- възрастните самодейци.  

Годината беше успешна по отношение на множеството реализирани 
мероприятия на читалището. Заслужени награди и признание получиха танцьори, 
кукери, певци, вълшебници и коледари.   

1. По традиция Бабинден/ 21 януари/ премина с много емоции  чрез изявата 
на ГСГП „Камбанен звън“, празникът беше почетен с песни и танци; 
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2. В същия месец на 26 януари, децата от „Работилничка за вълшебства- Доби 

и приятели“, с ръководител Добринка Станева, участваха в среща с ученици от 
четвърти клас на ОУ „Отец Паисий“ гр. Силистра и очароваха за пореден път 
своите връстници;  

3. Кукерската дружина при читалището, с ръководител Петър Шиков участва 
в Международен кукерски фестивал „Кукове 2013“ гр. Раковски на 08/ 10 февруари 
и взе Първа награда за спазване на традиции и обичаи, колоритните и старинни 
кукерски носии и представяне впечатлиха участниците във фестивала и журито;    

4. Малките вълшебници от РВ участваха в кампания на БМЧК за изработване 
на картички- Валентинки на 15 февруари; 

5. На 16 февруари, в старата сграда на читалището се проведе Празникът на 
виното „Вино да се лее, песни да се пеят“, на който присъстваха любители на 
хубавото вино от селото и района. Различните видове вина бяха оценени от 
професионални дегустатори, а винарите с най- добро вино, получиха интересни 
сувенири, изработени от Добринка Станева; 

6. На 28 февруари се проведе Общо Отчетно- изборно събрание; 
7. На 1 март баба Марта раздаде мартеници на децата от начален курс на 

обучение в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с .Калипетрово и на децата от ЦДГ 
„Здравец“, а те в чест на добрата старица рецитираха стихчета и пяха пролетни 
песни; 

8. Кукерската дружина участва в Национален кукерски фестивал 
„Кукерландия 2013“ гр. Ямбол на 2/3 март, като взе  Награда за персонаж и 
кукерите бяха обявени за лауреати на фестивала; 

9. На Трети март беше почетен Националният празник на Р България, 
момичетата и момчетата от нашето читалище изпълниха интересна празнична 
програма, която завърши с мегданско хоро, по повод празника; 

10. На Сирни Заговезни 17 март, кукерите  от Кукерската дружина обходиха 
домовете в селото, по късно кукерското хоро събра много зрители на площада пред 
читалището; 

11. Кукерската дружина участва и в „Куковден-2013“ с. Бранещи, Р Румъния 
на 18 март, съвместно с кукерите от гр. Ямбол, като целта на поканата на кмета на 
с. Бранещи, е да се възродят старинните  кукерски обичаи в това селище на 
български бежанци; 

12. На 23 март се проведе Единадесетият Национален кукерски фестивал 
„Калипетрово 2013”, в който взеха участие 9 състава от страната и специални гости 
от с. Бранещи, Република Румъния, нашата кукерска дружина взе първа награда, 
връчена от читалището; 

13. „В света на книгите”- децата от ЦДГ „Здравец“ посетиха  библиотеката на 
4 април и с интерес слушаха беседата за необятния океан от знания, който ни дава 
книгата; 

14. На 27 април се проведе Тринадесетият Събор на лазарските групи, в 
който за пръв път участваха и малките лазарки от ЦДГ „Здравец“ с. Калипетрово, а 
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нашите певици от Фолклорна група „Димитровче“, с ръководител Валентин 
Сарафов, направиха своя дебют с живописни лазарски песни; 

15. На 28 април се проведе Преглед на самодейните състави- „Пролетни игри 
и песни“, в който участваха и самодейците от нашето читалище, неповторимата 
игра на танцьорите завладя публиката;  

16. В същия ден танцьорите от Ансамбъл „Шиковци“ с ръководител Димитър 
Джмбазов  участваха в Концерт на читалището в гр. Алфатар; 

17. На 30 април, във фоайето на читалището се проведе Великденска 
изложба, представена от боядисани яйца и изработени великденски венци от децата 
от Школата по приложни изкуства „Работилничка за вълшебства-Доби и приятели“ 

18. В  „Парада на изкуствата“ на тема : рециклирани материали, на 10 май, 
малките вълшебници изработиха красиви водни кончета и пеперуди от найлонови 
торбички; 

19. На 14 май, децата от РВ участваха и в „Парада на изкуствата“ на тема : 
накити;  

20. На 29 май се проведе„ Вечер на Чудомир“, с участието на самодейци на 
читалището и местните пенсионерски клубове. Вечерта премина в много емоции и 
чудесно представяне на нашите артисти и членовете на пенсионерските клубове в 
селото; 

21. На 6 юни се проведе Първият самостоятелен концерт на Фолклорна група 
„Димитровче“, а малките певици плениха публиката с богата китка от хубави 
народни песни; 

22. На 23 юни се проведе Концерт по повод Събор на Калипетрово, който по 
традиция завърши с празнично мегданско хоро;  

23. ГСГП „Камбанен звън“ участва във фестивала  „Подари ми море“ на 7/ 8 
юни, с. Крапец, като взе Утешителна награда и се състезава с близо 80 състава, а 
певците на групата, с ръководител Тодор Скорчелиев бяха едни от най- стилните и 
талантливи участници; 

24. Танцьори и кукери от читалището участваха в Прегледа на читалищата 
гр. Бяла, Варненско на 29 юни, танцьорите взеха Специалната награда на кмета на 
гр. Бяла и изправиха на крака публиката, а кукерите оживиха града с живописната 
си поява и атрактивно изпълнение; 

25. На 3 септември приказката „Моя Пепеляшке“, представена от най- 
малките артисти, предизвика аплодисментите на зрителите, а красивите костюми 
на героите само допълниха тяхната голяма артистичност; 

26. Децата от „Работилничка за вълшебства“ участваха в Празника на гр. 
Силистра на 14 септември и дадоха своя принос за празничното настроение на 
жителите и гостите на града;  

27. ГСГП „Камбанен звън“ участва в Прегледа на Старата градска песен в 
същия ден, а бодрите гласове на изпълнителите звучаха на площада пред Община 
Силистра; 
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28. Танцьорите от Ансамбъл „Шиковци“ участваха в Националния фестивал 

„Море от ритми“ гр. Балчик, като взеха Първа награда за автентичен фолклор- 21/ 
22 септември и достойно се състезаваха с много други участници от цялата страна; 

29. На 26 октомври се проведоха „Дни на Калипетрово“. Беше отслужена 
Тържествена света литургия в православен храм“Св. ВМЧК Димитрий“, с концерт 
на самодейци от читалището и изложба във фоайето на читалището; 

30. На 20 декември в читалището се проведе Коледно парти и конкурс за най- 
хубава коледна картичка; 

31. Коледарската дружина участва в Прегледа на коледарската песен на 22 
декември и взе Втора награда с представянето на старинен коледарски обичай; 

32. На 28.12. се проведе Новогодишно празненство на самодейците в Механа 
„Добруджанска къща“ с. Калипетрово. 

Годината беше ползотворна за самодейците и техните ръководители, и това 
го доказаха наградите им. 

Това беше годината, в която за пръв път на сцената излязоха народните 
певици от Фолклорна група „Димитровче“, артистите на читалището- малки и 
големи. 

С участията си те доказаха, че са талантливи и надарени деца, с които можем 
да се гордеем! 

Докладът е приет на Общо събрание на 05.03.2014г. с мнозинство. 
 

                                         Силвия Маркова 
                                               /Технически сътрудник/ 

 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ПРОБУДА - 1940” С. КАЛИПЕТРОВО 
РАЗХОДИ 2013 г. 

Субсидия (лева) 

1. Заплати 7398. 89 

2 Осигуровки 5102. 14 

3. Хонорари 4866. 56 

4. Ел. енергия 1492. 31 

5. Телефон 998. 93 

6. В  и К 292. 02 

7. Данъци 91.02 

8. Такси 317. 35 

9. Мероприятия 2291. 78 
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10. Канц. м- ли 665. 00 

   
Общо:                                                                                                         23 516.00 

 
 
 

Отчетен доклад-2013г.за дейността на  НЧ „Просвета”-1907г. с. 
Проф. Иширково общ.Силистра 

Българските читалища са наистина уникална форма за човешко общуване и 
своеобразни храмове на българската духовност. Никъде по света няма такава 
форма и трябва да сме горди, че думата „читалище" влезе в европейска и световна 
употреба. 

„Читалището е средище на културно-образователни дейности. Вече дълги 
години нашето читалище работи за обогатяване, запазване и разпространение на 
културните ценности. То е типична обществена институция, която изпълнява 
учебно-просветителски функции и самодейност.  

  По традиция и стари обичаи, които още не сме забравили, българинът е 
мъдър и трудолюбив, и за това на това събрание трябва да направим отчет за 
нашата работа. 
Читалището ни трябва да разтвори още по-широко вратите си, за да кани и събира 
хората, и сега повече от друг път със своята дейност да внася успокоение. 

Самодейността е част от душата на българина, без която той не би бил 
истински такъв. 

Към НЧ „ Просвета”-1907 през 2013 година функционираха  следните 
колективи: Детски танцов състав, фолклорен танцов състав, детска група за 
народно пеене и детска школа за народни танци. Към читалището функционират и 
групи, които не са постоянни, но вземат активно участие в неговата дейност:  
кукерски състав, коледарска група и лазарска група. 

През отчетния период към читалището работи и ателие  „Вълшебни чудеса”, 
в което ателие децата от нашите танцови състави и децата от класа на госпожица 
Йосифова от ОУ село Иширково изработиха за Коледа коледарски и сурвакарски 
атрибути, а за деня на мартеницата с помощта на по-стари самодейци си 
изработиха мартеници, като най- големите от тях подарихме на Кметството и ЗК 
кооперации с послание за здраве и берекет. 

И през отчетния период във връзка с християнския празник Великден  
организирахме за най- малките деца от селото работилница за „Писано яйце”. 

С детската школа, детският танцов състав и фолклорния състава работи 
хореографът Димитър Джамбазов,  който обогати репертоарът на изброените 
състави, а корепетиторът Съби Йорданов  заедно с Красимир Ников работят  
отделно с фолклорния състав и се занимават само с иширковския фолклор. 
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Всяка година е традиция съставите към читалището да участват в пролетните 
празници в град Силистра.И през отчетния период ДТС и ФТС доказаха през месец 
май пред публиката на Силистра,  че в едно селско читалище има млади хора и 
заслужават аплодисментите и на друга публика  за труда, който полагат, за 
любовта, която таят в душите си към фолклора, защото без този жар, който гори в 
сърцата им, макар и на малко брой хора, е немислимо просъществуването на 
читалището ни! 

Другите три групи, които не са постоянни, а се събират само на празниците 
според календара, също вземат активно участие в живота на читалището. 
През изминалия творчески сезон всички танцови колективи участваха към проекта 
на община Силистра „Парад на изкуствата” –Силистра люлка на древни 
цивилизации. 

Малките лазарки на Лазаровден обикалят селото, а коледарските групи са 
посрещнати от всяка къща в селото, като една от групите взема участие в 
коледарското надпяване в град Силистра. 

Най-голямата атракция е кукерският състав, който играе на Заговезни в 
нашето село, а вечерта на кукерското хоро на площада в центъра се събира цялото 
население на селото и техните гости на празника.През месец март  Кукерският 
състав участва в Международния фестивал в село Калипетрово и се завърна със 
специалната награда на община Силистра. 

През месец април се отпразнува 145 години от рождението на патрона на 
селото Проф. Иширков. Съорганизатор на тържеството  беше нашата институция за 
подготовката и осъществяването на този забележителен празник,а през месец 
ноември читалището отново беше съорганизатор на кметството по провеждането 
на откриването на възобновения паметник на загиналите Иширковци във войните. 
През месец юни ФТС възобнови обичая „Жътва „ и беше поканен от ръководството 
на ЗК „Нива-93” да покаже и зажъне първия сноп от жътвената кампания. 

Изказвам благодарност на всичките участници към съставите  и доказването 
им като добруджанци, носещи танците и песните в сърцата си.                         
       Нека и занапред да участват с необходимия ентусиазъм  във всяко начинание 
на читалището. 

През отчетния период не бива да забравяме да споменем и провеждането на 
празниците  3 март и  2 юни в  които  активно се включи и кръжокът по рецитиране 
към библиотеката с отговорник Ивелина Маринова. 

Управителният съвет на читалището благодари на  ЗК „Нива-93”,ЗК 
„Плодородие-93”,ОУ , ЦДГ и двата пенсионерски клуба  за оказаното съдействие 
за работата в читалището и за провеждането на мероприятията от културния афиш 
на селото. 

Важна част от работата на читалището е библиотечната дейност. 
Библиотеката се намира в сградата на читалището и разполага с читалня, 

заемна и книгохранилище.В момента тя разполага с 15119 тома 
литература.Читателската такса годишно за ученици е 2 лева, а за възрастни е 4 
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лева. Всяка година се закупува от таксата и от субсидията нова литература. През 
лятото библиотеката  работи с децата по интереси, като се обслужват не само със 
задължителната литература от училището, но и се прожектират филми на 
мултимедията, които децата гледат с интерес, защото са български игрални филми. 
Два  пъти в годината се правят отворени врати на библиотеката и си регистрират 
нови читатели.  

През 2013 година нашето читалище кандидатства по проект към Глобални 
библиотеки и го спечели. През месец юни проектът стартира под наслов Виртуално 
пътешествие в културно-историческото наследство на село Проф. Иширково с 
бенефициент нашето читалище.По проекта се закупиха два фотоапарата и се 
включиха 30 деца за работа по проекта с обща цел създаване на местен електронен 
фото –регистър за културно-историческото наследство в селото. Проведоха се 
фотографски пленери, семинари и шест презентации. През октомври месец 
проектът завърши успешно с крайния продукт електронен носител . 
Ръководството на НЧ „Просвета-1907” изказва благодарност на ЗК” Нива-93” за 
партньорството,  частен музей Хаджи Ганкината къща и лично към госпожа Ганка 
Димитрова. Благодарим на Йорданка Димитрова  и на всички участници, 
изпълнители, доброволци   и приятели на библиотеката за тяхната съпричастност 
при реализиране на творческата дейност по проекта.  

От все сърце  благодаря на писателя-етнограф Господин Великов за оказаната 
методическа помощ към проекта и други мероприятия, касаещи историята на 
нашето село.  

Материално-техническата база не е без значение за провеждането на по-
ефективна работа. 

Читалищната сграда отговаря на изискванията и нуждите на селото с 
изключение на това,че сцената ни е много малка.През отчетения период се правят  
само частични ремонти, поради недостиг на средства. Лицевата страна на сградата 
започна наново да се руши,  поради лошите метрологични условия, и всички 
помещения в сградата подлежат и те за ремонт заедно със салона.Мащабен ремонт 
на цялата читалищна сграда не е имало от 12 години. 

Паркът на читалището не е никак малък, но заедно със служителите и 
самодейците успяваме да го поддържаме в добър вид. 

На всички е ясно, че едно читалище не може да съществува без дейното 
участие на неговите членове като читатели и самодейци.Нашето читалище е 
институция, която заема активно участие в културния живот на селото и извън 
него, затова апелирам към разбиране и съдействие от всички, на които не им е 
безразлично бъдещето на читалището в селото! 

Радостен е фактът, че в тези трудни времена все още има ентусиасти, които 
не жалят сили и свободно време и работят всеотдайност за поддържане на 
читалищния огън.  

Още по времето, когато българите са живели в пределите на Османската 
империя и са нямали държавност, в читалищата са работили всеотдайно най-
просветените българи и пламенни родолюбци. Там са се пеели български песни, 
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играни са пиеси на български писатели, споделяни са патриотични и 
революционни идеи, разпространявани са български книги. Затова можем само да 
се гордеем, че сме духовен народ и каквито и предизвикателства и превратности да 
ни е поднасяла съдбата, благодарение на онази Божия искра, за която Вазов писа: 
„Не се гаси туй, що не гасне!", ние сме оцелели като нация и духовност. 

От името на ръководството на читалището пожелаваме ползотворна 
творческа и успешна 2014 година. 
 
27.03.2014г.                                                        Председател:………….. 
с.Проф. Иширково                                               / С. Петрова / 
общ.Силистра                                                                     

 
НЧ „Просвета”-1907 с . Проф. Иширково 
ЗА РАЗХОДА НА СУБСИДИЯТА КЪМ   31.12.2013 г. 

 
№                                            ВИД  РАЗХОД                                                                     СУМА В ЛВ. 

1 ФРЗ  
11071,68 

2 ОСИГУРОВКИ + Данъци  
  4560,00 

3 ХОНОРАРИ  
 

4 С Б К О   
 

5 МЕРОПРИЯТИЯ /ДЕЙНОСТ/  
 

6 РЕМОНТ  
 

7 ТЕЛЕФОН  
      150,00 

8 ДЪРВА ,ВЪГЛИЩА       700,00 
 

9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК  
 

10 ВОДА   
 

11 ОБЛЕКЛО  
 

12 КОМАНДИРОВКИ  
 

13 ТАКСИ И ДАНЪЦИ  
     300,00 

14 МАТЕРИАЛИ   
     400,00 

15 ЛИТЕРАТУРА   
 

16 ТЕКУЩ РЕМОНТ  
     431,32 

17 ДРУГИ  
 1200,00 

 ВСИЧКО  
18 813,00 лв. 
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АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН НА СУБСИДИЯТА  ЗА 2013 г.                                         18813,00                               
ПРЕВЕДЕНА СУБСИДИЯ  ЗА 2013 г.                                                                            18813,00 
 
РАЗЛИКА                                                                                                                               .................................. 
 
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СУБСИДИЯТА ЗА 2014 г. ................................... 
 
 
ИЗГОТВИЛ:....................................                                                       Протоколчик:............................... 
/  С. Петрова                                   /                                                                                         /   И. Маринова/                           
председател: 
    
               /подпис и печат/                                                                      
 

Разходът за държавната субсидия на НЧ „Просвета”-1907 с. Проф. Иширково 
е приет на отчетно събрание на НЧ „Просвета „-1907 на 27.03.2014г. 
 
 Дата:    28.03.2014г. 
 
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  НА ЧИТАЛИЩНОТО  РЪКОВОДСТВО  ПРИ  

НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ” С. СРЕБЪРНА  ЗА ПЕРИОДА     2011-2013г. 
 

Измина още една година -период в който  читалището беше управлявано от  
ръководство в състав: Георги Иванов Иванов-председател,  и членове : Елеонора 
Енева Георгиева- секретар библиотекар , Тодора Велчева Симова, Велика Тодорова 
Гецова и Ванушка Неделчева Тодорова.Дойде време да се изправим пред вас и да 
кажем какво е свършило това ръководство за този период от време. 

Благодарение на работата на ЧН и двете самодейни групи, в Сребърна може 
да кажем, че сме се справили добре в отбелязването на бележити дати, годишнини 
и събития.Стремежът ни е бил тези инициативи да радват  жителите на с. 
Сребърна, да им доставим наслада и вдъхновение, да ги приобщим към 
читалищния живот. 

Основна задача пред ЧН бе да укрепва организационната, финансова и 
планова дисциплина, да се активират ръководството и членовете към културно-
масова работа. 

-Повишаване качеството на идейно- художественото равнище на културната 
дейност на територията на селището ни. 

-Активизиране работата на самодейните състави , попълване с нови 
самодейци и съхраняване на автентичния фолклор. 

-Работа с фонда на библиотеката. 
-Поддържане на читалищната сграда. Оптимално използване на базата за 

културни мероприятия на селото. 
През отчетния период бяха реализирани следните културно-масови изяви: 
-Чествахме 165г.от рождението на Христо Ботев в библиотеката с учениците- 

обсъждахме  творчеството и живота на поета-революционер и четене на негови 
стихове- 06.01.2013г. 
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-Бабинден- общоселски празник- ритуал в читалището, здравната служба -

21.01.2013г. 
- „Трифоне, Трифон Зарезане”- направихме ритуал на лозята,след което 

празникът продължи в центъра на селото, имаше дегустация на вина и обявяване на 
победител. -14.02. 2013г. 

-Кукерската група  към читалището взе участие в  с.Айдемир, където се 
класира -17.03.2013г. 

- Ден на самодееца- тържество със всички самодейци. -01.03. 2013г. 
- 03.03.2013г.-Отбелязване на празника с поднасяне на венци на паметника в 

Сребърна и рецитал, изнесен от децата от селото  
- „135 години свободна България”-тържествен концерт, изнесен от 

самодейната група на читалището , ДТС„ Сребърче”и ЮТС „Сребърчани”-
03.03.2013г. 

- „ Честит празник, жени”-общоселско тържество по случай деня на жената, с 
кратка програма, изнесена от ДТС „Сребърче” 

- „Да изчистим Сребърна за Великден”- 17 деца от Сребърна, организирани 
от Читалището,  почистиха  около целия резерват -13.04.2013г.  

-Участие на „Лазарки” в НТ „СКАТ”-21.04.2013г. 
-Местен фолклорен празник „ Лазарки идат”- млади момичета, облечени  в 

народна носия, обикаляха селото и припяваха моми и ергени, а на втория ден 
посетиха  съседното с.Ветрен, за да си хвърлят венчетата  -27 и 28.04.2013г. - има 
снимков материал в профила на читалището във фейсбук 

-На 27.04.2013г. Момичетата от местния обичай „Лазаруване” намериха  
време да участват и в „ Пролетни игри и песни”-Общински преглед на 
читалищните колективи 

-Великденско хоро - общоселско тържество в центъра на селото, което 
протече с много песни и игри -05.05.2013г. 

- V хумористичен фестивал „ Сребърна пее и се смее” -18 и 19. 05.2013г. 
–Ден на славянската писменост и култура - тържество, в което взеха участие  

самодейна група „ Сребърна китка” към НЧ „ Възраждане-1940 ”, самодейците от 
Клуб на инвалида и пенсионера, Детски  и Юношески танцови състави- 25.05. 
2013г. 

- „ Детство мое - реално и вълшебно”-празник за децата, забавни игри, 
гатанки и карнавал  на приказни герои-1.06. 2013г. 

-Участие на СГ „Сребърна китка” в  Еньовски събор на родовете и 
традициите в с.Красен, общ. Ген.Тошево 

- Участие на СГ „Сребърна китка” и ТС „Сребърчани” в Национален събор в 
гр.Трявна- 01.09.2013г. 

- Празничен концерт по случай Деня на народните будители , изнесен в 
с.Красен, общ.Генерал Тошево-26.10.2013г. 

- Честване Деня на будителите- Конкурс за най-добре написано 
стихотворение, разказ, есе за Сребърна- в момента е направена изложба с творбите 
на децата - 01.11. 2013г. 
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- І-ви Кулинарен фестивал „ Гозбите на Добруджа”-под патронажа на кмета 

на гр.Силистра и с финансовото съдействие на общината- над 250 ястия, 
представени от   колективи от Обл.Силистра -09.11.2013г. 

– „Честит празник, Сребърна”-празник на селото- Концертна програма , 
изнесена от  Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра”при НЧ „Доростол-
1870”-16.11.2013г. 

- „Хоро се вие, извива”-хоро на мегдана, по случай сбора на Сребърна-21.11. 
2013г. 

-Представяне на обичай „Коледуване и Бразая” и СГ „Сребърна китка” в 
Коледарският празник, организиран от Община Силистра - 22.12.2013г. 

- „ Ой, Коледо, мой Коледо”- коледари ходят  цяла вечер  по домовете и 
наричат за здраве и берекет  -24.12.2013г. 
   -„Честита Нова 2014 година ” –тържествен концерт,  изнесен  от самодейна 
група „Сребърна китка” при НЧ „Възраждане-1940г ”, Детски и Юношески 
танцови състави и участието на ученици от музикалното училище „ Филип Кутев” 
гр.Котел. Едно от децата е от Сребърна и е наша самодейка и солистка -
28.12.2013г.  

Тук е мястото да благодарим на всички участници , които отделиха от 
свободното си време и положиха много труд за да представим Сребърна в цялата й 
светлина. 

Една от основните задачи на читалищното настоятелство е да се погрижи в 
самодейните състави да влязат нови самодейци.В редиците на самодейната група  
вече  имаме  осем момичета на възраст от 13 до 21 години. 

В читалището има библиотека, в която има много художествена литература 
от учебния материал, полезна за много ученици.През цялата година се 
посещава,макар и не толкова често, както от ученици, така и от възрастни хора. 
Най-голяма посещаемост има през лятото, когато учениците са във ваканция. 
Библиотечният фонд е 9296 бр.книги.За съжаление,  почти неизползваема е, заради 
това, че 1/3 от тавана й се срути  миналото лято, а нямаме достатъчно средства, за 
да се направи ремонт. 

Нашите цели са: 
- При подготовката и провеждането на различните празници и тържества да 

продължаваме да ползваме  фонда на библиотеката, с цел популяризиране на 
хубавата книга и привличане на нови читатели. 

- Настоятелството да работи за подобряване нивото на съставите и 
привличането на нови самодейци. 

- Да продължи издирването и съхраняването на фолклорното богатство на 
селото ни, затова основата на дейността ни е именно това.. 
 

ЗА РАЗХОДА НА СУБСИДИЯТА КЪМ   31.12.2013 г. 
НЧ„ВЪЗРАЖДАНЕ-1940” с.СРЕБЪРНА, Общ. СИЛИСТРА  

№                                            ВИД  РАЗХОД                                                                     СУМА В ЛВ. 
1 ФРЗ  

6433.00лв. 
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2 ОСИГУРОВКИ  

1087.00лв. 
3 ХОНОРАРИ  

960.00лв. 
4 С Б К О   

 
5 МЕРОПРИЯТИЯ /ДЕЙНОСТ/  

2700.00лв. 
6 РЕМОНТ  

250.00лв. 
7 ТЕЛЕФОН  

150.00лв. 
8 ДЪРВА ,ВЪГЛИЩА  

 
9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК  

350.00лв. 
10 ВОДА   

  50.00лв. 
11 ОБЛЕКЛО  

 
12 КОМАНДИРОВКИ  

 
13 ТАКСИ И ДАНЪЦИ  

300.00лв. 
14 МАТЕРИАЛИ   

150.00лв. 
15 ЛИТЕРАТУРА   

 
16 ТЕКУЩ РЕМОНТ  

 
17 ДРУГИ  

 
 ВСИЧКО  

12430.00лв. 
 
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН НА СУБСИДИЯТА  ЗА 2013 г.                                         
ПРЕВЕДЕНА СУБСИДИЯ  ЗА 2013 г.                                                                           12542.00лв. 
РАЗЛИКА                                                                                                                                112.00лв. 
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СУБСИДИЯТА ЗА 2014 г. 112.00лв. 
 
ИЗГОТВИЛ:....................................                                                      
  Секретар: /  Е.Георгиева    /                                                                                                 
председател:    
                  /подпис и печат/                                                                      
 
Финансовият отчет е приет на Отчетно изборно събрание на 29.03.2014г. 
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   НЧ „СВЕТЛИНА-1906-СМИЛЕЦ”С.СМИЛЕЦ, ОБЩ. СИЛИСТРА 

– 2013  година  
 

О  Т   Ч   Е   Т  Е  Н      Д  О  К  Л  А  Д 
ЗА   ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ  

 
Мъдра сила и духовна красота                                                                        

извират от читалището родно.                                                                               
Това е пламък,нежна бъднина,                                                                         

останала в сърцата ни съдбовно.                               
По  своята самобитна, чисто българска форма народните читалища са 

истински образци на демократична  работа и управление, дълбоко народностни  по  
своя характер организации за култура. Те са онези независими стожери на 
българщината, които консолидират единството на  нацията ни.   Читалищата ни се 
родиха в епохата на  Възраждането  и самата си същност носят нейния дух, нейната 
вяра, нейния стремеж към бъдещето. Те винаги са били  организации, отразяващи 
народните въжделения, огнища, съхранили  културата, бита, фолклора на 
населеното место. Те са организации  по закон и  в действителност с надпартийни, 
политически и  етнически   ограничения. Вратите им са отворени за всеки 
посетител, без  значение на възраст, политически  убеждения и етническа 
принадлежност.  Любителското  творчество  е част  от  душата  на  българина, без  
което  той  не  би  бил  истински такъв. През  този  отчетен  период  към  
читалището  работиха както  и  от години  наред  три  основни самодейни  групи, 
две групи  от  деца, а  именно  лазарки  и коледарчета и  съвсем  спонтанно по  
тяхно  желание  и по-големи  средношколци.  Трите  основни  групи-жени, 
пенсионери  и мъже, както и  детските групи  се трансформират в различни 
жанрове и фолклор  в  зависимост от предстоящия празник.  Ползваме  местния 
фолклор, обработени  песни на наши добруджански  изпълнители  и  други  от  
страната. 

С риск да  се повторим от миналия отчетен доклад , че от  06 януари 2013 г. 
/”Богоявление”/ до края на годината всички мероприятия, които се организираха и 
проведоха, бяха посветени на 180- годишния юбилей на селото ни. Акцентувахме 
своята работа най-вече  с децата, която е  една от основните ни задачи  и най-
важната, защото повече  от  сигурно  е,  че  няма  ли  продължители на  каквото  и 
да  е дело, то ще  остане в историята. Макар и малко на брой  деца, те активно  
участват в концертите ни на наша сцена.Изборът ни като кадри е ограничен, но 
въпреки това с повече  работа успяваме да поддържаме  основните традиции на 
селото- лазаруване и  коледа.  Момиченцата лазарки много намаляха, но се 
включват и  приходящи от гр.Силистра .Със своите лъчезарни детски личица всяка 
пролет  те  внасят  радост и свежест във всеки дом, в който влязат - играят понякога 
и с последни сили, за да дарят здраве и берекет  всеки му.  
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Обичаят „ Коледуване” с  момчетата също  не беше изоставен.Много  сладки  

и мили деца са  всички  участници  в групите, затова  и обират  овациите на  
публиката.Комбинацията  от облекло, възраст и обичаи  са причина да са любимци 
на всички нас. Коледарчетата тази година обходиха селото без представител на 
читалището, тъй като вече са по- големи  и  сами почнаха да коледуват из селото. 
Това е и нашата поставена основна задача- продължители на обичаите трябва да 
има.Двете коледарски групи взеха участие в Общинския коледен фестивал ”Стани, 
нине, господине”, който се проведе на 22 декември 2013 година в гр.Силистра и 
получиха парична награда в размерна 150.00 лева, които се заприходиха  в касата 
на читалището и дипломи за участие. Участието на децата в културния живот на 
селото не се ограничава само  в тия два обичая и всички сме свидетели,че са  
приемници на всичко, което се провежда в селото. Макар че репетициите с тях  
провеждаме в почивните дни, те винаги се отзовават с огромно желание  и   
техните изяви  са най-чакани от нашата публика, която винаги ги посреща с бурни 
емоции и ръкопляскания. През лятото децата посветиха своето време на изучаване 
историята на селото ни в чест на 180 години от неговото основаване. Подходихме 
по интересен и вълнуващ за тях начин. 

Под наслов ”Един различен прочит на историята” беше осъществена среща 
на децата  с автора на историята на селото ни    г-н Руси Михов, а след това  на 
няколко събирания заедно с читалищните служители обиколиха селото и бяха 
запознати с исторически наименования на местностите, най-старите къщи и сгради 
в селото, както и  с облика на селото в миналото и сега. Посетиха най-възрастните 
хора в селото, събираха и записваха спомени от тях, както и снимков материал, 
неща, които след това  помогнаха за изготвяне на художествено-документалната 
презентация   на историята на село Смилец ”Старата чешма разказва”.Активно 
участваха и     националния фолклорен фестивал „Песни в полите на Балкана” в с. 
Жълтеш, обл. Габрово и на сцената на АЕК”Етъра” и  бяха  най-чаровната 
група.През седмицата, посветена на юбилея на селото ни  се включиха и в 
литературния конкурс и изложба на рисунки ”Роден дом- моя родна стряха”. 
Децата ни се изявяват не само  като самодейци, но и като спортисти.Под 
ръководството на г-н Андрей Димитров,те се сплотяват и жънат победи в 
проведените приятелски футболни  срещи  със селата Иширково и 
Айдемир.Кулминацията на спортните им изяви беше в деня на празника на селото, 
когато  премериха сили със своите бащи и дядовци.Това беше едно невероятно 
изживяване за всички присъстващи на стадиона на селото, събитие, на което 
емоционалният му заряд все още не е отминал и прожекцията на видеозаписа от 
12.10.2013 година, който пуснахме на 28.02.2014 година бе доказателство за това.                                                             

Детският клуб, който настоятелството им подари,  работи повече в почивните 
дни , когато децата са свободни и разнообразяват времето си с тенис на маса и шах. 
През зимната ваканция бе проведен  и вътрешен шах турнир.Тук обаче съществува 
организационен проблем,който по някакъв начин ощетява децата,тъй като няма 
определен възрастен отговорник.                       
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В момента служителите към читалището работят по проект „Детство без агресия”, 
в който е заложена основно работа с подрастващото поколение.              

В останалите два  състава женска и пенсионерска групи, репетициите се 
провеждат с определени дни. Обсъждането на репертоара се извършва от целия 
колектив- музиката, текста,участниците.Това  е период от две- три репетиции, след 
което започваме своя нормален ход на работа.Репетициите на двете групи- жени  и 
пенсионери се провеждат в един и същи ден с разлика в часовете. Тук има  и  добри  
и лоши страни.Понякога времето за първата група не достига и се получават 
недоразумения, но това са редки явления.Нередовното  присъствие и явяването на 
репетиция в последните дни преди изявата на сцена са изключение.Отговорно  е 
отношението на всички самодейци към  изявите ни. Всеки дава своето мнение с цел  
доброто представяне на състава на сцената.Липсата  на корепетитор- музикант е 
един голям  минус в работата ни.Това са дадености, с които не разполага 
населеното ни место.Проблемът е до болка познат и коментиран постоянно на 
заседания и събрания..В последно време излизаме без музикант на наша сцена, но 
за изяви на други сцени ползваме такъв  отвън. 

Мъжката  вокална  група  пред този период имаше движение на участниците 
си. Извършиха се нови  попълнения от млади хора, което довежда до трудности и 
синхронизиране на  характери, възрасти, гласови способности и екип.Репетициите 
тук се провеждат  трудно - вечер само  петък, събота и неделя пред 
деня.Участниците  тук  наброяват 8 души. Благодарение на местните самодейци и 
на тия, които са в гр.Силистра, за кратко време с достатъчно  отговорност  и 
смелост успяха да стъпят на крака  и  с успех се явиха на общинските прегледи в 
гр.Силистра и в село Жълтеш и  коледния фестивал.Притесненията бяха  много 
големи, но се  радваме, че групата успя.С този състав предстои повече работа, за да 
успеем да го утвърдим и  да работим  напред. Години наред нашите  самодейни 
състави  не бяха вземали участие в национални събори, но  през отчетния период 
посветихме своето представяне на   сцената на националния фолклорен фестивал 
„Песни в полите на Балкана” с.Жълтеш, обл.Габрово и АЕК „Етъра”  на   180 
години от основаването на селото ни.   Незабравима ще остане и седмицат,а  
посветена на село Смилец 07.10. - 13.10.2013 г. Все още сме под  въздействието на 
положителните емоции  от  мероприятията, които се проведоха през тези 
празнични юбилейни дни, а именно: Откриването на изложбата от  снимков 
материал   „Ние сме потомци на славен народ”, събран от цялата общественост и 
подреден  в малкия салон на читалището, засаждане на дръвче от младото 
поколение на с.Смилец и представители на смилешкия род Драгойчеви, родови 
срещи, провеждане на литературен конкурс и изложба на рисунки на тема „Роден 
дом,моя родна стряха”, изложба  на тема „Овцевъдството-основен поминък на 
Караомур” от продукти, храни и облекла от вълна , мляко и месо, Прожекции на 
видеозаписи от живота на селото преди повече от 20 години „Спомени в миналото” 
и филм - презентация на историята на село Смилец  „Старата чешма разказва” 
,която беше един нов и вълнуващ начин за препрочитане на историята ни.  
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Кулминацията на тържествата бе откриването на военен паметник ”В памет 

на загиналите за Родината от село Смилец от кмета на селото ни г-жа Павлина 
Романова с тържествена литургия и срещи на близки на загиналите във войните. В  
същия ден празничната емоция се пренесе  на стадиона, където се проведоха 
няколко футболни срещи между поколения смилечани, а вечерта се извиха кръшни 
хора  и тържествена заря.В последния ден от седмицата, посветена на село Смилец  
бе даден курбан за здраве  на населението и гостите на селото. В празничните дни 
бяха изнесени поздравителни концерти от ансамбъл ”Ритъм” гр.Силистра и Йордан 
Марков- наше момче и носител на множество  награди. Всички тези мероприятия  
бяха медийно отразени в местни вестници и по БНТ 1 и 2  и ТВ 7.Къде другаде, ако 
не тук с чувство на гордост не  подчертаем, че с общи усилия на кметство, 
читалище, пенсионерски клуб, църковно настоятелство, инициативен комитет за 
изграждане на паметник и цялата общественост  отбелязахме по  възможно най-
достойния  начин 180-годишния юбилей на селото ни. С подобаващо внимание – 
концерт от духов оркестър гр.Силистра, презентация на проведените празнични 
мероприятия   и огромна  домашна торта, приготвена от сръчните ръце на наши 
самодейци и членове на пенсионерския клуб отбелязахме и   6-ти декември – 
рожденият ден на село Смилец.  Гордостта, че сме българи и съпричастността към 
величието и славата  на нашата родина, изразяваме в почит към нейните герои.  С 
различни форми на изява, песни, рецитали, възстановки на събития, презентации, 
прожекция на филми и др. отбелязваме годишнини от исторически събития  и 
личности - 06 януари, 19 февруари, 3-ти март, 24 май, 02  юни, 6-ти септември, 22 
септември, 1-ви октомври, 1-ви ноември  и др. С удоволствие гледахме репортажа, 
посветен на нашето читалище в чест на най-българският празник 24 май и в най-
гледаната обедна емисия по БНТ 1, точно в деня на празника. Човечеството от край 
време  е търсило  празници на душата, ония неповторими изблици на емоции, с 
които е достигнало  издигането на духа си.Това са Бабинден, Трифон Зарезан, 
Лазаровден, Великден, Георгьовден, Андреевден, Никулден, Коледа и др.Тези 
празници идват от миналото със своите атрибути-храна, облекло, песни, танци и 
ритуали.Всички се провеждат като общоселски мероприятия, съвместно с 
кметството, клуба на пенсионера и инвалида, църковното настоятелство.Тези  
институции работят в  синхрон и резултатите са налице. Макар че празниците в 
народния и националния календар са едни и същи, при тяхното отбелязване се 
стремим  винаги да внасяме иновации, с цел  да излезем от клишетата и да станат 
по–интересни.                                       

Основен дял в читалището е библиотечната дейност.  В момента  
библиотеката  разполага с 10 750  тома литература-детска, художествена и 
отраслова. С навлизането на новите технологии се промени чувствително  
посещаемостта  в библиотеката.Вече  три години работи  информационният център 
по програма Глобални библиотеки. Тази година програмата приключи своята 
работа, но тя бе един  своеобразен трамплин  за старт на обновяване на селските 
библиотеки.   Радостни сме, че направихме рязък завой в положителна насока в  
работата на библиотеката и тя се превърна в едно оживено място за потребители от 
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различни възрасти. Основни посетители в библиотеката са учениците и младежите, 
които живеят на територията на селото ни, а през лятото всички, които прекарват 
ваканцията тук. Много от тях имат компютри вкъщи, но поради липса  на 
финансови възможности  или друга причина,   нямат достъп до интернет и това на 
практика ги лишава от възможността да комуникират в социалните мрежи на 
интернет пространството, да черпят  нужната информация, да усъвършенстват 
своите знания и умения и всичко, което предлага ИКТ. Тук е място  за 
осъществяване и на социални контакти.За  съжаление, възрастните хора с много 
малко изключения все още плахо пристъпват към самостоятелно ползване на ИКТ, 
но  посещават, а някои са и много активни   участници в  масови мероприятия,  
насочени към общността  на селото, които се организират и провеждат в 
библиотеката по различни поводи.  Традиция стана след всяко мероприятие да се 
събираме в библиотеката  и да изгледаме видеозаписите и снимките,  направени по 
време на провеждането му, пък и защо не да се посмеем, да коментираме, да си 
видим грешките, да предлагаме и нови идеи за следващите мероприятия. 

Тези видеозаписи и снимки ще останат като исторически документи, 
отразяващи живота на селото ни.   

Поради икономически причини много близки на жители от селото ни, а и 
наши работят в чужбина и те редовно осъществяват видео връзка с тях.Вече  не се 
налага да ходят до близкия  град, както беше преди, да търсят роднини и приятели 
да ползват техните компютри, а спестяват и  време, и пари.Изнесеното до тук ни 
дава основание да отчетем ,че Програма „Глоб@лни библиотеки България” се 
оказа особено добра за малките населени места като нас.Такова е и мнението на 
всички координатори, които работиха за реализирането на програмата. Нашата 
библиотека изпълнява своето предназначение – съвременен център за четене и 
информираност.  Не на последно място трябва да отбележим, че благодарение на 
техниката, предоставена по тази програма /като имаме предвид, че много 
библиотеки и читалища не разполагат с такава/ имахме и занапред ще имаме 
възможността за провеждане на много мероприятия, насочени към местната 
общност –   прожекции на филми, видеозаписи, презентации  на голям екран   в 
киносалона и библиотеката.Свидетели сме, че тези мероприятия имат висока 
посещаемост и оставят трайни  емоционални преживявания у хората. 

С риск да се повторим, но за пример можем да дадем прожекциите, които се 
осъществиха  по време на седмицата, посветена на село Смилец   - „Връщане в 
миналото” – когато  се прожектираха  записи на мероприятия, проведени преди 
повече от 20 години   и презентацията на историята на селото ни „Старата чешма 
разказва”. 

За изготвянето на тази презентация от значение бяха не само уменията на 
читалищните служители, но и техниката, с която разполагаме. Сканира се огромен 
снимков и писмен материал, който беше събран от населението.В това отношение 
също можем да се гордеем, защото тя предизвика интерес и на областно ниво, и 
само няколко дни след празника на 16.10.2013 г., презентацията  в малко по-
съкратен вид беше представена  в РБ „Партений  Павлович” гр.Силистра на 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
областна работна среща на читалищни секретари и библиотекари. Нека не звучи 
като самохвалство, но положителните  изказвания на нашите колеги и думите на 
координатора на програма”Глоб@лни библиотеки” г-жа Лидия Димитрова „шапка  
Ви свалям, момичета” , казани  пред такава аудитория за нас означава много, но 
същевременно ни и задължава да работим още по-добре. Тя си остава и като  
исторически документ на електронен носител /записана е на компактдиск/, който 
може да се променя по всяко време и да се допълват снимки и исторически данни, 
затова ни дава и възможност да отразяваме всяко по-значимо събитие за в бъдеще, 
което ще се случва в селото и по този начин  да дописваме историята.    

Вече  няколко години селото има страница в социалната мрежа на фейсбук, 
където поместваме снимкови материали и видеоклипове от провежданите 
мероприятия и ни  е много приятно, когато получаваме добри отзиви и поздрави от 
хора от нашето село, които са пръснати по целия свят.Това е също една зареждаща 
искра в нашата работа. Състоянието на сградния фонд е добро.                                                      
Настоятелството  на читалището е избрано на редовно събрание на читалището на 
18.03.2013 година.За този едногодишен отчетен период са проведени 6 заседания, 
на които са разглеждани и решавани проблеми, свързани с културно-масовата  
работа, библиотечната дейност, бюджет, стопански и организационни  въпроси. 
Финансовата обезпеченост на читалището е била една от основните задачи, стоящи 
пред настоятелството, за да могат да функционират дейностите рационално.Всички  
приходи и разходи са били на вниманието му.Положени бяха и доста усилия за 
набиране на средства за обезпечаване на по-големите мероприятия.Това е един 
много труден момент, а в същото време с икономическата криза  дарените средства  
все повече намаляват.  

От години наред читалището няма обслужващ персонал, който е крайно 
необходим, защото трудно се поддържа двуетажна сграда в приветлив вид и в 
същото време да се организират и другите дейности в читалището.Благодарение на 
контактите ни с кметството- поддръжката с голямата тяхна помощ разтоварва 
работещите тук.В бъдещата си работа  настоятелството на читалището ще трябва 
да насочи своите усилия в разработването на проекти, които могат да носят 
приходи, за да може да се развива още повече  дейността на самодейните  състави, 
да се увеличат изявите им  на общинско  и национално  ниво,  защото те са 
бъдещето на нашето читалище.Да си пожелаем и занапред, както и до сега всички 
институции да работим заедно, защото така сме по-силни.Да поддържаме добра 
координация  с отдел „Култура”, РБ”Партений Павлович”, РЕКИЦ, НДФ”13 века 
България” и другите обществени организации и НПО.  

Българското читалище е уникално явление в сферата на европейската 
културна идентичност.То намира своето място,особено в малките населени места 
като единствена  културна, образователна и информационна институция и 
продължава да изпълнява в съвременен вид мисионерската си възрожденска 
функция, която е била заложена още от нашите предци и изпълнява основното 
право на българина като гражданин на ЕС за пълен достъп до информация.  
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Трудно е в рамките на един отчетен доклад да изброим всички творчески 

събития и изяви. Все нещо ще бъде пропуснато от цялото богатство, което се 
раждаше зад стените на тази самобитна сграда.  Всички самодейци са дали 
безвъзмездно искрица от своята душа,за да се поддържа запаленият повече от век 
творчески огън в читалището. 

 
14.03.2014 ГОД.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 
с.Смилец,общ.Силистра                                     / Гергана  Стоянова/ 
 
 

О    Т   Ч   Е   Т 
ЗА  ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СУБСИДИИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА ПРИ 

НЧ” СВЕТЛИНА-1906-СМИЛЕЦ”С.СМИЛЕЦ,ОБЩ.СИЛИСТРА                   

•     ФРЗ                                                                           10 200 лв.                                                                                                    
•     Осигуровки                                                               1 820 лв.                                                
•     Мероприятия-дейност                                            1 440 лв. 
•     Телефон и интернет                                                   882 лв. 
•     Дърва и въглища                                                       500 лв. 
•     Ел.ток                                                                           680 лв.                             
•    Облекло                                                                        250 лв. 
•   Командировки                                                             512 лв.                                                               
•  Такси и данъци                                                             200 лв. 
•  Материали                                                                     366 лв. 
•  Литература                                                                    112 лв. 
•  Текущ  ремонт                                                               222 лв. 
•  Други                                                                                60 лв. 

                                                           ВСИЧКО:….  17 245 лв. 
 
Настоящият отчет е приет на заседание на Настоятелството на 13.02.2014 
год. и на събрание на НЧ”Светлина-1906-Смилец” на 14.03.2014 година. 
 
Председател на НЧ:__________        
                                    / Г.Бату/ 
Секретар:_________________ 
                      /М.Тодорова /       
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НА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

         ,,ИВАН ВАЗОВ - 1941”с. СРАЦИМИР ЗА 2013 г. 
 
От създаването си Народните читалища са първите и най-старите организирани 

структури на гражданското общество в България. Те са уникални по своята 
същност граждански доброволни обединения, появили се далеч преди всички 
познати днес неправителствени организации, заемащи особено място в нашата 
история и имащи съществена роля за утвърждаване ценностите на гражданското 
общество у нас. 

В съвременните условия, запазвайки своята социална легитимност и гъвкавост, 
простирайки се на територията на цялата страна, читалищата са призвани да 
откликват на новите потребности на българското общество. 

Нашето читалище заема важно място в живота на хората от селото. Като 
единствено по рода си на територията на селото, в голяма степен то допринася за 
задоволяването на културните и духовни потребности на населението, чрез него се 
осъществяват разнообразни културни мероприятия съвместно с Кметството, Клуба 
на пенсионера и инвалида, ЗК „Съгласие” и други организации от гр. Силистра. 

През 2013 г. получихме държавна субсидия от Министерство на културата в 
размер 10 974.00лв. лв., равняваща се на 1.75 субсидирани единици.  

 От собствени приходи за 2013 г. получихме 3605.03 лв. 
 Субсидията се изразходва целесъобразно по одобрено разпределение от 

общински съвет Силистра - за заплати, осигуровки, данъци и такси, издръжка и 
дейности, а собствените приходи: за ремонти и оборудване на читалището, 
мероприятия, дърва, транспорт и интернет.   

През 2013 година Читалището работи на 1 щат  секретар, 0.5 щата библиотекар 
и подновихме договор с Бюрото по труда за 1 щат по програма за лица с 
увреждания, като възнаграждението му е допълнително субсидирано от държавния 
бюджет. 

Библиотека и  Информационен център 
Дейностите през 2013 г. в библиотеката и информационния център се 

извършваха от библиотекаря, който премина през задължително обучение по линия 
на Глобални библиотеки.  

Към Информационния център работят 4 броя компютърни конфигурации, 
мултифункционално устройство – принтер, скенер, копирна машина, мултимедиен 
проектор и екран, както и лицензиран софтуер –Windows 7 и MS Office 2007, които 
получихме от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” на обща стойност 2290.43 USD. 

Центърът има редовни посещения от деца и възрастни от село Срацимир и 
околните  села. По отчетите, които предоставяме по програма Глобални 
библиотеки, сравнено с 2012 година, има значително увеличение на посещаемостта 
на информационния център, както и на количеството заемана литература за вкъщи.  

Въпреки навлизащите нови информационни технологии, книгите са 
традиционното средство, с което всяка личност се обогатява и развива. Книгата 
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има добра възпитателна роля и въздейства върху отделния човек. За да се постигне 
този ефект обаче е необходимо библиотечният служител добре да познава 
вкусовите интереси на своите читатели, за да може да им предложи оная 
литература, от която те имат потребност. Изказваме голяма похвала на 
библиотекарката Снежана Йорданова както за работата  с деца и възрастни, така и 
като активен самодеец към читалището. 

Библиотечният фонд до момента е 14 490 библиотечни единици.  За 2013 
година имаме 6 нови закупени и 34 дарени книги. Потребителите към библиотеката 
през годината са 72 , т.е. с 20 души повече от 2012 година. 

През 2013 г. читалището отдели за библиотеката и информационния център 
3100.00 лв., което е с 212 лева повече от 2012 година, но пак е крайно 
недостатъчно. 

От собствени приходи се осигурява  отоплението на компютърната зала.  
Занапред работата в библиотеката предстои да се развива и обогатява. Важно е 

библиотеката да има собствен календарен план, който да следва. Читалищното 
настоятелство трябва да отдели бюджет за библиотеката, който е насочен 
конкретно за библиотечната дейност. Средствата са от отпуснатата целева 
субсидия 0.5 бройки за библиотекар.  Ръководството на читалището дава 
възможност на библиотечния служител да има по-голяма свобода при работата му 
в библиотеката по отношение на дейността в нея, за да може да се  привличат все 
повече читатели, особено от подрастващото поколение и това дава резултат с 
новите мероприятия . 

 

 
БИБЛИОТ

ЕЧНИ 
ЕДИНИЦИ 

ЧИТАТЕЛ
И 

ЧИТАТЕЛС
КИ 

ПОСЕЩЕНИ
Я 

НОВИ 
КНИГИ 

НОВИ 
ЧИТАТЕЛ

И 

ФИНАНСИР
АНИ НОВИ 

КНИГИ 

2007 г. 13883 96 844   100.00 лв. 
2008 г. 13883 56 186   - 
2009 г. 13950 70 140 67 5 - 
2010 г. 14250 47 202 + инф. ц. 300 10 89.13 лв. 
2011 г. 14410 49 476 + инф. ц. 60 9 - 
2012 г. 14450 52 654 + инф. ц. 40 3 20.00  лв. 
2013 г. 14490 72 747 + инф. ц. 40 20 116.27 лв. 
 

Младежки дейности 
Читалището през годината продължи да работи с деца и младежи.  Бяха 

проведени редица мероприятия в това число: Лазаруване на деца до 3-годишна 
възраст в селото, провеждане на „Великденска работилница” в Информационния 
център; участие в Националната кампания „Да изчистим България”; редовна работа 
в информационния център и изготвяне на презентации с учебна цел. Децата взеха  
участие и в коледуването из селото, както и в представянето на Коледарската група 
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на Общинския преглед на Коледа, където читалището завоюва Първо място. Най-
активните читатели  стимулирахме с награди, които им бяха връчени на Коледното 
детско парти. 

 С дейностите в читалището децата осмислят свободното си време. Подържат 
реда и чистота както в читалището, така и в района на селото. Като помагат в 
различните дейности, те придобиват полезни навици, повишават своята култура и 
възпитание. Ето за това е необходимо работата с децата и младежите от селото да 
продължи и за напред. През 2013 година с активното съдействие на един от 
читалищните членове - Марин Николов Йорданов, се изпълни една стара мечта на 
всички - да имаме  оборудвана маса за тенис, на която спортуват както деца, така и 
възрастни.  

През настоящата година а и за напред можем да организираме повече спортни 
мероприятия, състезания и вечеринки. С уредбата която ни предостави за ползване 
от ЗК „Съгласие”  и с наличната апаратура проектор и екран можем да 
организираме прожекции на филми – лятно кино, дискотека също така  
занимателни игри и викторини.  

 
Ръководство: Читалищно настоятелство и Проверителна комисия 
През 2013 година на проведеното Общо отчетно-изборно събрание  избрахме 

ново читалищно ръководство: Настоятелство:Йордан Чешмеджиев – Председател, 
Невянка Крумова - Секретар и членове: Минчо Тодоров, Лилия Колева, Рада 
Илиева, Снежана Стоянова и Заню Маринов.  

Проверителната комисия:  Елена Христова, Екатерина Иванова и Вилияна 
Великова. 

В този състав читалищното ръководство върши такава работа, която в 
предишни години не се е увенчавала с толкова успехи и завоювани призови места.   

Изпълнението на задачите и мероприятията на читалището, както е по устав, се 
ръководи от Ч.Н., по предварително изготвени годишни планове, които се приемат 
на заседанията.  

Заседанията на читалищното настоятелство са 8 провеждахме ги  регулярно 
през годината и всички решения от тях вземахме с необходимия кворум съгласно 
устава на читалището. През 2013 година членовете на читалищното настоятелство 
работиха активно и даваха добри и разнообразни идеи и предложения за дейността 
на читалището и провеждащите се мероприятия и активно се включваха в 
подготовката им.  

Може да се посочи като добра практика извеждането на решенията на ЧН в 
края на всеки един протокол с цел прегледност и подписването на протоколите 
освен от председателя и протоколчика, така и от присъствалите членове. От 
миналата година води тетрадка с извлечения на решенията от протоколната книга   
от заседания и събрания. 

За разлика от други организации, ръководните органи на читалището са на 
доброволни начала – без заплащане. Изказваме заедно със Секретаря на 
читалището благодарност за добрата работата и отделеното ценно време от 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
членовете на настоятелството. Те винаги са вниквали в проблемите и са давали 
всичко от себе си за вземане на правилните решения и осъществяването на 
разнообразни дейности на читалището. Благодарение на осъществените идеи 
имаме много поводи да се гордеем с постигнатото за което ще стане въпрос по-
нататък в отчета. 

 
 ЧЛЕНОВЕ НА 

ЧИТАЛИЩЕТО 
ЗАСЕДАНИЯ НА 
ЧН 

2007 
г. 

79 3 

2008 
г. 

 3 

2009 
г. 

71 7 

2010 
г. 

74 6 

2011 
г. 

81 7 

2012 
г. 

81 7 

2013 
г. 

63 8 

 
От 2010 г. се води регистър на членовете на читалището, който помага да се 

проследява членството. Същото се удостоверява с членска карта в която се 
отбелязват датата на последното плащане на членски внос и номера на финансовия 
документ.   

През 2013 година поради невнасяне на членски внос в продължение на две и 
повече години и отказ от участие в каквато и да било читалищна дейност, 
отпаднаха от членство 19 души. Същите  не пожелаха да възобновят членството си. 

До края на годината приехме един нов член и към края на  2013г. членовете 
наброяват 63, а от началото на 2014 г.- приехме  още 3 (трима).  

Ще припомня на членовете на читалището някои техни задължения: Най -
главните са да вземат активно участие в дейността на читалището и да внасят 
редовно членски си внос– съгласно приетия ред, по възможност през първата 
половина на годината без да  чака покана , като носят   членската карта за 
отразяване на вноската. 

  
Групи 
Отлична оценка може да се даде за работата на художествените колективи през 

отчетния период. 
Към читалището през 2013 г. функционираха следните групи: 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
Постояннодействащи: 
• Смесена певческа;  
• Театрална група „Смехорани” 
Временни: 
•     Детска фолклорна група „Добруджански щурчета”; 
•     Коледарска група; 

 Групите взеха участие във следните събори и представяния: 
• Участие с програма на патриотична тематика в с.Българка в чест на 140 

години от гибелта на Васил Левски; 
• Изнасяне на патриотична програма пред паметника  „Тъжаща майка” за 

3-ти март; 
• Лазаруване на детската лазарска група в с. Срацимир; 
• Изнасяне на концерт в с. Срацимир по повод деня на хумора и 

сатирата; 
• Участие в събора „Пролетни игри и песни” – гр. Силистра със 

специална похвала и предметна награда за изработка на кът с пролетни цветя за 
Цветница; 

• Участие на певческата група в хумористичен фолклорен фестивал 
„Сребърна пее и се смее”  – с. Сребърна; 

• Участие в празника за годишнина на читалище „Христо Ботев” – „с. 
Българка”; 

• Участие на събора в с.Главан; 
• Участие в Национален Еньовски събор – Пряпорец, общ.Стара Загора с 

две призови места:  Първо място от кулинарна изложба и Второ място за 
представяне на народен обичай „Еньовден в Добруджа”. 

• Участие в празника за годишнина на читалище „Васил Левски” – с. 
Българка; 

• Участие в Международен събор с.Александрия, обл. Добрич със 
завоювано първо място за представяне на народен обичай „Рязане на брада”; 

• Участие на певческата група в събора на с. Богорово;  
• Организиране и участие във Втори фолклорен събор „Срацимир към 

корените” с взети 4 (четири) награди от кулинарната изложба; 
• Изнасяне на концерт по случай Деня на българските будители в 

с.Ветрен; 
• Участие в Коледарския събор в гр.Силистра със завоювано първо 

място. 
Художествените колективи са едно богатство, което притежава нашето село. 

Те представят селото по събори и фестивали, като завоюват призови места, 
дипломи и награди. Те имат голям принос за работата на читалището и 
популяризирането на местния фолклор и обичаи. Навсякъде, където запеят нашите 
самодейци, публиката ги посреща възторжено и с овации, заради уникалните 
гласове, звучене и добрата им подготовка.  
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В началото на 2013 г. подновихме договора с музикант-корепититора Жеко 

Георгиев, но през м.юни се наложи да го сменим с Георги Недков. Това има 
неприятни последствия върху репертоара, но вече наваксваме успешно. 

Подобри се работата по сценичността и пресъздаването на различни 
добруджански обичаи. Похвално е, че смесената певческа група „Добруджанско 
веселие”, от временнодействаща, вече се утвърди с постоянна дейност. По 
различни причини нейният числен състав намаля, не е лошо да помислим за 
неговото увеличаване. Групата има потенциал, но има още какво да доразвива.  

Аз като Председател винаги съм заставал плътно за каузата -  читалището да 
има колективи и те да се развиват. Благодарим от името на Ч.Н. за добрата работа 
на колективите и на всеки един участник поотделно. Защото всяко участие е 
свързано с много труд, репетиции лични средства и време, което членовете 
отделят. 

За приноса им говорят и всички грамоти и отличия,  които вече споменах за 
изтеклата година. 

 
Кръжок „Сръчни ръце” 
Кръжок „Сръчни ръце”, който създадохме през 2012 година, продължава още 

по-активно своята дейност.  В него участват мъже и жени членове на читалището.  
Сбирките са  1 път седмично. Целта му е да осмисли свободното време на 
участниците и да се продължи традицията за изработване на изделия от 
добруджанския бит.  С изделията подготвяме тематични изложби. В кръжока се 
изработват и съвременни производни, идеите за които ползваме от Интернет.  През 
2013 годинаповече от изделията служителите в читалището изработиха извън 
работно време, защото си бяха поставили доста непостижими задачи. Нека все пак 
да изброим постиженията им:  8 престилки и 20 забрадки за попълване гардероба 
на самодейките, десетки  капански китички, включително за мъже и деца, 2 детски 
носии, 2 мъжки ризи, изплетоха 6 чифта автентични ажурени чорапи за жените, в 
полза на природата оползотвориха стотици отпадъчни рекламни материали за 
изработка на изделия за бита (поставки, кутийки), венци по различни поводи, 
мартеници, яйца за Великден по много разнообразни технологии, предметни 
отличия за Трифон-Зарезан и други неща, за които не се сещаме, но ако 
кръжочниците желаят, нека да разкажат. 

 
Мероприятия 
През изтеклата година читалището отрази всички празници и годишнини и 

организира редица мероприятия за тяхното честване, съгласно приетия календарен 
план.  

• Организиране празника за Деня на родилната помощ (Бабинден); 
• Конкурс „Срацимирско пенливо вино” и празнуване Деня на лозаря; 
• Ден на Самодейността и Баба Марта – празнуване в читалището; 
• Честване Международния ден на жената  - парти в Клуба на Пенсионера; 
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• Великденска работилница с участието на родители и 16 деца. 
• Провеждане Ден  на хумора – 1-ви април - изнесен хумористичен концерт, 

съвместно с фолклорните групи на селата Българка и Клуба на пенсионера; 
• Участие в национална кампания „Да изчистим България за един ден; 
• Отбелязване 163 г. от рождението на Иван Вазов - изработване на табла със 

снимков материал; 
• Организиране на Коледно-новогодишните празници – Коледуване и 

новогодишен концерт-парти в читалището. 
• Изработване на табла по случай годишнини от исторически събития. 

 
Като заключение е необходимо да се спомене, че освен средствата от 

собствени приходи за ремонт, дейности и др. е необходимо да се разработват 
проекти и да се кандидатства по различни програми с цел привличане на средства и 
осъществяване на проекти, като активно се включат по-дейните членове в 
разработването, като дават идеи и спомагат за реализирането им. Нужно е 
активизиране на всички членове на читалището, като всеки член допринася за 
развитието му. Необходимо е да се подобри работата с младежите, като се 
сформира младежка група към читалището. Да се повиши енергийната ефективност 
на сградата, да се подмени дограмата, да се направи ремонт на гримьорната и 
подземните помещения. Трябва да се поддържа в същия атрактивен вид агитацията 
в помещенията и коридорите, като се актуализират съответните табла. Да се работи 
в екип по настоящите задачи, като в екипите се включват и ангажират повече хора 
и равномерно се разпределят задачите по между им.  

 
По-важни събития 

• Провеждане на Втори фолклорен събор „Срацимир към корените”; 
• Откриване на постоянна етнографска сбирка в сградата на 
читалището; 
• Организиране за пръв път на кулинарна изложба на тема „От жито 
с любов” с конкурсен характер и награден фонд. 

 
Належащи ремонти 
Към новото ръководство стоят следните предизвикателства:   
• Спешен ремонт на покрива на читалищната сграда; 
• Ремонт на плочките и бетоните пътеки около читалищната сграда, поради 

теч в гримьорната, салона и склада при валежи и топенето на снега; 
• Подмяна на дограмата и саниране на сградата; 
• Ремонт по ел. инсталацията в салона и коридорите; 
• Измазване на санитарно помещение и гримьорна;  
• Подмяна осветлението на сцената; 
• Подмяна на счупена мивка в тоалетната и поставяне на нова мивка в 

кабинета на секретаря; 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
• Изграждане на ново стълбище към сцената от към салона; 

 
Можем да заключим, че вследствие на активната работа на ръководството на 

читалището и неговите членове, същото бележи развитие. Благодаря още веднъж на 
всички, допринесли за това развитие. 

Читалищата от самото си създаване са съществували благодарение на 
ентусиасти и запалени родолюбци, които не са търсели  облаги и заплащане за 
делата си. Иска ми се този дух още да е жив и да подтикне всички вас да 
подкрепите работата на читалището занапред и заедно да изграждаме и запазваме за 
идните поколения ценностите на българщината.  
 

30.03.2014  г.      Изготвил: . . . . . . . . . . . .  
с.Срацимир        /Й. Чешмеджиев/ 
 
Отчетът е приет на Общо отчетно събрание на НЧ „Иван Вазов - 1941” 

проведено на          30.03.2014 г. 
Председател: . . . . . . . . . . . .  

/Й. Чешмеджиев/ 
 

НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1941”с.Срацимир, общ.Силистра 
Тел: 086788418, GSM: 0877 189289 

 
О   Т  Ч  Е  Т 

 
За изразходваните от бюджета средства през 2013 година 

 
ПРИХОД: 

 
                    Субсидия от МК                               -10 974.00 лв. 
 

РАЗХОД: 
1.Фонд работна заплата                               - 6360.00 лв. 
2. Осигуровки                                               - 2246.00 лв. 
3. Хонорари                                                   -  700.00 лв. 
4. Мероприятия                                             -  408.00 лв. 
5. Телефон и интернет                                  -  600.00 лв. 
6. Вода                                                            -    40.00 лв. 
7. Командировки                                           -  220.00 лв.      
8. Данъци и такси                                          - 200.00 лв. 
9. Материали                                                  - 100.00 лв. 

          10. Литература                                                 - 100.00 лв. 
                                                                             
                                                          ОБЩО:         - 10 974.00 лв 
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Отчетът беше приет на Отчетно събрание, проведено на 30.03.2014 година. 
 
30.03.2014 г.                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: . . . . . . . . . 
с.Срацимир                                                    / Й. Чешмеджиев/ 
 
 

Отчетен доклад за дейността на                    
НЧ”П.Хилендарски”-с.Айдемир през 2013г. 

 
Уважаеми дами и господа, измина още една година, смея да кажа,твърде 

успешна за читалище П.Хилендарски”. Със своята разнообразна и ползотворна 
дейност читалището отново успя да се наложи и да заеме водещо място като 
културна институция в селото.Продължител на традициите на българските 
възрожденци,носител на традиционните български ценности,НЧ”П.Хилендарски” 
успя да запълни онази празнота,която дълги години зееше като дупка в 
с.Айдемир.Защото само народ, който тачи своята култура, е сигурен в бъдещето си. 

И все пак, всичко щеше да си остане само на книга, ако в читалището не 
членуваха отговорни хора, с усет и любов към българщината.С гордост припомням, 
че освен двата пенсионерски клуба, в дейността на читалището членуват и много 
млади хора-около 40%.Това води едновременно до приемственост и 
новаторство.Голяма част от дейността на читалището,особено що се касае до 
календарно-обредния цикъл,е повтаряемостта на събитията.Но заедно с това ние 
предложихме на хората и много нови неща. 

Мероприятията, които читалището провежда, могат да се групират, условно 
разбира се, по следния начин: 
      1.Общоселски празници; 
      2.Традиционни празници; 
      3.Младежки дейности. 

По традиция календарно-обредният цикъл започва с отбелязването на обичая 
Бабинден.На 21.01.2014г. двата пенсионерски клуба “Здравец” и „Деленки” 
възпроизведоха и се веселиха на  традиционния за Айдемир Бабинден.Подарихме 
цветя на всички жени, като в началото бяха посетени и поздравени лекарката и 
акушерката на селото. 

Не останаха пренебрегнати и известните с производството на хубави вина 
айдемирски лозари.На 14февруари се проведе традиционното зарязване на лозята, а 
след това празникът завърши с подходящо веселие, където се проведе конкурс за най-
добро вино.Раздадени бяха награди, като на победителите подарихме по една лозарска 
ножица. Същия ден отбелязахме и Денят на влюбените -Св.Валентин.За целта 
закупихме 50 валентинки, които раздадохме на младежите. Както се досещате, това 
беше чисто младежко мероприятие. 
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На 19 февруари по местния радиовъзел децата от кръжока по художествено 

слово представиха рецитал по стихове на български поети, с който почетохме 
паметта на Апостола на свободата Васил Левски. 

По традиция на 3 март-Националният празник на  РБългария проведохме 
 тържествен митинг-заря. Насъбралото се множество почете с едноминутно мълчание  
паметта на героите,а мъже в хайдушки униформи застанаха на почетна стража до 
 паметника на загиналите във войните айдемирци. Културно-музикалната програма  
на децата от кръжока по художествено слово възхити присъстващите.Паметникът бе 
 отрупан с цветя, а вечерта завърши с великолепна заря. 

Само след няколко дни, на 8 Март-празникът на жената, ръководството на 
читалището поздрави своите жени-членки, подарихме им цветя, а децата от 
кръжока по художествено слово изнесоха художествена програма. 

Месец март се оказа изключително богат на празници. 
На 22 Март НЧ”П.Хилендарски” за поредна година организира Пролетен 

бал.В ресторант Тибо се събраха много млади хора,танцуваха, веселиха се, а 
кръжочниците от “Художествено слово” отново се изявиха с рецитал от 
стихотворения за пролетта и любовта.Специална комисия избра Мис Пролет с две 
подгласнички, на които подарихме по един хубав парфюм. 
       Пролетният цикъл продължи с празнуването на големия християнски празник 
Цветница и Великден.Тъй като в Айдемир има много улици с имена на цветя, за  
поредна година отбелязахме “Празникът на моята улица”. Живущите на улица 
“Букет” се събрахме пред дома на Руси Илиев, поканихме музиканти, а момичетата 
от кръжока по “Фолклор и етнография” поставиха обичая Лазаруване.Веселбата 
продължи, ние с лазарките посетихме много къщи.На Велики четвъртък бяхме на 
гости в ЦДГ-Айдемир,където организирахме  Великденска работилница.Бабите от 
пенсионерския клуб предадоха своите умения на децата-боядисване и украса на 
яйца,омесване на козунаци и т.н.Изработените неща подарихме на възрастните 
хора от дома за възрастни хора. 
        Поканени бяхме и взехме участие в различни фестивали и събори- “Сребърна 
пее и се смее”, на събори в гр.Дулово,с.Сокол,гр.Генерал Тошево и др.,откъдето 
двата пенсионерски клуба се завърнаха със заслужени отличия.На международния 
фестивал в гр. Перник нашият народен певец Георги Жеков отново обра овациите 
на журито и заслужено спечели второто място. 
        НЧ ”П.Хилендарски” има два патронни празника-24май - Денят на 
славянската писменост  и 1ноември-Денят на народните будители. На 24 май в 
центъра на селото, по наша покана, ни гостува мажоретна група, а след нейния 
концерт се състоя шествие до кметството, където проведохме тържествено 
събрание, посветено на празника. Присъдена беше традиционната награда за 
принос в културното наследство на с.Айдемир. Кръжочниците от художествено 
слово и гостите от читалище Доростол изнесоха великолепен концерт. 
     На  2 юни - Денят на Ботев по местния радиовъзел пак те рецитираха 
стихотворения от големия поет. 
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      За съжаление през 2013г. лошите метеорологични условия не позволиха да 
проведем традиционния фестивал на кайсията, но тази година ще компенсираме 
пропуснатото.   
       През годината проведохме съвместно с Превантивен център-гр.Силистра 
няколко презентации на следните теми: 1.”Вредата от алкохола”,  
2.”Тютюнопушене или здраве-изберете сами” и пак с Превантивен център, в 
местността “Крепостта”-гр.Силистра проведохме турнир по пейнтбол под наслов 
“Не на дрогата”.Интересът беше изключително голям, а на участниците раздадохме 
шапки със същия надпис. 
       Денят на будителите е наш специален празник.Отбелязахме го с редица 
прояви-изложба, с  литературен конкурс на тема: ”Нужни ли са съвременни 
будители?”, а по повод 200-годишнината от рождението на големия български 
възрожденец Софроний Врачански, Председателят на читалището изнесе научен 
доклад на тема: 200 години Успение Софрониево. Показан беше оригинален 
препис на Житието.Получи се интересна дискусия. 
       По традиция Календарно-обредният цикъл завърши с Коледно тържество.И 
тази година площадът се оказа тесен да побере деца и възрастни, дошли да се 
повеселят. Поради липса на сняг тази година Дядо Коледа пристигна с 
каруца,теглена от великолепен ат. Добрият старец подари  на всички деца 
лакомства, а те му се отблагодариха с песни и стихотворения. Не бяха забравени и 
възрастните-за тях бе осигурена бъчва с хубаво червено вино. 
          Уважаеми дами и господа, от всичко казано до тук ясно си личи, че 
НЧ”П.Хилендарски” е читалището, което държи буден народния дух в нашето 
село.Още по-полезни на хората щяхме да бъдем, ако притежавахме и собствена 
сграда, където да провеждахме репетициите си, където да показваме 
представленията си.Но, да се надяваме, че и този проблем ще бъде решен с времето 
си. 

Благодаря за вниманието! 
 
24.03.2014г. 
с.Айдемир 
 

ЗА РАЗХОДА НА СУБСИДИЯТА КЪМ   31.12.2013 г. 
НА ЧИТАЛИЩЕ...................НЧ”Паисий Хилендарски - 2006”с.Айдемир 

 
№                                            ВИД  РАЗХОД                                                                     СУМА В ЛВ. 
1 ФРЗ  

1320 
2 ОСИГУРОВКИ 405 

 
3 ХОНОРАРИ  

 
4 С Б К О   

 
5 МЕРОПРИЯТИЯ /ДЕЙНОСТ/ 4066 

 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
6 РЕМОНТ  

 
7 ТЕЛЕФОН  

180 
8 ДЪРВА ,ВЪГЛИЩА  

 
9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК  

 
10 ВОДА   

 
11 ОБЛЕКЛО  

 
12 КОМАНДИРОВКИ  

 
13 ТАКСИ И ДАНЪЦИ  

 
14 МАТЕРИАЛИ   

 
15 ЛИТЕРАТУРА   

 
16 ТЕКУЩ РЕМОНТ  

 
17 ДРУГИ – Интернет 300 

 
 ВСИЧКО  

6271 
 
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН НА СУБСИДИЯТА  ЗА 2013 г.                                         .......6271..............                               
ПРЕВЕДЕНА СУБСИДИЯ  ЗА 2013 г.                                                                             .....6271.................... 
 
РАЗЛИКА                                                                                                                               ..........0...................... 
 
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СУБСИДИЯТА ЗА 2014 г. ............0..................... 
 
 
ИЗГОТВИЛ:....................................                                                       СЧЕТОВОДИТЕЛ:............................... 
Секретар: /                                     /                                                                                         /                             / 
председател: Н.Караколев 
                  /подпис и печат/                                                                     дата :..........02.12.2013г........................ 
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ”РОДОЛЮБИЕ-2006” 
С. АЙДЕМИР – през 2013 г. 

 
             ОСНОВНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА ЕДНО ЧИТАЛИЩЕ КАКТО В 
МИНАЛОТО, ТАКА  И  СЕГА  Е  ДА  БЪДЕ СРЕДИЩЕ, ХРАНИЛИЩЕ И 
ДВИГАТЕЛ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ И ДУХОВНОСТТА,ОБИЧАИТЕ И 
ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД  В  ДАДЕНО НАСЕЛЕНО  МЯСТО. 
            ЧИТАЛИЩЕ ”РОДОЛЮБИЕ-2006” Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ. ТО Е 
СЪЗДАДЕНО И ФУНКЦИОНИРА НА ОСНОВАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, ЗАКОНА ЗА  ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С  
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  И  УСТАВА  НА  ЧИТАЛИЩЕТО.   ВЪПРЕКИ                                                                                                                                      
ДИНАМИЧНИТЕ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И ПОЛИТИЧЕСКИ  ПРОМЕНИ  ПО  

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
СВЕТА  И  У НАС,ТУК В БЪЛГАРИЯ ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА  Е  
ИСКРАТА , КОЯТО ДЪРЖИ  БУДНО СЪЗНАНИЕТО НИ ,ЧЕ СМЕ  БЪЛГАРИ : 
ИСКРАТА, КОЯТО НИЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ПРЕДАДЕМ  В РЪЦЕТЕ НА 
НАШИТЕ ДЕЦА И  ВНУЦИ , ЗА ДА ЗАПАЗИМ   НАШИЯ  САМОБИТЕН  
НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОР-  НЕИЗЧЕРПАЕМ  ИЗВОР  НА  РОДОЛЮБИЕ. 
        ИЗМИНА  ОЩЕ ЕДНА  ГОДИНА  ОТ ЖИВОТА НА ЧИТАЛИЩЕТО , ПРЕЗ  
КОЯТО  ЗАРЕДЕНИ  И ИЗПЪЛНЕНИ С  ЕНТУСИАЗЪМ  И  ЕНЕРГИЯ , НИЕ  
АЙДЕМИРЦИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ-2006”,  
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ВОДЕНИ ОТ МИСЪЛТА ,  ЧЕ НЕЩО ТРЯБВА ДА 
СЕ СЛУЧВА В ТОВА СЕЛО, А НЕ ДА ЧАКАМЕ НЯКОЙ ОТ НЯКЪДЕ  ДА 
ДОЙДЕ  И ДА СВЪРШИ ТОВА  ИЛИ ОНОВА . ЗАТОВА РЪКОВОДСТВОТО НА 
ЧИТАЛИЩЕТО СПОРЕД СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ  И  С ПОДКРЕПАТА  НА 
КМЕТА НА СЕЛОТО-ИНЖ.ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ – И НА ИНИЦИАТИВНИТЕ 
ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО БЯХМЕ  РЕШЕНИ   ПРЕЗ  ИЗМИНАЛАТА 
ГОДИНА ДА РЕАЛИЗИРАМЕ  ПОВЕЧЕ ОТ  ЗАПЛАНУВАНИТЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ,  ЗАЛОЖЕНИ В КАЛЕНДАРНИЯ  ПЛАН НА ЧИТАЛИЩЕТО.  
             ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА СВОЯ ОТЧЕТ ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ , ЧЕ 
НЯМА ДА ПРАВЯ АНАЛИЗ  НА  ВСЯКО ЕДНО МЕРОПРИЯТИЕ , КОЕТО СМЕ 
ПРОВЕЛИ , ЗАЩОТО  ВСИЧКО, КОЕТО Е НАПРАВЕНО, Е  ВИДЯНО ОТ 
ВСИЧКИ. ЩЕ СПОДЕЛЯ,ЧЕ ТОВА, КОЕТО ЗАЛОЖИХМЕ В КАЛЕНДАРНИЯ 
ПЛАН ЗА ГОДИНА Е ИЗПЪЛНЕНО – КАТО ЗАПОЧНЕМ ОТ БАБИНДЕН, 
ТРИФОН ЗАРЕЗАН , ТРЕТИ МАРТ , ОСМИ МАРТ , ПРАЗНИКА НА КУКЕРИТЕ 
И МАСКИТЕ , ТА ДА СТИГНЕМ ДО ГЕРГЬОВДЕН , СЪБОРА НА СЕЛОТО, 
ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНЕНСТВА . ТЕЗИ 
ПРАЗНИЦИ СТАНАХА ТРАДИЦИЯ ЗА НАШЕТО ЧИТАЛИЩЕ. 
              АЗ  ИСКАМ  ДА ОТБЕЛЕЖА ЕДИН ФАКТ- А ИМЕННО , ЧЕ 
ПРИЕМАЙКИ МИНАЛАТА ГОДИНА  ГОДИШНИЯ ПЛАН  ЗА РАБОТА НА 
ЧИТАЛИЩЕТО, АЗ ВИ СПОДЕЛИХ, ЧЕ ТОЙ ОСТАВА ОТВОРЕН ЗА НОВИ 
ИДЕИ И МЕРОПРИЯТИЯ. В ТАЗИ ВРЪЗКА  ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАЙ НИЕ 
НАПРАВИХМЕ  ЗА ПРЪВ ПЪТ В АЙДЕМИР ПРАЗНИК ЗА НАШИТЕ ДЕЦА 
ПОД НАСЛОВ- „АЙДЕМИРСКИТЕ ДЕЦА-  НАШИТЕ ЦВЕТЯ”. ОПРЕДЕЛЕНО 
СЧИТАМ , ЧЕ СЕ ПОЛУЧИ ЕДИН ВЪЛНУВАЩ ПРАЗНИК ЗА ДЕЦА . СЪЩИТЕ 
ТЕЗИ ДЕЦА  ИМАТ НУЖДА ОСВЕН  ОТ  ПРАЗНИЦИ  И  ОТ ДРУГИ ФОРМИ 
ЗА РАЗВИТИЕ . ТОВА БЕШЕ ПРИЧИНАТА ДА ОСНОВЕМ И ДЕТСКА 
ФОРМАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НАРОДНИ ТАНЦИ / . ВАЖНОТО Е ДА ИМА 
ЖЕЛАНИЕ И АМБИЦИЯ  ДА СЕ РАБОТИ , А ТОВА НИЕ ГО ИМАМЕ .  
              ТУК Е МЯСТОТО И ВРЕМЕТО ДА СПОДЕЛЯ ОЩЕ ЕДИН ФАКТ , А 
ИМЕННО, ЧЕ ЛЮБОВТА КЪМ ТРАДИЦИИТЕ И ФОЛКЛОРА НЕ Е 
УГАСНАЛА, ЗАЩОТО МЛАДЕЖИТЕ ОТ СЕЛОТО ПОЕМАТ ЩАФЕТАТА, ЗА 
ДА Я ПРЕДАДАТ НАПРЕД. ТОВА Е ЕДНА ОТ ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА 
СФОРМИРАНЕТО НА КЛУБ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НАРОДНИ ТАНЦИ , КАТО  
ОЧАКВАНИЯТА  И  ИДЕИТЕ  ЗА  И  КЪМ  ТЯХ СА ГОЛЕМИ. 
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             ДРУГО НОВО В РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО, КОЕТО НЕ Е 
ЗАЛЕГНАЛО В ГОДИШНИЯ ПЛАН, Е СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, ПОСТАВЕНО 
НА  ДРУГА ПЛОСКОСТ - СПОРТА. ПО ТОЗИ ПОВОД  В 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С КМЕТСТВО  АЙДЕМИР СЕ ПРОВЕДЕ 
ДВУСТРАННА СРЕЩА ПО ФУТБОЛ МЕЖДУ ОТБОРИТЕ НА АЙДЕМИР И 
РУМЪНСКОТО СЕЛО ЧУКАНЕЩИ .ПРИ ТЕЗИ СРЕЩИ ИДЕЯТА Е ТЕ  ДА 
ПРЕРАСТНАТ И НА ДВУСТРАНИ ГОСТУВАНИЯ НА ФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ. 

КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА ЗАВЪРШИ КАКТО И ПРЕДХОДНИТЕ 
ЧЕТИРИ ГОДИНИ С КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА 
ВЪЗРАСТ . И ТАЗИ ГОДИНА ТО ДОНЕСЕ  МНОГО  ЕМОЦИИ И ИЗНЕНАДИ. 
ВСИЧКИ ТЕЗИ ХОРА СА ДОКАЗАЛИ , ЧЕ МОГАТ ДА ДАДАТ МНОГО И ГО 
ДОКАЗВАТ СЪС СВОИТЕ ИЗЯВИ . С ГОРДОСТ ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ , ЧЕ  
МИНАЛАТА ГОДИНА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ОТ КЛУБА НА 
ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА № 2 ЗАВОЮВАХА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА И 
МЕДАЛИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО СИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗЯВИ В КАРАН 
ВЪРБОВКА И ПЕРНИК .  

ТУК Е МЯСТОТО ДА БЛАГОДАРЯ  НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
НАСТОЯТЕЛСТВОТО , НА ВСИЧКИ,  БЕЗ ЧИЯТО ПОМОЩ  И СЪДЕЙСТВИЕ 
ПРАЗНИЦИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА НЯМАШЕ ДА ИМАТ СЪЩИЯ  ВИД  В 
ТЕЗИ ТРУДНИ ВРЕМЕНА. СПЕЦИАЛНО ИЗКАЗВАМ СВОЯТА 
БЛАГОДАРНОСТ НА КМЕТА НА АЙДЕМИР ИНЖ. ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ ЗА 
ПОДКРЕПАТА, СЪДЕЙСТВИЕТО И ВЯРАТА В РЪКОВОДСТВОТО НА 
НАШЕТО ЧИТАЛИЩЕ .  

НЕ СЧИТАМ , ЧЕ СЪМ СЕ СПРЯЛА НА ВСЯКА СТРАНА ОТ 
ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО, НО ВИ УВЕРЯВАМ ЧЕ ПРИЕМАМ ВСЯКА 
ВАША КРИТИКА И ПРЕПОРЪКА. 
       ПО СИЛАТА НА ЧЛ.14  АЛ.7  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА  БЮДЖЕТА 
НА ЧИТАЛИЩЕТО. ТАЗИ ГОДИНА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ  Е  ЕДНА 
СУБСИДИРАНА БРОЙКА, РАВНЯВАЩА СЕ  НА  6400,00 ЛЕВА. ПРЕДЛАГАМ 
ТЯ  ДА  БЪДЕ  РАЗПРЕДЕЛЕНА ТАКА:  
         -КУЛТУРНО-МАСОВИ ИЗЯВИ- 4275,00 ЛВ. 
         -ХОНОРАРИ                                 - 1500,00 ЛВ. 
         -ОСИГУРОВКИ                            -   360,00 ЛВ. 
         -ДАНЪЦИ И ТАКСИ                   -     45,00 ЛВ. 

В ТЕЗИ ТРУДНИ  ЗА ВСИЧКИ   НИ ВРЕМЕНА ИСКАМ ДА БЛАГОДАРЯ  
НА  ВСИЧКИ, КОИТО ПРОЯВЯВАХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОЯВЯВАТ 
РАЗБИРАНЕ  И СЪПРИЧАСТНОСТ  КЪМ  КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА СЕЛОТО 
И  ВСЕКИ СПОРЕД  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  СИ  ДА ПОДПОМАГА ДЕЙНОСТТА  
НА ЧИТАЛИЩЕ ”РОДОЛЮБИЕ-2006”. 
 
                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................... 
                                                                             /ИВ.РАДУЛОВА/ 
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ЗА РАЗХОДА НА СУБСИДИЯТА КЪМ   31.12.2013 г. 

 
НА ЧИТАЛИЩЕ.”РОДОЛЮБИЕ – 2006” 

 
№                                            ВИД  РАЗХОД                                                                     СУМА В ЛВ. 
1 ФРЗ  

0,00 
2 ОСИГУРОВКИ  

359,82 
3 ХОНОРАРИ  

1500,00 
4 С Б К О   

0,00 
5 МЕРОПРИЯТИЯ /ДЕЙНОСТ/  

4145,90 
6 РЕМОНТ  

0,00 
7 ТЕЛЕФОН  

220,28 
8 ДЪРВА ,ВЪГЛИЩА  

0,00 
9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК  

0,00 
10 ВОДА   

0,00 
11 ОБЛЕКЛО  

0,00 
12 КОМАНДИРОВКИ  

0,00 
13 ТАКСИ И ДАНЪЦИ  

45,00 
14 МАТЕРИАЛИ   

0,00 
15 ЛИТЕРАТУРА   

0,00 
16 ТЕКУЩ РЕМОНТ  

0,00 
17 ДРУГИ  

0,00 
 ВСИЧКО  

6271,00 
 
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН НА СУБСИДИЯТА  ЗА 2013 г.                                        6271,00 лв                               
ПРЕВЕДЕНА СУБСИДИЯ  ЗА 2013 г.                                                                            6271,00 лв 
 
РАЗЛИКА                                                                                                                               0,00 лв 
 
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СУБСИДИЯТА ЗА 2014 г. 0,00 лв 
 
 
ИЗГОТВИЛ:....................................                                                       СЧЕТОВОДИТЕЛ:............................... 
Секретар: / Иванка Радулова  /                                                                             /Иванка Пенчева   / 
председател: 
                  /подпис и печат/                                                                     дата : 30.12.2013г 
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НЧ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - 1930“ С.ВЕТРЕН,ОБЩИНА 

СИЛИСТРА 
 

Отчет за  изразходваните от бюджета средства  през 2013 г. 
 

ФРЗ                     3720.00лв. 
Осигуровки             770.00лв. 
Хонорари        680.00лв. 
Ел.ток          10.00лв. 
Такси и данъци         226.00лв. 
Материали         15.00лв. 
Транспорт                 614.00лв. 
Други          90.00лв. 
Мероприятия                                             1714.00лв. 

1. Бабинден                                  30.00лв. 
2. Годишнина от обесването на Васил Левски       10.00лв. 

3. Баба Марта                                        8.00лв. 

4. Ден на самодееца      16.00лв. 
5. Концерт за З-ти март                              130.00лв. 
6. Концерт в с.Бабук             100.00лв. 
7. Ден на жената               40.00лв. 
8. Ден на хумора             100.00лв. 
9. Хоро се вие на мегдана              50.00лв. 

10. Участие в Общинския фестивал   80.00лв. 
11. Вечерна проверка заря     20.00лв. 
12. Концерт за 24-ти май            100.00лв. 
13. Участие в Нац.фестивал гр.Гълъбово         200.00лв. 
14. Участие в празника на Водните лилии         100.00лв. 
15. Посрещане на ТИД     60.00лв. 
16. Участие във фолк.фестивал           150.00лв 
17. Концерт за празника на селото          100.00лв. 
18. Участие в кулинарен фестивал с.Сребърна 60.00лв. 
19. Ден на Християнското семейство          100.00лв. 
20. Празник на рибарите     50.00лв. 
21. Участие в Коледария с.Айдемир          100.00лв. 
22. Коледен концерт             140.00лв. 

                                                                   ВСИЧКО: 7839.00ЛВ. 
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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

на Н.Ч.”ЗАРЯ -1957”с. БРАДВАРИ 

Читалището ни е център за реализация на културните прояви на селото, 
обединяващ различните възрасти и етноси на селото.Поддържаме електронно – 
информационна мрежа.Предоставяме компютърни и електронни 
услуги.Читалището реализира своята културна дейност с разнообразни форми 
от културно- масов и образователен характер. 

Състави на читалището: 

           Детска фолклорна група; 

          Детска танцова група; 

          Женска фолклорна група; 

          Инструментална група; 

През отчетната 2013г. организирахме местните ни празници: 

21.01.- деня на родилната помощ, 

14.02. – ден на лозаря, 

8.03. – ден на жената, 

Мюсюлманският празник Курбан Байрам. 

Работим с училището и ЦДГ, съвместно организирахме на 14.01.с децата от 
първи до четвърти клас обичая „Сурваки”, На 19.02. –рецитал, посветен на В. 
Левски, поетично – музикална програма, посветена на 3.03. – Освобождението 
на България.Организирахме изложба на мартенички ”Баба Марта” е дошла с 
ЦДГ, пролетно парти -25.03. и мероприятие „Малките лазарки” 25.04.  През 
месец април участвахме с учениците от ОУ”Св.Св.Кирили Методий” в 
„Маратона на четенето”. На 1 юни организирахме рисунка на асфалт. 
Тържествено изпращане на осмокласниците – мероприятие с училището, 
Откриване на първия учебен ден и творческия сезон, закупихме награди за 
първокласниците.През месец октомври организирахме есенна изложба 
”Даровете на Есента”, организирахме състезание по волейбол и народна топка 
между отбори. За деня на народните Будители организирахме поетично – 
музикална програма, изготвяне на табло и крос между ученици. С фолклорните 
ни групи участвахме в Общински конкурс за таланти „Букет” в с. Айдемир, 
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Участие в Областен конкурс за таланти „Букет” в гр. Силистра.Участие в 
Общински фестивал „Пролетни игри и песни” в гр. Силистра,Участие в 
творческа работилница и изложба „Цветница” в гр. Силистра. Организирахме 
пролетен турнир по шахмат.Съвместно с кметството организирахме „Празника 
на моето село”. През месец декември с фирма Александра  ще организираме за 
децата от ЦДГ – коледно парти, ще организираме изложба на новогодишни 
картички и сурвакници, а за най – малките – раздаване на подаръци по домовете. 
Посрещане на новата 2014 година с вино и фойерверки. 

Докладът е приет на Общо отчетно- изборно събрание, проведено на 

12.11.2013г. 

Изготвил Мюзеян Джефер 

ДАТА:12.11.2013г., с.Брадвари        

РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД На Н.Ч.”ЗАРЯ – 1957” 

За разхода на субсидията към 31.12.2013г.  

          ФРЗ                                       -  4245.00лв. 

         ОСИГУРОВКИ                   -    755.00лв. 

          ХОНОРАРИ                         -  1094.00лв. 

          СБКО                                    -     115.00лв. 

      МЕРОПРИЯТИЯ/ДЕЙНОСТ -  /1785.00лв. 

          ТЕЛЕФОН                           -      250.00лв. 

          ЕЛ.ТОК                                -      100.00лв. 

          КОМАНДИРОВКИ            -       165.00лв. 

          ТАКСИ И ДАНЪЦИ          -        485.00лв. 

          ЛИТЕРАТУРА                    -        220.00лв. 

           ДРУГИ                                -        192.00лв. 

           ВСИЧКО                            -       9406.00лв. 
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ИЗГОТВИЛ Мюзеян Джефер  

ДАТА:12.11.2013г. 

с.Брадвари          

НЧ”ХРИСТО БОТЕВ-1941-БЪЛГАРКА” 
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 
 
    Читалище „Христо Ботев – 1941-Българка.” е основен културно-просветен 
център в с.Българка. И през изтеклата година дейността на настоятелството и 
всички читалищни членове бе подчинена на основните цели: 
 Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна 

дейност в  с.Българка; 
 Запазване на  местните традиции и обичаи; 
 Запазване и развитие на националното самосъзнание; 
 Достъп до информация; 

     Ще разпределя традиционно отчетния доклад на разделите: 
       І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 
       През 2013 година Читалищното настоятелство провеждаше редовно заседания, 
като вземаше решения по всички проблеми и текущи въпроси, свързани с 
дейността на Читалището. 
       Със задоволство бихме искали да подчертаем, че екипният принцип на работа и 
тази година бе водещ за нас. Със задоволство искаме да споделим, че тази година 
бе добра за нашето читалище, защото успяхме, след като направихме необходимите 
запитвания и молби към Община Силистра, да прибавим към земите на читалището 
още 32 дка, предоставени ни за безвъзмездно ползване по смисъла на ЗНЧ. 
Читалищното настоятелство благодари на кмета на с.Българка –г-н Тодор Маринов 
за съдействието при диалога с община Силистра, отдел „Общинска собственост” и 
Общински съвет – гр.Силистра за положителното развитие на този толкова важен 
въпрос за читалището. Земята се намира в землището на с.Калипетрово, 
непосредствено до язовира, шеста категория. От тази година ще се обработва от г-н 
Неджмедин Мехмед, който е и концесионер на язовира. Договорът бе сключен след 
решение на читалищното настоятелство за срок от 10 години, с клауза наемът за 
земята да се актуализира ежегодно, след писмено споразумение и анекс между 
двете страни. 
    Във връзка с необработваемата ни собствена земя на читалището за тази година 
сме си поставили задача да проучим какви са възможностите за възмездяването ни 
със съответните декари под форма на мери, което е практика и в други читалища и 
организации. 
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    2013 година бе важна за нашето читалище и поради причината, че след доста 
трудности ние всички успяхме да възстановим един исторически факт и 
променихме сгрешената при предходната регистрация, година на създаване на 
нашето читалище. Вече от 2013 година читалището носи името „Христо Ботев – 
1941 – Българка”, така е вече регистрирано и в Министерството на културата. 
Искам да благодаря на всички вас за търпението, и желанието ви да върнем този 
исторически факт, така важен за селото. Благодаря ви, делото бе ваше, делото бе 
общо. 
     Традиционно, като  читалищно ръководство търсехме допълнително 
финансиране от ЗК ”Съгласие” –с.Срацимир – партньор на на нашата дейност. Тук 
е мястото да благодарим на кооперацията в с.Срацимир, на управителния й съвет, 
които освен една сума от 200.00лв. подсигуриха пътните разноски за участие на 
нашата група за автентичен фолклор в Национален фолклорен фестивал „От Дунав 
до Балкана” – гр.Борово, 2013 
     
        Богата и разнообразна бе читалищната дейност през 2013г. Ще направя 
хронологичен преглед в два основни раздела: 
 
І. ОБЩОСЕЛСКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗНИЦИ И КОНЦЕРТИ: 
 Честване на Деня на родилната помощ; 
 Общоселско честване на Трифон Зарезан 
 Честване на Международния ден на жената; 
 Тържествен концерт, посветен на Денят на Ботев и загиналите за свободата 

на България – с участието на фолклорни състави от читалища и клубове от 
с.Българка, Срацимир, Богорово, Калипетрово  

 Общоселско честване на Гергьовден и Великден в местност Аязмото, 
съвместно с Кметство с.Българка 

 Честване на Деня на пенсионера 
 Празничен концерт, общоселски концерт, посветен на деня на християнското 

семейство и Събора на селото 
 Общоселско честване на Коледно-Новогодишните празници; 
Тук е мястото да изкажа своята благодарност към читалищните членове и 

жители на селото за съпричасността им към всички събития и празници, 
организирани от Читалище „Христо Ботев – 1941-Българка”. 

Тук е мястото отново да изкажа и нашата обща благодарност към кмета на 
селото за дейното му участие във всяко мероприятие и честване, за съдействието 
му за осигуряване на официални гости от Община Силистра, които да се запознаят 
отблизо с нашата дейност.  

ІІ. РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО – 
ДЕЙНОСТ НА ГРУПАТА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 
     Макар  и единствен постоянен художествено-творчески състав, Групата за 
автентичен фолклор с ръководител – Мария Гроздева и корепетитор Нако Панев, е 
утвърдена като име и качество на поднасяната на зрителите продукция. Със 
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задоволство искам да отбележа, че въпреки трудностите, нуждата някои от 
членовете на състава да пътуват, съставът провежда ритмично репетиции и има 
богат репертоар. 
      2013 година бе пореден успешен творчески сезон за нашия състав.  
 Към колекцията медали в престижни национални фолклорни конкурси 

нашите певици добавиха – сребърен медал в категория певческо изкуство и 

златен медал за солистката Руска Колева от Национален фолклорен фестивал 

„От Дунав до Балкана” – гр.Борово. Искам специално да подчертая, че на 

този фестивал те премериха сили с над 90 състава. Нека им благодарим за 

всеотдайността и отдадеността на красивата добруджанска музика.  

 Участие в Регионален фолклорен фестивал „Алеково пее – с песните на 

Димитрина Кунева – м.юни 

 Участие в Регионален фолклорен фестивал „Срацимир към корените” – 

 м.октомври 

 Общински изяви: 

 Участие в Общински фестивал на читалищните фолклорни състави 

„Пролетни игри и песни” – м.април 

 Празник на житото и хляба – гр.Алфатар 

Искам да изкажа благодарността на читалищното ръководство за труда, 
всеотдайността на тези жени, посветили се на издирването, съхраняването и 
изпълнението на красивия добруджански фолклор. Специални благодарности към 
тяхната ръководителка Мария Гроздева и секретаря на читалището Иванка Пенева 
за всеотдайния им труд и организационно – творчески талант. 

Изключително трудно бе в тази поредна година на финансова криза, размерът на 
държавната субсидия за читалището остана почти същият - 1568. 00лв. Въпреки 
това мисля, че ние се справихме с общи усилия, ЗК”Съгласие”, кмета на с.Българка 
и разбира се с общите усилия на всички вас, да поднесем една разнообразна 
дейност на Читалището.  

Със съжаление ще отбележа, че и тази година пред читалищното ръководство 
ще стоят същите финансови трудности по отношение на провеждането на 
заложените в културния план дейности и участия на нашия състав за автентичен 
фолклор. 

През 2014 година пред Настоятелството на Читалище „Христо Ботев-1997г.” би 
трябвало да стоят следните задачи: 

• Запазване на всички традиционни общоселски празници, концерти и 
чествания; 
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• Предоставяне на компютърни и принтерни услуги на населението; 
• Кандидатстване по проекти на Министерството на културата 

Еврофондове и Фондации, непрекъснато следене за възможности за 
финансова подкрепа; 

• Привличане на младите хора в различни читалищни прояви; 
       Горепосочените цели и дейности са застъпени подробно в Календарния план на 
Читалището за 2014г. и всеки би могъл да се запознае с тях, настоящия план е 
публикуван и в Интернет като извадка от Заседание на Общински съвет Силистра. 
      И сега ще завърша малко нетрадиционно своя доклад, обръщайки Вашето 
внимание на основната цел, която сме си поставили като дейност за 2014г. 
Основна цел, която бихме искали да  следваме - читалищните дейци и 
настоятелството на Читалище „Христо Ботев – 1941 – Българка” през 2014 година, 
е възстановяване на библиотечния фонд и дейността на библиотеката в с.Българка. 
В тази насока вече се работи от 2013г. и вече е получено първото дарение от книги 
на Фондация „Идея в действие” по проект „Новият дом на старите книги”.   
Разбира се, даваме си сметка, че възстановяването на тази дейност е твърде 
амбициозна задача, но с общи усилия, мисля, че ще успеем, може да не е още за 
тази календарна година, защото подробностите са много и защото много е трудно 
да се възстанови нещо, което се е закрило, но аз вярвам, че всички заедно ще 
доведем и това дело до край, така както успяхме с възстановяване на историческата 
истина около името на читалището, така както успяхме и с положителното решение 
по отношение на земята на читалището. 
  
      08.03.2014г.                                             Председател: ……………..                                  
     С.Българка                                                                       /Й.Димова/     
 
 

    НЧ”ХРИСТО БОТЕВ- 1941- БЪЛГАРКА” 
Община Силистра 

 
ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ПЕРИОДА 
01.01.2013 - 31.12.2013 

 
    Проверителната комисия извърши проверка на документацията, включваща 
всички приходни и разходни документи по касов и банков път. Бяха проверени 
съответно 18 приходни касови ордера / от N1 до N  18 / и 106 разходни касови 
ордера /от N1 до N 106 /, всички приходи и разходи са водени в Касова книга. 
    Проверката на банковите документи обхвана дневните извлечения от №1 до № 
33 за 2013г. 
    За изтеклия период Читалище „Христо Ботев-1941-Българка” е получило: 
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ПРИХОДИ: 

Касова наличност към 01.01.2013 г.                       626.80                                                 

 
1. Държавна субсидия -                                       1568.00 

 
2. Рента от земя                                                     846.00 

 
3. Награда от фестивал                                         100.00 

 
4. Спонсорство и дарения                                     200.00 

5. Членски внос/бр. чл.55х3.00/                             165.00 

6. Други                                                                   150.42                                                                    

ВСИЧКО:                                                                               /1568.00 Д.С. + 2088.22 
С.П./                             3656.22 

 
РАЗХОДИ: 

 
І. ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ                                  1568.00           
 

• Мероприятия /дейност/                                  838.00 
        Транспортни разходи до Силистра 
        Транспортни разходи до Алфатар 
        Транспортни разходи до Иширково 
        Традиционни общоселски чествания и концерти 
 

• Телефон и мобилен интернет                       150.00 
• Командировки  

/заплащане на корепетитор/                          310.00 
• Такса за предоставена земя към               210.00 

Община Силистра 
• Текущи ремонтни дейности                        60.00 
  

 
          ВСИЧКО:                                                            1568.00 

 
ІІ. РАЗХОД ОТ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ -  2088.22 
 

• Книги и абонамент -                                              60.00 

• Канцеларски материали                                     100.00  
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• Връчване на награда за инд.изпълнител        100.00                                                                                                                                                    

08.Телефон  /мобилен интернет/                       268.54                                                                                                                                                                  

• Командировки /служ.пътувания по   

пререгистрация, пътувания на корепетитор/   150.00                                              

• Културно- масови изяви                                       360.00 

/нощувки на национален фестивал, пътувания 

до гр. Алфатар, с.Алеково др./ 

• Текущи ремонти -                                                   100.00 

• Други / такси община, окр.съд, БДСК/                337.75 

                                      
               ВСИЧКО:                                                         1476.29 
 
Собствени приходи за 2013г.                                     2088.22 
 
Разход от собствени приходи за 2013г.                    1476.29 
 
 
КАСОВА НАЛИЧНОСТ КЪМ 31.12.2013г.                    611.93 
 
КАСА                                                                              440.69 
БАНКА                                                                            171.24 
 

След извършената цялостна проверка на финансовите документи, 
Проверителната комисия констатира, че всички финансови средства, предоставени 
на НЧ”Христо Ботев-1941 - Българка” , са заприходени по надлежния ред и 
изразходваните средства са целесъобразни в съответствие със Закона за народните 
читалища, Закона за счетоводството и други нормативни документи. 

Финансови нарушения не бяха констатирани. 
 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………… 
                         /Г.Петрова/ 

 
ЧЛЕН: …………………. 
            /Р.Кръстева/ 
ЧЛЕН: ………………….                                 08.03.2014г. 
        /Ц.Танева/                                              с.Българка 
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НЧ”Васил Левски-1941”, с.Българка, общ.Силистра 
 

О Т Ч Е Т 
За дейността на НЧ ”Васил Левски-1941” 

За 2013 година 
 
           Уважаеми членове на читалището и гости на нашето събрание, 

Днес сме се събрали да отчетем дейността на читалището за изтеклата 2013 
година. 

Нашето читалище е малко, без библиотека и без щатни служители,  затова и 
средствата от субсидията изразходваме преди всичко за дейността на фолклорната 
група – за мероприятия в селото и за изяви на регионално и национално ниво.    
           При възможност  се стараем да поддържаме и читалищната сграда в добър 
вид. 
           През 2013 година завършихме строежа на външната сцена и поддържаме 
читалищния двор в добър вид. Измазахме коридора и репетиционната стая на 
читалището. Изцяло сменихме осветителните тела на салона. 
           Фолклорната група към читалището има разнообразна дейност, свързана с 
празниците на селото, както и с участия в събори. 
           През януари месец отпразнувахме Бабинден, а през м.февруари – Трифон 
Зарезан и 140 години от гибелта на Васил Левски, с присъствието на 9 фолклорни 
групи за изява.   
          През м.март отпразнувахме Деня на самодееца и Баба Марта, Осми март - 
Деня на жената и Първа пролет. 
          На 06.04. участвахме в хумористичния концерт в НЧ ”Иван Вазов-1941” 
с.Срацимир. 
          На 28.04. групата взе участие в Общинския преглед на художествената 
самодейност „Пролетни игри и песни” . 
          На 18.05. участвахме на Национален събор в Аврен, обл.Варна. 
          На 08.06. имахме изява в с.Главан. 
          На 15.06. взехме участие на събора в с.Кайнарджа. 
          На 30.06. имахме изява в с.Алеково на събора, посветен на Димитрина 
Кунева 
          На 21.07. проведохме събор в чест на рождението на Васил Левски. 
          На 03.08. участвахме на събора на пенсионерските състави в с.Върбино. 
          На 31.08. се изявихме в с.Богорово.                                                
          На 15.09. организирахме етнографска изложба и среща с 30 англичани, 
живущи в различни области на България. 
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          На 12.10. Участвахме на Втори събор „Срацимир към корените” и получихме 
награда от класиране в кулинарната изложба. 
          С това нашата дейност за 2013 година се изчерпва. Да си пожелаем здраве на 
всички и желание за продължаване на дейността на читалището, както и повече 
успехи и награди. 
 

Отчетът за дейността на читалището е приет на Общо отчетно събрание на 
11.02.2014 година. 
 

11.02.2014г.                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:……................... 
с.Българка                                                          /Дочо Титев/ 

 
 
                 НЧ ” ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1941, с.Българка, общ.Силистра 
                                           ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ СУБСИДИЯТА  ПРЕЗ 2013 г. 
 
 
Приходи от субсидия 2013г.                                                 -   1568.00 лв 
 
Разходи на субсидия за 2013г.            
 
Хонорари                                                                                  -  340.00 лв. 
Мероприятия                                                                           -  671.00 лв. 
Ремонт                                                                                       -  530.00 лв. 
                                                                                        Общо:   1541.00лв. 
 
                                                                                     Остатък:     27.00. лв. 
 
Финансовият отчет е приет на общо отчетно събрание на 11.02.2014г. 
 
31.03.2014г.                                               Председател: . . . . . . . . . . .      
 
 
               

НЧ”САМООБРАЗОВАНИЕ-1942” С.ЙОРДАНОВО, 
ОБЩ.СИЛИСТРА, ОБЛ. СИЛИСТРА  

 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА УС НА  

ЗА ПЕРИОДА 30.03.2013 г. – 30.03.2014 г. 
 

Създадени в епохата на националното възраждане, читалищата имат 
неоценим влог във формирането на нашата култура и душевност, пример са за 
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силата на националния творчески дух.Те са уникално достояние за българския 
народ. За развитието на българският език, за зараждането на театралното, 
музикалното и други изкуства, за развитието на библиотечното дело. За 
одухотворяването на живота на населеното място, читалищата имат историческа 
заслуга. 

На своите заседания УС на читалището приема годишни планове за 
дейността си. Те обединяват мероприятията на библиотеката и културно-масовата  
работа. 

Все още книгата е в бита на народа. Читалищната библиотека, като културно 
просветно учреждение, събира, съхранява и организира използването на печатни 
произведения с цел да се задоволят културните потребности на читателите. Що се 
отнася до книжния фонд на библиотеката, той е 4745 тома разнообразна 
литература. От всички томове преобладават българските издания. Обхванатите и 
регистрирани читатели са 72, които се разпределят по пол и възраст както следва: 
до 14 години – 40 читатели, над 14 години 32 читатели, мъже – 29, жени – 43 
читатели. От тук става ясно, че повечето читатели са деца и младежи. По-малко са 
читателите – ръководители, специалисти, работници и пенсионери. От раздадената 
656 тома литература, 47 тома са научнопопулярна, 309 тома – детска, 300 тома – 
художествена. 

Любителското творчество е част от душевността на народа. Изворът на 
песните, танците и обичаите във фолклора не пресъхва. През отчетния период към 
читалището работиха женска вокална група и коледарска група. Женската вокална 
група е участвала на общински изяви, покана от други читалища в общината и е 
получила много грамоти и поздравителни адреси. Коледарската група също се 
представи достойно. От името на УС на читалището изказвам благодарност на 
двете групи. 

Колкото и трудно да ни бъде, читалищното ръководство възнамерява в 
бъдеще да създаде още един състав -  смесена младежка вокална група.  

Културно -масовите мероприятия също не бяха малко. Отпразнувани бяха 
ден на животновъда, ден на моето село, Бабинден, Коледа, 8-ми март, първа пролет 
и др. 

Покривът и салонът на читалищната сграда подлежат на ремонт. Трябва да се 
подменят завесите на сцената, за което са необходими средства. Не случайно скоро 
имахме представител на ДЗИ, който огледа цялата сграда. Не е добре и 
отоплението на салона. То е затруднение при работата на читалището. 

Министерството на културата формира сратегически ориентири за нашите 
читалища. Преосмисляне мястото и ролята на читалището и разширяване на 
дейността му за утвърждаване като посредник между местната общност и 
значимите й процеси. Диалогът с местната власт и общностите  да става все по-
активен и полезен за местното развитие. 

УС трябва да насочи своите усилия в разнообразяването на проекти, които да 
носят необходимите приходи за читалището. Да се създават нови колективи, а 
съществуващите да се поддържат и разнообразява техният репертоар. Изявите им 
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да бъдат повече. Ако всички се обединим и се стремим към една цел, успехите ни 
ще бъдат гарантирани. 
 
    28.03.2014 г.                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….. 
    с. Йорданово, Общ. Силистра                                                           /Мемду Али/ 

Д О К Л А Д 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ  

НЧ”САМООБРАЗОВАНИЕ-1942” С. ЙОРДАНОВО – СИЛИСТРА 
 

Проверителна комисия в състав: 
                         1. Февзия Вели Мустафа 
                         2. Мухамед Байрям Ямурла 
                         3. Зелиха Ахмед Феим 
Извършиха проверка на НЧ”Самообразование-1942” с. Йорданово –Силистра на 
28.03.2014 г. за периода 29.03.2013 г. до 28.03.2014 г. с председател на читалището 
Мемду Мехмед Али и секретар – Гюлтен Халил Мустафа. 
 
                        І. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ  
         ПРИХОДИ 
  1. Наличност на 29.03.2013 г. …………………………………………  9 680.81 лв. 
  2. Субсидия от …………. ……………………………………………...  7 800.00 лв. 
  3. Приходи от рента/земя/ за 2013 г. …………………………………   3 999.92 лв. 
  4. Членски внос ………………………………………………………..        50.00 лв. 
  5. Лихви …………………………………………………………………      16.00 лв. 
                                                                                      Всичко: ……….... 21 546.00 лв. 
 
        РАЗХОДИ 
  1. Заплати ………………………………………………………………   4 866.18 лв. 
  2. Осигуровки ………………………………………………………….   2 446.36 лв. 
  3. Хонорари …………………………………………………………….      600.00 лв. 
  4. Командировки ………………………………………………………       300.00 лв. 
  5. Самодейни колективи /мероприятия/ ……………………………..       400.00 лв. 
  6. Отопление ……………………………………………………………      208.97 лв. 
  7. Други – услуги, такси и материали …………………………………     104.00 лв. 
                                                                                       Всичко: …………  8 925.51 лв. 
Наличност към 28.03.2014 г. …………………………………………… 12 621.22 лв. 
                         
                        ІІ. ДЕЛОВОДНО-ОТЧЕТНА РАБОТА 
  1. УС работи по годишен план и планове  за периодите и за годишнини и 
бележити дати. 
  2. Проведени са пет заседания, за които са съставени протоколи. 
  3.Касовите документи са заведени правилно в книгата. 
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  28.03.2014 г.                                                                     КОМИСИЯ: 1. …………….. 
  С. Йорданово                                                                                         2. …………….. 
                                                                                                                   3. ……………. 
                                                                                       

Г О Д И Ш ЕН  О Т Ч Е Т 
 

За дейността на Народно читалище “Иван Богоров 2012” 
за 2013 година. 

 
 

         Народно читалище “Иван Богоров 2012” е открито на 27.04.2012 година и 
регистрирано с Решение на Силистренски окръжен съд. В читалището членуват  62 
членове. Съгласно Устава на народното читалище и общото събрание на 
учредителите е определен членски внос в размер на 2 лева годишно. През 2013 
година членският си внос са платили 34 членове и са отчетени приходи от членски 
внос в размер на 68 лева. 
 
        Пред 2013 година продължихме да работим за постигането на основните цели 
на читалището ни, а именно: 

- развитие и обогатяване на културния живот в селото; 
- възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание; 
- запазване, обогатяване и развитие на народните обичаи и традиции, 

 
       През тази изминала година за постигане на целите сме разчитали единствено и 
само на дарения. Читалищната ни дейност не беше субсидирана нито от Община 
Силистра, чред предоставяне на общинска субсидия, нито от Министрество на 
културата с отпускането на държавна субсидия. 
       През изминалата 2013 година за извършване на планираните дейности и във 
връзка  с плащането на местен данък, режийни разноски и ДДС върху тях сме 
получили дарения от следните физически и юридически лица: 
         -    ПП “Герб” – 200.00 лева  

- фирма “АЙМЕКС”  от Станислав и Атанас Стойкови дарения в общ 
размер на 320.00 лева; 

- ЗК “Съгласие” с Срацимир  - 200 лева;  
- Фирма “Доби-Д” ЕООД -100.00 лева; 
- Живко Жеков -100.00 елва; 

       Размерът на приходите на читалището са формирани от дарения общо 920 лева 
за 2013 година и от членски внос – 68.00 лева и са общо в размер на 988.00 лева. 
    Разходите, които са направени през 2013 година са следните: 

- Закупени поздравителни картички, които бяха изпращани на именници- 
членове на читалището или направили дарения общо : 21.80 лева; 
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- Канцеларски материали включително и бланки документи /формуляри 

финансови отчети/ - 12.50 лева; 
- Платена такса за издаване от Кмета на Община Силистра на Заповед № 

318/6.3.2013г. ,2.5% местен данък, режийни разноски и ДДС върху 
режийни разноски, както и такса за вписване в имотен регистър – 12.00 
лева  общо 189.31 лева. Тези разходи са във връзка с учреденото право на 
ползване на сградата по силата на нотариално заверен договор за 
безвъзмездно ползване за срок от 10 години; 

- Платена такса за издаване от Кмета на Община Силистра на Заповед № 
ЗК-109/19.07.2013г.,2.5% местен данък, режийни разноски и ДДС върху 
режийни разноски, както и такса за вписване в имотен регистър – 12.00 
лева  общо 226.49 лева. Тези разходи са във връзка с учреденото 
безвъзмездно право на ползване върху общински имот –частна общинска 
собственост, представляващ земеделска земя  по силата на нотариално 
заверен договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години; 

- разходи в размер на 202.80 лева за изработка на грамоти  и платени 
парични суми на участници в празника на НЧ “Иван Богоров 2012” с. 
Богорово, който се проведе на 31.08.2013 година под надслов “Край 
чешмта под липите”; 

- разходи в размер на 20.00 лева за месечно обслужване на банковата сметка 
на читалището. Същата беше открита на 20.11.2013 година; 

- закупени материали на обща стойност 60.98 лева представляващи щепсели 
– 2 броя и разклонител за салона и пиробатерии във връзка с 
организираното от читалището коледно – новогодишно  тържество.   

- Платена такса битови отпадъци в размер на15.37 лева по Закона за 
местните данъци и такси ползвателите са задължени лица  за данък 
недвижими имоти  и такса битови отпадъци, но по силата на същият закон 
читалищата са освободени от заплащането на данък недвижими имоти.  

Общо извършените разходи са 749.25 лева 
       На 31.08.2013 година Народно читалище “Иван Богоров 2012”, съвместно с 
Клуба на инвалида и пенсионера с. Богорово и кметско намесничество с. Богорово, 
организирахме празник на селото и читалището под надслов ”Край чешмата под 
липите”.  Имаше богата фолклорна програма, поднесена от  читалищата и 
пенсионреските клубове на селата – Главан, Срацимир, Бръчма, Българка, Поп 
Кралево, Добротица и фолклорна програма от един пенсионерски клуб от гр. 
Силистра. 
     На 22.12.2013 година се проведе коледното и новогодишно тържество, 
организирано от Народно читалище “Иван Богоров 2012”  
  
    За 2014 година ще ни бъде отпусната общинска субсидия в размер на 800.00 лева 
в годишен аспект. Към момента по банковата сметка на читалището от Община 
Силистра са отпуснати 160 лева. 
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На 10.02.2014 година от “Евроземеделие 1” ЕООД за предоставените ни 45 дка 
земеделска земя – частна общинска собственост са преведени 1800 лева т.е. по 40 
лева на дка за 2014 година.   
 
 
 
22.03.2014 година                             Председател 
с. Богорово                                        на НЧ”Иван Богоров 2012”: /П/ 
                                                                                          /Илиян Петров/        
 
 
 
 

 
НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ 1942 – КАЗИМИР“ С. КАЗИМИР 

О Т Ч Е Т 
За осъществените  читалищни дейности в  изпълнение на програмата по чл. 26 

ал. 2 от правната рамка за читалищата  и за изразходваните от бюджета , рента и 
членски внос средства  през 2013 година на  НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ 1942 – 
КАЗИМИР“ С. КАЗИМИР. 

Чрез своята многостранна народополезна дейност, народните читалища са 
призвани да  допринасят в още по-голяма степен за духовното развитие на 
личността, за цялостно обновление  на обществото. 

Отчет за осъществените читалищни дейности и в изпълнение на плана на 
нашето читалище и отчета за изразходваните парични средства за периода 01.01. – 
31.12.2013 г. беше приет на отчетно събрание , проведено на 20.02.2014 г.  

За периода 01.01.2013  -  31.12.2013 г. от нашето читалище  бяха реализирани  
не една културно-масови изяви . Организирани бяха общоселски празненства като:  
празнуване на Бабинден, Трифон Зарезан, осми март, честване на годишния 
празник на читалището 9 ноември  /рождената дата на Йордан Йовков /  с 
тържествено събрание и концерт от Ансамбъл „СИЛИСТРА“ с гл. худ. 
ръководител Тихомир Лефтеров, коледно-новогодишно увеселение с 
концерт,томбола, заря. 

Към читалището има един действащ колектив, представляван от певческата 
група за народни песни при клуба на инвалида и пенсионера и ни представя на 
общински и  регионални мероприятия. През 2013г. групата взе участие в 
общинския преглед на  читалищни и училищни художествени колективи от 
различни етноси „ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ПЕСНИ”  и в творческа работилница и 
изложба „ЦВЕТНИЦА“ ГР. СИЛИСТРА, при които има спечелени грамоти и 
парични награди. 

Бяха организирани разменни гостувания  с НЧ„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – 1930“ 
С. ВЕТРЕН. 
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13.03.2014 г. 
 
ГЕОРГИ КОЛЕВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ „Й. ЙОВКОВ 1942 – КАЗИМИР“ 
 
 

О Т Ч Е Т                                                  
За приходи и разходи на НЧ „Йордан Йовков 1942 – Казимир” с. Казимир, 

Община Силистра  
за 2013 година 

Приходи: 
 

1. Държавна субсидия……………………………………1450,00 
2. Рента……………………………………………………3174,43 
3. Членски внос……………………………………………..54,00 
4. Наличност от 2012 г………………………………..…. 106,06 

 
                                                                                      Всичко: 4784,49 
 
 Разходи:                                                                     Всичко: 4572,72 
                                                                                       
                                                                                   Остатък:   211,77 
  
Председател:                                                              Секретар: 
      /Георги Колев/                                                              /Пенка Стефанова/ 
                                    Председател на контролната комисия:          
                      
                                                                                  /Йорданка Чобанова/ 
 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА -1942г.” С.ГЛАВАН ,        
ОБЩ.СИЛИСТРА 

 
ДОКЛАД 

за дейността на  НЧ „СВЕТЛИНА-1942г.”с.Главан през 2013 година. 
 

В съответствие със Закона за народните читалища и нашия Устав на 
настоящето събрание ще отчетем дейността на читалището през 2013г. в 
изпълнение на насоките и плана, приети от Общото събрание през месец март 
миналата година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     На всяко годишно събрание напомням за основните цели на читалището,  
определени в Закона за народните читалища.Ще ги повторя и сега, за да сме 
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наясно, когато обсъждаме дейността на читалището.Те са: първо да развива и 
обогатява културния живот и социалната дейност в населеното място, където 
развива дейността си, и  второ: да работи за запазване на обичаите и традициите на 
българския народ. За постигането на тези цели настоятелството подпомага и  
развива  любителското  художествено творчество, чрез което се изучават и 
съхраняват песните и обичаите на родния край, на Добруджа и България. 
    През 2013г. настоятелството организира празнуването на традиционните 
български празници Бабинден, Трифон Зарезан, 8 март, Първа пролет,  Коледа и 
Нова година като общоселски празници с музика и веселие. Освен това на Бабин 
ден през деня бяхме приети от кмета на община Силистра д-р Юлиан Найденов, 
посетихме и офиса на „ БГ Агро”. Съвместно с кметството организирахме и 
участвахме в  откриването и освещаването на параклиса в селото. Освен това 
ръководството на читалището организира честване със самодейците на 1 март- 
деня на самодейците.Самодейците бяха наградени за активното си участие в 
живота на читалището, както и за добро представяне на различните фестивали и 
събори и спечелване на едно първо и едно второ място и съответно златен и 
сребърен медал през предходната година. 
    В края на м. март беше организирано и проведено общо събрание на 
членовете на читалището за приемане на отчетите за предходната година. 
    За първа пролет посрещнахме фолклорната група от кв.Попово на г.Алфатар. 
Всички присъстващи от селото се насладиха на тяхното изкуство. 
     Преди Великденските празници фолклорната група участва в празника 
„Лазарски игри и песни” в с. Калипетрово, организиран от църковното 
настоятелство и кметството на 27.04, в прегледа на читалищата от община 
Силистра на 28.04- Цветница, както и в събора „Добруджа пее” на 2 май в   г. 
Силистра. На 1 и 2 юни участвахме в националния събор-надпяване „Авлига пее „ в 
с. Обединение, посветен на народната певица Мита Стойчева, където завоювахме 
първо място и златна статуетка, както и специалната награда на Нар. читалище 
„Мита Стойчева-1900”. 
   На събора „ Песни и танци от слънчева Добруджа” в с.Дебрене  спечелихме  
второ място. 
     Особено внимание Настоятелството отдели на подготовката за честването на  
71-годишнината от основаването на  читалището ни. 
   Заради изборите, които бяха на 12 май и участието ни в националният събор-
надпяване „Авлига пее” на 1и 2 юни празника на читалището организирахме на 8 
юни. 

Отличното представяне на нашето читалище в националния събор 
надпяване, с  песните на нар.певица Мита Стойчева и представеният  обичай „Края 
на жетвата „ силно впечатлиха журито на събора, оглавявано от проф. д-р Тодор 
Киров – р-л на катедра „Музикален фолклор” в Академията за музикално,танцово и 
изобразително изкуство в г.Пловдив и те пожелаха да ни гостуват, за да се 
запознаят с  повече  песни от Добруджа. Предстоящият празник на читалището 
беше хубав повод да ги поканим, за да чуят песни, изпълнени и от други 
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фолклорни групи от община Силистра. На празника ни гостуваха състави от 
НЧ”В.Левски” и НЧ”Хр.Ботев” с.Българка, НЧ ”Ив.Богоров” с.Богорово, 
НЧ”ИВ.Вазов” с.Срацимир, НЧ”Чудомир” с.Поп Кралево. 

Изнесената музикална програма достави удоволствие на всички участници и 
гости на празника, особено на нашите гости от АМТИИ г. Пловдив- проф.д-р 
Тодор Киров и народната певица Галя Петрова. 
 Културният календар през  2013г. беше богат и разнообразен. Освен на 
празниците,  организирани и провеждани в селото, ние участвахме в концертните 
програми, организирани от НЧ”В.Левски” с.Българка по случай годишнината от  
обесването на В.Левски и по случай празника на тяхното читалище, в празника на 
НЧ”Ив.Богоров” с.Богорово на 31.08 Участвахме във втория събор „Срацимир към 
корените” на 12.10. Участвахме в храмовия празник на църквата в с.Калипетрово 
на Димитровден. Гостувахме с програма в кв.Попово на гр.Алфатар, а за Коледа 
гостувахме с програма в „Дома за стари хора” в гр.Силистра. 
 През изминалата година нашето читалище имаше 59 членове. На 4.07 
проведохме отчетно-изборно събрание. Беше отчетен мандата 2010-2013г. Бяха 
избрани нови ръководни органи- настоятелство и проверителна комисия. 
    Новото настоятелство е в състав Павел Димов-председател на читалището и 
членове: Кръстю Георгиев, Николина Минчева, Недялка Енчева и Марийка 
Ненова, след регистрацията в съда, проведе заседание за разпределяне на 
задълженията между членовете. За секретар на читалището беше определен 
Кръстю Георгиев, за касиер - Николинка Минчева и за протоколчик Недялка 
Енчева. На Марийка Ненова като член на настоятелството възложих да поддържа 
реда и хигиената в читалищния салон. На заседание на настоятелството по мое 
предложение бяха определени хонорарите: на председателя 40 лв., на секретаря 
35лв., на касиера и протоколчика по 25лв. и на Марийка Ненова 20лв. Най- 
отговорната длъжност в читалището след председателя е на секретаря, който 
трябва да ръководи оперативната работа и организира изпълнението на решенията 
на настоятелството. За това възложихме тези функции на Кръстю Георгиев, за да 
може да се запознае с новите изисквания, поставени от ЗНЧ и  като по-млад да бъде 
по-активен и инициативен при изпълнение на задачите, стоящи за решавате от 
читалищното ръководство. 
    Настоятелството през 2013г. водеше редовен организационен 
живот.Проведени са  общо 13 заседания- 8 до отчетно изборното събрание и 5 след 
това за обсъждане и решаване на различни проблеми от дневния ред на 
читалището.Винаги на заседанията на настоятелството имаше кворум.Приетите 
решения са изпълнявани в срок.Всички разходи на читалището са правени  в 
изпълнение решенията на настоятелството  и са утвърждавани от него и са 
подкрепени със съответните документи. 
   През изминалата година финансовото състояние на читалището беше добро. 
В следващата точка от дневния ред ще бъдете запознати с годишния отчет на 
приходите и разходите на читалището през 2013г. За това тук няма да се спирам на 
този въпрос. 
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     Както си спомняте 2012г. беше юбилейна година за нашето 
читалище.Навършиха се 70г. от основаването му през 1942г.След юбилея 
настоятелството умувахме как да съхраним материалите за дейността на 
читалището през годините, това са преди всичко грамоти, дипломи, снимки и 
видеозаписи от 2000г. насам. От създаването на читалището до 1968г. няма 
запазени никакви документи, освен протокола от учредителното събрание- един 
откъснат лист от протоколната книга на новосъздаденото тогава читалище. От 
1968г. е първият запис в протоколната книга, която се е съхранила до 
днес.Записите в нея  обаче са на периоди- не се е водила редовно. 
    Имайки предвид това обстоятелство, настоятелството реши да се подготви и 
отпечата юбилеен албум, посветен на 70г.от създаването на НЧ”Светлина” с. 
Алифакъ/дн.Главан/, в който албум да съберем всичко, което се е съхранило- кои са 
учредителите, първите избрани в ръководните органи на читалището, кои са били 
председатели на читалището от 1968г. насам, какви са постиженията на 
читалището и т.н. 
   Настоятелството ми възложи да събера и подбера материалите за албума. 
Използвах запазените снимки, награди, видеозаписи и протоколната книга. 
Осигурих средства от „БГ Агро-земеделска компания”- Варна за отпечатването му. 
Албумът беше готов за празника на читалището през 2013г.,с него бяха наградени 
дейци на читалището и участници във фолклорната група след 2000г. Един 
екземпляр от албума предоставихме на Регионалната библиотека в Силистра, 
където ще бъде заведен във фонда на същата.  Един брой  подарихме на проф.д-р 
Тодор Киров –ръководител на катедра „Музикален фолклор” в АМТИИ г. Пловдив. 
По този начин смятаме,че ще се съхранят сведенията за нашето читалище и 
постиженията му и ще станат достояние на повече хора.  
   
      Председател:………………..                         
               /инж.Павел Димов/ 
 
   Настоящият доклад е приет от Общото събрание на членовете на читалището, 
проведено на 18.03.2014г. 

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1942г.” С.ГЛАВАН, 

 
ОБЩ.СИЛИСТРА 

 
О Т Ч Е Т 

за разходването на бюджетната субсидия за 2013г. 
 
А/ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СУБСИДИЯТА ОТ 2012г. – 46.26лв 
 
 

Б/ ПРЕВЕДЕНА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА 2013г.-1568лв. 
 
ВСИЧКО ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИЯ – 1614.26лв. 
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В/ РАЗХОДВАНЕ НА СУБСИДИЯТА 
 

1. ЗА МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ – ОБЩО 578.50 лв. 
- ЗА ТРАНСПОРТ ПРИ УЧАСТИЕ В НАЦ. СЪБОР-НАДПЯВАНЕ 
„АВЛИГА ПЕЕ” С.ОБЕДИНЕНИЕ  - 470лв. 
- ЗА ПРЕНОЩУВАНЕ/ХОТЕЛ/ - 108.50лв. 

 
2. ЗА ХОНОРАРИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ -873лв. 

- на музикант за репетиции и участия – 510лв. 
- на р-л на фолклорната група -333лв. 

 
3. ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ – 150лв. 

 
ВСИЧКО  РАЗХОДИ – 1601.50лв. 

 
 

Г/  ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2014г. -  12.76лв. 
 
ИЗГОТВИЛ:                    
    ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................... 
КАСИЕР:......................                                             
/Н.М.ТОДОРОВА/                                                          /инж.П.ДИМОВ/ 
 
Отчета е  утвърден от Общото събрание на членовете на читалището,проведено на 
18.03.2014 година. 
 

 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1961- СЪРПОВО „  
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  ЗА 2013г. 

 
ИЗМИНАХА 10 ГОДИНИ ОТКАКТО УЧРЕДИХМЕ ТОВА СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И КАКТО СЪМ КАЗВАЛ И ПО ДРУГИ ПОВОДИ, ЩЕ КАЖА И СЕГА , 
ЧЕ ВСИЧКО ТОВА БЕШЕ, Е И ЗА В БЪДЕЩЕ СИ ОСТАВА НАЙ-ХУБАВОТО, КОИТО 
ВСИЧКИ НИЕ НАПРАВИХМЕ ЗА ТОВА СЕЛО. ЦЕЛИТЕ В УСТАВА, КОИТО СМЕ СИ 
ПОСТАВИЛИ – РАЗВИТИЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ,ЗАПАЗВАНЕ 
ОБИЧАИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ, ВЪЗПИТАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО 
САМОСЪЗНАНИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРАЗНЕНСТВА И Т.Н. ВИЖДАМЕ , ЧЕ ИМА 
СМИСЪЛ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИМ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ВСИЧКИ МЕРОПРИЯТИЯ СА 
ЕДИНСТВЕНО НА МЕСТНО НИВО,СВЪРЗАНИ С БЕЛЕЖИТИ ДАТИ, 
ПРАЗНИЦИ,СЪБИТИЯ,НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ: 

- ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ 
- ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ – ЗАРЕЗАН – 14 ФЕВРУАРИ 
- ЧЕСТВАНЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА – 8 МАРТ 
- ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПРАЗНИК НА ЧИТАЛИЩЕТО – 25 СЕПТЕМВРИ 
- КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА 
В НАШАТА ДЕЙНОСТ, КАТО МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО ВСЯКА ГОДИНА ДО 21 

ОКТОМВРИ ПРЕДСТАВЯМЕ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ВПИСВАМЕ И ПРАЗНИКА, СВЪРЗАН С  ПАТРОНА НА 
ПАРАКЛИСА „СВ.ИВ.РИЛСКИ“, СЪВМЕСТНО С ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 19 
ОКТОМВРИ. 

ОСВЕН ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО ПРОВЕЖДАМЕ, ТРЯБВА ДА 
КАЖЕМ,ЧЕ ДВЕ ГОДИНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРИСЪСТВАХМЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
СЪБОР „СТРУМЯНИ“В ГР.ИСПЕРИХ, А МИНАЛАТА ГОДИНА ПОСЕТИХМЕ И 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ В ОБЛАСТ РУСЕ. МИСЛЯ,ЧЕ ТРАЙНИ СПОМЕНИ ЩЕ ОСТАНАТ 
У ТЕЗИ, КОИТО ПРИСЪСТВАХА. ТАЗИ ГОДИНА ОТНОВО ЩЕ ИМА ПОДОБНО 
МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВАШ ИЗБОР. 

НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ НЕ ПОЛУЧАВА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ. 
  
 
 
 
 
 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ЧУДОМИР-2012” 
С.ПОП КРАЛЕВО,ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ 

2013 ГОДИНА 
 

1.Честване на Бабинден- обичай”Поливане в дома на бабата”/  
21.01.2013г./ 

2.Празнуване деня на лозаря- /14.02.2013г./ 
3.Участие на фолклорната група на  празника на НЧ”Васил Левски” 

село Българка по случай 170 години от обесването на Васил Левски 
/23.02.2013година/ 

4.Честване  на 8 март-празничен концерт /08.03.2013година/ 
5.”Раклата на баба”-фолклорна седянка /10.04.2013година/ 
6.Участие на фолклорната група на празника на НЧ”Светлина-1942” 

село Главан /08.06.2013/ 
7.Откриване на храм-параклис в Поп Кралево /01.07.2013година/ 
8.Участие на фолклорната група на празника на НЧ”Ив.Богоров” село 

Богорово /31.08.2013 година/ 
9.Участие на Втория фолклорен събор”Срацимир към корените” 

/12.10.2013 година/ 
10.Коледно и новогодишно тържество /27.12.2013година/ 

                          
 Председател: 

                                      /Ангелина Атанасова/ 
 
                        
                                     

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
      Н А Р О Д Н О  Ч И Т А Л И Щ Е „Л А М Б Р И Н О В О – 2013” 

 ул. Първа” № 26      тел. 0895773181 
           7579 с. Полковник Ламбриново          E-mail: nch.lambrinovo@abv.bg 
           Община Силистра 
 

Изх. № 04 
   30.03.2014г 
 

ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБРИНОВО-2013” 

ЗА 2013г. 
Днес ние ще отчетем дейността на Читалището за изминалите 8 месеца – от 

учредяването му – до 31 декември 2013г. 
Стартирахме нашата работа с амбицията да утвърдим Народно читалище 

„Ламбриново-2013” като едно от активните читалища в Община Силистра с 
неговите основни цели: за развитие и обогатяване на културния живот в с. 
Полковник Ламбриново, развиване на социалната и образователната дейност в 
селото, запазване, развитие и обогатяване на традициите и обичаите, да създадем 
условия за развитие на творческите способности, осигуряване и достъп до 
информация. 

На 24.04.2013г. проведехоме нашето Учредително събрание. 
На 14 май получихме Решението на Силистренския Окръжен съд за вписване на 

Читалище „Ламбриново-2013”. 
На 28 май 2013г. получихме удостоверението от Министерство на културата за 

вписване на нашето читалище в регистъра на народните читалища под № 3553 
За отчетния период броят на членовете нарасна от 90 в началото- на 108 човека 

до края на 2013г. 
1. На 21 юни 2013г. проведохме празнично откриване на читалището с гости от 

Община Силистра. Читалището беше открито от г-жа Денка Михайлова, зам. 
кмет хуманитарни дейности. Наши гости и участници в програмата бяха деца 
от детска градина „Иглика” и детска градина „Ян Бибиян”, от Читалище 
„Доростол”, от читалището в с. Смилец и др . 
За празника получихме поздравителни адреси от Кмета на Община Силистра, 
от г-жа Милена Дамянова – депутат от 42-то Народно събрание, Грамота от 
секретаря на Община Силистра, много подаръци. 

2. На 5 октомври 2013г. Читалището организира екскурзия до с. Алмалий- 
Румъния и близкия до селото манастир. Екскурзията финансирахме с лични 
средства и помощта на кооперацията в с. Ламбриново. 

3. На 19 декември 2013г. бяхме домакини на ателие „Весели сурвачки” в салона 
на Общинския съвет-Силистра, организирано от Община Силистра. В 
ателието участва новосформираната група по фолклор към читалището, деца 
от детска градина „Иглика” по наша покана и деца от училищата. Тук е 
мястото да благодаря на всички участници в ателието, които с много 
ентусиазъм се включиха в дейността. За много кратко време успяхме да си 
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набавим костюми, битови предмети за украса, дрянови пръчки за сурвачките 
и да научим песни, с които да се представим. Бяхме притеснени, но след като 
всичко мина добре се уверихме, че можем да представяме читалището. 
Всички участници получиха „Похвалки”, а Читалището получи 
Поздравителен адрес от Кмета на Община Силистра. 

4. През м. октомври гостувахме на празника на с. Смилец и откриването на 
военния паметник. Читалището поздрави нашите съседи и приятели и подари 
на читалището им икона. 

5. По инициатива на активни членове на читалището през м. октомври 2013г. 
проведохме кампания за почистване на парка и засадихме рози и храсти. 
Читалището пое ангажимент да се грижи за парка. 

6. На 25 декември организирахме Коледно тържество с музика, весела томбола 
и др. Гости на тържеството бяха деца от коледарската група на с. Смилец, 
които поздравиха всички присъстващи. 

7. Членове на читалището участваха в Новогодишната наздравица, 
организирана от кметство Ламбриново. 

8. За отчетния период в сградата на читалището ежеседмично – всеки четвъртък 
се провеждаха репетиции на фолклорната група и временни ателиета за 
изработване на сурвачки, мартеници и др. 

9. Беше създадена електронна поща на читалището и профил – страница във 
Фейсбук- Читалище Ламбриново,  където споделяме нашите мероприятия в 
снимки с други села и читалища. 

10.  Със съдействието на кметския наместник г-н Желев в салона на читалището 
има вече  компютър и интернет, който може да се ползва от всеки  при 
необходимост. 

11. Създадена е фототека на читалището – всички мероприятия и дейности са                  
записани на дискове, за да останат за поколенията. 

Тези мероприятия проведохме с решения на читалищното настоятелство, взети 
на неговите  6 заседания и шепа ентусиасти, преодолявайки много трудности, за 
което искам най-искрено да им благодаря. 

На едно от последните заседания за отчетния период настоятелството прие 
годишен план за дейността на читалището за 2014г., който беше представен и 
приет от Община Силистра. 

За отчетният период- юни-декември 2013г. читалището има 108 членове. От тях 
членски внос са внесли 96 членове – по 2лв. Общо 19.00лв.  

Субсидия от държавата нямаме. 
Направени разходи – най-вече за откриване на читалището и задължителна 

документация – общо 172.00лв. остатък към 31 декември 2013г – 20.00лв. 
През 2014г. ще продължим да работим за реализирането на целите си с всички 

членове на читалището и всички, които подкрепят идеите ни и са готови да 
работим заедно за реализирането им! 

Нашият девиз е „Ние можем и знаем как да го направим! Напред и нагоре” 
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Докладът е приет с Протокол № 1 от 29.03.2014г. на Общо отчетно събрание на 

Народно читалище „Ламбриново-2013”, с. Полковник Ламбриново, Община 
Силистра, област Силистра.       

Председател............................ 
    /Николинка Горанова/ 

 
 
 
 
 
 

  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ Д-р ПЕТЪР ВИЧЕВ-1941” 
Общ. Силистра, с. Айдемир ул. „София” № 90 

тел: 086/831058;  GSM : 0878650035 ; 
 
                                                                        
 Относно: чл.26,ал.4 от ЗНЧ. 
 
 Във връзка с годишното отчетно събрание на 09.12.2013г. проверителна 
комисия разгледа финансовите документи и прие отчета на Председателя.  
На 10.12 .2013г при проведеното събрание е направен отчет за читалищната 
дейност и финансовият отчет на читалището за 2013г. и е приет календарният план 
на читалищна дейност за 2014г. 
 Читалищно дело за календарната 2013 г.                    

     Платена проява 
 
1. Общ.Ситово  
Празничен осмомартенски концерт  -      07.03.2013г.              300лв.  
2. СЦАСД- 
Озвучаване на концерт -                            03.05.2013г.             100лв. 
3. Кметство Калипетрово 
Озвучаване на Великденска литургия-     04.05.2013г.  80лв. 
4. Кметство Зафирово 
Празничен концерт за събора      24.05.2013г.              500лв. 
5.   ЦДГ”Ян Бибиян” 
Озвучаване на концерт                               27.05.2013г.                60лв. 
6.  Общ.Ситово  
Озвучаване на фолклорен събор               22.06.2013г               300лв. 
7. Общ.Ситово 
Озвучаване на сбора на селото                 26.10.2013г                300лв. 
 

                              Председател: .......................... 
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                                                   /Преслава Стефанова/ 

 
 

  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ Д-р ПЕТЪР ВИЧЕВ-1941” 
Общ. Силистра, с. Айдемир ул. „София” № 90 

тел: 086/831058;  GSM : 0878650035 ;  
                                          

Отчет на Проверителната комисия 
за  2013г.   

 
         От 1998 година читалището е без държавна субсидия. Всички средства са от   
собствени приходи, като : членски внос, рента от земя и външни услуги. 

Направената проверка по документи – приходи – разходи е извършена на 
09.12.2013г.  

Собствените приходи за 2013г. възлизат на 3753.42 лв. – формирани от  концертна 
дейност, рента, стопански дейности, членски внос и др.  

Разходите са за ел. енергия, книги,  хонорари/ възнаграждения на участниците в 
концертните прояви/, извършени ремонти на читалищната сграда по ул. “София”  №90. 
 
Приходи за 2013г. 
 
От рента                                                                2 113лв. 
От външни услуги                                               1 640лв. 
От дарение                                                              100лв. 
 
Разходи: 
 Материали                                                              703.17лв. 
 Услуги                                                                     237.55лв. 
 Изплатени хонорари за музиканти                    1 554лв. 
 Ремонтни дейности                                             1 058лв. 
 Чит.дейност                                                             200лв. 
 
Всичко приходи – 3 753.42          разходи  - 3 752.72 
 

         Комисията не установи нарушения на Председателя и Настоятелството по 
отношение законността и целесъобразността на дейностите и изразходваните 
средства. 
 
31.03.2014г.                                                            Председател Настоятелство:........ 
                                                                                           / Преслава Стефанова/. 
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