
Програма  
за развитие на читалищната дейност на територията  

на община Каварна за 2018 г. 
Приета с Решение № 400 по Протокол № 31 от 2.02.2018 г.   

 
 
 

Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл. 26а от Закона за 
народните читалища, съгласно представените предложения от председателите 
на Народните читалища в Община Каварна за дейността им през 2018 г. 
Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те 
са традиционни самоуправляващи се български културно–просветни 
институции в населените места. 

 Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен 
фактор за развитие на културата в община Каварна и на национално ниво. Те са 
изконни носители на българския дух и култура през вековете и носят в себе си 
нематериалното културно наследство, традиции, образование, възпитание и 
благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в полза на 
обществото. Тяхната задача е да откликват на нуждите на местното население, 
да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-
образователни и информационни центрове. Дейността на читалищата е 
обезпечена с държавна субсидия. Средствата за читалищата се регулират и 
разпределят между тях от комисия, определена със заповед на кмета и по 
Механизъм, определен от Министерството на културата, като средствата се 
предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл. 23, ал. 1 
от ЗНЧ. II.  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Цел: Утвърждаване на читалищата в Община Каварна като културно-
просветни средища с активни културни, информационни, социални и 
граждански функции. 

Приоритети: 1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община 
Каварна за осъществяване на основните им дейности и приложението на 
съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната 
дейност.  

 - Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни 
и танци. 

 - Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество и 
завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на 
млади хора като важен фактор за насърчаване на социалната промяна. 



 - Представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото, 
традициите и културните постижения. 

 2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено 
значими сфери. 

 - Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и 
информационно осигуряване чрез ускорено навлизане на информационните 
технологии. 

 - Формиране на читалището като място за общуване и контакти, 
дарителски акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в 
риск, неравностойно положение, етнически общности и др.  

 - Засилване ролята и участието на читалищата в местното 
самоуправление и формирането на активно гражданство. 

 - Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с 
общината, с културните и образователните институции, с представители на 
бизнеса и НПО за реализиране на съвместни програми и проекти.  

 - Установяване на трайни и ползотворни международни контакти. 
 3. Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база:. 
- Чрез собствени приходи. 
- Чрез кандидатстване и реализиране на проекти. 
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

1.Библиотечна дейност.  

Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището. В 
библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за 
обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те 
осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите работят и 
за привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни 
навици за четене и получаване на знания и умения. В рамките на тези дейности 
с помощта на различни методи и форми на работа (уреждане на кътове с 
литература, срещи с ученици, литературни четения и др.), се създават условия 
за пълноценно използване на библиотечния фонд. С навлизането на 
информационните технологии  компютрите са все по-необходими в 
ежедневната работа. Достъпът до информация, знания, комуникация и учене 
през целия живот се налага в последно време с предоставянето на компютърни 
и интернет услуги. 

 Основните задачи и усилия са насочени към: - превръщането на 
библиотеките в информационно-образователни центрове за хората от различни 
възрасти; - попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и 
интересни заглавия от различни области на знанието; 



- утвърждаване на библиотеките като обществени, информационни и 
културни центрове, осигуряващи равен достъп за всички до многообразието на 
знания, идеи и мнения. 

2. Развитие на любителското художествено творчество 

 В изграждането на художествената продукция и нейното осъществяване 
участват много любители на различните видове изкуства – деца, младежи и 
възрастни, които според своите предпочитания осмислят свободното си време и 
същевременно създават културен продукт, който се представя в градски, 
общински, регионални, национални и международни събития. Художествените 
изяви на сцената са важна част при формирането на културното пространство в 
обществото. Важно място в културния живот заемат утвърдените културни 
традиции и обменът на културни продукти и идеи. Ежегодните културни 
прояви и традиционни празници спомагат за изява на постоянно действащите 
групи и индивидуални изпълнители, за приемствеността между поколенията и 
обмяна на добри практики, тъй като те са предназначени за всяка възрастова 
група и се проявяват във всички сфери на изкуството. 

 3. Културно-просветна дейност 

 Читалищата ежегодно организират изяви по различни поводи, чествания, 
годишнини от местен и национален характер. За реализирането на 
инициативите се търси подкрепата на детски градини, училищните ръководства 
и местни организации, с които се работи на добро ниво. Читалищата имат 
традиции в работата си с децата, младите хора и възрастните и това ще 
продължи с цел разнообразяване на техния живот.   

4. Работа по проекти 

За да продължи да се развива културният живот в Общината, е 
необходимо координирано сътрудничество с културните институти и 
използване възможността за кандидатстване по различни програми с проекти за 
финансиране на дейностите им. С тяхна помощ читалищата ще допринесат за 
задоволяване на определени обществени потребности. Това е възможност за 
всяко едно читалище да реализира своя цел чрез осигуряване на алтернативно 
финансиране. Общината е партньор и винаги ще подпомага техните усилия в 
тази насока.  

5. Дейности по програмата за 2018 г. 

 



N 
по 
ред 

Дейности Срок Отговорник 
Финансови 

средства 

I. Библиотечна дейност    
1. Уреждане и поддържане на 

читалищните библиотеки 
Постоянен Читалищата Собствени 

средства 
2. Обогатяване на библиотечния фонд Постоянен Читалищата Собствени 

средства/проекти 
3. Мероприятия за повишаване на 

читателския интерес – представяне на 
нови книги, литературни четения, 
изложбени кътове с книги и др. 

Календарен 
план на 
читалището 

Читалищата Собствени 
средства 

4. Предоставяне на компютърни и 
интернет услуги за населението 

Постоянен Читалищата Собствени 
средства 

II. Художествена самодейност    
1. Развиване и подпомагане на дейността 

на съществуващите самодейни групи и 
клубове. 

Постоянен Читалищата Собствени 
средства 

2. Участия във фестивали, конкурси, 
събори на общинско, регионално и 
национално ниво 

Покани за 
участие 

Читалища Собствени 
средства 
Културен 
календар 
Спонсори 

3. Съхраняване и популяризиране на 
местните обичаи и традиции от 
българския фолклор 

Постоянен Читалищата Собствени 
средства 

4. Запознаване на подрастващото 
поколение с местните традиции и 
празнично-обредния календар. 

Постоянен Читалища Собствени 
средства 

III. Повишаване на квалификацията и 
надграждане на знания 

   

1. Проучване на добри практики от 
водещи културни организации и 
възможности за тяхното прилагане. 

Постоянен Читалищата Собствени 
средства 

2. Повишаване на квалификацията на 
служителите в читалищата. 

Постоянен Читалища Община Каварна 
Регионална 
библиотека 
Собствени 
средства/проекти 

IV Културни и образователни 
мероприятия 

   

1. Организиране и провеждане на 
мероприятия, свързани с общински, 
регионални и национални празници. 

Културен 
календар на 
общинско, 
областно и 
национално 
ниво 

Читалища Община Каварна 
Собствени 
средства 
Културен 
календар  

2. Включване в инициативи, 
организирани от Община Каварна. 

Културен 
календар 
Община 
Каварна 
Собствени 

Читалища Община Каварна 
собствени 
средства 



средства 
V. Поддръжка, ремонт и модернизиране 

на МТБ 
   

1. Ремонтни дейности при възможност за 
кандидатстване по проекти 

По 
програми 

Читалищата Собствени 
средства 
Проекти 

VI. Разработване и реализиране на 
проекти 

   

1. Участие в проекти на Министерството 
на културата и Европейски програми 

Покани за 
участие 

Читалищата Собствени 
средства 
Оперативни 
програми 

VII. Партньорства и популяризиране на 
дейността 

   

1. Създаване на партньорства с други 
културни организации, клубове, 
училища и детски градини, НПО, 
медии, бизнес и др. 

Постоянен Читалищата Собствени 
средства 

2. Популяризиране на образователни и 
културни прояви в местните медии. 

Постоянен Читалищата Собствени 
средства 

 

Предложени  мероприятия по изпълнение на целите по дейности: 

І. Раздел – ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ 

1.Самодейни състави: 
Детски фолклорен танцов ансамбъл „Бизоне”; 
   худ. ръководител: Стела Йорданова, гост-хореограф: Стоян Господинов 
Фолклорен танцов ансамбъл „Бизоне” 
   худ. ръководител: Стела Йорданова, гост-хореограф: Стоян Господинов 
Читалищен театър „Проф. Гочо Гочев”;  
                                режисьор: Злати Златев 
Вокална академия ,,Каварна”; 
                                ръководител: Надя Ботева 
Детска музикална школа – клас народно пеене 
                                ръководител: Невелина Василева 
Женски хор народно пеене – жени 
                                ръководител: Невелина Василева 
Литературен клуб 
                               председател: Керанка Далакманска 
Школа по английски език за ученици (II, III и V, VI,VII кл.) 

                               ръководител: Петя Савова 

Оздравителна гимнастика за пенсионери 

                               ръководител: Габриела Проданова/ Ирина Кузнецова/ 

Гимнастика за тонус, практики и релакс 



                               ръководител: ГабриелаПроданова 

Зумба 

                               ръководител: Андреана Андреева 

Кинезитерапия, възстановителна гимнастика 

                               ръководител: Ирина Кузнецова 

ІІ. Раздел – КОНЦЕРТНА ДЕЙНОСТ И ИЗЯВИ НА СЪСТАВИТЕ 

Октомври 2017 г. – Декември 2018 г. 

- Съвместен фолклорен концерт с участието на ДФТА „Бизоне'', ДНХ 
„Шареноколанче”| и ДЮФА „Изворче” към Двореца на децата – София; 

                                                        Срок: 20.10.2017 г. 
- Честване на 1 ноември – Ден на народните будители в ХГ „Христо 

Градечлиев” с участието на ВА”Каварна”; 
 
                                                        Срок: ноември 2017 г.        
- Празнично светване на градската елха, с участието на ВА „Каварна”, 

ДФТА „Бизоне”, Детски народен хор „Шарено коланче” и Детски хор към СУ 
„Ст.Караджа“; 

                                                         Срок: м. декември 2017 г.                                                     
- Приложна работилница „Приказна Коледа” – изработване на коледни 

картички с помощта на уредника на ХГ „Христо Градечлиев” и деца от ОУ 
„Йордан Йовков” и СУ „Стефан Караджа” – 5, 6 клас; 

                                                         Срок: м. декември 2017 г.          
- „Дядо Коледа при нас” .                                          
                                                         Срок: м. декември 2017 г. 
- Празничен Коледен концерт с участието на ФТА и ДФТА „Бизоне”, 

Вокална академия – Каварна, Женски и Детски народен хор „Шарено коланче”. 
                                                         Срок: м. декември 2017 г. 
- Отбелязване на Бабинден – баби учат деца на плетиво, с участието на 

ЖНХ и ДНХ”Шарено коланче”, песни и обичаи; 
                                                         Срок: м. януари 2018 г. 
-  Програма за 14 февруари, Ден на лозаря, с участието на  ДФТА 

,,Бизоне” и Детски народен хор ,,Шарено коланче”; 
                                                          Срок: м. февруари 2018 г.     
- Отбелязване на Сирни Заговезни в Етнографска къща - Каварна с 

участието на ДФТА ,,Бизоне” и Детски народен хор,,Шарено коланче”; 
                                                           Срок: м. февруари 2018 г. 
- Изработване на мартеници за Баба Марта и посрещане на Баба Марта, 

пресъздаване на обичая с деца от ДНХ”Шарено коланче”; 
                                                           Срок: м. март 2018 г. 
- Отбелязване на 1 март – Ден на самодееца; 
                                                           Срок: м. март 2018 г. 



- Тържествено честване на 3 март – Национален празник на България – 
Юбилеен концерт по повод 140 години от Освобождението на България, с 
участието на самодейни състави от НЧ”Съгласие-1890”, гр.Каварна. И изложба 
„България през моя поглед”;. 

                                                            Срок: м.март 2018 г. 
- Концерт/театър, посветен на 8 Март – Международен ден на жената; 
                                                             Срок: м.март 2018 г. 
- Мероприятие – „Часът на Земята”; 
                                                             Срок: м. март 2018 г. 
- Първа пролет – четене на стихове от деца; 
                                                             Срок: м. март 2018 г. 
- Отбелязване на 27 март – Международен ден на театъра с участието на 

артисти от читалищен театър „Проф.Гочо Гочев”; 
                                                             Срок: м.март 2018г. 
- Отбелязване на Лазаровден  и Цветница с участието на ДФТА „Бизоне” 

и Детски народен хор ,,Шарено коланче”; 
                                                             Срок: м. април 2018 г. 
- Великденски фолклорен концерт с участието на всички читалищни 

колективи; 
                                                             Срок : м. април 2018 г.               
 - Премиера на новата постановка на Читалищен театър”Проф.Гочо 

Гочев” - „Само за мъже” от Дарио Фо, режисьор Злати Златев 
                                                             Срок : м. април 2018 г.    
 - Изложба, посветена на 9 май - Ден на Европа съвместно с ученици от 

ОУ,,Й.Йовков”; 
                                                             Срок: м. май 2018 г.        
 - Тържествена програма за 6 май – Гергъовден и Празник на    град 

Каварна, с участието на ФТА”Бизоне”; 
                                                             Срок: м. май 2018 г.    
 - Тържествен концерт, посветен на 24 май – Ден на българската просвета 

и култура и на славянската писменост, с участието на      ДФТА „Бизоне”, 
Детски народен хор „Шарено коланче”, Вокална  академия - Каварна, деца от 
OУ „Йордан Йовков” и    СУ „Стефан Караджа”, гр. Каварна; 

                                                             Срок: м. 24 май 2018 г.  
- Подготовка и реализация на  XV Общобългарски младежки фолклорен 

събор  „С България в сърцето - Kаварна 2018“; 
                                                             Срок : м. май 2018 г. 
 - Подготовка и реализация на XXI Националенфестивал на любителските  

театри с международно участие “Каварна 2018” с участието на читалищен 
театър ,,Проф.Гочо Гочев”; 

                                                             Срок : м. юни 2018 г. 
- Участие в Международния ден на възрастните хора; 
                                                             Срок: м. октомври 2018 г. 
- Тържествен концерт, посветен на 1 ноември – Ден на народните 

будители с участието на всички самодейни състави; 



                                                             Срок: м. ноември 2018 г. 
- Празнично светване на градската елха; 
                                                             Срок: м. декември 2018 г. 
- Приложна работилница „Вълшебни мечти” с участието на деца от ОУ 

„Й. Йовков” и СУ„Ст. Караджа”, 1 – 4 клас; 
                                                             Срок: м. декември 2018 г. 
- „Дядо Коледа при нас”; 
                                                             Срок: м. декември 2018 г. 
- Коледен и Новогодишен концерт с участието на всички самодейни 

състави. 
                                                             Срок: м. декември 2018 г. 
 
ІІІ. Раздел - НОВ РЕПЕРТОАРЕН  ПЛАН НА САМОДЕЙНИТЕ 

СЪСТАВИ ПРИ НЧ “СЪГЛАСИЕ-1890 “ 
1. Детски фолклорен танцов ансамбъл „Бизоне“ 
Набиране на нови кадри, които желаят да се занимават с танцово 

изкуство. Обогатяване на репертоара на децата. Подготовка за преминаване в 
редиците на ФТА „Бизоне”. Поставяне на нови танци на детска тематика и 
възстановяване на стари танци. 

2. Фолклорен танцов ансамбъл „Бизоне “  
През новия работен сезон ще се разучават нови танци, обогатяващи 

репертоара на ансамбъла. 
3. Читалищен театър „Проф. Гочо Гочев” 
През месец септември 2017 г. започна подготовка по нов спектакъл – 

„Само за мъже” от Дарио Фо с режисъор Злати Златев. Пиесата е актуална и 
уникална смесица от сатира и сериозност, която разбулва недъзите на 
обществения живот. Представяне на фестивали. 

срок: м. март/април 2018 г.  
4. Вокална академия – Каварна 
Звукозапис на песента „Лунапарк”, подарена на академията от 

композитора Вячеслав Кушев. Срок: м.октомври 2017 г. Работа върху песенен 
репертоар с новата детска вокална група „Децата на Каварна”. Участие в 
читалищни и градски концертни прояви, участие в национални конкурси и 
фестивали за изпълнение. Поръчки на авторски песни и подготовка за издаване 
на аудио-диск. 

5. Детска музикална школа – клас народно пеене и Дамски народен  хор 
През настоящата учебна година децата и жените продължават   своите 

творчески планове и проекти – акапелни песни на двуглас и триглас, 
индивидуални и групови изпълнения под съпровод на инструментал, 
автентични песни. Участия в национални фестивали и телевизионни 
предавания. Усилено работят върху своите творчески задачи и се стремят към 
надграждане и усъвършенстване на вече постигнатото през изминалите години. 

6. Школа по английски език за деца от II, III, V, VI, VII клас. Целта на 
новата форма е да бъде в помощ на учебния процес и да задълбочи знанията по 
английски език. С някои от децата се работи групово, с други – индивидуално.  



 
IV. Раздел-УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ 
1. Участие на Детски фолклорен танцов ансамбъл “Бизоне “ и Детски 

народен хор “Шарено коланче” в XV Общобългарски младежки  фолклорен 
събор “С България в сърцето” и други фолклорни фестивали в страната. 

                                                                  срок: м. октомври 2017 г. – 
м.октомври 2018 г. 

 2. Читалищен театър ,,Проф.Гочо Гочев” – участие в XXI Национален 
фестивал на любителските театри с международно участие ,,Каварна 201                       

                                                                   срок: м. юни 2018 г. 
3. Участие на Вокална академия ,,Каварна” в музикални фестивали в 

други градове на страната. 
                                                                   срок: м.юни 2018 г.                
4. Участие на Читалищен театър „Проф. Гочо Гочев” в културни 

празници в гр. Велингради други градове на страната. 
                                                                   срок: м. юли 2018 г. 
5. Участие на  Женски и Детски народен хор „Шарено коланче” и ФТА 

„Бизоне”  в Национални фолклорни фестивали. 
                                                                   срок: м. август 2018 г. 
 
V. Раздел KУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 
1. През новия творчески сезон  НЧ “Съгласие-1890 “ - Каварна  ще бъде 

домакин на гостуващи театрални и куклени постановки, концерти, творчески 
вечери, лектории, изложби и др. 

2. Предстои гостуване с наши театрални постановки и концерти в други 
градове на страната. 

Литературният клуб предвижда участия в литературни конкурси, изяви от 
местен характер, участия във викторини. Идеите и целите на клуба са 
популяризиране четенето сред хората, които желаят да пишат 

3. В репертоара на селските читалища са включени участия в 
традиционни фестивали и конкурси като „Песни и танци от слънчева 
Добруджа“ - Дебрене, МФФ „Песни от извора“ -Сандански, “Ехо от родния 
край“ - Бяла Слатина, ФФ „Божурите“ - Кубрат, „На мегдана“-Горна 
Оряховица, НС „Жеравна” и др. 

 
6.Материално-техническа база 
Материално-техническата база на читалищата включва сграден фонд 

(който е общинска собственост), оборудването и обзавеждането на библиотеки, 
салони, зали и други помещения. 

 Основните задачи, по които ще се работи през 2018 г., са свързани  със 
създаване на по-добри условия за работа на персонала , потребителите и 
самодейците. 

 
7.Финансиране 



 Обезпечаването на дейностите през 2018 г. ще се осъществява чрез 
финансиране от: - Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията 
на ЗНЧ; - Общинско финансиране – международни фестивали и годишнини на 
читалищата - Кандидатстване по проекти към Министерството на културата, 
евро -проекти и програми: - Други източници (наеми на помещения, други 
наеми, членски внос, дарения и др.) 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 
Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на 

набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение 
ще спомогне за опазването и съхраняването на културно историческото 
наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници и 
събития, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите 
поколения да се запознаят с миналото на родния край; подпомагането и 
развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите 
хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на библиотечните 
колекции ще подпомогне образователния процес към получаване на нови 
знания; реализирането на разнообразни и иновативни инициативи ще 
допринесе за обогатяване на културния живот в общината; усвояването на 
знания за новите информационни технологии ще отвори врата към необятното 
глобално пространство. Изпълнението на тази програма ще има съществен 
принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и 
културата и превръщането на народните читалища не само в духовни, но и в 
съвременни информационни центрове като привлекателно място за хората. 
Така програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на 
настоящето и надеждата за по-добро бъдеще.  

 
Забележка: Програмата за развитие на читалищната дейност е 

разработена и изготвена на база внесени предложения на Председателите на 
народните читалища от Община Каварна до Кмета на Общината за 2018 г. 
Програмата е отворена за допълнения. Тя  визира най-общите положения, 
залегнали в плановете на отделните читалища. 
 


