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І. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия за 2017 г. е
разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за Народните читалища, съгласно представените
от председателите на народните читалища в срок до 10 ноември 2016 г. насоки и предложения за
дейностите през новия творчески сезон.
Съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища, читалищата са юридически лица с
нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни
сдружения в населените места, които изпълняват държавни културно-просветни задачи.
На територията на Община Провадия има изградена широка читалищна мрежа от общо 23
читалища. Регистрирани са 1511 читалищни членове. Всички читалища са съдебно
регистрирани и регистрирани в Министерство на културата.
Субсидираната численост на читалищата към настоящия момент е 55 бройки. Спрямо
2016г. завишаването на субсидираната численост за 2017г. е с една суб. бройка. Читалищата
получили завишение на субсидирана численост от МК за 2017г. са НЧ „П. Р. Славейков-1929”, с.
Храброво и НЧ „Алеко Константинов1884“ – гр. Провадия, съответно по 0,5 суб. численост за
всяко. Сумата на предоставената държавна субсидия за 2017г. възлиза на 401 500, 00 лв. или
7300,00лв. за субсидирана бройка. Спрямо 2016 г. сумата е с леко завишение. В стандарта за една
субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, за заплати, други възнаграждения и
плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно ЗЗБУТ.
Предвидената сума за читалищата от общинската допълваща субсидия за 2017г. възлиза
на 30 000, 00 лв. за обезпечаване на дейности и 2 000, 00 лв. за транспортни разходи.
Съгласно указанията от Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на
бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз следва да се има предвид,
че субсидираната численост не е щатна численост, а е натурален показател, съгласно който се определя
годишният размер на средствата за финансиране на съответното читалище.

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО:
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Настоящият анализ проследява развитието на следните приоритетни дейности, заложени
в Програма за развитие на читалищната дейност за предходната 2016:
1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, музейни сбирки;
2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове;
4. Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори;
5. Развитие и подпомагане на социални и младежки дейности;
6. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ;
7. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Съгласно Механизма на Министерство на културата за разпределение на годишната
държавна субсидия и направеното точково оценяване на дейността в съответствие с индикаторите
за оценка на изпълнението*, читалищата на територията на общината за 2016 г. бяха обособени в
четири групи :
І гр. – от 40 до 50 точки:
НЧ „Ал. Константинов-1884”, гр. Провадия, (16,5 бр. субсидирана численост) - 48
ІІ гр. – от 25 до 40 точки:
НЧ „Пробуда-1927” с. Бозвелийско, (2,5 бр. субсидирана численост) -38
НЧ „Развитие-1903” с. Блъсково, (4 бр. субсидирана численост) -38
НЧ „Илия Добрев-1899”, с. Манастир, (4 бр. субсидирана численост) – 37
НЧ „Надежда-1901” с. Градинарово, (2 бр. субсидирана численост) – 37
НЧ „Вичо Иванов-1929”, с. Петров дол, (1,5 бр. субсидирана численост) – 37
НЧ „Васил Левски- 1901”, с. Добрина, (1,5 бр. субсидирана численост) – 36
НЧ „Светлина -1911” с. Равна, (2 бр. субсидирана численост) – 33
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1900”, с. Житница, ( 2 бр. субсидирана численост) - 28
ІІІ гр. – от 10 до 24 точки:
НЧ „П. Р. Славейков-1929”, с. Храброво, (2,5 субсидирана численост) – 23
НЧ „Истикбал-1900”, гр. Провадия, (2 субсидирана численост) - 23
НЧ „Отец Паисий-1923”, с. Комарево, (2 субсидирана численост) – 21
НЧ „Пробуда-1899 ”, с. Кривня, (1 бр. субсидирана численост) – 20
НЧ „Пробуда-1928” с. Овчага, (1 бр. субсидирана численост) – 15
НЧ „Напредък-1920”, с. Чайка, (1бр. субсидирана численост) – 15
НЧ „В. Бъчваров -1927”, с. Черковна, (1,5 субсидирана численост) - 12
НЧ „Васил Левски-1927”, с. Черноок, (1 бр. субсидирана численост) - 15
НЧ „Съзнание-1927” с. Златина, (1,5 бр. субсидирана численост) - 13
VІ гр. – под 10 точки:
НЧ „Самообразование-1929”, с. Венчан, (1 бр. субсидирана численост) – 9
НЧ „Надежда-1929”, с. Тутраканци”, (0,5 субсидирана численост) - 9
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1925”, с. Славейково, (1 бр. субсидирана численост) - 8
НЧ „Извор-1910”, с. Снежина, (1 бр. субсидирана численост) - 8
НЧ „ Просвета - 1928“, с. Китен, (1бр субсидирана численост) - 7
1.1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, музейни сбирки
Читалищата на територията на общината поддържат добро ниво на библиотечно
обслужване. През 2016 г. общият брой на новонабавените библиотечни единици е 391. Общият
брой читатели е 1693, от които 468 в града. Посещенията в двата отдела на библиотека „Цончо
Родев“ са 4111 . Над 500 са в компютърните зали, оборудвани по проект „Глобални библиотеки“ в
провадийското читалище „Алеко Константинов 1884“ и над 700 в читалищата в селата Манастир
и Градинарово. Със средства от допълващата общинска субсидия са закупени книги за
библиотеките в читалищата „Истикбал“ и НЧ „Просвета-1928“с. Китен и ново оборудване на
читалнята в библиотеката в НЧ „Надежда – 1928“- с. Тутраканци.
По отношение уреждането и поддръжката на музейните колекции през 2016 г. не са
сформирани нови. Наличните се поддържат в добро състояние. В читалищната мрежа няма
регистрирани музейни колекции, съгласно наредба № 9 . Налични са 13 етнографски любителски
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сбирки, свързани с бита и поминъка на местните общности и една музейна колекция в зала „Цончо
Родев“ в библиотека „Цончо Родев“ – Провадия с дарените вещи на писателя.
2.2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество
Любителското художествено творчество е сред приоритетните дейности на читалищата.
Дейността се развива от всички читалища на територията на общината, в различна степен и на
различни нива.
Със средства от допълваща общинска субсидия, съгласно постъпилите насоки от страна на
читалища, са подпомогнати: НЧ „В. Левски – 1927“ за организацията на празника Гергьовден, НЧ
„В. Левски 1901“ – с. Добрина за фото и видео заснимането на певческия събор „Селото на орехите
пее“ , НЧ „Алеко Константинов 1884“ – Провадия за закупуването на носии за народния хор и
закупуването на електронни инструменти за вокално-инструменталния състав към читалището.
През 2016 г. средствата от общинската допълваща субсидия за транспорт е разходвана за
покриване на разходите за транспортирането на участниците в двата фолклорни събора в с.
Блъсково и в с. Добрина, както и за транспортирането за участие в честването на 150 години
читалищна дейност в гр. Варна на представителите на Община Провадия Женски народен хор
„Келара“ към НЧ „Алеко Константинов 1884“ и Певческа женска група към НЧ „Илия Добрев 1899“ с. Манастир.
През изследвания период общият броят на художествените състави (певчески, танцови,
театрални ) в читалищната мрежа е 59 с членски състав от 524 души.
Броят на организираните мероприятия от читалищата в града е 45, в селата - 156,
включващи празници, тържества, концерти, чествания. Със съдействието на НЧ „Ал. Константинов
1884“ или с участието на творчески колективи към читалището се реализират почти всички
общоградски мероприятия, заложени в Общински културен календар. Съдействие за
подсигуряване на реквизит при организацията на общински общоградски мероприятия през 2016
година оказаха НЧ „Светлина -1911“ – с. Равна, НЧ „ Истикбал 1900“ - Провадия.
Броят на доказаните изяви на творческите колективи – награди, дипломи, грамоти и
плакети от участия в различни общински, регионални и национални събори и фестивали в
различните раздели, категории и възрастови групи само за 2016г. е 91.
3.3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове;
В общинската читалищна мрежа функционират: Школи по пиано, акордеон, духови
инструменти, народно пеене и гайда и Школа по народни танци – към НЧ „ Ал . Константинов
1884г.“. Обучаваните са 64 души, предимно младежи.
Клубна дейност развиват 15 читалища. Общият брой на клубовете в мрежата е 33, а на
кръжоците – 22. Обхванати са различни направления в областта на приложните и театрални
изкуства, художественото слово и творческото писане. Обслужват се всички възрастови групи.
4.4. Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори;
Читалищата по селата са основен организатор на всички празници на общността и
реализират местни събитията, съгласно изготвен годишен план за действие. Дейностите често се
осъществяват съвместно с кметствата и пенсионерските клубове. За обезпечаване на дейността си в
това направление част от читалищата сключват граждански договори с художествени
ръководители за постигане на по-добри резултати. През 2016г. са сключени 14 договора в 6 от
читалищата.
НЧ „ Алеко Константинов 1884 “ е съорганизатор на НК „Светослав Обретенов“ за млади
инструменталисти и певци, на който през 2016г. гр. Провадия за ХХV път стана домакин. В
организацията на конкурса се включват всички служители на читалището. Участието им е на
доброволчески начала.
От постоянно действащите колективи 8 към шест от читалищата в общината участваха в
тазгодишното VІІ-мо издание на „Селото на орехите пее“ – с. Добрина, на което беше представена
„Старовремска сватба от Провадийско“. Читалището в с. Добрина е съорганизатор на събитието.
Празникът „ Блъсково – чисто, хубаво добро“ се утвърди като годишно събитие и за пета
поредна година НЧ „Развитие-1903” успешно го организира и реализира. Интересът на стотици
хора към двете фолклорни събития беше факт и през тази година.
Празниците Маринден в с. Равна и Гергьовден в с. Черноок също се утвърдиха с ежегодно
присъствие в културния календар на общината.
5. 5 Развитие и подпомагане на социални и младежки дейности;
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Социалната насоченост на читалищата е част от развитието им като информационни и
консултативни центрове, не само поради наличието на библиотеки, но и на общодостъпен
интернет. По програма „Глобални библиотеки“ са включени читалищните библиотеки към НЧ
„Алеко Константинов 1884” – Провадия и библиотеките към читалищата в селата Манастир и
Градинарово, които са свързани в глобалната мрежа и осигуряват достъп до информация и до
човешкото знание. По данни на читалищата от услугите, които предоставят, са се възползвали над
2600 души.
Работата с младежи се реализира в 14 читалища. През 2015 г. с помощта на
спомоществователи НЧ „Н. Й. Вапцаров-1900”, с. Житница реновира помещение за младежки
клуб. През 2016 г., след приключване на ремонтните дейности, читалището организира неговата
дейност. Проведени са различни мероприятия с оглед потребностите на младите хора в селото.
Изцяло младежки танцови колективи са сформиран в НЧ „Развитие-1903” - с. Блъсково, в НЧ
„Пробуда-1927” - с. Бозвелийско, в НЧ „Надежда-1901” - с. Градинарово и в НЧ „Алеко
Константинов 1884“. С преобладаващ младежки състав са и двете групи за обичаи към читалищата
в село Добрина –„Камилари“ и „Кукери“ – с. Бозвелийско.
С представители на различните етноси осъществяват дейност всички читалища в селата с
преобладаващо етническо население. Примери за добри практики в областта на културния обмен
чрез диалог и консенсус между групите с различни интереси, произход и среда се реализират в
читалищата в селата Житница, Блъсково, Градинарово и Черноок.
Достъп за хора с увреждания е подсигурен в две читалище.
Броят на проведените доброволчески акции за 2016 г. е 37, организирани от 15 читалища. В
акциите за набиране на средства и подпомагане на болни хора, за набиране на дрехи и храни за
социално слаби, за почистване на тревни участъци и паркове, и в помощ на възрастни хора са се
включили повече от 150 членове на читалища на различна възраст, от които повечето деца и
младежи.
Центърът за професионално обучение /учебна база/ към НЧ „Ал. Константинов 1884“ ще
продължи да провежда курсове, съгласно новосформирането на групи през 2017г.
По Проект „Предизвикателства, променящи живота“ на Сдружение „Платфома Агора“ в
партньорство с НЧ „Ал. Константинов 1884“ са реализирани инициативи, свързани с гражданската
активност на младите хора. През 2016г. е организирана дискусионна среща с младежи и
представители на различните институции.
6.6. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ;
Условията, в които се осъществяват дейностите в читалищата, са важни за привличането на
хората в институцията. Не случайно и през 2016 г. най-много средства от допълващата общинска
субсидия са поискани и отпуснати за ремонт и обогатяване на материално техническата база.
Поради наличието на остарелия сграден фонд по-голямата част от читалищата предпочитат и
изискват съдействие от общината за осъществяването на различни видове ремонти. Общият брой
на извършените ремонтни дейности е в 20 читалища, от които 7 са свързани с частична подмяна
на дограма, 2 на покривни конструкции, 2 на стълбища, 5 с измазване и боядисване на фасадни
части и други текущи ремонти. Отпуснати са средства на две читалища за изграждане на санитарен
възел. Читалищата извършват ремонти и със собствени средства.
Съществува необходимост от прилагане на активна политики за реализиране на проекти ,
финансирани със средства по различните оперативни програми и чрез други фондове, за да се
осигури допълнителен финансов ресурс за обновяването на сградния фонд на читалищата.
7.7. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Читалищата, които разполагат с нужните технически средства за предоставяне на интернет
достъп на населението са 18. Читалищата в селата Китен, Златина, Тутраканци и Славейково не
разполагат с технически средства за предоставяне на услугата. Интернет няма и в читалището в
Черноок, но има наличен компютър. Броят на предоставените компютърни и интернет услуги е
над 2 550 в читалищата по селата и над 5000 в двете читалища в града.
Със средства от допълващата общинска субсидия през 2016г. са закупени компютърни
конфигурации в НЧ „Напредък-1920” - с. Чайка и НЧ „В. Бъчваров 1927” - с. Черковна, където
от 2016г. има и интернет достъп.
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ВЪЗМОЖНОСТИ:






Културно-етническо разнообразие;
Получаване на средства от общински бюджет и чрез общински бюджет по единни разходни
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности;
Добро сътрудничество с общинска администрация;
Допълнителна целева субсидия;
Отпусната допълнителна субсидирана численост от Министерство на културата.

ЗАПЛАХИ:




Застаряващо население и обезлюдяване
Недостатъчно развит икономически регион;
Недостатъчни умения за разработване и печелене на проекти;

СИЛНИ СТРАНИ:







Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;
Наличие на щатен персонал;
Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност, от които
единадесет квалифицирани библиотекари, обучени по схема „Аз мога повече“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ ;
Материална база;
Наличие на библиотеки и обновяван библиотечния фонд;
Дейност развиват всички читалища.

СЛАБИ СТРАНИ:





Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност, поддръжка и ремонт на
сградния фонд.
Липса на интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност на
читалищата от ІІІ-та и ІV – та група;
Липса на инициативност в дейността на читалищата от ІV- та група;
Липса на технически средства за предоставяне на интернет услуги в част от читалищата.

ИЗВОДИ:
В Община Провадия съществуват добри условия за осъществяването на читалищната
дейност. Организирането и осигуряването на дейностите за развитие на читалищното дело на
територията на община Провадия е динамичен процес, който подлежи на оптимизиране в
съответствие с разпоредбите на Закона за народните читалища , с Механизма на Министерство на
културата за разпределение на годишната държавна субсидия и с променящите се потребности на
общността, което налага координираност между всички участници в културно-информационния
процес и органи на управление с цел осигуряване на подходяща физическа, психологическа и
социална среда за развиване на способностите и уменията на хората от всички възрасти.
Създадени са условия за поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и
превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информаци онно
осигуряване на населението.
Съществуващата читалищна мрежа трябва отговоря на новите предизвикателства и да се
стреми да предлага нова визия за развитие пред традиционните модели и традиционните форми на
читалищното дело. Община Провадия разработва всяка година Програма за развитие на
читалищната дейност и предвижда допълнително субсидиране за обезпечаване на дейностите.
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ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с
културно-просветни, информационни, социални и граждански функции чрез:
 подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми
за тяхното развитие и предаване;
 участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при
осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;
 превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно
осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните
комуникационни и информационни технологии;

ІV. ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в
населеното място, където читалищата осъществяват 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;
4. Поддръжка и обновяване на материалната база и стопанисване на читалищната собственост.

V. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017Г.
1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, музейни сбирки;
2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове;
4. Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори;
5. Социални и младежки дейности;
6. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ;
7. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.

VІ. ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2017Г.
№

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИК/

СРОК

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

1.

Уреждане и
поддържане на
библиотеки, читални,
музейни сбирки

Всички
читалища

Според приетите на
Общо събрание на
всяко от
читалищата
„Насоки за
развитие на
читалищната
дейност за 2017г.“

1.1

Обогатяване на
библиотечния фонд

Всички
читалища

Основна дейност

Държавна
субсидия;
допълваща
държавна
субсидия;
допълваща
общинска субсидия,
собствени средства;
дарения
Държавна субсидия;
допълваща държавна
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субсидия; собствени
средства; дарения
1.1.1 Закупуване на книги

НЧ „ Истикбал1900“гр. Провадия

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

1.1.2 Закупуване на книги

НЧ „Н. Й.
Вапцаров-1925”,
с. Славейково

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

1.1.3 Закупуване на книги

НЧ
„Самообразовани
е-1929”, с. Венчан

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

1.1.4 Закупуване на книги

НЧ „Пробуда1899 ”, с. Кривня

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

Оборудване на читалнята НЧ „ Надежда –
с маси
1928“с. Тутраканци

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

1.2.1 Оборудване на читалнята НЧ „ Просвета -

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

1.2

със столове

1928“, с. Китен

1.2.2 Газифициране на

НЧ „ Алеко
Константинов
1884“ –гр.
Провадия

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

НЧ „Ал.
Константинов
1884”- гр.
Провадия,
НЧ „Надежда
1901”,
с. Градинарово,
НЧ „Илия
Добрев1899“,
с. Манастир
Читалища
с налични
музейни сбирки
Всички
читалища

януари-декември
2017г.

Собствени средства

Основна дейност

Собствени средства

Според приетите на
Общо събрание на
всяко от
читалищата

Държавна
субсидия;
допълваща
държавна

сградата на детска
библиотека

1.3

Дейности по програма
„Глобални библиотеки”

1.4

Музейни сбирки –
попълване
на фонда
Развиване и
подпомагане на
любителското
художествено

2.
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творчество

„Насоки за
развитие на
читалищната
дейност за 2017г.“

2.1

Участие в певчески
събор „Селото на
орехите пее“
с. Добрина

Читалища с
постоянно
действащи
певчески и
танцови
колективи, според
направените
заявки за участие

2.2

Участие в фолклорния
празник Блъсково –
чисто, хубаво, добро“

Читалища с
постоянно
действащи
певчески и
танцови
колективи, според
направените
заявки за участие

2.3

Закупуване на
озвучителна техника за
обезпечаване
художественотворческата дейност на
читалището

3.

4.

22 септември 2017г.

субсидия;
допълваща
общинска субсидия,
собствени средства;
дарения
Собствени средства,
Общинска
допълваща субсидия
за транспорт

юни 2017г.

Собствени средства,
Общинска
допълваща субсидия
за транспорт

НЧ „Пробуда1927”
с.Бозвелийско

декември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

Организиране на
школи, кръжоци,
курсове, клубове

Всички
читалища

Според приетите на
Общо събрание на
всяко от
читалищата
„Насоки за
развитие на
читалищната
дейност за 2017г.“

Организиране и
провеждане на
празненства, концерти,
чествания, събори

Всички
читалища

Според приетите на
Общо събрание на
всяко от
читалищата
„Насоки за
развитие на
читалищната
дейност за 2017г.“

Държавна
субсидия;
допълваща
държавна
субсидия;
допълваща
общинска субсидия,
собствени средства;
дарения
Държавна
субсидия,
допълваща
държавна субсидия,
собствени средства;
общинска
допълваща
субсидия, съгласно
финансово
обезпечени
договори;
общинска
допълваща
субсидия за
транспорт
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4.1

Организиране
честването на 90 години
НЧ „Пробуда -1927”
с.Бозвелийско

НЧ „Пробуда1927”
с.Бозвелийско

юни 2017

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор;

4.2

Фото и видео заснимане
на Певчески събор
„Селото на
орехите пее“с. Добрина

НЧ „Васил
Левски – 1901“
съвместно с
Кметство
с. Добрина

22 септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор;
собствени средства

4.3

Организиране на
фолклорния празник
„Блъсково – чисто,
хубаво, добро“ –
с. Блъсково

НЧ „ Развитие –
1903“
с. Блъсково

19 юни 2017г.

Собствени средства

4.4

Организиране на
празника
Гергьовден в с. Черноок

НЧ „ Васил
Левски - 1927“
с. Черноок

6 май 2017 г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

4.5

Организиране на
празника Марин ден в
с.Равна

НЧ „ Светлина
1911“ – с. Равна

30 юли 2017г.

Собствени средства

4.6

Съорганизатор на

НЧ „ Алеко
Константинов
1884“

септември 2017г.

Собствени средства,
дарения

НК „ Цончо Родев“
5.

Социални и младежки
дейности

Всички
читалища,
според състава
на населението

Според приетите на
Общо събрание на
всяко от
читалищата
„Насоки за
развитие на
читалищната
дейност за 2017г.“

Държавна
субсидия;
допълваща
държавна
субсидия;
допълваща
общинска субсидия,
собствени средства;
дарения,
доброволчески
акции

5.1

Дейности по Проект
„Създаване на нова
методология на обучение
по предприемачество
чрез Европейско
регионално
стратегическо
партньорство“

НЧ „Ал.
Константинов
1884”гр. Провадия

В рамките на
учебната 2016-2017г

В рамките на
проекта

5.2

Дейности на Център за
професионално обучение
/учебна база/

НЧ “Ал.
Константинов
1884”гр. Провадия

Според
организацията по
провеждане на
курсовете

Собствени средства
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5.3

Дейности по програма
„Читалищата достъпно
място за обучение“ –
безплатни обучения по
начална компютърна
грамотност

НЧ “Ал.
Константинов
1884”гр. Провадия

Според
организацията по
провеждане на
курсовете

Собствени средства

6.

Поддръжка, ремонт и
обогатяване на МТБ

Всички
читалища

Според приетите на
Общо събрание на
всяко от
читалищата
Насоки за развитие
на читалищната
дейност за 2016г.

Държавна субсидия,
допълваща държавна
субсидия, общ.
допълваща субсидия
съгласно финансово
обезпечени
договори, собствени
средства

6.1

Частичен ремонт на
санитарен възел

НЧ „ Развитие1903“с. Блъсково

август 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.2

Изграждане на санитарен НЧ „В. Бъчваров
възел
-1927”,
с.Черковна

август 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.3

Частична подмяна на
дограма

НЧ „Н. Й.
Вапцаров-1900”,
с. Житница

август 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

6.4

Частична подмяна на
дограма

НЧ „Васил
Левски- 1901”,
с. Добрина

октомври 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

6.5

Частична подмяна на
дограма

НЧ „Напредък1920”, с. Чайка

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор

6.6

Частична подмяна на
дограма

НЧ „Надежда1901”
с. Градинарово

септември 2017.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.7

Частична подмяна на
дограма в помещението
на етнографската сбирка

НЧ „Вичо
Иванов-1929”,
с. Петров дол

октомври 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
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собствени средства
6.8

Частична подмяна на
дограма

НЧ „Илия
Добрев-1899”,
с. Манастир

септември 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.9

Частична подмяна на
дограма

НЧ „Съзнание1927” с. Златина

август 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.10

Частична подмяна на
дограма

НЧ „Отец
Паисий-1923”,
с.Комарево

август 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.11

Закупуване на
строителни материали за
частичен ремонт на
северната стена на
сградата на читалището

НЧ „ Извор-1910“
с. Снежина

юли 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.12

Закупуване на
строителни материали за
частичен ремонт на
сградата на читалището

НЧ „Пробуда1928” с. Овчага

август 2017г.

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.13

Закупуване на
строителни материали за
частичен ремонт на
покрив на сградата
читалището

НЧ „П. Р.
Славейков-1929”,
с. Храброво

август 2017

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

6.14

Закупуване на
строителни материали за
частичен ремонт на
покрив на сградата
читалището

НЧ „Светлина 1911” с. Равна

август 2017

Общинска
допълваща субсидия,
съгласно финансово
обезпечен договор,
собствени средства

7.

Предоставяне на
компютърни и
интернет услуги

Читалищата,
разполагащи с
нужната техника

януари- декември
2017г.

Държавна
субсидия;
допълваща
държавна
субсидия;
допълваща
общинска субсидия,
собствени средства;
дарения

7.1

Интернет център

НЧ “Ал.

януари-декември

Собствени средства
11

Константинов
1884”- гр.
Провадия

VІІ.

ОТЧИТАНЕ

2017г.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА

ДЕЙНОСТИТЕ

ПО

ПРОГРАМАТА
*Индикатори за оценка на изпълнението:
- брой нови книги;
- брой читатели;
- брой предоставени компютърни и интернет услуги;
- брой проведени празненства, концерти, чествания;
- брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;
- брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;
- брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси ;
- брой реализирани проекти;
- брой набирателни/благотворителни акции за подпомагане на нуждаещи се;
- брой реализирани ремонти по МТБ.
Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища
представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за
осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета
средства през предходната година.

Изготвил :
Антоанета Георгиева
ст. специалист

12

