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І. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец се 

създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона на народните читалища, въз основа на 

направените от читалищата в общината предложения за развитието им през 2016 година.  

 

ІІ. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

В Община Любимец има общо 7 читалища, регистрирани в Хасковски окръжен 

съд. Всички те са вписани и в Регистъра на народните читалища към Министерство на 

културата. Това са: 

1. НЧ “Братолюбие - 1884” гр. Любимец 

2. НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - 1912" с.Малко градище 

3. НЧ “Родолюбие -2009” с.Лозен  

4. НЧ “Просвета - 1925” с.Лозен 

5. НЧ “Просвета - 1928” с.Белица 

6. НЧ “Просвета - 1928” с.Вълче поле 

7. НЧ „Просвета – 1949“ с. Оряхово 

Народните читалища са традиционни, самоуправляващи се български културно-

просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно – 

просветни задачи. Те задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и 

обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския 

народ.  Към две от читалищата в Община Любимец функционират библиотеки – НЧ 

„Братолюбие-1884“ и НЧ „Просвета – 1925“ с. Лозен. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Любимец за 2016 г. цели обединяване на усилията за по – нататъшно развитие и 

утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната идентичност на общината, региона и страната, както и да подпомогне 

годишното планиране и финансиране на читалищните дейности. 

В съответствие с чл. 21 от ЗНЧ, читалищата набират средства от различни източници 

– членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и 

общински бюджет, наеми, дарения и др., но основен източник на средства остава 

държавната субсидия, която се отпуска на читалищата от общинския бюджет. 

Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. „делегирани от държавата дейности“. 

Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидираната численост, 

като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени средства за 

заплата, осигуровки и веществена издръжка.  

 

ІІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В 

ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са 

регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна 

политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез 

изпълнението на Общинския културен календар. Те са ориентирани към развитието и 

обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на 

гражданите чрез: 

 съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ; 

 възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната 

идентичност; 

 обмен между културите на различните етноси; 

 разширяване на знанията на гражданите; 
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 осигуряване на достъп до информация и разнообразен книжен фонд; 

 насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални 

групи; 

 партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в 

частност на културните процеси; 

 музейна дейност; 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 уреждане и поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане 

на електронни информационни мрежи; 

 развиване и подпомагане на любителското художествено творчество – музикално, 

танцово, драматично; 

 развиване и подпомагане на различни занимания по интереси: шах, квилинг, 

рисуване; 

 концерти, чествания и младежки дейности; 

 събиране и разпространяване на знания за родния край; 

 събиране и съхраняване на предмети от бита, реликви, исторически, архитектурни 

и др. вид експонати;  

 други 

 
 

ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

 

 

№ 

 

Дейност 

 

Отговорник / 

изпълнител 

 

Срок 

 

Източник на 

финансиране 

I.  Библиотечна и информационна дейност  

1.  Обогатяване и поддържане на 

библиотеки, читални, електронно 

информационни мрежи и услуги  

НЧ„Братолюбие – 

1884“ гр. Любимец 

НЧ „Просвет-1925“ 

– с. Лозен 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения  

Финансиране по 

Европейски 

програми 

2.  Актуализиране на библиотечния 

фонд на читалищните библиотеки 

чрез закупуване на нова 

литература, абонамент и акция за 

дарения на книги  

НЧ„Братолюбие – 

1884“ гр. Любимец 

НЧ „Просвет-1925“ 

– с. Лозен 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения 

3.  Организиране на дейностите по 

програма „Глобални библиотеки – 

място за достъп до информация и 

комуникация за всеки”  

НЧ „Братолюбие – 

1884“ гр. Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения 

Национални и 

европейски 

програми 

II.  Художествено-творческа дейност  

1.  Съхраняване на фолклорните 

традиции, с цел опазване на 

фолклора като част от 

националната култура  

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства  

Програми на МК  

2.  Популяризиране на традициите и 

културните ценности в региона, 

чрез различните форми на 

любителското творчество и 

участия на престижни културни 

събития в общината, региона, 

страната и чужбина  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения 
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3.  Участия на престижни културни 

събития в общината, региона, 

страната и чужбина 

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства 

Спонсори  

4.  Организиране на инициативи с 

младежите, учениците и децата –

карнавали, изработване на 

мартеници, сурвакници, 

великденски и коледни базари 

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори  

5.  Възстановка на обичаи и 

празници от Културния календар  

 

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори  

III.  Културно – просветна дейност  

1.  Организиране на тематични 

срещи, културно-просветни 

мероприятия, конкурси, изложби 

и инициативи.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения  

2.  Организиране на концертни 

програми и изяви, свързани с 

традициите в съответните селища.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения  

Община Любимец 

3.  Активно участие в събитията по 

Културния календар на Община 

Любимец за 2016 г.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Община Любимец 

IV.  Краеведческа дейност  

1.  Активизиране на дейности, 

свързани с развитие на 

краеведческата и издирвателската 

дейност във всяко читалище 

/събиране на предмети от 

традиционния бит, снимки и 

други подобни, значими за 

населеното място/  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори/Дарения 

2.  Проучване, съхраняване и 

популяризиране на специфични за 

региона традиции и обичаи.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори/Дарения 

V.  Социална дейност  

1.  Реализиране на инициативи със 

социална насоченост, с цел 

социална и културна интеграция 

на различни социални общности, 

включително такива в риск, 

неравностойно положение, 

етнически групи и др.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Средства по 

проекти  

VI.  Организационна дейност  

1.  Утвърждаване и укрепване на 

връзки с институции, учебни 

заведения и НПО  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  

2.  Включване в обявени от 

Министерството на културата 

сесии за подкрепа на 

любителското творчество, 

подпомагане на библиотечното 

дело, технологичното 

обновление, ремонти и др.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  

Средства от МК 

3.  Кандидатстване по проекти и 

програми, с цел набавяне на 

финансови средства за 

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  
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подобряване на материално-

техническата база на читалищата  

VII.  Повишаване квалификацията на кадрите  

1.  Участие в организирани 

обучения, семинари, кръгли маси, 

дискусии, работни срещи по 

проблемите на читалищата, с цел 

повишаване компетенциите на 

читалищните служители и 

развитие на читалищната 

дейност.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  
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V. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ 

 

Месец Събитие Отговорна институция 
м. януари - Спектакъл по стихове на Яворов „Подир сенките на облаците“ – 

среща с Явора Стоилова /внучка на П.К. Яворов/  

- Работилница за възрастни „Сръчност покажи и дома си разкраси“ – 

декупажна техника 

- Стартиране на дарителска акция за набиране на експонати за 

оборудване на общински музей 

- Бабинден   

 

 

-Йордановден 

 

 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

 

 

 

 

Клуб „Приятели“ към НЧ 

„Братолюбие-1884“ 

Читалища на територията на общината 

НЧ „Родолюбие-2009“ – с. Лозен 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище  

м. февруари  - Традиционен празник на виното „Трифон Зарезан“ 

 

 

 

-143 г.  от Обесването на Васил Левски – възпоменателна панихида 

- Конкурс за изработване на мартеници от вълнена прежда и естествени 

материали 

- Мартенска работилница  

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

Читалища на територията на общината 

 

Читалища на територията на общината 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

м. март  - Ден на самодееца 

- Изложба „Пижо и Пенда“ 

 

 

-Трети март – Национален празник на България 

 

-Земляческа среща в гр. Пловдив 

 

-Литературна вечер, посветена на Деня на жената – среща с поетесата 

Росица Станева 

- Сирни заговезни „Кукерите в Любимец“ – шествие 

-Тодоровден /кушия/ 

Читалища на територията на общината 

Арт клуб „Креатив“ и Клуб 

„Приятели“ към НЧ „Братолюбие-

1884“ 

Община Любимец 

Читалища на територията на общината 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица, 
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-8 март “Мила мамо“ – празничен концерт 

- 21март „… И се пролет пукнала“ 

- Ден на жената 

- Панихида за тримата граничари Ас. Илиев, Ст. Косовски и Г. 

Стоименов 

НЧ „Братолюбие-1884“, НЧ „Св.Св. 

Кирил и Методий-1912“ с. М.градище 

Община Любимец 

НЧ „Родолюбие-2009“ – с. Лозен 

 

Читалища на територията на общината 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

Община Любимец 

м. април - Ден на хумора и шегата „Мис Баба“ – състезание  

 

-„Боят настана …“ – 140 години от Априлското въстание /ученическо 

състезание между 5-те и 6-те класове/ 

- Ден на детската книга – на гости в ЦДГ „Рай“ 

- Великденска работилница „Да нарисуваме яйце“ 

 

 

- Изложба „Цветен Великден“ 

-20 години модерен балет в Любимец 

- От Цветница до Великден – честване на празници 

- Откриване на изложба „Наследство и памет в съвременния живот на 

Лозен“. Ателие за изработване на елементите  от невестинското 

забраждане  в Лозен и Ателие по тъкачество. Демонстрации. 

- Седмица на детската книга /априлска ваканция/ 

-Пресъздаване на обичая Лазаруване 

- Изложба на рисунки „Днес е ден Великден“. Боядисване на яйца с 

естествени бои. Конкурс „Най-шарено яйце“ 

- Лазаровден – лазаруване  

 

Клуб „Приятели“ към НЧ 

„Братолюбие-1884“ 

НЧ „Братолюбие-1884“,СОУ „Ж. 

Терпешев“,Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“, ЦДГ „Рай“ 

НЧ „Братолюбие-1884“,Училища на 

територията на общината, Община 

Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен  

 

 

 

 

 

 

НЧ „Родолюбие-2009“ – с. Лозен 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

м.май  - Ден на библиотекаря „Бъди библиотекар за един ден“, „Библиотеката 

в моето детство“ – среща с дългогодишни, активни читатели. 

-15 години ТС „Сакарци“ и ТС „Сакарче“ 

-Премиера на театралната студия 

- „Учител! Призвание или професия“ – кръгла маса с представители на 

учители  от училища от градовете Любимец, Свиленград, Ивайловград 

и Харманли. 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 
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-24 май – Тържествено шествие на училища, градини и ясли 

 

 

 

- Изпращане на Випуск 2016 

 

- 1 май „Ирминден – празник в делника“ – представяне на обичая в 

Национален етнографски музей гр. София 

- Откриване на изложба „Наследство и памет в съвременния живот на 

Лозен“. Ателие за изработване на елементите от невестинското 

забраждане в Лозен и Ателие по тъкачество и демонстрации в НЕМ - 

София. 

- „Ирминден – празник в делника“ представяне на обичая и откриване 

на изложба „Наследство и памет в съвременния живот на Лозен“ в РЕМ 

– Пловдив  

-Светъл празник Великден „Великденски мегдан“ 

 

 

-Празник на приятелството 

- Ден на сакарската песен 

- Празник на село Вълче поле – Гергьовден 

-24 май тържества, по случай патронния празник на НЧ „Св.Св. Кирил 

и Методий 1912“ 

НЧ „Братолюбие-1884“, Община 

Любимец,училища и градини на 

територията на общината 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 

НЧ „Братолюбие-1884“, Община 

Любимец  

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Родолюбие-2009“ – с. Лозен 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

м. юни - Ден на детето  - спортен празник 

 

 

 

- Ден на Ботев и на загиналите за свобода 

 

- Еньовден „Живата вода и билките на Еньовден“ – масово посрещане 

на изгрева и събиране на билки 

- Участия на групите към НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен в 

международни, регионални и национални фестивали 

- Посещение и участие в панихидата на Илиева нива /1 юни/ 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

Училища на територията на общината 

НЧ „Родолюбие-2009“ с. Лозен 

НЧ „Братолюбие-1884“, НЧ „Просвета 

– 1928“ – с. Белица 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

м. юли -July Morning НЧ „Братолюбие-1884“ 



9 

 

 

-Летни арт работилници за деца 

- Библиотека на колела – „Вземи книга и доведи приятел“ 

-Празник на динята –забавно – развлекателно шоу 

- Участия на групите към НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен в 

международни, регионални и национални фестивали 

-VII-мо издание на Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен 

грозд“, организиран от НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен, организиран 

със съдействието на МК и Институт за етнология и фолклористика към 

БАН 

- откриване на жътвата с традиционен за региона местен ритуал 

-посещение на културни забележителности в региона 

- поход до местността „Глухите камъни“ с гости от с. Камилски дол 

Община Любимец 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

м. август  -Традиционен панаир в Любимец  

 

-Лятна читалня през целия месец „Да четем народни приказки с 

малките“ 

-Участие на групите към НЧ „Просвета-1925“ в международни, 

национални и регионални фестивали 

- Празник „Успение на Пресвета Богородица“ 

 

- „Арт клуб „Децата на Лозен“ - изложба от творби 

- Участие във ФФ „Златен орех“ с. Орешец 

- Традиционен панаир на с. М. градище – празнична програма 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

 

Църквата в с. Лозен, НЧ „Просвета – 

1925“ – с. Лозен 

НЧ „Родолюбие-2009“ – с. Лозен 

 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

м. септември - Откриване на творчески сезон 2016/2017 

 

- Ден на Съединението на Р България 

- Ден на Независимостта 

- Традиционен есенен събор на с. Белица  

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 

м. октомври - 104 години от началото на Балканската война – връх Шейновец 

 

-1 октомври Ден на възрастните хора – тържество 

-26 октомври – храмов празник 

-Събор на с. Лозен 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

НЧ „Родолюбие-2009“ – с. Лозен 
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-Ден на с. Оряхово – Петковден; 80 години от построяването на 

църквата „Св. Петка“ 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

м. ноември - Ден на народните будители 

 

- Ден на християнското семейство 

 

 

 

- Гостуващи театри 

- Ден на народните будители – изложба с материали за живота и делото 

на българските будители, литературни четения 

- Обявяване на конкурс за изработване на сурвачки и и картички за 

Рождество Христово 

- 1 ноември – Ден на пенсионера 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“,НЧ „Просвета 

– 1928“ – с. Белица, НЧ „Просвета – 

1928“ – с. В. поле,НЧ „Св.Св. Кирил и 

Методий-1912“ с. Малко градище 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

м. декември - Тържествено запалване на светлините на коледната елха 

 

- Коледен базар и изложба 

- Благотворителен концерт „Коледа в Любимец“ 

- Коледно-новогодишни празници  

- Работилница „Седянка“ 

-„Коледа, светла и добра“ – празници 

-„Ой, Коледо, мой Коледо…“ 

-„Приятелство без граници“- празник в с. Сива река 

-Участие във ФФ „Песни край Марица“ с. Доситеево 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Община Любимец 

 

 

Читалища на територията на общината 

НЧ „Родолюбие-2009“ – с. Лозен 

 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Любимец за 2016 г. има отворен характер и може да бъде допълвана и 

коригирана в зависимост от настъпилите промени и обстоятелства.  

 

Програмата е приета с Решение № 30 от 29.01.2016г. с Протокол № 5 от 29.01.2016г. на Общински съвет Любимец.  


