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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА 
ШУМЕН ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Шумен е изготвена в изпълнение 
на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), във връзка с предложения за дейността на 
Народните читалища през настоящата година. Програмата съдържа следните раздели: 

- Обща характеристика; 
- Цел и задачи; 
- Културни прояви през 2022 г.; 
- Финансиране; 
- Мониторинг. 

 
I. Обща характеристика 

Регистрираните и вписани в Регистъра към Министерството на културата читалища в Община 
Шумен са общо 36, от които в гр. Шумен и кварталите са 12 и 23 в селата. Субсидираната численост 
на читалищата, чрез МК през 2022 г. в Община Шумен по натурални показатели е 110 щатни бройки. 
От тях 107 щатни бройки са разпределени в 36 читалища, на територията на общината и 3 щатни 
бройки в РЕКИЦ (Регионален експертно-консултански и информационен център „Читалища“) 

Съгласно РМС№ 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. стандартът за една субсидирана бройка за 
народните читалища е в размер на 11 484 за периода от месец януари 2022 г. до месец март 2022 г. От 
месец април 2022 г стандартът е 12 670 лв. – ръст от 10.3%. 

Средствата са за дейност, за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, 
осигурителни вноски и издръжка и за здравословни и безопасни условия на труд. През 2022 година 
финансирането на читалищната дейност се осигурява: 

1. от делегирани от държавата дейности; 

2. от местни приходи в бюджета на Община Шумен; 

3. от членски внос; 

4. от допълнителни субсидии от Министерство на културата; 

5. дарения; 

6. земеделски земи. 

II. Цел и задачи 

Читалищата са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни средища с 
активни информационни, социални и граждански функции в населените места. И през настоящата 
година читалищата в Община Шумен ще реализират своите основни задачи чрез читалищните 
дейности:  уреждане и поддържане на библиотеки и читални; развиване и подпомагане на 
любителско художествено творчество; организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, 
празненства, концерти, чествания и младежки дейности; събиране и разпространяване на знания за 
родния край; предаване на традициите от поколение към поколение. Народните читалища са средища 
за запазване на традиции и фолклор. Културно-информационните центрове  предлагат културно 
съдържание, за да може отделният гражданин да осмисли своето съществуване, включително и чрез 
участието си в процеса на създаване на нови форми на изразяване.   
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III. Културни прояви през 2022 год. 

1.Включените културни прояви в програмата за развитие на читалищната дейност през 2022 г. 
са предложени от ръководителите на читалищата и обхващат дейности, в общината или в регионален 
мащаб. Въз основа на получената информация от всяко читалище Община Шумен ще подкрепи 
методически, организационно и финансово прояви с масов характер, традиционни инициативи, 
годишнини, участия във фестивали и др. като част от художествено-творческата дейност през 2022 
година, както следва: 

 ЧИТАЛИЩЕ КУЛТУРНА ПРОЯВА 

1.   

НЧ ”Боян Пенев”  

 

100 год. от създаване на кв. Тракия  
Национален конкурс „България в сърцата и мечтите“ 
Годишен балетен концерт – м. юни 
Коледен фолклорен концерт 
Традиционен Коледен балетен концерт 

2. 
НЧ „Напредък-1869”  

 

Шести нац. конкурс за рисунка и литературно 
творчество „Сторих го за Отечеството“ 
Четвърти национален панаир на 
занаятите„Майстории“ 
Читалищни състави – фестивали и конкурси 

3. 
НЧ „Добри Войников-1856”  

 

Нац. Фестивал „Кино в длан“ 
МФ „ Есенни Шуменски вечери“ 
Национална кръгла маса 95 год. кинолюбителско 
движение в Шумен“ 
Международен фестивал на любителските 
исторически филми 
Участие на хор „Родни звуци“ в междун. и 
национални хор. фестивали Италия, Франция 
Участие на ДТА „Пъргавелче“ в международен фол. 
Фестивал  - Лион Франция 
Участие на ДТА „Пъргавелче“ в международен фол. 
Фестивал  - гр. Бар Черна гора 
Преглед на CIOFF 
Участие на „Малка серенада“ в гр. Хасково 
Участие на АНП „П. Волов“ –  
в нац. и межд. фестивали 
Полски дни в Шумен 
Чешки дни в Шумен 
Дискусионни срещи с бъл. Автори и общественици 

4. 
НЧ„Стилиян Чилингиров 1963”  

 

„Майски цветя“ – концерт на ГДО „Михаил Биков“ 
„Пъстър цветен Гергьовден – празник на квартала  
Ден на детето –  
Концерт на ГДО „Михаил Биков – ден на музиката 
30 год. - ВФ „Божур“ 
ГДО – концерт в гр. Ловеч 
ВФ „Божур“ – участия гр. Паралия /Гърция/ и с. 
Крапец 
ДВГ „Буратино“ – междун. „Созополска панорама“ 
ФГ „Веселина“ – събор в гр. Бяла 
Театрална група – междун. Гр. Поморие 

5. 
10.НЧ ”Пробуда 1958” Шумен  

 

Национален конкурс за детска рисунка с 
международно участие „Българската народна 
приказка в картини“ 



3 
 

Онлайн фотоконкурс „Моят възрожденски Шумен в 
снимки“ 
„Уроци по родолюбие“ 
Национални културни празници „Албена“ 2022 
Участия на фолклорни колективи във фестивали 

6. 5.НЧ „Тодор Петков- 1963“ Сирни заговезни 
Гердьовненска люлка 
„Празник на Добруджански квартал“ 
Конкурс за преразказ на приказка в „Седмица на 
детската книга и изкуствата за деца“ 
Ден на детето - работилничка 
Коледен концерт „Мадара“ и „Звънче“ 
Участия във фестивали - „Мадара“ и „Звънче“ 

7. НЧ „Асен Златаров-1872” 
 

Седми междуучилищен конкурс – рецитал за Левски 
Пети регионален танцов фестивал „На извора хоро 
се вие“ 
Участие на самодейни колективи във фестивали 

8. НЧ „Евролил 2005”  
 

Ромската Нова година - Банго Васил 
Петлъовден 
Международен ден на ромите 
Великден (Патраги) 
Гергьовден (Ерделез) 
Международен ден на детето 
Бари Богородица 
Коледна седянка 

9. НЧ „Назъм Хикмет- 1881”  Ебру – подготвителни и практични занимания, курс 
по Ебру, изложба 
21- февруари – Международен ден на майчиния език 
Рамазан Байрям 
Курбан Байрям 

10. НЧ ”Уилям Сароян 2016” – Шумен   
 

Честване на Великден 
Честване на год. от Арменския геноцид 
Междунаронед ден на детето 

11. НЧ „Просвета-1926” кв. Макак   
 

Ден на квартала 
Участия на Кукерски групи „Арапи“ 
Участия на ТГ „ Марги денс“ и ТГ „Юнаци“ ф. 
събори и фестивали 
Участие на трите състава в Охрид 

12. НЧ  „Отец Паисий 1929” 
/кв.Мътница   
 

Ден на библиотекаря и закупуване на нови книги 
Ден на квартала 
Ден на детето 
Ден на възрастните хора  
Патронен празник на читалището  

13. НЧ ”Напредък 1920” с. Царев брод  
 

Ден на моето село 
Праник на домашното вино 
Участие на самодейни колективи в гр. Поморие и 
„Море и ритми“ гр. Балчик 

14. НЧ ”Хр. Ботев-1907” с. Мараш  
 

Ден на селото /Спасов ден/ 

15. НЧ ”Просвета-1908” с. Мадара Ден на селото 
16. НЧ ”Пробуда- 1927 с. Р.Димитриево Ден на моето родно село – девета среща –събор 

„Съхрани българското“ 
Храмов празник „Св. Иван Рилски“ литургия и 



4 
 

курбан за здраве 
17. НЧ ”Пробуда” с. Благово Участие във събори и фестивали 

Ден на моето село 
18.  НЧ ”Хр. Ботев-1929”  с. Друмево   Ден на селото 
19. НЧ ”Извор” с. Средня Ден на селото 

100 г. юбилей на читалището 
20. НЧ  ”Просвета-1880” с. Ивански 109 год. от смъртта на И.Кр. Ивански 

ГАФ „Росен здравец“ в гр. Китен 
21. НЧ ”Развитие-1895” с. Салманово Ден на моето село  
22. НЧ ”Просвета 1925” Ил.Р.Блъсков   Ден на селото 

1-ви юни Ден на детето 
ГАФ „Извор“, ДФГ „Славейче“, КНХ“ Хоп-троп“, 
ГСГП „Пей сърце“ – участия в културни прояви 

23. НЧ ”Отец Паисий- 1931” с. Градище Дни на селото 
Седми фестивал на гюзлемето м. октомври 
90 год. юбилей на  НЧ ”Отец Паисий- 1931” с. 
Градище – м. ноември 

24. НЧ ”Изгрев- 1929” с. Ветрище Ден на моето село 
Единадесето издание – ден на терлика 
Ветришко барбекю 
Вечер на динените фенери 
Вечер на руската песен 
Ветрище търси талант 

25. НЧ ”Пробуда 27XII 1927” с. 
Вехтово 

95 год. НЧ „Пробуда 27XII 1927” 
Ден на моето родно село 

26. НЧ ”Хр. Ботев 1926 с. Струйно Ден на селото 
27. НЧ ”Надежда 1927” с.Белокопитово   Ден на моето село 

Празник на бабината питка 
28. НЧ ”Земеделец-1903” с. П. Волов Празник – „Цветна феерия“ 

Ден на моето село 
29. НЧ ”Развитие 1897” с. Дибич 125 год. НЧ Развитие-1897“ 

Ден на моето село  
„Най-доброто домашно вино и мезе“ 
Тодоров ден 
ЛУДОселско лято – занимания по интереси с деца 

 
 

НЧ ”Земеделец ” с. Велино Ден на моето село 
Участие в събор гр. Бяла 

31. НЧ ”Образование- 1898” с. 
Овчарово 

Детски празник 
Ден на моето село 
Отпразнуване на Нова година 

32. НЧ „ Добри Люцканов – 1912“ с. 
Васил Друмев 

Великденски концерт 
„Заблеяло ми е аганце“ „Щуроландия“, екскурзия до 
гр. Трявна 
Участие на състави от читалището във фолклорни 
събори – Национален събор в гр. Бяла; 
Международен ф.с. „Жива вода“; МФФ „Море от 
ритми“ гр. Балчик 
„Който има минало-има бъдеще“ 110 год. от 
създаване на читалището – юбилеен концирт 

33. НЧ „ П. Хилендарски – 1927“ с. 
Черенча 

Ден на селото 

34. НЧ „ Хр. Ботев – 1927“ с. Новосел Ден на селото 
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35. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 
1928“, с. Лозево 

Ден на селото 

 

IV. Финансиране 

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2022 година е 
структурирана с организационни и публични културни събития и се финансира от следните 
източници. 

- държавно делегирана дейност (ЕРС за субсидирани бройки) – 1 361 085.00 лв. 
- дофинансиране с местни приходи, чрез бюджетите на отделнитe кметства в населените 

места, чрез календара на културните изяви на Община Шумен за 2022 год. – 69 400.00 лв. 
- от собствени приходи на читалището (наеми, ренти, проекти, дарения, членски внос) – 

120 000.00 лв. 
V. Мониторинг 

Програмата за развитие на читалищната дейност се контролира организационно, финансово и чрез 
количествени и качествени критерии, както следва: 

1. Организационно: 
Отчет на реализираните дейности в предложената програма 

2. Финансово: 
Ежемесечни и годишни финансови отчети; 

3. Количествени и качествени критерии: 
- Брой организирани прояви; 
- Брой участници; 
- Продължителност на събитието в часове; 
- Заложени цели и поставени задачи; 
- Възрастова структура на участниците; 
- Брой читатели 
Предвид характера на планираните събития, както и при възникване на форсмажорни 

обстоятелства програма може да бъде актуализирана след писмено уведомление на конкретното 
читалище до общинската администрация. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

НАЙДЕН КОСЕВ 

Зам.-кмет по образование и култура 

 


