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ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ   

  ДД ОО ББ РР ИИ ЧЧ     

ТТЕЕРРИИТТООРРИИААЛЛННОО  ДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ 

карта на областта 

 

 

 

Кратка информация за  област  Добрич 

 
            Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна 

Добруджа. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Варненска област, на 

югозапад със Шуменска област и на запад със Силистренска област. На територията на областта са 

гранично-пропускателните пунктове Дуранкулак и Йовково. Областта има обща територия 4719 кв.км.  

(4,24% от територията на Република България), от които обработваеми те площи са 344558,3 дка.  По 

статистически данни от Преброяване 2011 г., населението на област Добрич към 01.02.2011 г. е 189 677 

души. По този показател областта е на 14 място в страната, по площ на 8-мо място, като е най-голяма в 

Североизточния регион, а гъстотата е 44 души на кв. км. в 206 населени места – в т.ч. 6 града и 200 села.  

Областен център е град Добрич.  
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Структуроопределящи отрасли на областната икономика се явяват селското стопанство, с основна 

насоченост: производство на зърнено – житни култури, леката и хранително – вкусова промишленост, 

машиностроенето и туризма. 

Народните читалища са неизменна част от характеристиката на нашата национална култура. Като 

„традиционни самоуправляващи се български културно-просветни организации” по своята същност и 

историческа даденост те носят в себе си първичния образ на гражданското общество у нас. В публичното 

пространство читалищата се възприемат като пример за устойчива културна институция със специфична 

мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията и като фактор за регионално 

развитие и просперитет.  

 

Разпределение по общини: 

 

ОБЩИНИ 
Територия 

кв.км. 

Брой населени 

места 
Градове Села 

Брой 

читалища 

 

Добрич - град 
101,3 1 1 - 4 

Добричка 1298 68 - 68 37 

Балчик 523 22 1 21 10 

Генерал Тошево 986 41 1 40 24 

Каварна 480,6 21 1 20 13 

Крушари 417,5 19 - 19 7 

Тервел 579,6 26 1 25 13 

Шабла 325 16 1 15 9 

      

ОБЩО 4711 214 6 208 117 

 

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ДД ОО ББ РР ИИ ЧЧ -- ГГ РР АА ДД 11  

1. Кратка справка, представяне на общината и читалищата в нея.  

 

Читалищата са част от културната инфраструктура на град Добрич. Те работят за изпълнение на 

културната политика на Община град Добрич и за превръщането на града в привлекателно място за 

живеене. 

През 2014 г. на територията на Община град Добрич функционират следните читалища: 

 Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г. ” 

 Народно читалище „Романо дром – 2002 г. ”  

 Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”  

 Народно читалище „Мевляна – 2012 г. ”. 

Обект на настоящия анализ са първите три читалища, тъй като през 2014 г. само те са субсидирани 

от държавата дейности.  

Съгласно  Закона за народните читалища Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г. ”, Народно 

читалище „Романо дром – 2002 г. ” и Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”  са юридически лица с 

нестопанска цел, които се управляват от общото събрание, настоятелството и проверителната комисия, 

като върховен орган е общото събрание, състоящо се от всички членове на читалището с право на глас. 

Читалищата в Добрич са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните читалища към 

Министерството на културата. 

 

Общата им численост за предходната година е 41 бройки, разпределени по следния начин: 

 

 НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ - 31 бр., като в тези бройки влизат и 3 бройки на РЕКИЦ 

„Читалища“ – Добрич; 

 НЧ „Пробуда - 1939 г.“ – 2 бр.;  

 НЧ „Романо дром - 2002 г.“ – 8 бр.  

                                                 
1 Анализът се прави за всяка една община поостелно 
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Сумата на предоставената им субсидия като държавно-делегирани дейности възлиза на 263 700 лв. 

при стандарт за една читалищна бройка – 6530 лв. За 2014 г. тези средства са разпределени както следва: 

 НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ – 198 400  лв.; 

 НЧ „Пробуда -1939 г.“ – 13 060 лв.; 

 НЧ „Романо дром - 2002 г.“ – 52 240 лв. 

През 2014 г. Община град Добрич е дофинансирала читалищната дейност с общо 26 000 лв., 

предназначени за: 

 Разработване на архитектурни проекти във връзка с кандидатстване по проект за извършване на 

енергийна ефективност на сградата на НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“ - 20 000 лв.; 

 Читалищна дейност на НЧ „Романо дром - 2002 г.“ – 6 000 лв. 

През изминалата година читалищата в Добрич са получили и допълнителни целеви средства от 

Министерство на културата, както следва: 

 НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ – 4 500 лв. за изпълнение на проект в направление „Техническо 

оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер“ 

 НЧ „Романо дром - 2002 г.“ – 2 000 лв. за изпълнение на проект в направление 

„Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор“  

През разглеждания период НЧ „Романо дром - 2002 г.“ е работил и по проекта "Готови за училище 

2014-2015 г.", финансиран по програма на Световна банка, и е партнирал на Община град Добрич по 

проект "Младежки център Добрич - вашето утре", финансиран чрез финансовия механизъм на ЕИП 

2009-2014. 

Като цяло читалищата в Добрич разполагат с добра материална база, предоставена от Община град 

Добрич за безвъзмездно ползване.  

В по-голямата си част сградният фонд, който те помещават, е строен през средата на миналия век и 

се нуждае от голям обем инвестиции за отстраняване на възникнали във времето конструктивни 

проблеми, прилагане на мерки за енергийна ефективност и модернизиране. От осъвременяване се 

нуждае и техническата база на читалищата. Именно с това са свързани и основните проблеми, пред 

които са изправени читалищата в Община град Добрич.  

Възможности за тяхното решаванесе търсят чрез привличане на целеви средства по оперативните 

програми през настоящия програмен период.  

През м. септември 2014 г. е възникнал и допълнителен проблем, с част от базата на НЧ „Романо 

дром - 2002“, която е пострадала при пожар. Отстраняването на нанесените щети ще се извърши през 

тази календарна година, със средства по Програмата на капиталовите разходи на Община град Добрич.  

В изпълнение на Закона за народните читалища, както и на Програмата на Община град Добрич за 

развитие на читалищната дейност през 2014 г., приета с Решение № 27-12/ 17.12.2013 г. на Общински 

съвет град Добрич, през предходната календарна година тези институции са работили в следните 

основни насоки и направления: 

 

1. Библиотечно-информационна дейност: 

 

Това е една от основните дейности за читалищата като културни институции. Чрез нея те се 

включват в националната мрежа от публични библиотеки у нас и съдействат за  развитието на 

обществото, като осигуряват достъп до многобройни и разнообразни сфери на знание, идеи и мнения и 

до информация, реализират концепцията за учене през целия живот, удовлетворяват потребностите на 

отделната личност и създават възможности за нейното развитие. Изпълнявайки тези функции, 

читалищата играят важна роля за развитието на демократичното общество у нас.  

През 2014 г. библиотечният фонд на читалищата в Община град Добрич наброява 191 177 

библиотечни документи. Общият брой на читателите възлиза на 1361, а регистрираните посещения в 

читалищните библиотеки са 13 828. Прави впечатление фактът, че сред посетителите преобладават 

читателите в учаща се възраст – ученици и студенти, след които се нареждат хората от третата възраст и 

читателите в активна възраст.  

През изминалата година читалищните библиотеки са предоставили на своите потребители и 

повече от 2 500 информационни услуги - библиотечно-библиографски услуги, беседи и консултации, 

както и on-line услуги за улесняване на читателските търсения и презаписване чрез facebook, skype, e-

mail. В медийното пространство те публикуват периодично и информация за значими събития, личности 

и теми. 
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През разглеждания период библиотеките при читалищата в Добрич са участвали активно и в 

отбелязването на Международния ден на детската книга, на Световния ден на книгата и авторското 

право, Деня на библиотекаря, както и в инициативата на президента на Р България „Чети с мен”, като 

организираха маратони на четенето, представяне на книги, кръгли маси и дискусии, презентации и 

изложби.  

 

2. Развитие на любителското художествено творчество и на школи и клубове по интереси:  

 

По традиция читалищата в Община град Добрич са основното място за развитие на любителското 

творчество. В тях съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации. В 

голямата си част това са основно фолклорни състави – танцови и музикални ансамбли, групи за изворен 

фолклор, певчески групи. Засилен интерес се наблюдава и към музикалните школи, в които се изучават 

редица инструменти, както и към любителските театрални формации, езиковите школи, школите по 

класически и модерни танци и тези по изобразително и приложни изкуства. През последните години към 

читалищата функционират и летни занимални. 

И в това направление по отношение на възрастовия показател се забелязва тенденцията на 

основно присъствие на младото поколение – предимно деца и младежи в учаща се възраст. 

Присъствието и участието на хора в активна работна възраст се наблюдава основно в танцовите 

формации, и то предимно фолклорни, а в групите за изворен фолклор и стари градски песни са основно 

хората в пенсионна възраст. 

 

През 2014 г. към читалищата на територията на Община град Добрич са функционирали следните 

колективи: 

 

№ Вид и наименование Брой участници 

НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ 

1. Театрална студия „Зорница“  28 

2. Детска филхармония 15 

3. Детска вокална група „Звънче“ 6 

4. Фолклорен клуб „Хорце“ 27 

5. Състав за градски шлагери „Добрич“ 6 

6. Музикална школа 22 

7. Езикова школа 39 

8. Школа по изобразително изкуство 19 

НЧ „Романо дром - 2002 г.“ 

1. Танцова школа 72 

2. Музикална школа 18 

3. Вокална група 12 

4. Школа „Художествено творчество“ 18 

5. Младежки клуб 22 

6. Женски клуб 16 

7. Оркестър „Романо дром“ 11 

8. Оркестър „Универсал“ 9 

9. Оркестър „Шувари“ 8 

10. Ансамбъл „Цигански табор“ 20 

НЧ „Пробуда - 1939 г.“ 

1. Група за автентичен фолклор 14 

2. Детски танцов състав 16 

3. Женски танцов състав 12 

4. Коледарска група 7 

 Общо брой: 22 417 

 

Всички тези формации имат важно значение не само за развитието на художественото 

любителско творчество в Добрич, но и за социализирането и израстването на отделната личност, защото 
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се разглеждат в тясна връзка със свободното време на хората, с концепцията за неформалното 

образование и за ученето през целия живот. Безспорен е и техният принос за създаването на естествена 

среда за развитие на културното многообразие и на диалога между културите.   

 

 

3. Опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство: 

 

В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен извор на 

идентичност. За съжаление обаче голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, 

обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна 

съществено участие в този процес има активното налагане на глобализираната международна култура, 

свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга - уязвимият характер на това наследство, 

крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на 

изпълнението или при предаване на умението. Ето защо от особено значение е да се поддържат и 

насърчават носителите на това нематериално културно наследство, за да могат те да продължат да 

практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите поколения. В този 

смисъл важно значение има дейността на читалищата, които от една страна са форум за общуване между 

различните поколения, а от друга - реализират конкретни проекти и прояви. Особено популярни са 

възстановките на традиционни обреди и обичаи, свързани с празници от народния календар, като 

Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница и Великден, Гергьовден, Еньовден и Коледа.  По традиция НЧ 

„Романо дром“ организира и честването на ромските празници 14 януари – Василица и 8 април – 

Международен ден на ромите. 

Съществен успех в областта на опазването и популяризирането на нематериалното културно 

наследство на Добруджа през 2014 г. е вписването на Добруджанска тройка в Националната 

представителна листа на България по проект, разработен съвместно от Община град Добрич и НЧ „Й. 

Йовков – 1870 г.”.  

 

 

4. Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и услуги: 

 

Читалищата участват активно в културния календар на Добрич, като предлагат широк спектър от 

културни дейности – изложби, литературни салони и представяне на книги, концерти, театрални 

постановки и чествания и едновременно с това участват в комплексните културни програми на 

Общината, които се реализират както на традиционните места – читалищни, концертни, библиотечни, 

театрални и музейни зали, така и на алтернативните културни пространства – площадите на града, 

откритите сцени в Градски парк „Свети Георги“ и АЕМО „Старият Добрич”. 

През 2014 г. те са реализирали следните самостоятелни прояви: 

 Концерти - 45 

 Спектакли - 15 

 Изложби на детски рисунки - 18 

 Изложби на библиотечни документи - 72 

 Изложби на приложно изкуство - 7 

 Презентации и представяне на филми - 36 

 Викторини, състезания и конкурси - 14 

 Представяне на книги - 2 

 Чествания – 17 

 

 

5.Развитие на културния диалог и обмен: 

 

В динамичния и глобилизиран свят, в който живеем, мобилността има важно значение както за 

отделния изпълнител, така и за развитието на местната култура като цяло. Тя съдейства за намирането на 

нови публики, за усвояването и прилагането на добри практики, за свободното движение на идеи и за 

създаването на нови партньорства и мрежи.  
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Участници в общия културен обмен на Община град Добрич са и читалищата. През 2014 г. 

техните състави са участвали в общо 22 конкурси, фестивали, събори и надсвирвания в региона и 

страната и завоюваха престижни награди и отличия. 

През изминалата година в изпълнението на Годишната програма на Община град Добрич за 

развитие на читалищната дейност участие е взело и НЧ «Мевляна - 2012 г.». То е организирало беседи 

по повод Световния ден на книгата и авторското право /23.04/ и  празници от традиционния народен 

календар; представи витрини с библиотечни документи по случай кръгли годишнини от рождението на 

известни български поети и белетристи; провело е  празнични концерти за Рамазан Байрям, Хъдрелез, 

Арефе и Курбан Байрям, Деня на възрастните хора и Коледа, организира  празник на хляба под надслов 

”Жътва е” и  „Никой не е по-голям от Хляба”, вечер на първокласника и вечер на абитуриента, партнира 

в изпълнението на  проекта „Опознай Турция и турците в България” и участва в ІІІ Фолклорен фестивал 

на турската песен в гр. Варна. Към институцията функционират библиотека, езикова школа по турски и 

по татарски език и фолклорно-музикален състав. 

 Читалищата в Добрич работят с всички слоеве и групи от населението на града без оглед на 

ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Особено 

внимание те обръщат на децата и младите хора, а така също и на уязвимите групи сред нас. Разширява се 

и социалният обхват на читалищната дейност, част от която се насочва към малцинствените общности, 

маргинализираните групи, хората с увреждания и др. В изпълнение на своите програми читалищата си 

партнират не само с образователните и културните институти от Добрич и страната, но и с МБАЛ, БЧК, 

ХобисКлуб и сдруженията с неправителствена цел, които работят в областта на социалната политика и 

културата. По този начин читалищата отговарят на съвременните условия, в които работят, и на нуждите 

на местната общност. 

Анализът на състоянието и дейността на читалищата в Добрич показва, че и през 2014 г. са 

запазили своето място в обществения и в духовния живот на града и са продължили да частват активно в 

изпълнението на програмните документи на Община град Добрич, като Програмата за управление 2011 - 

2015 г., Общинския план за младежта, Плана на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси и Общинския план за развитие 2014 - 2020 г.  

 Читалищата са в собствени сгради, които се стопанисват правилно.  

Изключение прави НЧ ”Романо дром - 2002”, което заема етаж от общинска сграда под наем и 

новосъздаденото НЧ”Мевляна – 2012”.  

Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но се изискват постоянни ремонти.  

  Техническата обезпеченост на читалищата е на задоволително ниво, макар и много амортизирани, 

с компютри  разполагат всички  читалища, намиращи се на територията на Община град Добрич, като 

изключение прави НЧ”Мевляна – 2012”, в което работят с лични такива.  

Като цяло библиотечните фондове са големи и добре съхранявани, но доста остарели. Обновяват 

се от дарения, новозакупени книги от собствени средства и по проекти към МК.Читалище “Романо дром 

- 2002” и НЧ”Мевляна – 2012” имат ограничен фонд и се нуждаят от специализирана литература.  

Има  въведена автоматизация на библиотечната дейност единствено в НЧ”Й.Йовков – 1870” - 

програмен продукт „АБ” на ПСПН. 

 Културната дейност се изразява в предоставения на обществеността богат културен продукт на 

танцовите и певчески формации, където са е необходими средства, за закупуване на сценични облекла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ДД ОО ББ РР ИИ ЧЧ КК АА   22  

                                                 
1 Анализът се прави за всяка една община поостелно 
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1.Кратка справка /представяне на общината и читалищата в нея/ 

 

       Общината има обща територия 1298 кв.км., от които обработваемите площи са 1025675дка. 

Населението наброява 22081 жители в 68 населени места, като няма обособен общински център. 

Структуроопределящ отрасъл на общинската икономика се явява селското стопанство, с основна 

насоченост – производство на зърнено – житни култури. 

В община Добричка са съдебно регистрирани общо 42 читалища, като всички са регистрирани и в 

Регистъра на народните читалища в Министерството на културата.  
Един от основните приоритети в културната политика на общината е съхраняване на националните 

традиции и идентичност, и подобряване облика на обществените сгради, в т.ч. на читалищата. Повечето 

от тях развиват културна и просветна дейност чрез библиотеки, различни самодейни състави, школи по 

изкуства. През 2014 г. средства за участие на танцови състави в национални фестивали и събори са 

получили 17 читалища в селата-Божурово, Ведрина, Владимирово, Победа, Дончево, Ловчанци, 

Паскалево, Смолница, Стефаново, Стожер, Бранище, Котленци, Одринци, Свобода, Ст. Караджа, 

Царевец, Козлодуйци в размер на 12 750 лв. 

През 2014 г. за допълнителна целева субсидия от централния бюджет по ПМС 183 от 04.07.2014 

г. са кандидатствали с проектни фишове 29 читалища от община Добричка, одобрени са три читалища. 

Читалището в село Божурово е получило допълнителна субсидия в размер на 4 219 лв. за оборудване на 

вътрешен интериор на сценични и библиотечни пространства, читалището в село Бенковски е получило 

одобрени средства в размер на 9 000 лв. за частичен ремонт на сградата и вътрешен интериор на 

сценични и библиотечни пространства и читалище Стожер одобрени средства в размер на 3 000 лв. за 

вътрешен интериор на сценични и библиотечни пространства. 

За миналата година са извършени строително-ремонтни дейности в 22 читалища в 22 населени 

места - с. Златия, Карапелит, М. Смолница, Росеново, Свобода, Смолница, Бдинци, Божурово, Добрево, 

Житница, Камен, Козлодуйци, Ломница, Паскалево, Медово, Славеево, Полк. Иваново, Ст.Караджа, 

Тянево, Ф. Дянково, Царевец и Черна.  

Общата стойност на ремонтите е 215 293,83 лв. собствени средства. 

В община Добричка има над 1500 читалищни членове. В почти всички читалища има различни по 

големина библиотеки, работят активно около 60 постоянни и временни художествени колектива с над 

1200 самодейци, които имат над 450 читалищни, общински и национални изяви за годината. 

Създаването на международни и национални връзки вече е приоритет за читалищата от община 

Добричка. Те могат да се похвалят с трайни и ползотворни контакти с Румъния и Турция. 

Всяка година преди празника на община Добричка и фолклорен събор „Песни и танци от 

слънчева Добруджа“ традиционно в няколко населени места се провеждат регионални прегледи на 

художествената самодейност, в които участват всички читалища със своите самодейни колективи, 

танцови и певчески групи, индивидуални изпълнители на песни и инструменталисти. 

Най-значима културна проява в община Добричка е фолклорният събор „Песни и танци от 

слънчева Добруджа“ - Дебрене. Всяка последна събота от месец юни 46 години съборът събира 

изпълнители от цяла България. Това е своеобразен празник на няколко поколения, които продължават да 

пазят и ревниво съхраняват българските фолклорни традиции. Фолклорният събор „Песни и танци от 

слънчева Добруджа” за поредна година е включен в Националния културен календар на България. Около 

3 000 участници от всички области от страната показват своите умения като певци, свирачи, танцьори, 

разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови групи и групи за народни обичаи, и 

изпълняват автентичен български фолклор. 
Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищната дейност в община Добричка би 

довел до следния извод: 

„Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност 

и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и 

като такива на гражданско общество”. 

Близо 80% от всички мероприятия в културния календар на община Добричка за 2014 година са 

реализирани в читалищата на общината. По всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело 

у нас читалищата от община Добричка вече работят и имат конкретни достижения: 

• Съхраняване на националните традиции и идентичност е изискване на нашата културна 
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политика, която читалищата осъзнават и развиват масово, разнообразно и на все по-високо 

художествено равнище. 

• Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активират гражданското общество. 

• За всички читалища вече е ясно, че проектите са допълнителен източник за финансиране на 

читалищната дейност. 

• Създаването на международни и национални връзки вече е приоритет за читалищата от община 

Добричка. Те могат да се похвалят с трайни и ползотворни контакти с Румъния и Турция. 

Община Добричка оказва съдействие на читалищата при реализирането и укрепването на нови и 

съществуващи вече контакти. 

Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на проблемите пред 

читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен потенциал. Такива са: 

• Обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите услуги. 

• Привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на социалния състав. 

• Квалификация на кадрите. 

Решаването на други проблеми изисква активното партньорство на местните власти и 

Министерството на културата: 

• Осигуряване на средства за ремонт и поддръжка. 

• Компютъризация на читалищата и модернизация на движимата материална база. 

• Осигуряване от Министерство на културата на възможност за ежегодно увеличаване на 

субсидираните бройки. 

• Осигуряване на целеви средства за провеждането на фолклорния събор „Песни и танци от 

слънчева Добруджа” като празник включен в Националния календар. 

 Културната дейност се изразява основно в издирване и опазване на автентичния фолклор и 

обичаи, чрез изградени певчески и танцови групи, както детски, така и за възрастни.Във всички 

читалища, с изключение на тези в селата Владимирово, Миладиновци, Полк.Иваново и Воднянци има 

постоянно действащи самодейни колективи, както следва: 

- 9 танцови състава за автентичен фолклор –  Смолница, Житница, Дянково,  Дончево, 

Козлодуйци, Стефаново, Бранище, Батово, Ведрина. 

- 2 театрални състава – Дянково, Царевец. 

- 32 фолклорни певчески групи -  Стефаново, Смолница, Житница, Дянково, Тянево, 

Бранище, Черна, Стожер – 2, Плачи дол, Карапелит, Победа, Ведрина, Божурово, 

Ловчанци, Ст.Караджа, Ломница, Лясково, Одринци, Славеево, Царевец, Дончево, 

Паскалево, Свобода, Хитово, Росеново, Камен, Методиево, Одърци, Овчарово-2/ детска 

и женска/, Дончево. 

- 1 битов хор -  Ведрина. 

- 3 клуба на жената – Стожер, Паскалево, Бенковски. 

- 1 клуб „Млад приятел на книгата” –  Божурово. 

- 1 група за художествено слово – Методиево. 

- 7 групи за изворен фолклор – Божурово, Бранище, Житница, Котленци, Победа, Плачи 

дол – детска, Стожер. 

- 1 група за стари градски песни – Ведрина. 

- 1 инструментален състав – Смолница. 

- 1 състав за хумор, сатира и забава – Одърци. 

- 8 коледарски групи – Дончево, Одърци, Плачи дол, Божурово, Ловчанци, Камен, 

Лясково, Овчарово. 

- 4 лазарски грули – Дончево, Одърци, Лясково, Овчарово. 

- 1 младежка формация за модерни танци – Божурово. 

- 3 група за народни обичаи – Овчарово, Стефаново, Ведрина. 

- 1 детски клуб за народно творчество – Победа. 

- 1 детски вокални групи – Камен. 

- 1 детски фолклорни състава –  Дянково. 

- 1 група модерен балет – Дянково 

- 1 клуб изобразително изкуство – Бенковски  
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ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ББ АА ЛЛ ЧЧ ИИ КК   33  

1. Кратка справка, представяне на общината и читалищата в нея. 

 

       Общината има обща територия 523кв.км., от които обработваеми те площи са 339480 дка. 

Населението наброява 20317 жители в 20 населени места. Общинският център – гр.Балчик има 11610 

жители. Структуроопределящ отрасъл на общинската икономика се явява селското стопанство, с 

основна насоченост – производство на зърнено – житни култури и туризма. 

 В девет населени места на общината има регистрирани десет народни читалища – две в 

общинският център и осем в прилежащите села. Особенно в селата те се явяват единствените 

организации, изпълняващи държавни културно – просветни функции. Годишната държавна субсидия за 

читалищна дейност съгласно ЗНЧ се превежда на община Балчик и тя се използва за фонд работна 

заплата, дейност и издръжка. През 2014 г. от общинския бюджет са заделени средства за читалищата в 

размер на 347500 лв. за дейност и ремонти  в читалищата „П.Хилендарски” и НЧ”В.Левски”– Балчик, 

Соколово и Дропла. 

Субсидираните бройки са 36,  като 26 от тях са в двете читалища в общинския център, а 

останалите 10 – по селските читалища. Към всички читалища в селата има разкрити субсидирани 

бройки.От назначените на трудови договори читалищни секретари, изпълняващи и функциите на 

библиотекари, всички са със средно образование и голям опит.От тези в общинският център 13 са с 

висше и полувисше образование, 11 – със средно и две с основно. 

 Техническата обезпеченост на читалищата в селата е на добро ниво.С компютри и интернет 

разполагат всички читалищата с изключение на Стражица – без интернет.  

Основната дейност на читалищата е библиотечната и културно – просветната. Библиотеки има 

във всички читалища.Те се обслужват от секретарите. Като цяло библиотечните фондове са големи и 

добре съхранявани, но доста остарели. Обновяват се от дарения, новозакупени книги чрез отдел 

“Култура” на общината. Въведена е автоматизация на библиотечната дейност в НЧ “П. Хилендарски” – 

Балчик – библиотечен софтуер “АБ”. По програма „Глобални библиотеки” работят  шест читалища – 

„В.Левски” – Балчик/етап 2009 г./, Гурково, Оброчище и Соколово/етап 2010 / и НЧ”П.Хилендарски” – 

Балчик и Кранево/етап 2011 г./. Читалището в с.Соколово взе участие в етап 2014 г. на Националната 

програма „Живи човешки съкровища”. 

 Културната дейност се изразява основно в издирване и опазване на автентичния фолклор и 

обичаи, чрез изградени певчески и танцови групи, както детски, така и за възрастни. Във всички 

читалища има постоянно действащи самодейни колективи. 

 

- 1 театрален състав – Балчик – „П.Хилендарски”  

- 8 хора – „П.Хилендарски”– 3 и „В.Левски” в Балчик, Оброчище/2/ и Соколово/ 2/ 

- 3 групи за нар.песни – Стражица, Дропла и Сенокос 

- 4 детски музикални школи – „П.Хилендарски” и „В.Левски”/ 2/ в Балчик и Оброчище . 

- 10 школи и групи за нар. танци – „В.Левски” – Балчик – 6  ,Оброчище, Стражица, 

Гурково и Сенокос. 

- 4 групи за стари градски песни – Гурково, Дропла, Сенокос и Кранево 

- 2 групи за автентичен фолклор – Соколово и Змеево 

- 1 група за църковно пеене – Оброчище  

- 1 групи за популярни песни и естрадно пеене, балетна и хорова школи – 

„П.Хилендарски” в Балчик 

- 1 литературен клуб – „П.Хилендалски” – Балчик 

- 1 клуб рисуване - „П.Хилендалски” – Балчик 

- 1 клуб лечебна гимнастика – Оброчище 

- 1 група за народни обичаи – Соколово 

- 1 зумба клуб – Оброчище 

- 1 клуб народни танци – Соколово 

- 1 коледарска група – Кранево 

- 1 състав забавни танци – „П.Хилендарски” – Балчик  
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-  

Създаденият общински читалищен съюз спомага за обмяна на опит между читалищните 

работници. 

 

 

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ГГ ЕЕ НН ..   ТТ ОО ШШ ЕЕ ВВ ОО   44  

 

1. Кратка справка, представяне на общината и читалищата в нея. 

 
Общината има обща територия 986кв.км., от които 853729дка са обработваеми площи. 

Населението наброява 15097 жители в 41 населени места. Общинският център - гр. Генерал Тошево има 

6928 жители. Структуроопределящ отрасъл на общинската икономика се явява селското стопанство, с 

основна насоченост – производство на зърнено – житни култури. 

В двадесет и три населени места на общината има регистрирани двадесет и четиринародни 

читалища – две  в общинския център и двадесет и две в прилежащите села. Читалищата в с.Присад и 

с.Росен са новосъздадени през 2014 г. Особенно в селата те се явяват единствените организации, 

изпълняващи държавни културно – просветни функции. 

Годишната държавна субсидия за читалищна дейност съгласно ЗНЧ се превежда на община 

Генерал Тошево и тя се използва за фонд работна заплата, дейност и издръжка.Субсидираните бройки са 

43, като 19,5 от тях са в двете читалища в общинския център, а останалите 23,5 – по селските читалища. 

От тях с висше образование са 14,5,  със средно – 27 и 1,5 с основно.  Макар и на половин бройка има 

назначени читалищни секретари в Зограф, Калина, и Сноп. Читалищата са в собствени сгради, които се 

стопанисват правилно, на места съвместно с кметствата. Сградният фонд е в сравнително добро 

състояние, но като се има предвид, че е строен през 60 – 70 – те години на миналия век, се изискват 

постоянни ремонти. Това става единствено възможно с намесата на общината, която е отделила от 

собствените си средства само през 2014 г.  за неотложни ремонтни работи / в 6 читалища/ и дейност 146 

635 лв. Положителното е, че усилията са насочени не само към външни ремонти, а вече и към залите и 

библиотеките на читалищата. Отделно общинският съвет е предоставил на НЧ”Светлина” – Г.Тошево 

безлихвен заем в размер на 150 000 лв. за реализиране на два проекта - проект информационен и 

културен център на човешката общност” - по Мярка  321 на ПРСР и проект ”Културни събития и 

културна инфраструктура в община Ген.Тошево” - по Мярка 321 на ПРСР.  През годината читалището е 

участвало и в ОПРЧР „Подкрепа за заетос”, а е приключило два проекта - проект на Община Ген.Тошево 

„Общи корени – международен фестивал на фолклорните танци” по програмата за ТГС Румъния – 

България 2007-2013 г. и проект ”Диалог на културите”-НЧ”Светлина 1941” като водещ партньор по  

програмата за ТГС Румъния – България 2007-2013“  MIS-ETS Code: 568 

 Като начин за набавяне на допълнителни средства читалищата използват правото си по ЗНЧ за 

оземляване и арендуване на 50 дка земя от общинският поземлен фонд. На които не са реално оземлени, 

общината изплаща полагащата им се рента, според взето решение на Общинския съвет. 

 Техническата обезпеченост на читалищата е на добро ниво. С компютри и интернет разполагат  

всички читалища, с изключение на Балканци и Василево – само с компютри и новоучредените. Като 

основно средство за комуникация помежду си се явяват ежемесечните срещи, организирани от отдел 

“Култура” на общината. 

Основната дейност на читалищата е библиотечната и културно – просветната. Библиотеки няма 

единствено в село Зограф. На останалите места в селата те се обслужват от секретарите. Като цяло 

библиотечните фондове са големи и добре съхранявани, но доста остарели.Обновяват се от дарения и 

новозакупени книги чрез отдел “Култура” на общината.Никъде няма въведена автоматизация на 

библиотечната дейност. По програма „Глобални библиотеки” работят читалищата в Г.Тошево, 

Пчеларово, Красен/етап 2009г./, Кардам /етап 2010г./ и Спасово/етап 2011г./. 

Културната дейност се изразява основно в издирване и опазване на автентичния фолклор и 

обичаи, чрез изградени певчески и танцови групи, както детски, така и за възрастни.Читалището в 

Дъбовик придоби опит и като партньор в трансгранични проекти с Хоровата асоциация „Йон Пелеарка” 

– Констнца, Р.Румъния. Във всички читалища има разкрити постоянни форми на работа, изразяващи се в 
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открити школи по изкуства, езикови школи, театрални състави, танцови състави, певчески групи и 

клубове по интереси. 

- 1 школа по изкуствата – Г. Тошево 

- 1 езикова школа – Г. Тошево 

- 1 театрален състав – Чернооково. 

- 13 групи за автентичен фолклор – Малина, Кардам, Росица, Дъбовик,Чернооково, 

Красен, Преселенци, Житен, Люляково, Пчеларово, Василево, Зограф и Сноп. 

- 4 танцови състава –Г. Тошево, Кардам, Чернооково, Петлешково . 

- 6 певчески групи – Г. Тошево, Изворово, Спасово, Рогозина, Пастир, Малина. 

- 4 групи стари градски песни – Г. Тошево, Красен, Спасово, Чернооково. 

- 13 клуба на жената – Сноп, Балканци, Зограф, Йовково, Изворово, Рогозина, Пастир, 

Преселенци, Люляково, Житен, Калина, Василево, Пчеларово. 

- 6 клуба „Млад приятел на книгата” – Г.Тошево, Йовково, Преселенци, Житен, 

Люляково, Пчеларово. 

- 1 клуб ”Любознайко – Всезнайко” – Г.Тошево 

- 1 клуб „Фентъзи” – Г.Тошево 

- 1 състав модерен балет – Г.Тошево 

- 6 клуба на пенсионера – Пастир, Житен, Василево, Изворово, Калина, Дъбовик. 

- 9 коледарски групи – Кардам, Росица, Изворово, Чернооково, Рогозина, Пастир, 

Преселенци, Дъбовик, Малина, Пчеларово, Красен. 

- 4 лазарски групи - Кардам, Росица, Красен, Люляково. 

- 4 кръжока по плетиво – Спасово, Рогозина, Пчеларово, Красен. 

- 3 детска вокална група – Пастир, Преселенци, Малина. 

- 1 кръжок худ. Слово – Красен 

- 1 вокална група „Бяла лястовица” – Г.Тошево. 

- 1 детска група за естрадни песни „Жаборани” – Г.Тошево. 

- 1 клуб зумба – Г.Тошево 

- 1 клуб йога – Г.Тошево 

- 1 кръжок приложни изкуства - Петлешково 

 

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   КК АА ВВ АА РР НН АА 55  

 

1. Кратка справка /представяне на общината и читалищата в нея/ 

 

       Общината има обща територия 480,6 кв.км. Населението наброява 15358 жители в 20 населени 

места. Общинският център – гр.Каварна има 11549 жители. Структуроопределящ отрасъл на общинската 

икономика се явява селското стопанство, с основна насоченост – производство на зърнено – житни 

култури и туризма. 

 В тринадесет населени места на общината има регистрирани тринадесет народни читалища – 

едно в общинският център и дванадесет в прилежащите села. Особенно в селата те се явяват 

единствените организации, изпълняващи държавни културно – просветни функции. 

 Годишната държавна субсидия за читалищна дейност съгласно ЗНЧ се превежда на община 

Каварна и тя се използва за фонд работна заплата, издръжка и дейност. Субсидираните бройки са 23, 

като 15 от тях са в читалището в общинския център, а останалите 8 – по селските читалища. Към 

читалищата в селата Могилище,  Селце, Г.С.Раковски, Нейково и Божурец няма разкрити субсидирани 

бройки и това е една от причините да е затруднена дейността им.От назначените на трудови договори 

читалищни секретари, изпълняващи и функциите на библиотекари по селата, един е с полувисше 

образование, а останалите са  със средно образование и голям опит, а в Каварна – седем с висше и осем 

със средно. 

Само читалищата  в селата Белгун, Видно, Челопечене, Вранино, Могилище и Българево имат 

собствени сгради, които се стопанисват правилно, а останалите се помещават в кметствата, 

пенсионерски клубове или други общински сгради. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но 

като се има предвид, че е строен през 60 – 70 те години на миналия век, се изискват постоянни 
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ремонти.Това става единствено възможно с намесата на общината. През изминалата 2014г година от 

общинският бюджет са отделени за неотложни ремонтни работи /Вранино и Видно/ и дейност 80900лв. 

Независимо от това средствата не достигат и затова проблема с частичните ремонти стои открит. 

 Като начин за набавяне на допълнителни средства читалищата използват правото си по ЗНЧ за 

оземляване и арендуване на 50 дка земя от общинският поземлен фонд, но този въпрос  е решен за една 

трета от всички читалища. 

 Техническата обезпеченост на читалищата е на добро ниво. С компютри и интернет не разполагат 

единствено читалищата в Нейково и Раковски, а без интернет са Божурец и Могилище.Това обуславя за 

тях труден достъп до навременна информация и ограничава възможностите за комуникация и 

кандидатстване с проекти по различни подходящи програми и грантови схеми.  

Основната дейност на читалищата е библиотечната и културно – просветната. Библиотеки няма 

само Раковски и Божурец.Те се обслужват от секретарите. Като цяло библиотечните фондове са големи 

и добре съхранявани, но доста остарели.Обновяват се от дарения , новозакупени книги чрез отдел 

“Култура” на общината. Никъде по селата няма въведена автоматизация на библиотечната дейност, с 

изключение на читалище “Съгласие” – гр.Каварна, където се използва Е-lib 3,2/ Windows- Електронен 

каталог на Софтлит – София. Читалището в Каварна е защитило проект към МИГ”Шабла-Каварна-

Балчик” на стойност 38095лв. По програма „Глобални библиотеки работят три читалища – Каварна и 

Българево/етап 2009г./ и Белгун/етап 2010г./. И през 2014 г. в селата Нейково, Божурец и Г.С.Раковски 

няма постоянно действащи самодейни колективи.  
 Културната дейност се изразява основно в издирване и опазване на автентичния фолклор и 

обичаи, чрез изградени певчески и танцови групи, както детски, така и за възрастни, а именно: 

- 3 театрални състава – Каварна – 2, Българево 

- 1 детска музикална школа / групи по пиано и народно пеене/ - Каварна 

- 2 фолклорен ансамбъл  - детски и възрастни  – Каварна 

- 1 групи стари градски песни – Челопечене  

- 2 хора  – детски и дамски –  Каварна 

- 9 групи за автентичен фолклор – Септемврийци, Челопечене,Камен бряг, Селце, 

Българево, Белгун, Вранино, Видно, Могилище 

- 1 група модерен балет – Каварна 

- 1 рок състав – Каварна 

- 2 клуба „Тихи игри” – Камен бряг, Селце 

- 1 вокална група – Каварна 

- 1 вокална академия – Каварна  

 

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   КК РР УУ ШШ АА РР ИИ   66  

1. Кратка справка, представяне на общината и читалищата в нея. 

 

Общината има обща територия 417458дка., от които обработваемите площи са 276450дка. 

Населението наброява 4547 жители в 19 населени места. Общинският център – с.Крушари има 1609 

жители. Структуроопределящ отрасъл на общинската икономика се явява селското стопанство, с 

основна насоченост – производство на зърнено – житни култури и животновъдството. 

 В седем населени места на общината има регистрирани седем народни читалища – едно в 

общинският център и шест в прилежащите села. Особенно в селата те се явяват единствените 

организации, изпълняващи държавни културно – просветни функции. 

 Годишната държавна субсидия за читалищна дейност съгласно ЗНЧ се превежда на община 

Крушари и тя се използва за фонд работна заплата, дейност и издръжка.Субсидираните бройки са 14, 

като 8,3 от тях са в читалището в общинския център, а останалите 5.7 – по селските читалища. 

Назначените на трудови договори читалищни секретари, изпълняващи и функциите на библиотекари, са 

със средно образование и голям опит. Читалищата са в собствени сгради, които се стопанисват 

правилно, на места съвместно с кметствата. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но като се 

има предвид, че е строен през 60 – 70 – те години на миналия век, се изискват постоянни ремонти.Това 

става единствено възможно с намесата на общината. Независимо от това средствата не достигат и затова 

проблема с частичните ремонти стои открит за селата. И тази година от общинския бюджет не са 
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заделяни средства за читалищата. Като начин за набавяне на допълнителни средства читалищата 

използват правото си по ЗНЧ за оземляване и арендуване на 50 дка земя от общинският поземлен фонд, 

както и наеми отдвижимо и недвижимо имущество. 

 Техническата обезпеченост на читалищата е на сравнително добро ниво. С компютър и интернет   

разполагат читалищата в общинския център, Дяково, Лозенец, Коритен, Александрия и Телериг. С 

такива не разполага Бакалово. Това обуславя по – лесен достъп до навременна информация и дава 

възможности за комуникация и кандидатстване с проекти по различни подходящи програми и грантови 

схеми. По програма „Глобални библиотеки” работят Крушари/ етап 2009 г./ и Телериг/ етап 2011/, като 

са разкрили съответно пет и три работни места. Като основно средство за комуникация помежду си се 

явяват ежемесечните срещи, организирани от отдел “Култура” на общината. 

 Основната дейност на читалищата е библиотечната и културно – просветната. Те се обслужват от 

секретарите. Като цяло библиотечните фондове са големи и добре съхранявани, но доста остарели. 

Обновяват се от дарения и новозакупени книги чрез отдел “Култура” на общината. Никъде няма 

въведена автоматизация на библиотечната дейност. 

 Културната дейност се изразява основно в издирване и опазване на автентичния фолклор и 

обичаи, чрез изградени певчески и танцови групи, както детски, така и за възрастни. Единствено в 

Ефрейтор Бакалово няма постоянно действащи самодейни формации – само коледарска група като една 

от причините е, че има едва по 0,2 щатни бройки. Финансирането на читалищата  се осигурява чрез 

субсидии от държавния бюджет, дарения и проекти. През 2014 г. община Крушари е реализирала най-

големия си инфраструктурен проект, свързан с подобряване на материално-техническата база на три 

читалища, а именно „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в читалищата в с.Крушари, 

Телериг и ЕФР.Бакалово”, като общата стойност на ремонтните дейности на трите читалища е над 

1 300 000лв. Проектът е финансиран по Оперативна програма развитие на селските райони. 

  

- 1 младежки фолклорен ансамбъл – Крушари  

- 5 фолклорни групи – Александрия – 2, Полк. Дяково, Телериг – 2, Лозенец 

- 2 групи за автентичен фолклор – Крушари, Коритен 

- 1 група за традиции и обичаи – Телериг 

- 1 група за стари градски песни –Крушари, Коритен 

- 1 група за автентични танци – Крушари 

- 1 коледарска група – Полк. Дяково 

- 1 детски танцови състава – Крушари  

- 1 група народно пеене – Крушари 

- 1 клуб „шев и кройка” – Лозенец 

- 1 школа изобразително изкуство - Лозенец 

 

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ТТ ЕЕ РР ВВ ЕЕ ЛЛ   77  
1. Кратка справка, представяне на общината и читалищата в нея. 

 

       Общината има обща територия 579570дка. Населението наброява 16178 жители в 26 населени места. 

Общинският център - гр. Тервел има 6062 жители. Структуроопределящ отрасъл на общинската 

икономика се явява селското стопанство, с основна насоченост – производство на зърнено – житни 

култури. 

 В тринадесет населени места на общината има регистрирани  народни читалища – едно в 

общинският център и дванадесет в прилежащите села. Особенно в селата те се явяват единствените 

организации, изпълняващи държавни културно – просветни функции. 

 Годишната държавна субсидия за читалищна дейност съгласно ЗНЧ се превежда на община 

Тервел и тя се използва за фонд работна заплата, дейност и издръжка. Субсидираните бройки са 29, като 

11,5 от тях са в читалището в общинския център, а останалите – по селските читалища. Назначените на 

трудови договори читалищни секретари, изпълняващи и функциите на библиотекари, са със средно 

образование и голям опит.Със висше образование са пет човека – 4 в Тервел и 1 в Орляк. 

 Читалищата са в собствени сгради, които се стопанисват правилно, на места съвместно с 

кметствата, с изключение на селата Божан и Зърнево, които разполагат с по една стая съответно в 

                                                 
1 Анализът се прави за всяка една община поостелно 
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училището и кметството. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но като се има предвид, че е 

строен през 60 – 70 – те години на миналия век, се изискват постоянни ремонти.Това става единствено 

възможно с намесата на общината, както за 2014 г. общината  е заделила от собствените си средства за 

ремонт на читалищата в Тервел, Коларци и Жегларци. Като начин за набавяне на допълнителни средства 

не всички читалищата използват правото си по ЗНЧ за оземляване и арендуване на 50дка земя от 

общинският поземлен фонд. 

 Техническата обезпеченост на читалищата е на ниско ниво.С компютри и интернет разполагат 

читалищата в общинския център, Орляк, Жегларци, Зърнево, Нова камена, Коларци, Кладенци, 

Каблешково и Божан. Това обуславя трудния достъп до навременна информация и ограничава 

възможностите за комуникация и кандидатстване с проекти по различни подходящи програми и 

грантови схеми.Като основно средство за комуникация помежду си се явяват ежемесечните срещи, 

организирани от отдел “Култура” на общината. 

 Основната дейност на читалищата е библиотечната и културно – просветната.В селата те се 

обслужват от секретарите.Като цяло библиотечните фондове са големи и добре съхранявани, но доста 

остарели.Обновяват се от дарения и новозакупени книги чрез отдел “Култура” на общината.Поради 

техническа необезпеченост никъде по селата няма въведена автоматизация на библиотечната 

дейност.Единствено в НЧ”Димитър Дончев – Доктора” – гр.Тервел е инсталиран библиотечен програмен 

продукт WINISIS от НАЦИД. По програма „Глобални библиотеки” работи само читалището в 

Тервел/етап 2011г./. 

 Културната дейност се изразява основно в издирване и опазване на автентичния фолклор и 

обичаи, чрез изградени певчески и танцови групи, както детски, така и за възрастни.Единствено в Орляк 

няма изградени постоянно действащи самодейни колективи.  
Имайки предвид анализа за дейността на читалищата в община Тервел, може да се каже, че 

формите им на дейност са от изключително значение и влияние върху развитието на местната общност. 

Те са добър партньор на различни обществени институции на територията на общината за съвместно 

реализиране на проекти с културна, образователна и социална значимост. 

- 2 детски танцови състава – Тервел, Жегларци 

- 1 детска школа народно пеене и китара – Тервел 

- 1 ателие по приложни изкуства – Тервел 

- 3 танцово певчески групи за изворен фолклор – Тервел, Кладенци, Зърнево 

- 1 школа за народни танци – Тервел 

- 1 група за модерни танци – Поп Груево 

- 8 женски фолклорни групи – Жегларци, Коларци, Каблешково, Нова Камена, Кочмар, 

ЗърневоЧестименско, Божан 

- 6 коледарски групи – Тервел, Безмер, Каблешково, Кочмар, Нова Камена, Зърнево.  

- 4 лазарски групи –  Каблешково, Нова Камена, Зърнево, Безмер 

- 1 клуб на жената – Безмер 

- 1 клуб приложни изкуства – Кочмар 

- 2 детска певческа група – Каблешково, Зърнево 

- 1 група за ромски танци – Безмер  

- 1 кръжок изобразително изкуство – Безмер  

- 1 група худ. слово – Поп Груево 

- 1 група турски танци – Поп Груево 

- 1 клуб „Приятел на книгата” – Безмер 

- 1 клуб народни танци – Тервел 

- 1 битов оркестър – Тервел 

- 1 мъжка певческа група - Тервел 

 

 

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ШШ АА ББ ЛЛ АА   88  

1. Кратка справка, представяне на общината и читалищата в нея. 

 

                                                 
1 Анализът се прави за всяка една община поостелно 
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       Общината има обща територия 325кв.км. Населението наброява 5069 жители в 16 населени места. 

Общинският център – гр. Шабла има 3401 жители. Структуроопределящ отрасъл на общинската 

икономика се явява селското стопанство, с основна насоченост – зеленчукопроизводството. 

 В осем населени места на общината има регистрирани девет народни читалища – едно в 

общинският център и осем в прилежащите села. Новоучредено през 2014 г. е читалището в Горичане. 

Особенно в селата те се явяват единствените организации, изпълняващи държавни културно – просветни 

функции. 

 Годишната държавна субсидия за читалищна дейност съгласно ЗНЧ се превежда на община 

Шабла и тя се използва за фонд работна заплата, дейност и издръжка. Назначените на трудови договори 

читалищни секретари, изпълняващи и функциите на библиотекари по селата, са  със средно образование 

и голям опит. От всички щатни бройки с висше и полувисше са три, а останалите - със средно. 

Всички читалища имат читалищни земи, с приходите от които те подпомагат дейността си. 

Предстои завършване на процедурата по предоставяне на читалищна земя за с. Горичане. Читалищата в 

Шабла, Дуранкулак, Крапец, Ваклино и Езерец имат свои сгради, които са в сравнително добро 

състояние. Останалите ползват сградния фонд на кметствата. Условията навсякъде позволяват нормална 

работа на читалищните работници, самодейците и обслужването на гражданите.  

Читалищата в Шабла, Дуранкулак, Крапец и Ваклино имат значим библиотечен фонд, като в 

Шабла той е разделен в отдел за деца и отдел за възрастни. В останалите читалища фонда или надвишава 

или през тази година ще надвиши 3 хиляди единици.  

Добро информационно обслужване на гражданите предлага само читалището в Дуранкулак, след 

реализацията на проекта „Глобални библиотеки”. В останалите читалища има нужда от набавяне на 

достатъчна и съвременна техника и подобряване на достъпа до интернет мрежата. 

 Читалищата са в собствени сгради, които се стопанисват правилно, на места съвместно с 

кметствата. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но като се има предвид, че е строен през 

60 – 70 – те години на миналия век, се изискват постоянни ремонти. Това става единствено възможно с 

намесата на общината. За 2014 г. общината е осигурила допълнително субсидиране за читалищата в 

Шабла, Дуранкулак и Езерец в размер на 13 821 лв. По проект към Министерство на културата е 

ремонтирано читалището в Дуранкулак, а в Шабла – по ОПРСР, като общината му е осигурила 

безлихвен заем от 314 700 лв. Частичен вътрешен ремонт е извършен и в Горун. Като начин за набавяне 

на допълнителни средства читалищата използват правото си по ЗНЧ за оземляване и арендуване на 

50дка земя от общинският поземлен фонд, както и наеми от движимо и недвижимо имущество. 

 Техническата обезпеченост на читалищата е на добро ниво. С компютри, и интернет   разполагат 

всички читалища без Горичане. От началото на 2014 г. след реализацията на проект на стойност над 48 

хил.лв. в обновена сграда се помещава читалището в с. Езерец. 

Основната дейност на читалищата е библиотечната и културно – просветната.Те се обслужват от 

секретарите. Като цяло библиотечните фондове са големи и добре съхранявани, но доста 

остарели.Обновяват се от дарения и новозакупени книги чрез отдел “Култура” на общината. Никъде 

няма въведена автоматизация на библиотечната дейност. По програма „Глобални библиотеки работи 

само читалището в Дуранкулак/етап 2009г./ с изграден инфоцентър с четири работни места. Читалището 

в с.Дуранкулак взе участие в етап 2014г. на Националната програма „Живи човешки съкровища”.  

 Културната дейност се изразява основно в издирване и опазване на автентичния фолклор и 

обичаи, чрез изградени певчески и танцови групи, както детски, така и за възрастни. Единствено в село 

Тюленово няма постоянно действащи самодейни формации, независимо,че имат 1 щатна бройки.  

- 2 театрален състав – Шабла, Крапец 

- 1 музикална школа– Шабла 

- 5 танцови състава – Шабла/2 – деца и младежи/, Дуранкулак/2 – деца и възрастни/, 

Крапец/ 2 – деца и възрастни/ 

- 1 школа за спортни танци – Шабла 

- 1 школа изобразително изкуство и дърворезба – Шабла 

- 1 школа народно пеене – Шабла  

- 5 групи за автентичен фолклор – Шабла, Дуранкулак, Ваклино, Горун, Граничар 

- 1 група за популярни песни – Шабла 

- 3 група за стари градски песни – Дуранкулак, Граничар, Горун 

- 1 група народни танци – Крапец  

- 1 група народни песни – Крапец  

- 1 коледарска група - Езерец 
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- 1 кръжок семейство и бит – Дуранкулак 

- 1 кръжок по фолклор – Шабла  

- 1 кръжок приложни изкуства – Крапец 

- 1 клуб „Млад орнитолог” – Шабла 

- 1 клуб „Млад рибар” – Шабла 

- 1 клуб „Тенис на маса” – Ваклино 

- 1 клуб нар.хора и танци – Шабла 

- 1 клуб каланетика – Крапец 

 
ОБОБЩЕН ДОКЛАД НА  ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

В сто и дванадесет населени места на областта има функциониращи 117 народни читалища, от 

които 11  са в градовете и 106 в прилежащите села.  

През 2014 г. новоучредените читалища са: 

в  общинина Ген.Тошево – с. Присад и с. Росен;  

в община Шабла – с. Горичане.  

Особенно в селата, читалищата се явяват единствените организации, изпълняващи държавни 

културно – просветни функции. 

По-голямата част от тях се помещават в собствени сгради, които се стопанисват правилно, на 

места съвместно с кметствата. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но като се има предвид, 

че е строен през 60 – 70 – те години на миналия век, се изискват постоянни ремонти. Това става 

единствено възможно с намесата на общините и чрез общините по европейските оперативни програми. 

Всички общини от областта ежегодно отделят според възможностите си такива средства с изключение 

на община Крушари. Независимо от това средствата не достигат и затова проблема с частичните 

ремонти стои открит за някои села. 

 Единствено в пет читалища в община Каварна няма разкрит щат, както и в – , НЧ”Мевляна – 

2012” – Добрич, в община Добричка – Миладиновци и Полк.Иваново и новоучредените през 2014г.  В 

останалите читалища назначените читалищни секретари  са със средно, висше и полувисше образование 

и богат опит. 

 Техническата обезпеченост/компютри и интернет/ на читалищата става все по-добра. В момента с 

такива разполагат 94 читалища или над 80%. За това спомага и работата им по програма    ” Глобални 

библиотеки” . 

 Културният продукт, предлаган от читалищните колективи е разнообразен и задоволява 

духовните потребности на местната общност. Той е съобразен с местните обичаи и традиции, с тяхното 

опазване и развитие.И през 2014г. редица колективи от читалища участваха в трансгранични прояви в 

Румъния, Украйна, Молдова и Бесарабия. 

 През годината се проведе етап от Националната система „Живи човешки съкровища”, в който 

участваха читалищата НЧ”Й.Йовков – 1870” – Добрич , НЧ”Дружба – 1898” – Дуранкулак и 

НЧ”Просвета – 1900” – Соколово, като  проекта „Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще” 

на НЧ”Й.Йовков – 1870” бе вписан в Националната представителна листа на нематериалното културно 

наследство „Живи човешки съкровища – България” в сфера  „Традиционно пеене и свирене”. 

 Единици са читалищата без библиотеки. Библиотечните фондове се обновяват основно дарения и 

собствени средства, но не в необходимия обем. В читалищата функционират следните форми: 

 -  9 театрални състава и групи 

 -  10 детски музикални школи 

 -  3 езикови школи 

 -  41 фолклорни танцови състава и групи 

 -  104 певчески състава и групи за изворен и обработен фолклор 

 -  26 коледарски групи 

 -  12 лазарски групи 

 -  12 хорови формации 

 -  15 групи за стари градски песни 

 -  12 формации за модерни танци и балет   

 -  18 клуба на жената 

 -  12 литературни клуба 
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 -  10 групи за популярни песни 

 -  9 школи и клубове за изобразително и приложно изкуство 

 -  7 групи за народни обичаи 

 -  6 клуба на пенсионера 

 -  5 кръжока „Плетиво, шев и кройка” 

 -  2 инструментални състава 

 -  11 други форми 

  

Все още има какво да се желае за превръщането на читалищата и в информационни центрове за 

местното население. 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА  

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

       Богато културно-историческо наследство 

      Сграден фонд 

      Голям библиотечен фонд 

      Развита  художествена самодейност 

 Наличието на субсидии и допълнително   

финансиране от МК 

 Юридическа самостоятелност  

 Читалищата присъстват осезателно в разделите 

“Култура” на дългосрочните областна и 

общински стратегии за развитие 

 Подкрепа от повечето общини чрез 

допълнително субсидиране и финансиране на 

културни прояви 

 Активна работа на самодейните колективи, 

участие на местни, регионални и национални 

фестивали  

 Липса на конкуренция с други културни 

институции в малките населени места 

 Ангажираност на повечето общини с обучението 

и повишаване на квалификацията на 

читалищните кадри 

 Организираните по общини фолклорни  събори и 

фестивали дават сцена на всички читалищни 

състави 

 Читалищата са в основата на културните 

календари на общините  

 Достъп до информация чрез интернет за 

възможности за външно финансиране  

 

 Необходимост от ремонт на залите н 

читалищата по селата, оборудвнето им с 

технически средства 

 Недостатъчен капацитет на читалищните 

кадри за разработка и управление на 

проекти  

 Липса на конкуренция с други културни 

институции в малките населени места 

 Физически и морално остаряла литература 

 Слабо развито партньорство с местния 

бизнес – за предоставяне н услуги и 

спонсорство 

 

 

 

 

 

 

Препоръки: 

 

 

- да се потърси въможност за дооборудване на читалищата в селата с комуникационни 

средства – компютри, сценична техника и мултимедия и осигуряване на интернет 

връзка, като преди това се обучат читалищните кадри за работа с тях; 
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- читалищата да разнообразят дейността си – основно самодейни състави, и постепенно се 

превърнат в информационни центрове за местната общност; 

- да се подобри съвместната работа с учебните заведения в селата за привличане на децата 

и осмисляне на свободното им време; 

- да се продължи организирането на обучителни семинари за повишаване квалификацията 

на читалищните кадри – като библиотечни работници и за разработка и управление на 

проекти, съвместно с РЕКИЦ “Читалища” – Добрич, регионална библиотека и други 

обучителни организации; 

- общините да използват възможностите, предлагани от Оперативната програма за 

развитие на селските райони за решаване на проблемите на сградния фонд; 

- предвид големите възможности, които предоставя програмата за трансгранично 

сътрудничество България – Румъния, общините да продължат  да включват читалищата 

като партньори при реализация на проекти за културен обмен; 

- да продължи добрата съвместна работа между Областна администрация Добрич и 

РЕКИЦ “Читалища” – Добрич при организиране на обучения на читалищни дейци, 

регионални областни срещи на читалищата, презентиране на положителни читалищни 

практики и решаване на читалищни проблеми; 

- общинските ръководства да въведат като основен принципа на проектното субсидиране 

на дейността на читалищата. 

 
 

 

 


