
 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 

за развитие на читалищната дейност в Община Струмяни за 2013г. 
/Приета с Решение № 194 от Протокол  №20/28.02.2013г./ 

 
І. Въведение: 
На територията на Община Струмяни развиват дейността си 3 читалища, които се 
стремят да задоволяват потребностите на жителите на общината, свързани с развитие и 
запазване на обичаите и традициите на българския народ. Част от богатия културен 
живот са: ансамбъл „Струма” от Читалище „Будител” село Струмяни, ансамбъл 
„Малешевци” от Читалище „Братя Миладинови” село Микрево, женски народен хор 
“Мрамор” от читалище „Климент Охридски” село Илинденци, детски танцови състави 
от читалище „Будител” и Читалище „Братя Миладинови”. Многобройни и значими са 
проявите през годината на самодейците от общината.      
Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: членски внос, 
културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджети, наем от 
движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи съгласно чл.21 
от ЗНЧ. Държавната субсидия се разпределя от общинска комисия съгласно чл.23 ал.1 
от ЗНЧ и се използва предимно за ФРЗ за читалищните секретари, библиотекари, 
корепетитори, ръководители на певческите и танцови групи  
Всичко това налага изготвянето на Годишна програма за дейността на читалищата на 
територията на община Струмяни. 
 
ІІ.Основни цели: 
1.Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 
Община Струмяни. 
2.Съхранение и опазване на автентичния местен фолклор  - песни и обичай. 
3.Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението. 
4.Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на 
науката, изкуството и културата. 
 
ІІІ. Основни задачи: 
1.Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване и 
поддържане на електронни информационни мрежи. 
2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез създаване 
на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има 
необходимите условия.  
3.Участие на самодейните състави в местни, регионални и национални събори и 
фестивали на народното творчество, както у нас, така и зад граница. 
3.Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, 
чествания и младежки дейности. 
4.Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата или  
библиотечните зали на читалищата. 
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край. 
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението. 
 



ІV. Дейности по програмата: 
 
Месец Януари 
Тържество послучай Бабин ден. – Ч. ”Бр.Миладинови” 
 
Месец Февруари 
1.Участие в Празника на боговете на виното в село Илинденци – Ч. ”Будител” и Ч. ”Кл. 
Охридски” 
  
 
Месец Март 
1.Честване на Баба Марта. Изработване на мартенички, съвместно с клубовете на 
пенсионера и раздаването им на учреждения, потребителите в ДВХПР и ЗЖ с.Раздол. – 
Ч. „Будител”, Ч. „Кл. Охридски” и Ч. ”Бр. Миладинови” 
2.Честване деня на самодееца. – Ч. ”Будител” и Ч.”Кл. Охридски” 
3.Тържествен концерт за 3-ти март.Табло за 3-ти март. – Ч. ”Бр.Миладинови” Ч. 
„Будител”, Ч. „Кл. Охридски” 
4.Изготвяне и раздаване на поздравителни картички за 8-ми март. – Ч. 
”Бр.Миладинови” Ч. „Будител”, Ч. „Кл. Охридски”. 
5. По повод Деня на водата и пролетта – Конкурс и изложба най-красива икебана. – Ч. 
”Бр. Миладинови” 
 
Месец Април 
1. Ден на хумора и сатирата – изложба на писатели, хумористи, четене на вицове и 
анекдоти. – Ч. ”Бр. Миладинови” 
2. Честване Деня на община Струмяни. – Ч. ”Будител”, Ч.”Климент Охридски” 
3. Ден на детската книга – четене на детски книги, изготвяне на рисунки с любими 
приказни герои. Изложби на детски рисунки. – Ч.”Бр.Миладинови”, Ч.”Кл.Охридски” 
4.Великденска изложба – Ч.”Бр.Миладинови”, Ч.”Кл.Охридски” 
5.Ден на солидарността между поколенията – среща-разговор „Какво можем да научим 
от по-възрастните” – Ч.”Бр.Миладинови” 
 
Месец Май 
1.Изготвяне на проекти към Министерство на културата, обогатяване на библиотечния 
фонд, чрез кандидатстване по проекти, както и чрез осигуряване на дарения от 
физически лица и институции. – Ч.”Будител”, Ч.”Бр.Миладинови”,Ч.”Кл.Охридски” 
2.Честване храмовия празник на селото – 21-май „Св. Св. Константин и Елена” – 
Ч.”Будител” 
3.Честване Деня на славянската писменост и култура – 24 май. Поздравителен концерт. 
– Ч. “Бр. Миладинови”, Ч. “Будител” и Ч. “Кл. Охридски” 
4.Посещение на децата от ОДЗ ”Патиланци” – предучилищна възраст, с цел 
запознаване правилата и дейността на библиотеката. – Ч.”Будител” 
Ч.”Бр.Миладинови”,Ч.”Кл.Охридски” 
 
 
Месец Юни 
1.Ден на детето – увеселителен празник, изложба на детски рисунки на различна 
тематика – Ч.”Бр. Миладинови”, Ч.”Будител”, Ч. „Кл.Охридски” 
2.Ден на Ботев – изготвяне на табло и викторина. – Ч.”Бр. Миладинови” 



  
Месец Юли и Месец Август 
1.Сформиране на детски клуб „Ваканция” – насърчаване и изявяване талантите на 
децата. – Ч.”Бр. Миладинови” 
2.Отбелязване на 111 год. от избухването на Илинденско-Преображенското въстание 
 
Месец Септември 
1.Европейски ден на наследството – изложба на плетени, бродирани и тъкани изделия- 
Ч. ”Бр. Миладинови” 
2.Провеждане на беседа по повод Деня на Съединението и Независимостта на 
България. – Ч.”Бр. Миладинови” 
 
Месец Октомври 
1.Международен ден на възрастните хора – поздравителен концерт. – Ч. „Бр. 
Миладинови” 
2.Участие в IХ Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува” 
Микрево 2012 – Ч.”Бр. Миладинови”, Ч.”Будител”, Ч. „Кл. Охридски” 
 
Месец Ноември 
1.Честване Деня на народните будители- кътове-витрини, викторина – Ч.”Кл. 
Охридски”, Ч. „Будител”, Ч.”Бр. Миладинови” 
 
Месец Декември 
1.Честване на Коледа и Нова година – коледен концерт. – Ч. ”Будител”, Ч.”Бр. 
Миладинови”, Ч. „Кл.Охридски” 
2.Осигуряване на абонамент за ежедневник – Ч. „Будител”, Ч. „Кл.Охридски” 
 
Срок постоянен: 
1.Участие в местни, национални и международни тържества и фестивали на танцовите 
групи – Ч. ”Бр.Миладинови”  Ч. „Будител” Ч. ”Кл. Охридски” 
2.Участие в местни, национални и международни тържества и фестивали на певческите 
групи – Ч. ”Бр. Миладинови”, Ч. ”Будител” и Ч. ”Кл. Охридски” 
3.Участие в семинари – Ч. „Бр.Миладинови” Ч. ”Будител” и Ч. ”Кл. Охридски” 
4.Поддръжка на i- клуба в добро състояние и персонално и групово обучение в 
компютърна грамотност за начинаещи – Ч. „Будител”, Ч.”Кл.Охридски” Ч. 
„Бр.Миладинови” 
5.Разработване на проекти към други донорски програми – Ч.”Будител”, 
Ч.”Кл.Охридски”, Ч. „Бр.Миладинови” 
 
Цялостната културна картина е описана в културния календар на Община Струмяни за 
2013г., съгласувана с областна администрация Благоевград и Министерство на 
културата. 
 
 
 
Илия Хаджиев  
Председател на ОбС 


