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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
30.03.2018 г. 

                                                            СЛИВЕН 
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” 

ЗА 2013 – 2017  ГОДИНА 
 

Уважаеми колеги, членове на Сдружение „Читалища”, 

поканата за днешното отчетно- изборно събрание е публикувана в ДВ бр.6 от 

16.01.2018г. на стр.192. 

Поканите за него са получени на 14.03.2018 г. Всички членове са уведомени.  
 

І. УПРАВЛЕНИЕ 

През периода 2013-2017 година, работата на сдружението се ръководеше от УС, 

който се състои от 5 члена.  

Йорданка Таскова – Председател 

Минко Стефанов – Заместник председател 

Красимира Абраамян – касиер 

Богдана Иванова – Зарзалиева – протоколчик 

Цвета Христова – член 

Проведени са общо 25/двадесет и пет/ заседания. 

На заседанията са разисквани прояви на сдружението: 

- вземане на решения във връзка с плащането на членски внос и 

произтичащите от това права – участие в проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ПРОМЯНА” , участие в жребия за закупуване на литература; 

- изпълнение на проекта; 

- участие в ХХХІІІ конгрес на СНЧ; 

- организиране на концерти и обмен на добри практики; 

- участие в семинари на „Програмата за подкрепа на НПО в България”; 

- преподписване на договор с мобилен оператор и др. 

  

Освен това винаги сме имали  предвид мнението на колеги, изразено на 

редовните ни срещи.  
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ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА   ДЕЙНОСТ 

Уважаеми колеги, радостно е, че през този период към сдружението  се 

присъединиха читалищата НЧ „Просвета – 1946” с. Божевци, НЧ „Даскал 

Димитър Димов – 1908” с. Жельо войвода,  НЧ „Просвета – 1935” с.Глушник, 

НЧ „Звезда – 1928” с. Старо село, НЧ „Пробуда – 1907” с. Биково. В настоящият 

момент в сдружението членуват 36 читалища.  

Мисля, че основната цел на сдружението „единството, обществения авторитет и 

автономията на читалищата, членове на сдружението”  доказваме всеки ден. 

Доказваме още веднъж, че „Съединението прави силата”. Продължаваме да си 

помагаме в ежедневната си работа.   

          Чрез проекта „Възможност за промяна” направихме няколко полезни за 

всички обучения - правна среда на читалищата, финансово управление, 

институционално развитие и организационно управление на читалищата, 

застъпничество и лобизъм, разработване и управление на проекти. За целта бяха 

разпечатани учебни ръководства подготвени от лекторите. На обученията 

присъстваха представители на 35 читалища, Началник отдел „Култура, 

образование и вероизповедания”, старши експерт „Читалища” от Община Сливен, 

представител на РЕКИЦ Сливен. От проведените обучения придобихме нови 

знания и умения за управление на читалищата. Повишиха своята компетентност в 

читалищното дело.  

Изготвено е лого и са създадени интернет страница на сдружението: 

www.sch.sliven.net  и профил във Facebook и YouTube: Сдружение „Читалища” 

Сливен. 

Изготвена е стратегия за развитие на читалищата в Община Сливен, която 

бе приета от всички членове на сдружението и внесена за разглеждане в 

Постоянната комисия по Образование, наука, култура и вероизповедания на 

Община Сливен. Имахме надежда, че тя ще бъде приета и от Общинският съвет 

и ще бъде финансово подкрепена.  

Проведена бе кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни центрове на 

местната общност”, на която бе представена стратегията за развитие на 

читалищата в Община Сливен и интернет-страницата на сдружението. На 

кръглата маса, освен читалищни секретари и председатели, присъстваха и 

кметове на населени места от Община Сливен, общински съветници, служители 

на Отдел Образование, култура и вероизповедания и други НПО.  

Направени са публикации от всички събития по проекта на интернет 

страницата на сдружението и на профила във Facebook. Направени са дипляни и 

сувенири по проекта, които все още подаряваме, когато посещаваме колеги от 

други общини.  
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Посетихме 5 читалища от Община Габрово - 2 градски и 3 селски. 

Споделени бяха добри практики и обменен опит на читалища от двете общини, 

както и на сдружението като цяло. Представена беше интернет страницата на 

Сдружение „Читалища” Сливен. От споделените добри практики на Община 

Габрово най-много допаднаха „Приеми ме на село” и „Селски МОЛ – Олелия”.  

Обмен на добри практики направихме и с общините Карлово и 

Панагюрище. Посетихме читалищата в гр. Карлово, гр. Баня и гр. Панагюрище. 

На срещата в Панагюрище присъстваха колеги от читалища от общината. 

Уверихме се, че колегите в тези общини не напразно афишират подкрепата им. 

Факт е, че получават ежегодно общинска субсидия за обезпечаване на своите 

дейности. Посетихме и исторически забележителности в посочените общини. 

Придобихме по – голямо самочувствие като българи и потомци на славен народ.  

Наши представители участваха в работата на два конгреса на СНЧ, като на 

ХХХIII конгрес пътните разходи бяха поети изцяло от сдружението, въпреки, че 

не всички делегати бяха негови членове. 

През 2017 година Красимира Абраамян и Живка Кондева споделиха своя 

опит от НЧ „Дружба – 1993” с новоназначени колеги от селата Чокоба, 

Самуилово, Ковачите, Гавраилово и НЧ „Единство – 1939” Сливен – извършване 

на организационно – административна работа в читалището, подготвяне на 

финансови отчети, културна дейност/изготвяне на сценарий/ и библиотечна 

дейност. Отзивите от тази среща бяха, че е била много полезна.  

От сдружението беше връчена награда за читалищен деятел за 2016 година 

на Галина Георгиева – секретар на НЧ „Зора – 1860” гр. Сливен, а за 2017 година 

Златка Пеева  - секретар на НЧ „Просвета - 1937” с. Глушник и Йовка Тодорова 

– секретар на НЧ „Христо Ботев – 1897” гр. Сливен. 

Представител на УС винаги присъстваше на празничните концерти на 

читалищата с годишнини и връчваше скромен подарък и поздравителен адрес.  

През тези години продължи финансирането на 5 читалища всяка с по 200 лв.  

за закупуване на литература, или общо са финансирани  25 читалища на обща 

стойност 5000 лв.  Остават за финансиране 6 читалища и настоящият УС предлага 

те да се финансират през тази година. 

 Проведохме среща с Пепа Чиликова – зам. кмет  „Хуманитарни дейности”  

на  Община Сливен, пред която отново представихме стратегията и поставихме 

искане за решаване за наболели читалищни проблеми. Внесохме официално писмо 

до кмета на общината и се надявахме, че ще осъществим среща с него, но … все 

още отговор нямаме.  
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III. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

1. Концерти: 

2013 ГОДИНА  

➢  3 март – Националния празник на България и 135 години от руско – 

турската освободителна война, се проведе на 1 март в залата на НЧ „Хаджи 

Димитър – 1937” с организатор Красимира Абраамян. Участваха  само 

читалища от града, за да не се дават средства за транспорт, а и за зала.  

➢ За  „Димитровден”  – празника на град Сливен. 

➢ Коледен концерт беше проведен в залата на НЧ „Зора – 1860” на 18 

декември, т.к. това е единствената зала която се отоплява през студените 

зимни дни. Организатори бяха – Станка Пъшкова,  Веселина Миланова, 

Маргарита Хисапчиева и Божанка Георгиева, които се справиха чудесно с 

възложената задава.  

2014 ГОДИНА 

➢ Благотворителен концерт за събиране на средства за параклиса "Свети Мина" 

в кв. "Ново село", който беше номиниран в националната кампания "Място в 

сърцето", организиран от Обществен Дарителски Фонд Сливен.   

Коледен концерт НЧ „Хаджи Димитър – 1937”, НЧ „Христо Ботев – 1897”, НЧ 

„Ангел Димитров – 1937”  „измиха срама от челото” като направиха концерт без 

да излязат от името на сдружението, за да не се обидят колегите от останалите 

читалища т. к. сдружението не пое никакви разходи.  

2016 ГОДИНА 

Сдружение „Читалища” отбеляза 160 години читалищно дело в България с 

концерт от читалищата с  годишнини. От сдружението бяха връчени 

поздравителни адреси и скромни подаръци. Бяха посетени и тържествата им по 

населени места.  

Съвместно с областното ръководство на СНЧ бе направен и втори концерт 

под наслов „160 години общонародно читалищно дело” с участието и на 

читалища, членове на сдружението. 

2017 ГОДИНА 

➢ Коледен концерт  на читалища с годишнини през същата година. Нашето  

предложение е и за в бъдеще концертите да се правят по този начин, за да няма 

пренебрегнати и обидени.  

 

2. ЖУРИРАНЕ 

През годините сме излъчвали представител на УС на сдружението или сме  

упълномощавали колега професионалист в своята област в следните конкурси и 

събори: 

➢ „С песните на Йовчо Караиванов” с. Селиминово 2013, 2015, 2017 г. 
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➢ „Фолклорен събор град Кермен” – 2013, 2015, 2017 г. 

➢ „Зимни празници” с. Мечкарево – всяка година 

➢ „На събор край Тунджа” с. Крушаре 2014, а на събора в с. Самуилово 

2016г. не бяхме поканени. 

На всички конкурси и събори сдружението присъждаше свои награди в  

размер на 120 лева. 

3. ДРУГИ ПРОЯВИ 

➢ За  „Димитровден”  – празника на град Сливен, по покана на Общината в 

кулинарната изложба  през 2013 година.   

➢ Забавно състезателно шоу „Нашите умения и знания, предаваме 

нататък“ с участието на млади колеги през 2016 г.   

➢ Среща - разговор с Николай Дойнов – Председател на СНЧ. Обсъждане 

проблеми с читалищата и необходимост от нова правна рамка. 

Представяне на книгата му „160 години общонародно читалищно дело”.  

➢ Партньорство с Европа Директно Сливен - „Изложба на ръчно изработени 

предмети от читалищата” по повод Деня на Европа –  

9 май. На 1.12.2017 г. заключителна среща и представяне на съвместни 

инициативи за 2018 г.  

➢ Среща – разговор с младата сливенска авторка Ники Комедвенска по 

повод деня на библиотекаря.  

➢ Съвместна дейност с Обществен дарителски фонд - „Златен Сливен” – 

кулинарна изложба с ястия от Сливенския край, атрактивни игри и 

любопитни факти за приложните занаяти. Представяне и предоставяне на 

нови книги на Дора Куршумова за читалищните библиотеки.  

➢ Участие на фолклорна певческа група „Читалищни славеи” в 

комуникационна инициатива „10 години в ЕС и Председателство на 

съвета на ЕС 2018г.”  

➢ Участие на фолклорен танцов клуб „Наниз” в  надиграване „Приятели 

чрез танца”. 

   

Уважаеми колеги,   

Отчитаме дейността на УС и на сдружението като цяло и се надяваме, че 

следващия УС ще работи по – усърдно и всеотдайно в полза на всички свои 

членове.  

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!  

 

 

30.03.2018 г.   Йорданка Таскова 

Сливен             Председател на Сдружение „Читалища” Сливен 
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