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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

П Р О Г Р А М А 
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕЗ 2020 ГОД. 

 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
На територията на Община Брезник са регистрирани 12  Народни 

читалища, чрез които се реализира културния и духовен живот. 

Съгласно чл. 26а, от ал.1 до ал. 4 от Закона за народните читалища 
председателите изготвят и внасят предложения за дейността си пред 

Кмета на Община Брезник. Общинската администрация внася 
предложението, като ежегодна Програма за развитие на читалищната 

дейност пред Общински съвет - Брезник. 
Основа в работата на читалищата в Община Брезник е 

утвърждаване  и нарастване ролята и значението им в развитието на 
местните общности, увеличаване на обществената значимост на 

читалищата като фактор за местно културно, образователно и 
информационно развитие. Читалищата имат предимството на 

институция, която е неизменна в облика на страната - и когато се 
представя българската национална традиция и идентичност, и когато 

се чертае стратегията за бъдещо развитие. Тази позиция се корени не 
само във вековното развитие на тази изконна българска институция, 

но преди всичко в жизнената устойчивост на идеите, които тя носи. 

 
ІІ. ЦЕЛИ 

 1. Основна цел на Програмата 
 

Настоящата програма има за цел подпомагане организирането и 
реализацията на комплекса от дейности, както и оказване на 

съдействие за повишаване активността на читалищните ръководства, с 
цел създаване на благоприятна творческа среда за учене през целия 

живот за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните 
читалища, както и активизиране обмена на информация между 

Община Брезник и останалите културни институти. 
 

2. Основни цели на читалищата са: 
 Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на 

гражданското общество; 

 Институционално укрепване на читалищата като местни 
общностни центрове с културно-просветни, информационни, 

социални и граждански функции; 
 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене 

на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване; 
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 Участие при поддържането на традиционните форми на 
културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към 

следващите поколения; 
 Активизиране ролята на читалищата в процеси, подпомагащи 

местното развитие и изграждане на демократичното местно 
самоуправление; 

 Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна 
интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск, в 

неравностойно положение, етнически общности и др.; 
 Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за 

библиотечно и информационно осигуряване на населението, 

чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните 
комуникационни и информационни технологии; 

 Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на 
услуги, свързани с осигуряване на продължаващо образование, 

личностна реализация и ново ниво на компетентност на 
гражданите. 

     Народните читалища трябва да бъдат модерни институции на 
бъдещето със съвременните културни и социални дейности, като 

същевременно те трябва да останат неделимо свързани с основните 
читалищни принципи за съхраняване и развитие на националните 

традиции и обичаи. 
 

ІІІ. Основни задачи, дейности и приоритети 
Развитието на читалищната дейност в община Брезник ще 

продължи в изпълнението на следните основни задачи и дейности: 

1. Основни задачи: 
- да опазва културно-историческото наследство и 

националните традиции; 
- да спомага изграждането на ценностна система у децата 

и младежите; 
- да поддържа и обогатява материалната си база; 

- да разработва и реализира инициативи /проекти за 
местно развитие и финансиране на читалищната 

дейност; 
- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и 

по-висококачествена образователна, културна, социална 
и информационна среда на населението; 

- да разшири съдържателния и социалния обхват на 
читалищната дейност за привличане на по-широк кръг 

население; 

- да развива ползотворното сътрудничество между 
читалищата на територията на общината, на региона и 

страната; 
- да поддържа активно партньорство с общинската 

администрация, както и с културните институции и 
бизнеса за взаимна полза. 

2. Основни дейности: 
2.1. Библиотечна дейност: 
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- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от 
читателските интереси; 

- подобряване дейността на библиотеките, съобразена с 
интересите и нуждите на 

- населението, чрез различни форми на културно – 
масовата работа; 

- осъществяване на изложби, свързани с бележити дати 
на личности и събития от 

- местен, регионален и национален характер; 
- провеждане на срещи и литературни четения на 

новоиздадена литература и 

- млади автори. 
2.2.  Културно – масова дейност: 

- осъществяване на културният календар за читалищните 
прояви; 

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие 
на културните мероприятия; 

- участие в културните мероприятия на общината; 
- честване на официалните и традиционни празници, 

сборове и годишнини; 
- провеждане на мероприятия, свързани със 

съхраняването, развитието и популяризирането на 
местни традиции и обичаи. 

 
2.3. Любителско художествено творчество: 

- повишаване на художествено – творческите постижения 

на любителските състави и индивидуални изпълнители, 
чрез привличане на специалисти – ръководители; 

- активно участие на любителските състави и 
индивидуални изпълнители в културно – масови събития 

на селото и общината. 
- създаване на нови съвременни форми на любителското 

творчество, отговарящи на интересите на младото 
поколение и осигуряване на условия за тяхното 

развитие 
2.4. Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 

- осъществяване на контакти с личности и фирми за 
набиране на допълнителни средства за по-активно 

участие на любителските състави и индивидуални 
изпълнители в местни и национални програми, конкурси 

и фестивали; 

- увеличаване броя на членовете на читалището; 
- членски внос; 

- проекти и програми; 
- дарения и спонсорства; 

- наем за ползване на читалищно имущество и помещения 
в сградата. 

2.5. Обучение и квалификация: 
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- участия на щатните работници в семинари, обучения и др., 
свързани с   повишаване квалификацията им по основните 

читалищни дейности и работа по   проекти.  
3. Приоритети 

И през 2020 год. община Брезник ще подкрепя дейността на 
работещите народни читалища, като важни центрове за съхраняване и 

развитие на любителското творчество и инициатива и културно-
просветителски звена. Днешните реалности изискват от читалищата да 

бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни сдружения на 
гражданите, особено в населените места, където се явяват като 

единствен културен институт. Приоритети през 2020 год. ще бъдат: 

- Продължаване подкрепата от страна на Общински съвет – Брезник 
и общинската администрация за приобщаване на гражданите към 

глобалното информационно общество, а именно чрез съдействие за 
устойчивост на проектите по Програма Глоб@лни библиотеки – 

България, в която включените народни читалища на територията на 
Община Брезник са три – НЧ „Просвещение – 1870”, гр. Брезник, 

НЧ „Пробуда – 1931 г.” с. Ноевци  и  НЧ „Искра- 1932 г.” – с. 
Слаковци; 

- Създаване на условия за равнопоставеност и преодоляване на 
информационната и социална изолираност на децата и младите 

хора, чрез по-широкия им достъп до модерните информационни и 
комуникационни технологии, предоставени от тези три читалища; 

- Включване дейността на народните читалища в сайта на община 
Брезник, линк  „Образование и култура”. Участие на творчески 

колективи на народните читалища в културния календар на община 
Брезник -  Х˅II-тия  Маскараден фестивал „Сурова Брезник `2020”, в 

Граовския събор „Видовден”, както и в Коледните и Великденски 

мероприятия; 
- Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните 

читалища и осъществяване на обществен контрол на разходваните 
бюджетни средства, съгл. чл. 26а, ал. 4 и ал. 5; 

- Стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото 
фолклорно наследство на нашия край, осигуряване на 

приемственост; 

- Привличане и участие на младите хора в краеведската дейност. 
 

 
 

IV. ФИНАНСИРАНЕ 
 

Финансирането на дейностите на народните читалища на 
територията на община Брезник се извършва съгласно регламентирана 

държавна субсидия. Субсидираната численост за читалищата в община 
Брезник за 2020 год., е  20 субсидирани бройки, а стандартът за една 

субсидирана бройка през 2020 год. е в размер на 10440.00 лeва. 
Общата субсидия беше в размер на 208 800.00 лева /двеста и осем 

хиляди  и осемстотин лева/. Размера на субсидията беше осигурен за 
бюджетната  2020 год.  
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Разпределението на средствата се извършва от Комисия за 
разпределяне на субсидията за читалищата на територията на община 

Брезник за организиране и провеждане на читалищната им дейност, в 
която участват всички читалищни секретари, назначена със Заповед 

на Кмета на община Брезник и на основание чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ. 
 

V. СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Настоящата Програма е разработена съгласно чл. 26а, ал. 2 от 
Закона за народните читалища и е с продължителност до 31 декември 

2020 год. 

Неразделна част от програмата е Приложение № 1 – 
предложенията за дейност на народните читалища на територията на 

община Брезник през 2020 г. 
 

         Приложение №1 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА 

БРЕЗНИК ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Настоящата програма е насочена към населението на община 
Брезник, като акцентът е поставен върху дейността на читалищата. 

Насоките   и   плановете    за   културните  дейности през   2020 
г.  за отделните читалища са   приети на редовни заседания на 

Настоятелствата на народните читалища и се намират за сведение при 

ст. експерт „Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, 
здравни, социални и младежки дейности” в община Брезник. 

 
 

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/

И 
01.01.2020 

г. 

Пл.” 9-ти 

септември”   

Посрещане на новата 

година. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

12.01. 2020 

г. 

 

ОИМ Откриване на изложба 

„Следи от миналото” 

Общински  музей 

 

17.01.2020

г. 

Малък салон „  Бабинден  – българският 

ден на благодарността „  –

пресъздаване на  обичая 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 
 

22.01.2020 

г. 

Пл.” 9-ти 

септември” 

Обичаят „Сурова”-традиция 

и иновации-беседа пред 

ученици 

 

 

14.02.2020 

г. 

Класно  

училище  -  

ОИМ 

147 г. от  смъртта на В. 

Левски  „Заветите на 

Левски – послание към 

бъдещето”  - кръгла  маса 

Общински  музей 

 

14.02.2020 

г. 

Малък салон Спектакъл, посветен на 

деня на  любовта и виното. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 
 Голям  салон Отбелязване на 147 г. от Народно Читалище 
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19.02.2020 

г. 

обесването на Васил 

Левски Патрон на СУ 

”В.Левски” тематична 

изложба  и концертна 

програма 

„Просвещение- 

1870“ 

 

28.02.2020 

г. 

Фоайе Благотворителна изложба-

базар на мартеници. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 
 

01.03.2020 

г. 

 

Фоайе 

Честване деня на 

самодееца,  Караоке парти 

за самодейци при 

читалището. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

 

08.03.2020 

г. 

Фоайе Поетичен рецитал по повод  

8-ми март - Международния 

ден на жената. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

17.03.2020 

г. 

Малък салон „Да се научим да 

прощаваме”  Прошка-

Беседа с ученици. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

01.04.2020

г. 

Малък салон „Усмивката на граовеца” 

хумористичен спектакъл 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 
 

02-06. 

04.2020 г. 

Библиотека „Приказно утро”. Беседи 

пред ученици по повод 

Седмицата на детската        

книга. 
 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

 

06.04.2020 

г. 

Библиотека Представяне на детска 

книга от местен автор в 

„Седмица на детската 

книга” 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

19 .04.2020 

г. 

Фоайе Великденски  

благотворителен базар 

”Подари усмивка” 
 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

 

05.2020 г. 
Голям  салон Представление на 

самодейния театър при 

читалището.  
 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

 

05.2020 г. 
Голям  салон Тържествено честване на 

150 годишнината на 

Народно читалище 

„Просвещение 1870” 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

06.06.2020 

г. 
Стадион Чорни Честване 100 години Чорни Община Брезник 

НЧ „Просвещение“ 

ОСК „Чорни“ 
13.06.2020 

г. 
Лесопарк 

„Бърдо” 

„Видовденчета“ Училищно 

настоятелство на СУ 

„Васил Левски“ 
26,27,28 

юни 
Градски 

площад 

Граовски събор „Видовден“ Община Брезник и 

НЧ „Просвещение 

1870 
 

10.07.2020 

г. до 

25.09.2020 

г. всеки 

петък 

Лесопарк 

„Бърдо” 

 Лятно кино Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

20.09.2020 

г. 

Голям  салон Представление на гостуващ 

театър или концерт. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 
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 1870“ 

14.10.2020 

Г. 

 „Св. Петка“ – Духовен 

празник на града 

 

Община Брезник 

 

10.2020г. 
Малък салон Представяне на книга от 

местен автор 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

28.10.2020 

г 
 

Фоайе „Будители народни ” - 

тематична изложба 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

14.11.2020 

г 

 Честване на 135 г. от 

Сръбско-българската 

война. Експедиция до 

паметника на загиналите 

във войната 1885 г. 

Община Брезник 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

01.12.2020 

г. 

Малък салон Международен ден за 

борба със СПИН.Беседа с 

ученици. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

03.12.2020 

г. 

Малък салон Граовска фолклорна 

вечер.  
 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

12.2020 г. Пл.” 9-ти 

септември 

Запалване на коледните 

светлини на града –

коледно шоу с участието 

на самодейци. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

18.12.2020 

г. 

 „Зимните обредни 

празници” – беседа с 

ученици. 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

25.12.2020 

г. 

 Коледен концерт на 

самодейните колективи 

при читалището. 
 

Народно Читалище 

„Просвещение- 

1870“ 

13 януари 

2020г. 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Среща на сурвакарските 

групи от селата Велковци, 

Сопица и Расник 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

 

14 януари 

2020г. 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Сурвакарски игри в селото Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци  

21 януари 

2020г. 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

„Бабин ден” в читалището Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

01 март 

2020г. 

 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

„Мартенички бели и 

червени” изложба  

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

01 март 

2020г. 

 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Ден на самодееца - 

Тематична витрина в 

библиотеката 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

 
08 март 

2020г 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Празник на жената - честване Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

 

22 март 

2020г 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

„Да посрещнем пролетта” - 

честване 
Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 
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Област Перник 

 
Април 

2020г 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Изложба под наслов „Шарено 
яйце писано” 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

 

Май 2020г 
с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Изложба на ръчни плетива под 
наслов „От раклата на баба” 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

Май 2020г Гр.Брезник, 

Област Перник 

Удостояване с грамота и награда 
на самодейци допринесли за 
развитието на българския 
фолклор  и традиции на селото  

Народно Читалище 
„Граовска пробуда – 
1928” с. Велковци и 

Община гр.Брезник 
 

01  юни 

2020г 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Организиране празник на 
детето и рисунки на асфалт 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

11,12 юли с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

 Местен  землячески 
събор 

с. Велковци – 

21.00ч. 

 
юли  и  
август 

2020г. 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Летни занимания с деца – 
Разучаване на народни хора и 

игри 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

 
Септември 

2020г. 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Кулинарна изложба – „От 
градината до трапезата” 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

 

      
Октомври 

2020г.  

с.Кошарево, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Посещение на „Къщата на 

маските” със самодейците от 
читалището 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

01 ноември 

2020г. 
с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Тематична витрина в 
библиотеката посветена на 

Народните Будители 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

Декември 

2020г. 
с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Пресъздаване на обичая 
„Бъдни вечер” 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

 
Декември 

2020г. 

с. Велковци, 

Община 

Брезник, 

Област Перник 

Изложба на традиционни 
коледни ястия 

Народно Читалище 

„Граовска пробуда – 

1928” с. Велковци 

13.01. 

2020г. 

с.Габровдол 

площада на 

селото 

Гостуване на сурвакарската 

група в с.Габровдол –среща 

на двете групи 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

14.01. 

2020г. 

 

с.Ноевци 

площада на 

селото 

Сурва 2020 в с.Ноевци 

Обхождане на селото от 

сурвакарите ,запалване на 

сурвакарския огън и заря 

  

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 

18.01. 

2020г. 

гр.Брезник 

площада 

Участване на сурвакарската 

група в общинския преглед 

„Сурва 2020г.“ 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 

21.01. 

2020г. 

с.Ноевци 

читалището 

Празнуване на „Бабин ден“ 

Изложба на гозби приготвени 
от бабите ,поздрав на внуците 

към своите баби и много 

Народно Читалище 

„Пробуда 1931г“ 
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забава 

 

25.01. 

2020г. 

гр.Перник 

площада 

Участие на сурвакарската 

група в Международния  
фестивал на маскарадните 

огри в гр.Перник 

Народно Читалище 

„Пробуда 1931г“ 

 
м.Февруари 

2020г. 

гр.Ямбол 
парка 

Участие на сурвакарската 
група в Маскарадния 

фестивал“Кукурландия 2020“ 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 
01.03. 

2020г. 

с.Ноевци 
читалище 

Изложба базар на мартенички Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 

06.03. 

2020г. 

с.Ноевци 

читалище 

Празник посветен на жената-8 

март 
 

Народно Читалище 

„Пробуда 1931г“ 

 
16.04. 

2020г. 

с.Ноевци 
читалище 

Кулинарна вечер с 
великденски ястия и беседа 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 
06.05. 

2020г. 

С.Ноевци 
Местността 

„Главе“ 

Честване на Гергьовден-
сурвакарската група  раздава 

курбан за здраве на 
населението и муз. програма 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 
01.06. 

2020г. 

с.Ноевци 
читалище 

Детска забава послучай Деня 
на детето-викторина,игри  и 

веселие 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

8 юни с.Ноевци 
 

Ден на селото-музикална 
програма 

19.00ч Площад 
Площада на селото 

21.07. 

2020г. 
 

с.Ноевци 

библиотеката 

Витрина посветена на 230г . от 

раждането на Васил Априлов-
бълг.въз.деец и книжовник 

Народно Читалище 

„Пробуда 1931г“ 

15.09. 

2020г. 
 

с.Ноевци 
библиотека 

Тематична вечер послучай 
100г. от рождението на 

Николай Хайтов 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 
21.09. 

2020г. 

с.Ноевци 
библиотека 

Изложба  посветена на 
Съединението на Бъргария 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 
01.10. 

2020г. 

с.Ноевци 
библиотека 

Беседа с учениците от 
училището –запознаване на 

първокласници с 
библиотеката,викторина 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

 

23.12. 

2020г. 

с.Ноевци 

читалище 

Пресъздаване на обичая“ 

Коледа“ 

Народно Читалище 

„Пробуда 1931г“ 

 
30.12. 

2020г. 

с.Ноевци Новогодишен бал-викторина 
,томбола и много веселие 

Народно Читалище 
„Пробуда 1931г“ 

     14 

.01.2020г. 

с. Слаковци 

площад 
Сурвакарски празник в 

селото 

Народно Читалище 

“Искра-1932г” 

21.01.2020

г. 

с. Слаковци 
читалище 

Общоселско тържество-

Бабин ден 

Народно Читалище 
“Искра-1932г” 

19.02.2020

г. 

Библиотеката 

на читалището 

Тематична витрина в 

библиотеката посветена на  

Апостола на свободата 

В.Левски 

Народно Читалище 

“Искра-1932г” 

      

01.03.2020 

с. Слаковци 
читалище 

Ден на самодееца Народно Читалище 
“Искра-1932г” 

01.03.2020

г. 

с. Слаковци 

читалище 
Ден на мартеницата Народно Читалище 

“Искра-1932г” 

07 

.03.2020г. 

Язовир 

Слаковци 

Осмомартенско тържество Народно Читалище 
“Искра-1932г” 

2020 г. с. Слаковци 

читалище 
Изложба  -конкурс за най 

красиво боядисано яйце 

Народно Читалище 

“Искра-1932г” 
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2 юни с. Слаковци 
 

Местен събор  на селото 

Спасов ден-курбан на 

селото 

Площада 

10.2020г. с. Слаковци 
читалище 

Световен ден на 

възрастните хора 

Народно Читалище 
“Искра-1932г” 

12.2020 г. с. Слаковци 
читалище 

Изложба на  граовси ястия 

по  случай Рождество 

Христово 

Народно Читалище 
“Искра-1932г” 

20.12.2020 
г. 

с. Слаковци 
читалище 

Фолклорна програма по 

случай Рождество Христово  

-представяне на обичая 

„Бъдни вечер” 

Народно Читалище 
“Искра-1932г” 

13.01.2020г. С. Гигинци Среща на сурвакарските групи 
с.Чепино, с.Елов дол 

Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

М. януари С. Гигинци Участие на сурвакарската 
група в общински преглед 

Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

14.02.2020 
г.  

С. Гигинци Отпразнуване на деня на 
лозаря  

Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

01.03.2020 
г. 

С. Гигинци Ден на самодееца Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

08.03.2020 
г. 

С. Гигинци „Жени, недейте нивга 
остарявате“ 
тържество 

Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

М. април С. Гигинци „Добре дошли в дома на 
книгата“ мероприятие за най- 

малките читатели 

Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

М. април С. Гигинци Изложба на писани яйца Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

23.05.2020 

г. 

С. Гигинци „Читалището- храм на 

българският дух“ тържество 

Народно Читалище 

“Искра Гигинци1952г” 

15-

20.07.2020 
г. 

С. Гигинци Детска лятна арт работилница Народно Читалище 

“Искра Гигинци1952г” 20.10.2020 
г. 

С. Гигинци „Свирим, играем и пеем, за да 
не стареем“- вечер на 

талантите за хората от третата 

възраст 

Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

21 
септември 

С. Гигинци Землячески събор Площада на селото 

22.12.2020 

г. 

С. Гигинци Пресъздаване на обичаи, 

изложба на ястия 

Народно Читалище 

“Искра Гигинци1952г” 

28.12.2020 
г. 

С. Гигинци Новогодишно тържество- 
томбола и забавни игри 

Народно Читалище 
“Искра Гигинци1952г” 

13 януари  с.Кошарево, 

Общ.Брезник. 

 

Сурвакарски 

празник.Среща сгрупи от 

други села. 

Народно читалище 

„Пробуда-

1927г.“с.Кошарево, 

кметство Кошарево 

14 януари 

2020 г. 

 

с.Кошарево, 

Общ.Брезник 

Обикаляне на сурвакарите 

из селото. 

Сурвакарска група 

с.Кошарево 

 

Месец 

януари 

2020 г. 

гр.Брезник Участие в сурвакарските 

игри в гр.Брезник 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 
19 февруари 

2020 г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник, 
библиотека 

Витрина, посветена на 
В.Левски 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 
01 март 

2020 г. 

С.Кошарево, 
общ.Брезник 

Да посрещнем баба Марта-
връзване на мартеници. 

Честване ден на самодееца. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 

08 март. 

2020г. 

с.Кошарево, 

Общ.Брезник 

Тържество за деня на жената. Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 
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22 март 

2020 г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник 

„Пролетта при нас е дошла“ - 
тържество 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 
 

Април 2020 

г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник 

„Двубой с шарени яйца“ –
забавление за малки и големи. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 

Май 2020 г.  
с.Кошарево, 

Общ.Брезник, 
Гр.Брезник 

Удостояване с грамота и 
награда на самодейци, 

допринесли за развитието на 
българския фолклор. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 
01 юни 

2020 г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник 

 

Празник на детето. 
Подаряване на книжки. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 
Юли и 
август     

2020 г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник 

Летни занимания с деца-
четене на книжки, игри и 

забавления. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 

Септември 

2020 г. 

с.Кошарево, 

Общ.Брезник, 
Къща на маските 

„От старите ленти“- изложба 

на снимки  в къщата на 
маските с.Кошарево. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 
26 

септември 

с.Кошарево 

 

Празник на мегдана- местен 

землячески събор. 
Площад 

 
Октомври 

2020 г.  

с.Кошарево, 
общ.Брезник 

Поход до историческата 
местност“Кулич“. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 
 

01 ноември 

2020 г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник 

Тематична витрина в 
библиотеката, посветена на 

Народните будители. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 
Декември 

2020 г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник 

Историята от нашия край-
спомени на възрасни жители 

на селото. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 
Декември 

2020 г. 

с.Кошарево, 
Общ.Брезник 

Коледно-новогодишно 
тържество. 

Народно 

читалище“Пробуда-

1927г.“с.Кошарево 

 
14.01.2020 

г. 

с. Бегуновци 
Читалището 

Изложба на сурвакарската 
маска 

Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

 
21.01.2020 

г. 

с. Бегуновци 
Читалището 

Бабин ден Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

13.02.2020 
г. 

с. Бегуновци 
Читалището 

Конкурс за най- добър 
производител на вино 

Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

Март 2020 г.  с. Бегуновци 
Читалището 

Тържество по случай 8- ми 
март 

Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

Март 2020 г. с. Бегуновци 

Читалището 

Изложба за най- красива 

мартеница 

Народно Читалище 

„Просвета – 1922 г.” 

Април 2020 
г. 

с. Бегуновци 
Читалището 

Изложба „Пролет на село“ Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

Май 2020 г. с. Бегуновци 
 

Поход до Черногорски 
манастир 

Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

31 май с. Бегуновци 
 

Землячески събор Площада на селото 

Юни 2020 г. с. Бегуновци 
площад 

Рисунки на асфалт Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

24 Юни 2020 

г. 

 Излет до местността 

„Манастир“ и бране на билки 

Народно Читалище 

„Просвета – 1922 г.” 

Юли 2020 г.  с. Бегуновци 
Читалището 

Среща с читалищните 
активисти от миналото 

Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

Септември 

2020 г. 

с. Бегуновци 

Читалището 

Среща с майстори по 

дърворезба 

Народно Читалище 

„Просвета – 1922 г.” 

Октомври 
2020 г. 

с. Бегуновци 
Читалището 

Изложба на ръчни плетива на 
жени от селото 

Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 
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Ноември 
2020 г. 

с. Бегуновци 
Читалището 

Кулинарен конкурс Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

Декември 
2020 г. 

с. Бегуновци 
Читалището 

Украсяване на новогодишната 
елха 

Народно Читалище 
„Просвета – 1922 г.” 

13 / 14 

януари 

Площада на 

село Долна 

Секирна 

Местна Сурва 

 

 

Народно читалище 

„Иво войвода – 

1928г.“ 
 

14 
февруари 

Народно 
читалище „Иво 

войвода – 
1928г.“ 

 

Тържество послучай 

Трифон Зарезан ( класация 

на местна ракия и вина ) и 

Ден на пчеларя 

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

 
1 март 

Народно 
читалище „Иво 

войвода – 
1928г.“ 

Ден на самодееца - 

културни изяви на 

самодейците към 

читалището, изработване 

на мартеници и изложба за 

Баба Марта 

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

 
8 март 

Народно 
читалище „Иво 

войвода – 

1928г.“ 

Отбелязване на Деня на 

жената 

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

 
19 април 

Народно 
читалище „Иво 

войвода – 
1928г.“ 

Великденски празници, 

изложба на яйца и 

козунаци 

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

 
23 април 

Народно 
читалище „Иво 

войвода – 
1928г.“ 

Отбелязване на Деня на 

книгата 

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

 

24 май 
Народно 

читалище „Иво 
войвода – 

1928г.“ 

Поднасяне на цветя и 

венци пред паметника на 

загиналите от с.Долна 

Секирна 

 

Народно читалище 

„Иво войвода – 
1928г.“ 

28 август Площад на 

селото 

Подготовка за провеждане 

на традиционния събор на 

селото 

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

 
01 октомври 

Народно 
читалище „Иво 

войвода – 
1928г.“ 

Ден на възрастните хора - 

поздравления към тях и 

посещение на най-

възрастните от селото 

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

24 / 25 / 26 
декември 

Народно 
читалище „Иво 

войвода – 

1928г.“ 

Коледни и новогодишни 

празници. Коледна 

трапеза, новогодишна 

украса и тържествено 

честване   

Народно читалище 
„Иво войвода – 

1928г.“ 

 
Програмата за развитие на читалищната дейност на 

територията на община Брезник за 2020г е приета с Решение № 
101 по Протокол № 4 от заседание на ОбС, проведено на 

28.04.2020г.   

 
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
       /Иван Тинков/ 


