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ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ 

Кмет на община Горна Малина 

        

ПРОГРАМА 
НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

  

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Програмата е изготвена в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища 

(ЗНЧ) и направените предложения в срок до 10.11.2021 г. от Председателите на читалищните 

настоятелства до Кмета на община Горна Малина.  

В община Горна Малина функционират 14 народни читалища и Сдружение 

„Читалищата в община Горна Малина – 2015”. Те са съдебно регистрирани и пререгистрирани 

в Агенция по вписванията, съгласно изискванията на новия ЗЮЛНЦ  и са вписани в 

Регистрите на народните читалища и на читалищните сдружения на Министерство на 

културата.  

Общата численост на субсидираните щатни бройки в тях е 15 през бюджетната 2021 г.   

Културните институции в Община Горна Малина са 15, а именно:   

НАСЕЛЕНО  

МЯСТО 

ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО 

ЛИЦЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

1. Априлово НЧ „Светлина 1927” Тинка Иванова 

2. Байлово НЧ „Елин Пелин – 1922”  Красимира Николова 

3. Белопопци НЧ „Съзнание 1925” Стефка Минчева 

4. Гайтанево НЧ „Паисий Хилендарски – 1927” Цветелина Златкова 

5. Горна Малина НЧ „Васил Левски -1929” Нели Недялкова 

6. Горно Камарци  НЧ „Христо Ботев  2010” Илия Димитров 

7. Долна  Малина НЧ „Васил Левски - 1943”  Анелия Пешова 

8. Долно Камарци НЧ „Христо Ботев 1919” Петра Горанова 

9. Макоцево НЧ „Просвета 1918” Захарин Георгиев 

10. Негушево НЧ „Възраждане –  1922” Михаил Танев 

11. Осоица НЧ „Никола К. Савов - 1922” Петранка Недялкова 

12. Саранци НЧ „Пробуда - 1903” Любов Кузманова-Атанасова 

13. Стъргел НЧ „Христо Г. Данов - 1922” Йорданка Младенска 

14. Чеканчево НЧ „Отец Паисий  1919” Боянка Петкова 

15. Горна Малина Сдружение „Читалищата в 

Община Горна Малина – 2015” 
Камелия Христова 

  

Къща-музей „Елин Пелин” в Байлово, като културна институция, се управлява от 

Министерство на културата чрез Националния литературен музей – София, вписана през 2018 

г. в 100-те национални туристически обекти. 



Само етнографската сбирка  на  читалището в Осоица е в самостоятелно помещение, 

експонатите са подредени и за историята на селото пред посетителите разказва читалищния 

секретар Виолета Христова. Посетителска такса не се събира.   
Основните цели на читалищата са да задоволяват потребностите на гражданите, 

свързани с развитието и обогатяването на културния живот, запазване на местните обичаи и 

традиции и на всички нематериални ценности на българския народ, възпитаване и  

утвърждаване на националното самосъзнание, разширяване  знанията на хората и 

приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. 

Сдружението, изцяло финансирано от Община Горна Малина, подпомага, насърчава и 

стимулира местните общности, участва в организирането на всички общински мероприятия, 

разпространява и популяризира добрите практики на членовете.  

Дейността на културните институции е обезпечена с държавна субсидия и 

дофинансиране със собствени средства от община Горна Малина. Средствата се регулират и 

разпределят между тях от комисия, определена със заповед на кмета и по Механизъм, 

определен от Министерството на културата, като формираният бюджет им се предоставя с 

договор за самостоятелно управление, съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ по натурални и 

стойностни показатели.  

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА  

     В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА  

 Културната програма на общината се организира и реализира от Сдружението  на 

читалищата, а в населените места – от читалищата по заложения културен календар за 

съответната година, който е отворен за промени.  

Всички Читалищата  имат библиотеки – добре подредени. Само книжният фонд на НЧ 

„Христо Ботев  2010” – Горно Камарци, което не може да използва предоставеното му 

помещение поради належаща нужда от ремонт първо на покрива на сградата, която Община 

Горна Малина има в съсобственост с Потребителна кооперация „Димитър Йончев”, се 

съхранява в кметството. 

Успешно функционират изградените шест информационни центрове в читалищата в 

селата  Априлово,  Байлово, Белопопци, Горна Малина, Долно Камарци и Осоица по проект 

„Глобални библиотеки“, които  предлагат електронни услуги (търсене на работа, попълване на 

автобиографии, молби, копиране  на документи и принтиране), интернет, безплатно обучение 

за работа с ИКТ и приложни програми и мултимедия. През 2021 г. всички читалища  получиха 

компютърни конфигурации DELL, дарени от "Банка ДСК" АД на община Горна Малина. 

В населените ни места са съхранени културните традиции и местните обичаи: Топене 

на пръстени, Хвърляне на кръста на Йордановден, Бабинден,  Лазаруване, Богоявление, 

Еньовден, Коледуване и др.  

Провеждат се ежегодно традиционните събори на населените места, водосвети и 

курбани в църквите, параклисите и в манастир „Св. Пророк Илия” в Белопопци.  

Всички певчески, танцови и театрални състави в читалищата ни са самодейни.  

През последните шест години се повиши качеството на работата на самодейните 

колективи и по- доброто им представяне на местно ниво,  регионални и национални фестивали 

и събори, благодарение на предвидени собствени средства от Община Горна Малина и 

гласувани от ОбС Горна Малина за заплащане на квалифицирани ръководители и транспорт.   

Певческата група от Долно Камарци  „Шарена китка” с ръководител Петра Горанова,  

от Белопопци - детска танцова формация „Българка”, от Горна Малина  - „Лудо Малинско” и 

самодейците към НЧ "Отец Паисий 1919" с.Чеканчево от ТФ "Танец" и детска група "Медена 

питка"  с ръководител Лъчезария Павлова, и Певческа група "Чеканки" с ръководител Иванка 

Недялкова вземат  участие във всички организирани от читалищата, кметствата и Общината 

мероприятия, представят се отлично на регионални и национални фестивали. 

Радостен е фактът, че все повече деца и млади хора се включват в читалищната 

самодейност.  
 

В Осоица от 4 години има нова певческа група „Разсланица” от млади момичета. 

През лятото читалищата формират различни клубове за занимания и атрактивно 

обучение на децата с помощта на доброволци – гимназисти, студенти, общественици. 



На лице е много добра  координация между читалищата и  институциите – (Община, 

НПО, училища, детски градини, пенсионерски клубове и др.)  

Читалищата имат сериозеఽ недостиг на финансови средства за развитие на 

художествената самодейност и попълване на библиотечните фондове с нова литература.  

Общинското ръководство полага грижи за ремонтите на сградите и на помещенията на 

народните читалища със собствени средства.  

 

ІІІ. ЦЕЛИ 
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията на 

комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността и отговорността на 

читалищните ръководства, с цел създаване на благоприятна творческа среда за всички 

възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища в община Горна Малина. 

Приоритети: 

1. Запазване и развитие на духовните културни ценности на гражданското общество; 

2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни 

форми за тяхното развитие; 

3. Поддържане на автентичните форми на фолклора и осигуряване на възможности за 

продължаване на традицията; 

4. Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението, чрез ускорено навлизане на съвременните 

комуникационни и информационни технологии; 

5. Активност и отговорност  на  читалищните  настоятелства. 

 

ІV.  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1. БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 

 Библиотечно – библиографско обслужване на гражданите;  

 Привличане на повече деца в библиотеките на читалищата и продължаване на 

инициативата „Чети с мен”, с цел насърчаване любовта им към четенето; 

 Изготвяне на план-програма за работа с децата през лятната ваканция за времето 

от 1 юни до 31 август; 

 Всяко читалище да  направи инвентаризация и актуализация на съществуващия 

библиотечен фонд.  

 Снабдяване с нови книги, абонамент за периодични списания и вестници; 

 Краезнание – събиране и разпространение на знания за родния край: Да се 

записват и съхраняват местни песни и обичаи. Да се събират и съхраняват 

битови предмети, снимки, носии и материали от населението; 

 Продължаване традиционните пролетни срещи с известни творци на културата и 

изкуството; 

 Информационна дейност и изграждане на интернет центрове към читалищата в 

които липсва. 

2. ЛЮБИТЕЛСКО – ХУДОЖСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 

 Да се съхрани, разшири и обогати дейността на действащите фолклорни състави 

– певчески и танцови. Под мотото „Традициите - мост между поколенията”  

възпроизвеждането на местните обичаи да е в партньорство със самодейци от 

читалища от общината; 

 Участие на художествените колективи в селищни и общински празници, 

регионални и национални прегледи и фестивали; 

 Да продължи обновяването на репертоара на художествените колективи; 

 Активно да се работи за обновяване и привличане на млади участници в 

съставите за любителско творчество; 

 Да се привличат и се работи активно с доброволци, които да предават уменията 

и знанията си на подрастващите; 

 Регистър на самодейните колективи и участниците в тях; 



 Летописна книга на читалищата и населените места; 

 Организиране на работилници и ателиета за най-малките. 

 

 

3. КУЛТУРНО - МАСОВА ДЕЙНОСТ 

 С цел възпитаване на подрастващите, настоящата програма предвижда 

организиране на дейности по превенция на домашното насилие, защита правата 

на детето, проблемите на безработицата, по болестите на модерното общество – 

наркотици, алкохол, тютюнопушене, рак, екологичните проблеми, опазване на 

природата, здравословен начин на живот; 

 Отбелязване на национални и християнски празници, народни обичаи и 

традиции и на годишнини: 

-  Тържествено честване 100-годишнината на читалищата в Байлово, 

негушево, Осоица и Стъргел; 

- Тържествено честване 145 години от рождението на Елин Пелин. 

 Съвместна работа с общинските училища, ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна 

Малина и филиалите й в Априлово и в Долно Камарци, кметствата, 

неправителствени организации, фондация „Повей” и др.; 

 Подреждане на витрини и кътове по повод бележити дати и годишнини; 

 Ежегоден (През 2022 г. Осемнадесети поред) Регионален фестивал на хумора и 

шегата „Който се смее, дълго живее” в с. Байлово, под патронажа на кмета на 

община Горна Малина.  

 18 юли – ежегоден туристически поход “По стъпките на Елин Пелин”, посветен 

на 145 г. от рождението на писателя, от 09:30 часа по маршрут:  площад в 

Байлово – блатото на Андрешко – Дервена – Бялата вода – Манастирски пещери 

– параклис „Св. Николай Летний”.  

 

4. ПРОЕКТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Изготвяне на проекти от читалищните настоятелства по различни програми на 

ЕС, Министерство на културата и на организации с нестопанска цел; 

 Да продължи съвместната работа с Фондация „Глобални библиотеки – 

България” и с „Фондация за развитие на читалищата”; 

 Методическа помощ и обучение на кадрите на читалищата от методист от 

столична библиотека; 

 Методически обединения за обмяна на опит, организирани от Сдружение 

„Читалищата в община Горна Малина – 2015”. 

 

6. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ 

 В срок до 31 март на следващата година Председателите на читалищата да 

изготвят доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 

Програмата по чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ и финансов отчет за изразходваните от 

бюджета средства през  предходната година, които да бъдат представени пред 

Кмета на общината и пред Общинския съвет; 

 В срок до 10 ноември на текущата бюджетна година, председателите на 

читалищата представят пред кмета на общината Програмата за читалищната си 

дейност през следващата година и културен календар на мероприятията по дати, 

място на провеждане и отговорници; 

 Да се водят коректно и редовно приходно-разходните документи; 

 Да се търсят форми за привличане на допълнителни приходи чрез работа по 

проекти, собствени приходи и приходи от дарители. 

 

 

V.  МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 Поддържане на добра хигиена в сградите на читалищата; 



 стопанисване на наличните музейни експонати, реквизит и библиотечен фонд; 

 Бракуваните с протокол на настоятелството и с одобрението на проверителната 

комисия книги и вещи да се предават на вторични суровини срещу служебна 

бележка; 

 Подадени искания до Кмета за неотложни ремонти през 2022 г. от 

читалищата в: 

- Байлово - за подмяна на водосточните тръби, капаците на покрива, както и 

покрива на експозицията за Елин Пелин; 

- Белопопци – за ремонт и обзавеждане на неизползваната кинокабина, която да 

се използва за заемане на книги от възрастни (библиотечният фонд сега е в 

много малко помещение – 24 кв.м за около 7800 лв.; 

- Горна Малина – цялостен ремонт на сцената и салона; 

- Стъргел – ремонт на библиотеката за 5000 лв. (досега такъв не е правен, а 

предстои честване на 100 г. от създаване на читалището); 

 Община Горна Малина да продължи финансирането на  договор за наем на 

ползваното помещение от Народно читалище „Отец Паисий – 1919” в с. 

Чеканчево, собственост на ПК „Димитър Йончев” – Горна Малина до 

построяването на обществена/читалищна сграда; 

 Подобряване отоплението през зимата в работните помещения на читалищата. За 

отоплението само на библиотеката и на пенсионерския клуб в Долна Малина са 

необходими повече от 1000 лв. за годината преди повишение цената на 

електроенергията от лятото на тази година. 

 

 

VI.  АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ 

Народните читалища в община Горна Малина се обслужват от секретари, 

библиотекари, работник библиотека и помощен персонал, назначени от Председателите на 

читалищата, след решение на настоятелството.  Секретарите и библиотекарите водят и 

отговарят за задължителната документация, съгласно изискванията на Закона за народните 

читалища и на  Закона за обществените библиотеки и осъществяват решенията на общото 

събрание и на настоятелството. 

Методическа помощ на читалищата оказват доказалите се и квалифицирани  

читалищни служители – ментори. За библиотечната дейност –  Мариана Балабанова и Анна 

Цветкова, а за организация на мероприятия и водене на документацията – читалищните 

секретари Тодорка Петрова, Мария Лесова и Виолета Христова. 

Общинската администрация подпомага работата на читалищата като оказва 

методическа помощ на място, провеждат се срещи с щатните служители за обсъждане 

провеждането на общински празници и други културни инициативи.  

Главният експерт „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности” в 

община Горна Малина осъществява контрол по чл. 31 и чл. 33 от Закона за народните 

читалища. ࠠ  

Финансово-счетоводното обслужване на четиринадесетте читалища е поверено на 

счетоводители, а контролът се осъществява от читалищните проверителни комисии. 

Законосъобразното и целесъобразното изразходване на бюджетни средства от 

читалищните настоятелства, дофинансирането им от община Горна Малина, както и воденето 

на задължителната документация се проверяват от общинска комисия, назначена със заповед 

на кмета на община Горна Малина. 

 

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата програма е изготвена въз основа на представените от председателите на 

народните читалища и на сдружението на читалищата в Община Горна Малина до 10.11.2021 

г. предложения до кмета за дейността им през 2022 г. 

Програмата е отворена за допълнения.  



Настоящата Програма е приета с Решение №.......... , Протокол №......... от ........................ г. на 

Общински съвет Горна Малина и при необходимост може да бъде променяна и допълвана по реда, по 

който е приета. 

Приложение: КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2022 НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

 
Изготвил:  

Ганка Христова,  гл. експерт „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”  

 

 


