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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ЗА 2021 ГОДИНА 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ   

 Читалището е създадено в бурните години от възрожденската епоха. То е пазител на 

българските традиции и българското самосъзнание и изиграва важна роля за окончателното 

формиране на българската нация.  

 На територията на община Горна Оряховица функционират 15 читалища – НЧ 

„Напредък-1869“, НЧ „Братя Грънчарови-2002“, НЧ „Пробуда-1904“ в град Горна 

Оряховица, НЧ „Христо Козлев-1883“ град Долна Оряховица, НЧ „Иван Вазов-1893“ село 

Първомайци, НЧ „Развитие-1884“ село Поликраище, НЧ „Съединение 1888“ село Драганово, 

НЧ „Просвета-1906“ село Горски горен Тръмбеш, НЧ „Напредък-Крушето 1906“ село 

Крушето, НЧ „Звезда-1905“ село Правда, НЧ „Заря-1900“ село Стрелец, НЧ „Пробуда-1922“ 

село Янтра, НЧ „Градина-Върбица 1894“ село Върбица, НЧ „Съгласие-1905“ село Писарево 

и НЧ „Наука и труд-1914“ село Горски долен Тръмбеш. 

 

 2. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА  

 Стратегическата цел на Програмата е утвърждаването на читалищата на територията 

на община Горна Оряховица като място за съхранение на народната памет и неделим 

елемент от процеса по опазване и съхраняване на културното наследство на региона ни. 

 

 2.1. Основни цели на Програмата: 

• Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското 

общество;  

• Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

населеното място, където осъществяват дейността си; 

• Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с 

културно-просветни, информационни, социални и граждански функции;  

• Осигуряване на достъп до информация; 

  2.2. Дейностите по Програмата са съобразени със заложените в закона цели, 

православният български календар и традиционно-битова обредност, както и с вече утвърдени 

форми на съвременно изкуство и култура.  

 2.2.1. Библиотечна и информационна дейност. Задача на читалищата е 

предоставяне на безплатно библиотечно обслужване на населението, актуализиране на 

библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература, абонамент и акция за дарения на 

книги, представяне на нови книги и творци, организиране на творчески срещи, 

образователни лектории, юбилейни чествания. Организиране на дейностите по програма 

„Глобални библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“. По 

програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на 

Министерството на културата през 2020 г. финансово подпомагане за обновяване на 

библиотечните фондове получиха следните читалищни библиотеки: НЧ „Христо Козлев-
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1883“ – 1204,96 лв.; НЧ „Съединение-1888“ – 188,58 лв.; НЧ „Градина-Върбица-1894“ – 

1212,78 лв . и в НЧ „Иван Вазов-1893“ – 1146,69 лв. 

 2.2.2. Художествено-творческа дейност. Популяризиране на традициите и 

културните ценности в региона, чрез различните форми на любителското творчество се 

осъществява в читалищата на общината чрез творческата дейност на 69 любителско-

творчески формации и 23 школни, клубни, кръжочни и др. формати, съобразно жанровата им 

определеност. Значима е ролята на читалищните институции в опазване на културното 

наследство и неговото социализиране като важен елемент от културната политика за по-

широк достъп на населението до него. Читалищата ежегодно организират изяви по различни 

поводи, чествания, годишнини от местен и национален характер, официални празници на 

Република България. Инициативите се реализират с подкрепата на местни организации, 

училищни ръководства, детски градини и др. Ежегодните културни прояви – традиционните 

събори, фестивали, местни празници, конкурси, подкрепят духовния живот в община Горна 

Оряховица.  

 Читалищата събират, съхраняват  и разпространяват знания за родния край. За целта 

организират прояви, свързани с традиционния битов и православен календар – възстановка 

на обичаи и празници. Организиране на инициативи като изработване на мартеници, 

сурвакници, Великденски и Коледни базари. По традиция селищните празници /сборове/ са 

на храмовите празници и в организацията им основна е ролята на местните читалища 

съвместно с кметствата и кметските наместничества.  

 Социалното дистанциране и изолация през 2020 г. поставя читалищните институции 

пред нови предизвикателства и появата на нови форми на изява и работа на творческите 

състави. 

 2.2.3 Краеведческа дейност. Дейности, свързани с развитие на краеведческата и 

издирвателската дейност във всяко читалище – събиране на предмети от ежедневието на 

нашите предци, снимки и други подобни, характерни за бита и историята на общността. 

Проучване, съхраняване и популяризиране на специфични за региона традиции и обичаи.  

 2.2.4. Социална дейност. Повишаване ролята на читалищата за социална и културна 

интеграция на различни социални и етнически общности, иницииране на доброволческа 

дейност, работа с различни възрастови групи, с хора с увреждания. 

 2.2.5. Младежки дейности. Необходимо е да се създават условия за приемственост на 

традицията и обновяването ѝ с адекватни за съвремието прояви, задоволяващи исканията на 

младите хора – клубове по интереси, кръжоци, школи по музика и танци и др.   

 2.2.6. Поддръжка на сграден фонд и материалната база. Читалищата на 

територията на община Горна Оряховица използват сграден фонд, публична общинска 

собственост, за извършване на читалищната дейност, предоставен им от Общината на 

основание чл.12, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), за което са сключени 

договори. В бюджета на Община Горна Оряховица в програмата за капиталови разходи за 

2020 г. са изпълнени и следните основни ремонтни, както следва: НЧ „Развитие-1884“, с. 

Поликраище – 14775,38 лв., НЧ „Звезда-1905“, с. Правда – 10893,37 лв., НЧ „Напредък-

1869“, гр. Горна Оряховица – 14956,79 лв. 

 

3. ФИНАНСИРАНЕ 

Обезпечаването на читалищните дейности през 2021 г. ще се осъществява чрез 

финансиране от:   

 държавната субсидия – за стандарта на една субсидирана бройка са разчетени 

средства за подпомагане на дейността на читалищата, ремонт, поддръжка, 

компютърно оборудване и художественотворческа дейност, както и за заплати, 

други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и средства, 

съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);  

 общинско финансиране – международни, национални, регионални и общински 

фестивали и прояви, годишнини на читалищата; 
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 кандидатстване по проекти към Министерството на културата, евро проекти и 

програми; 

 други източници (наеми на помещения, наем земеделска земя, други наеми, 

членски внос, концертна дейност, спонсори и дарения и др.); 

 развиване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната 

им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват 

приходите от нея за постигане на определените в устава им цели;  

 увеличаване на членската маса на читалищата. Регистрираните читалищни 

членове са 1191 в началото на 2020 г.;  

 актуализация на наемите от движимо и недвижимо читалищно имущество, в т.ч. и 

отдадените за обработка от арендатори и фермери читалищни земи;  

 чрез дарения, завещания и благотворителност.  

Стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2021 г. е в размер на 11 

484 лв., като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2020 г. Субсидираната численост 

за Общината през 2021 г. възлиза на 66 субсидирани бройки, остава непроменена спрямо 

2020 г. Сумата на предоставената ни субсидия като държавно-делегирана дейност за 2021 г. 

възлиза на 757 878 лв. Разпределението на субсидиите се извършва от Комисия, съгласно чл. 

23, ал.1 от ЗНЧ в съответствие с Указания за дейността на комисиите, извършващи 

разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата, одобрени от Министерство 

на културата. 

 

 

Таблица 1 

Разпределение на субсидията за 2020 година 

по читалища в община Горна Оряховица 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на читалище 

Населено място Субсидира

на 

численост 

(субс. бр.) 

Субсидия 

за 2020 г.  

10 440(лева) 

1  НЧ „Напредък-1869” гр. Горна Оряховица 29,85 311634 

2 НЧ „Братя Грънчарови -2002” гр. Горна Оряховица 8,25 86130 

3 НЧ „Пробуда-1904” гр. Горна Оряховица 1,8 18792 

4 НЧ „Христо Козлев-1883” гр. Долна Оряховица 4,15 43326 

5 НЧ „Съединение-1888” с. Драганово 4,4 45936 

6 НЧ„Иван Вазов-1893” с. Първомайци 4,05 42282 

7 НЧ „Развитие-1884” с. Поликраище 3,5 36540 

8 НЧ „Градина-Върбица 1894“ с. Върбица 1,5 15660 

9 НЧ „Пробуда-1922” с. Янтра 1,5 15660 

10 НЧ „Съгласие-1905” с. Писарево 1,5 15660 

11 НЧ „Просвета-1906” с. Горски горен Тръмбеш 1,5 15660 

12 НЧ „Звезда-1905” с. Правда 1 10440 

13 НЧ „Напредък-Крушето -1906” с. Крушето 1 10440 

14 НЧ „Наука и труд-1914” с. Горски долен Тръмбеш 1 10440 

15 НЧ „Заря-1900” с. Стрелец 1 10440 

 ВСИЧКО:  66,0 689 040 
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4. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОЯВИ НА ЧИТАЛИЩАТА В 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА 

Таблица 2 

Дата, месец Място Културна проява Организатор/и 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

7, 8 и 9 

май 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

Международен конкурс за 

изпълнители на популярна песен 

„Нова музика“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

  

11, 12 и 13 

юни 

НЧ „Напредък-1869” 

Горна Оряховица 

Международен хоров фестивал 

„Раховец  пее“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

21-26 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови-

2002”  

Горна Оряховица 

Международен фолклорен фестивал 

„Раховче”  

НЧ „Братя Грънчарови-2002”  

Горна Оряховица  

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ 

март - 

октомври 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

Национален поетичен конкурс „Асен 

Разцветников“ за поезия и проза на 

тема „С пламъка на родолюбието“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

23-25 

април 

НЧ „Напредък-1869” 

Горна Оряховица 

Национален танцов конкурс  

„Танцова въртележка“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

24 

април 

Лазаровден 

НЧ „Иван Вазов-1893“   

с. Първомайци  

Национален преглед на любителските 

народни хорове и групи за обработен 

фолклор „Ганчо Михов” 

НЧ „Иван Вазов-1893”   

с. Първомайци 

19 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

Национален фестивал на фолклорните 

танцови клубове и групи „Фолклорна 

броеница“ 

НЧ „Братя Грънчарови-2002”  

Горна Оряховица  

 

23-26 

юни 

НЧ „Братя Грънчарови- 

2002” 

Горна Оряховица 

Национален  детски фестивал на 

изкуствата „Раховче” 

НЧ „Братя Грънчарови-2002”  

Горна Оряховица  

 

28 

август 

Открита сцена  

с. Писарево 

Национален празник на автентичния 

фолклор и автентичната носия 

 „На мегдана” 

НЧ „Съгласие -1905” 

с. Писарево 

25 

октомври 

НЧ „Иван Вазов-1893” 

с. Първомайци 

Национален фестивал на селските 

клубове за народни хора  

„Хоро се вие край река Янтра“ 

НЧ „Иван Вазов-1893“   

с. Първомайци 

4-10 

октомври 

НЧ „Напредък-1869“ Национален фестивал на 

Аматьорските театри „Камъка“  

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО УЧАСТИЕ 

6 

януари 

НЧ „Градина-Върбица  

1894“ 

172 години от рождението на Христо 

Ботев – поетичен рецитал  

НЧ „Градина-Върбица1894” – 

с. Върбица 

21 

януари 

Читалищата в 

общината 

Бабинден – представяне на обичая  

 

Читалищни настоятелства в 

община Горна Оряховица 

14 

февруари 

Населените места в 

общината 

Ритуално зарязване на лозята и 

отбелязване на празника „Трифон 

Зарезан“  

Читалищни настоятелства в 

община Горна Оряховица  

18 

февруари 

Паметната плоча на 

Васил Левски в град 

Долна Оряховица 

Възпоменание по повод смъртта на 

Васил Левски 

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица 

18  

февруари 

Читалищата по 

населените места 

Рецитал по повод 148 години от 

обесването на Васил Левски 

НЧ „Наука и труд-1914“; 

НЧ „Съгласие-1905“; 

НЧ „Заря-1900”; 

НЧ „Градина-Върбица 1894“ 

19 

февруари 

Пред паметника в парк 

„Васил Левски“ в село 

Поликраище 

Поднасяне на цветя по повод 148 

години от Обесването на Апостола на 

свободата 

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище 

 

25 

февруари 

Зала 1 в сградата на 

Общината 

Празничен концерт по повод Първи 

март – Ден на любителското 

художествено творчество 

НЧ „Братя Грънчарови-2002”  

Горна Оряховица  
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1  

март 

Читалищата в 

общината 

Баба Марта – празник на мартеницата 

и пролетта 

Читалищни настоятелства в 

община Горна Оряховица 

1 

март 

Читалищата в 

общината 

Празнични концерти на съставите,  

творчески срещи на самодейците, и 

др. изяви на съставите при 

читалищата по повод  

Първи март - Ден на любителското 

художествено творчество 

Читалищни настоятелства в 

община Горна Оряховица 

3 

март 

Читалищата в 

общината 

Национален празник на Република 

България: 

- поднасяне венци и цветя; 
       - поздравителен концерт 

Читалищни настоятелства в 

община Горна Оряховица 

22 

март 

НЧ „Развитие -1884“  

с. Поликраище 

„Пролет е дошла“ - детски празник НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище  

23 

март 

ХГ „Недялко 

Каранешев“ 

Представяне на  ЛК „Асен 

Разцветников“ на сборник със 

стихове, разкази, епиграми: 

„Творчество без маска“ 2021 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

25 

март 

НЧ „Съгласие -1905”  

с. Янтра 

 

Пресъздавана на обичая  

„Благовещение“ 

 

НЧ „Пробуда -1922“ 

с. Янтра 

НЧ „Съгласие -1905” 

с. Писарево 

март НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

Празнични концерти на възпитаници 

от вокални формации, вокални и 

инструментални класове по повод 8 

март и 22 март  

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

27 

март 

Читалищата в 

общината  

Международен ден на театъра – 

премиери на театралните колективи в 

читалищата – Горна Оряховица, 

Драганово,  Долна Оряховица, 

Първомайци, Правда  

Читалищните настоятелства в 

община Горна Оряховица  

март  НЧ „Напредък-

Крушето 1906“ 

с. Крушето 

Откриване на театралния сезон НЧ „Напредък-Крушето 1906“ 

с. Крушето 

 

март 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

 

Пролетен  фолклорен концерт с 

участието на ФА „Сидер войвода“; 

ТФК „Балканика“, Детски танцов 

фолклорен състав „Приключенци“  и 

клас „Народно пеене“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

25-27 

март 

 

 

 

 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

 

МТ „Алтернатива“  

 - премиера на спектакъла 

“UNDERGRAUND”  по Христо 

Бойчев; 

- предпремиера на спектакъла 

„Димби, Домби и другите“; 

- премиера на спектакъла  

„Димби, Домби и другите“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

1 

април 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 
Комедийно шоу на Младежки театър 

„Алтернатива“  

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

1  

април 

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище 

„Хумор, сатира и усмивки“ – 

вечеринка с литературно-музикална 

програма по повод Деня на хумора  

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище 

 

1-6 

април 

Читалищата в 

общината 

Седмица на детската книга и 

изкуствата за деца 

Маратон на четенето с децата от 

местното училище и детско заведение  

НЧ „Христо Козлев-1883“; 

НЧ „Пробуда -1922“; 

НЧ „Градина-Върбица-1894“ 

2  

април 

НЧ „Христо Козлев-

1883“ 

Долна Оряховица 

„Търси се нов съпруг“ – спектакъл от 

Миро Гарван, премиера на 

постановката представена от 

камерната театрална формация  при  

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица 
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читалището 

20 

април 

НЧ „Христо Козлев-

1883“ 

Долна Оряховица 

145 години „Априлска епопея“ – 

програма с децата от детския 

театрален състав при читалището 

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица 

23 

април 

 

Читалищните 

библиотеки в община  

Горна Оряховица 

Международен ден на детската книга. 

Представяне на творчеството на 

български детски писатели, 

посещения на деца от детските 

заведения и ученици в читалищните 

библиотеки 

Читалищните библиотеки 

съвместно с Общинска 

библиотека, ръководствата на 

детски и учебни заведения 

април НЧ „Звезда-1905“ 

 с. Правда 

Премиера на пиеса представена от 

театралния състав при читалището 

НЧ „Звезда-1905” 

с. Правда 

17 

април 

НЧ „Иван Вазов-1893”  

с. Първомайци 

Детски фолклорен празник  

 „Весел Чичопей“ 

НЧ „Иван Вазов-1893”   

с. Първомайци 

19-24 

април 

НЧ „Съдинение-1888“ 

с. Драганово 

Пролетни дни на културата: 

- театрална премиера на пиесата 

„Драматична комедия“ от Ст. Л. 

Костов, концерти 

НЧ „Съединение-1888“  

с. Драганово 

 

24 

април 

Читалищата в 

общината 

Отбелязване на Лазаровден и 

Цветница 

Читалищните настоятелства в 

община Горна Оряховица 

29 

април 

НЧ „Христо Козлев-

1883“ 

Долна Оряховица 

„Женитба с препятствие“ – спектакъл 

от Пелин Пелинов, премиера на 

постановката представена от 

театрален състав „Вдъхновение“ при 

читалището 

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица 

април НЧ „Иван Вазов-1893“-   

с. Първомайци 

„Анна Бижуто“ – премиера на 

постановката от Марк Камулети, 

представяне от театралния колектив 

при читалището, реж. Милен Иванов  

НЧ „Иван Вазов-1893”   

с. Първомайци 

 

май Център  

с. Първомайци 

 Кулинарен празник на 

„Първомайския разсол“  

Кметство с. Първомайци; 

съвместно с НЧ „Иван Вазов-1893“  

Първомайци 

8 

май 

НЧ „Развитие -1884“  

с. Поликраище 

„Песен да се пее, хоро да се вие“ – 

общински празник на художествената 

самодейност 

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище 

 

май 

НЧ „Развитие -1884“  

с. Поликраище 

Дни на културата: 

 - пресъздаване на пролетни народни 

обичаи с деца от началните класове; 

- концерт на читалищните състави 

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище 

май НЧ „Градина-Върбица 

1894”  

с. Върбица 

„Върбица празнува! Празник на 

дрипавата баница” – кулинарен 

фолклорен фестивал 

НЧ „Градина-Върбица1894” 

с. Върбица 

май НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

 

Областен етап на Национален 

фестивал на руската поезия, песен и 

танц „Пусть всегда будет солнце“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

11 

май 

Читалищни 

библиотеки 

Ден на библиотекаря Читалищни библиотеки  

в община Горна Оряховица 

11 

май 

Читалищна библиотека „Библиотекар за един ден“ НЧ „Напредък-Крушето 1906“ 

с. Крушето 

11-13 

май 

НЧ „Съединение-1888“ 

с. Драганово 

Детски майски празници  НЧ „Съединение-1888“ 

с. Драганово 

24 

май 

Читалищата по 

населените места 

Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската 

книжовност“ - празнични прояви  

Читалищните настоятелства  

в община Горна Оряховица 

1 

юни 

Читалищата по 

населените места 

Международен ден на детето: 

- рисунка на асфалт;  

- състезателни игри 

 

НЧ „Съединение-1888“ 

с. Драганово 

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище  

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица 
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НЧ „Звезда-1905“ 

с. Правда 

НЧ  „Градина-Върбица 1894“ 

с. Върбица 

НЧ „Напредък-Крушето 1906“ 

с. Крушето 

НЧ „Заря-1900” 

с. Стрелец 

2 

юни 

Открита сцена  

с. Стрелец 

Ден на Ботев и на загиналите за 

свободата и независимостта на 

Българи 

НЧ „Заря-1900“ 

с. Стрелец 

19 

юни 

НЧ „Братя 

Грънчарови-2002“ 

Горна Оряховица 

Годишен концерт на съставите и 

колективите при читалището 

НЧ „Братя Грънчарови-2002”  

Горна Оряховица  

юни НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

Годишен концерт на Балет „Калина“ НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

юни НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

Годишен концерт на вокални 

формации, вокални и инструментални 

класове при читалището 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

19-20 

юни 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета-1906“ 

с. Горски горен 

Тръмбеш  

Празници на духовността  

в Горски горен Тръмбеш  

-„Вълшебна звезда над моя роден край 

свети“ – празничен концерт; 

- песенен фестивал на старата градска 

песен на общинските пенсионерски 

клубове „Който пее не старее“  

Сдружение „За възраждане на 

Горски горен Тръмбеш”; 

Кметско наместничество; 

НЧ „Просвета- 1906“ 

с. Горски горен Тръмбеш 

юни Открита сцена  в 

центъра на село Янтра 

Празник на Светия Дух – общоселско 

тържество, курбан на селото 

НЧ „Пробуда-1922“ съвместно с 

Кметство с. Янтра 

24 

юни 

Читалищата по 

населените места 

„Еньовден“ – празник на билките с 

фолклорна програма  

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица; 

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище; 

НЧ „Градина-Върбица1894” – 

с. Върбица 

26 

юни 

НЧ „Пробуда -1922” 

с. Янтра 

Общински празник на групите за 

изворен фолклор „От извора 2021” 

НЧ „Пробуда-1922“ 

село Янтра 

 

1 

юли 

НЧ  „Градина-Върбица 

1894“ 

с. Върбица  

Откриване на „Лятна занималня“ за 

децата от селото 

НЧ  „Градина-Върбица 1894“ 

с. Върбица 

9 

юли 

 

НЧ „Иван Вазов-1893“   

с. Първомайци 

Годишен концерт на читалищните 

състави – 171 години от рождението 

на патрона на читалището Иван Вазов 

НЧ „Иван Вазов-1893”   

с. Първомайци 

 

9 

юли 

НЧ  „Градина-Върбица 

1894“ 

с. Върбица 

Литературна беседа и тематичен кът 

по повод рождението на Иван Вазов 

НЧ „Градина-Върбица1894” – 

с. Върбица 

 

2 

септември 

НЧ „Градина-Върбица 

1894“ 

с. Върбица 

Празничен концерт по повод 

годишнина от основаването на 

читалището 

НЧ  „Градина-Върбица 1894“ 

с. Върбица 

11 

септември 

Открита сцена  

с. Поликраище 

Общински празник на плодородието  

„Ден година храни” – изложба на 

земеделска продукция, надиграване, 

фолклорна програма, конкурси 

Кметство с. Поликраище;  

НЧ „Развитие -1884“   

с. Поликраище 

 

18 

септември 

Открита сцена  

с. Драганово 

„Празник на градинаря” 

с участието на производители от 

Драганово и региона 

Кметство с. Драганово;  

НЧ „Съединение-1888”   

с. Драганово 

23 

септември 

 

НЧ „Христо Козлев-

1883“ 

100 години от кончината  на 

патриарха на българската  литература  

Иван Вазов – рецитал 

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица 

27 

септември 

НЧ „Христо Козлев-

1883“ 

135 години от рождението на Ран 

Босилек  

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

Долна Оряховица 
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1 

октомври 

Читалища в общината Отриване на творчески сезон – 

концерти, литературни четения, 

творчески срещи 

Читалищни настоятелства в 

община Горна Оряховица 

2 

октомври 

НЧ „Звезда-1905“ 

с. Правда 

 „На празник в село Правда“:  

- кулинарна  изложба;  

- фолклорна програма 

НЧ  „Звезда-1905” 

с. Правда 

 

12 

октомври 

Сградата на 

кметството в село 

Драганово 

Ден на отворените врати по повод 

Деня на българската община  

НЧ „Съединение-1888”   

с. Драганово съвместно с Кметство  

с. Драганово  

 

октомври 

Открита сцена  

в с. Стрелец 

Регионален празник на захарната 

метла и маджуна 

НЧ „Заря-1900”   

с. Стрелец 

1 

ноември 

Читалищни сцени  в 

община Горна 

Оряховица 

Ден на народните будители:  

- концертни изяви на читалищните 

състави, творчески срещи и др. 

Читалищни настоятелства  

в община Горна Оряховица 

2 

ноември 

Къща музей  

„Асен Разцветников“ 

с. Драганово 

 

„Събуди се ясно слънце“ – общински 

детски празник, посветен на 

творчеството на поета Асен 

Разцветников 

НЧ „Съединение-1888“  

с. Драганово; 

Къща музей  

„Асен Разцветников“ 

с. Драганово 

21  

ноември 

Читалищата в общината 

 

 

Ден на християнското семейство – 

празнична програма 

 

 

Читалищни настоятелства  

в община Горна Оряховица 

декември Читалища в общината Конкурси, концерти, изложби, 

спектакли, базари и други коледни и 

новогодишни празнични инициативи 

и прояви  

Читалищни настоятелства 

в община Горна Оряховица 

ЮБИЛЕИ И ГОДИШНИНИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩНИ СЪСТАВИ,  

ХУДОЖЕСТВЕНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И САМОДЕЙЦИ 

 

март 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

10 години Танцов фолклорен клуб 

„Балканика“   

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

6 

септември 

НЧ „Напредък-

Крушето 1906“ 

с. Крушето  

115 години от основаването на 

читалището – тържествен концерт   

НЧ „ Напредък-Крушето 1906“ 

с. Крушето 

септември НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

30 години Младежки театър 

„Алтернатива“ при читалището –  
изложба 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

 

2 

октомври 

НЧ „Развитие-1884“  

с. Поликраище 

10 години Клуб за народни хора 

„Жива вода“ 

НЧ „Развитие-1884“  

с. Поликраище 

9 

октомври 

НЧ „Напредък-1869“ 

Горна Оряховица 

151 години театър в Горна 

Оряховица и 30 години Младежки 

театър „Алтернатива“ 

НЧ „Напредък-1869“  

Горна Оряховица 

15 

октомври 

НЧ „Съединение-

1888”   

с. Драганово 

25 години Драматичен театър в  

с. Драганово 

НЧ „Съединение-1888”   

с. Драганово 

16 

октомври 

НЧ „Просвета-1906“ 

с. Горски горен 

Тръмбеш 

„Читалището стълб на 

българщината“ – празничен концерт 

по повод 115 години от 

основаването на читалището 

НЧ „Просвета-1906“ 

с. Горски горен Тръмбеш 

11 

ноември  

НЧ „Заря-1900”  

с. Стрелец 

120 години НЧ „Заря-1900” с. 

Стрелец – празничен концерт 

НЧ „Заря-1900” 

с. Стрелец 

ПРАЗНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  

10 

юни 

Площад  

„Съединение“  

с. Първомайци 

Спасовден – празник на село 

Първомайци, тържествен концерт с 

участието на читалищни състави 

НЧ „Иван Вазов-1893”   

с. Първомайци 

 

21 

юни 

с. Горски горен 

Тръмбеш 

Свети Дух – храмов празник на село 

Горски горен Тръмбеш, празничен 

водосвет и курбан на селото 

Кметство село Горски горен 

Тръмбеш и НЧ „Просвета-1906“ 
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5. ПАРТНЬОРИ 

 Читалищата осъществяват своята дейност в пряко сътрудничество помежду си със 

съдействието на Община Горна Оряховица, на кметствата в населените места, РЕКИЦ – 

Велико Търново, образователни и културни институции, неправителствени организации и 

сдружения в областта на културата и образованието, медии, спортни клубове и др. 

Принципите на партньорството между Община Горна Оряховица и читалищата на 

територията на общината по отношение приложение на законодателството са: отчетност, 

публичност, прозрачност и комуникация. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изминалата 2020 година бе белязана от епидемията на COVID-19 – едно сериозно 

предизвикателство, пред което бяха изправени и културните институции. Световната 

пандемия до голяма степен ще обуславя и осъществяването на читалищните дейности през 

2021 година. Успешното реализиране на поставените цели и задачи в Програмата за развитие 

на читалищната дейност в община Горна Оряховица през 2021 г. изисква да се обединят 

усилията и ресурсите на всички страни, участващи в нейната реализация. Годишната 

програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2021 година е 

създадена в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища въз основа на 

направените от читалищните настоятелства предложение за дейността им през 2021 година. 

В нея са визирани най-общите положения, залегнали в плановете на отделните читалища. 

 

 

 

 

 

 Настоящата Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна 

Оряховица е приета с Решение № 385 от протокол № 19 от 28 януари 2021 г. от редовно 

заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 

24 

юли 

Открита сцена  

с. Поликраище 

Традиционен събор на селото – 

празничен концерт на читалищните 

състави 

НЧ „Развитие -1884“   

съвместно с Кметството в с. 

Поликраище 

2 

август 

Открита сцена  

с. Драганово 

Празник на село Драганово НЧ „Съединение-1888“  

съвместно с Кметство Драганово 

15 

август 

НЧ „Напредък-

Крушето 1906“ 

с. Крушето  

140 години от основаването на село 

Крушето:  

- тържествено концерт „Аз и моето 

село Крушето“; 

- премиера на театър 

НЧ „ Напредък-Крушето 1906“; 

Кметство село Крушето; 

Клуб на пенсионера „Единство“ 

4 

септември 

Открита сцена  

гр. Долна Оряховица 

Празник на град Долна Оряховица 

 – концертна програма 

НЧ „Христо Козлев-1883“ 

съвместно с Кметство Долна 

Оряховица 

26 

октомври 

Открита сцена в село 

Правда 

Празник на село Правда  

 

НЧ „Звезд-1905“ съвместно с 

Кметство село Правда 

26 

октомври 

Църковен храм „Св. 

Димитър“ с. Крушето 

Църковен празник на село Крушето 

–  отслужване на литургия и 

водосвет 

НЧ „ Напредък-Крушето 1906“; 

Кметство село Крушето; 

Клуб на пенсионера „Единство“ 

8 

ноември 

Открита сцена   

село Янтра 

Празник на селото  НЧ „Пробуда-1922“;  

Кметство село Янтра 


