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О    Т    Ч    Е    Т 
 

ЗА 

 

ДЕЙНОСТТА НА НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“ - ПЛЕВЕН 

 

ПРЕЗ 2021 г. 

 

 

Съвременното общество изисква от културните институти да бъдат адаптивни и 

отговарящи на динамиката на времето. Читалищата не би трябвало да са извън тази тенден-

ция и НЧ „Съгласие 1869“ е пример за това. Въпреки продължаващите COVID ограничения 

и започването на годината без субсидия, екипът на най-стария културен институт в града 

показа как с професионализъм, желание и отдаденост могат да се реализират и най-смелите 

ни проекти. Нови инициативи, концерти и спектакли; много попълнения в школите; видео-

секция и нови рубрики в сайта; нови компютри и литература в библиотеката и Млад 

библиотекар на годината, както и изцяло обновен Детски отдел; спечелени и реализирани 

проекти; забележително фестивално лято; участие в Детска мелодия на годината… Това са 

само част от акцентите в дейността на НЧ „Съгласие 1869“ през 2021 г.  

Отговаряйки на съвременните потребности на ползвателите на нашите услуги и 

следвайки динамиката на времето, ние успяхме да привлечем и задържим вниманието към 

нашата дейност на различни социални групи потребители не само от Плевен и региона, но и 

от цялата страна и извън граница. 

Постигнатите резултати в различните направления са съобразени със Закона за на-

родните читалища и всички нормативни документи, регламентиращи развитието на читали-

щата и читалищната дейност. Всички те се дължат на усилията на работещия екип, на чле-

новете и на ръководството. Доброто организационно състояние на читалището както вина-

ги обезпечава и подпомага цялостната дейност. Правомерното и целесъобразно разходване 

на получените за 2021 г. средства от държавния бюджет и на набраните допълнителни при-

ходи позволи да организираме, проведем или участваме в инициативи с разнообразно зву-

чене, да подобрим в значителна степен състоянието и общата визия на материалната база на 

читалището, с което успешно да се реализира функцията му на притегателен културен 

център.  

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с Указанията и Критериите на Мини-

стерство на културата за разпределението на годишната държавна и общинска субсидия за 

читалищна дейност. Съгласно тях акцентираме върху изпълнението на общочиталищните 

показатели, върху постиженията на отделните формации, както и на цялостния принос на 

НЧ „Съгласие 1869” за многообразието на културната програма в Община Плевен. 

  

І. Актуално състояние на читалището като сдружение  

и културен център с материално-технически възможности  

за предоставяне на услуги 
 

НЧ „Съгласие 1869” като юридическо лице в съответствие със своя Устав през 

отчетната 2021 г. продължи да опазва заложените в неговата същност културни и просветни 

традиции, които го правят значим фактор в общата културна политика. Читалището пре-

доставя услуги и удовлетворява потребностите на деца, ученици и граждани от различни 

възрастови групи и етноси; разпространява културно-просветни ценности, партнирайки си 

с широк кръг детски и учебни заведения, с други културни институти, неправителствени 

организации и граждански структури, със средите на бизнеса. 
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Кадровият състав със съответна квалификация и добри професионални компетенции 

е важен фактор за успешна читалищна дейност и обезпечаване на многостранните и разно-

родни направления в нея. Противно на всеобщата тенденция, в читалището работят млади и 

квалифицирани кадри, които намират тук благоприятна атмосфера и условия да развиват 

своя капацитет и да се усъвършенстват.  

През 2021 г. читалището има 158 членове, постъпилият и отчетен членски внос е 960 

лв. 

Въпреки извънредните обстоятелства и ограниченията, свързани с COVID епиде-

мията, предоставените от читалището услуги, вкл. онлайн, са посетени през отчетния пери-

од от над 140 000 потребители. 

Редовното общо годишно отчетно събрание се проведе  на 10.05.2021 г. с дневен ред: 

1. Актуализиране списъка на членовете на общото събрание на читалището. 2. Отчет за дей-

ността на читалището и читалищното настоятелство за 2020 г. 3. Отчет на проверителната 

комисия на НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен. 4. Приемане на проекто-бюджет за 2021 г. 5. 

Други;. 

През 2021 г. са  проведени осем заседания на Читалищното настоятелство, като са 

обсъждани всички  актуални въпроси от читалищната дейност и са взети 24 решения. 

Към отчета представяме Удостоверение изх. № 20220106100142 от 06.01.2022 г. на 

Агенция по вписванията. 

Субсидираната численост в читалището за 2021 г. е 27 щатни бройки.  

Бюджетът на читалището за 2021 г. е 357 375 лв. на база: държавна субсидия, в която 

влиза и неизплатена такава за 2020 г., поради съдебни дела, допълнителни средства от 

Община Плевен, плюс 960 лв. от членски внос. Средствата са усвоени своевременно и по 

направленията, за които са предназначени.  

От  приложения годишен отчет за получената субсидия става ясно, че тя е крайно 

недостатъчна за покриване на всички разходи. Този увеличаващ се всяка година недостиг 

на бюджетни средства от държавната субсидия, трябва да бъде компенсиран със собствени 

приходи, което става все по-трудно. 

Отчетът за финансовата дейност на читалището е проверен и заверен без корекции и 

забележки от експерт-счетоводител. 

 

Материално-техническата база 

През отчетната 2021 г. бяха извършени редица ремонти, свързани с безопасността на 

сградата и подсигуряване на по-добри условия за работа както на съставите към 

читалището, така и за осъществяване на други основни дейности. Изцяло ремонтиран беше 

Детският отдел на Библиотеката. Бяха подменени с нови стелажите и мебелировката. 

Основен ремонт претърпя и петскатният Г-образен покрив на сградата с обща площ 750 кв. 

м. През годината беше закупен климатик за фоайе 2 етаж пред Балетна зала, където заради 

спазване на епидемичните мерки, родителите изчакват децата си. Подменена беше 

ел.инсталацията в Балетната зала, своевременно бяха подменяни и осветителни тела в 

различните помещения. 

Обществено достъпният сграден фонд на читалището е непроменен - обща разгъна-

та площ от 4200 кв. м, включваща: 

 Концертна зала „Емил Димитров” с площ 320 кв.м, 108 кв.м сцена; с отлична 

акустика и 500 зрителски места. 

 Камерни зали, 3 бр.: зала фоайе с 80 места и зала, обособена в пространството 

пред балкона с 50 места, подходящи за творчески срещи, презентации, изложби 

и други камерни изяви. За тях са осигурени 80 бр. преносими олекотени столове 

(тип посетителски).  

 Зала „Библиотеката”, подходяща за творчески срещи, презентации, детски зани-

мания, камерни представления.  
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 Изложбена галерия „Съгласие”. 

 Библиотека с разгъната площ 1200 кв.м, състояща се от заемна за възрастни и 

деца, две читални, приемни за деца и възрастни с 6 работни места, със съв-

ременно обзавеждане, удобно  за работа и за ползватели на библиотечни услуги. 

През тази година библиотеката получи дарение от „Райфайзен банк“ – нови маси 

за читалнята и метални каси за съхраняване на документи. 

 Книгохранилища 5 броя, разположени на четири нива и хранилище „Изкуства” 

на ниво читалня – без промяна.  

 Зали за конкретни читалищни дейности с площ съобразно спецификата им: 

- балетна зала - 162 кв.м; 

- зала за народни танци - 104 кв.м; 

- зала за вокална група „Арлекино” - 57 кв.м; 

- зала за провеждане уроци по шахмат - 70 кв.м с 10 маси и шахматни дъски.  

Читалището разполага с депа за костюми, в които се съхраняват над 3 600 костюма, 

съблекални за подготовка на участниците в съответните  формации, кътове за изчакване на 

родителите. 

Техническите средства, с които разполагаме, осигуряват реализацията на разно-

образните културни изяви: озвучителен пулт, професионално озвучаване на концертната 

зала, в това число активни тонколони, безжични микрофони 4 бр., микрофони стационарни 

6 бр., 50 м свързващ кабел (мултикор) и 26 бр. прожектори, мултимедия, автоматизирана 

чига на сцената и др. Освен това читалището разполага с фотоапарат Canon, камера Sony за 

заснемане на видеоматериали от спектакли и концерти, както и за нуждите на сайта на 

читалището. Осигурени бяха средства за поддържане и профилактика на озвучителната и 

осветителна техника.  

Всички работни места в читалището имат служебно осигурен интернет. През насто-

ящата година бяха закупени 5 нови компютърни конфигурации и нов сървър за автома-

тизираната база данни „АБ“, с която библиотеката работи повече от 20 години. От парт-

ньорския проект за дигитализация с получените две работни станции са обособени спе-

циални работни места в библиотеката, достъпни за читатели с интерес към дигитализирани 

заглавия, основно от старопечатната колекция. На отделно работно място библиотеката 

осигурява на читателите чрез компютър с периферия работа с нейния електронен каталог. 

През годината бе извършена профилактика на всички технически средства, обезпеча-

ващи цялостната читалищна дейност. 

 

Управленческа инициатива при стопанисване на читалищната собственост и 

набиране на средства 

Стопанисването и правилното функциониране на читалищната собственост е 

немислимо без полагане на постоянни грижи от страна на работещите и ръководството. 

Богатата читалищна собственост – книжен фонд, костюми, разнообразна и специали-

зирана техника, откритите площи, изискващи ежедневна поддръжка, не могат да бъдат в 

добро състояние без усилията на всички и въпреки непрекъснатите финансови ограничения. 

Само фактът, че материалната база е изградена преди повече от 80 години е достатъчно 

показателен и предполага, че ремонтните работи са неизбежни и могат да бъдат планирани 

или неизбежно-аварийни. Това задължава и ръководството да планира всичко внимателно, 

да прецизира важността на всяко действие, да търси подходящи изпълнители, лицензирани 

за съответната дейност. Обикновено разчитаме на вътрешната си организация, като под-

лагаме на контрол всяка стъпка в хода на ремонтите, на приемане на възложените и изпъл-

нени работи и правомерността на изразходените средства на база сключени договори по 

подадени оферти. 

През 2021 г. са направени ремонти със средства, осигурени от присъща на читали-

щето дейност, организирана и реализирана от ръководството и екипа. 
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Основните ремонтни работи през отчетния период са: 

 Ремонт на покрива – петскатен Г-образен, с обща площ 750 кв.м;  

 Ремонт на Детски отдел в Библиотеката с подмяна на всички стелажи и мебели-

ровка; ел. инсталация, осветителни тела; 

 Подмяна на осветителните тела в библиотеката, тоалетните на първия етаж и в 

балетната зала; 

 подмяна на ел. инсталацията в Балетната зала. 

Направените ремонти, както и целогодишното поддържане на материалната база, е в 

съответствие с изисквания на ЗЗБУТ, предписанията и препоръките на ПБЗН и най-вече с 

осигуряването на възможно по-добри санитарно-хигиенни условия за работещите, за участ-

ниците в читалищните формации, за ползвателите на библиотеката и всички посетители. 

Работим със служба за трудова медицина, като ежегодно – м. септември, договорът, 

съответстващ на изискванията на ЗЗБУТ, се подновява след извършване на съответните 

процедури. Съгласно договора се осигурява за работещите в читалището обслужване по 

прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд и подобряване управлението на дейностите по здраве и безопасност.   

 

Участия на работещите в обучения за повишаване на квалификацията, работ-

ни срещи и др. 

Поддържането и актуализирането на професионалните знания и умения на всички 

работещи е важно условие за пълноценната им реализация и добри резултати от 

извършваната работа за съответната позиция. Участието на служители на читалището в 

обучение по проект „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на 

работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации с цел 

насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“ беше крачка в тази посока. 

В Библиотеката се проведе стажантската практика на петима студенти от УНИБИТ, 

като на един от тях беше предложена работа като библиотекар.  

Секретарят на читалището участва в квалификационен курс „Организация и упра-

вление на читалищната дейност“, организирано от СНЧ и Стопанска академия „Д. А. 

Ценов“ – Свищов.  

Поддържаме непрекъснати контакти с РНБ „П.Р.Славейков” – В. Търново във връзка 

с разпространяване на резултатите от проект „Север+” за дигитализация на ценни издания и 

по някои текущи задачи, произтичащи от основни елементи на проекта и неговото разши-

ряване. Предстои ново включване в проекта на по-съвременна периодика, отразяваща раз-

витието на Плевен вече до 1989 г.  

През 2021 г. продължава абонаментното ползване на програмен продукт „Автома-

тизирана библиотека” и поддържане на консултантските услуги на фирмата за библиотечен 

софтуер РС-ТМ, София. Отново се прилагат най-подходящите от предлаганите позиции, 

необходими за библиотеката и съобразно финансовите ни възможности. Общуването на би-

блиотечните ни специалисти с представители на фирмата фактически обогатява и актуали-

зира ежедневната им работа и допринася за подобряване на професионалната им практика.  

Продължават професионалните ни контакти с представители на водещи институции 

в областта на библиотечното дело – УНИБИТ – София, Университетска библиотека „Св. 

Климент Охридски”, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф.Иван Дуйчев” при 

СУ. 

Договор за партньорство при провеждане на практически обучения на ученици беше 

подписан със Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим. 

Техническият персонал на читалището участва в поредното задължително ежегодно 

обучение, свързано с правилата за безопасност при работа с електрически уредби, електро-

обзавеждане и топлофикационни мрежи в Център за професионално обучение „Велики 
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Преслав”, фирма „Електра” - Плевен,  м.октомври 2021 г. Всички членове на групата по 

условия на труд са обучени през м.септември 2021 г. по здравословни условия на труд 

съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 4 на МЗ и  имат издадени удостове-

рения от Службата по трудова медицина. През м. юни 2021 г. се проведе симулативна 

тренировка и учение, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и 

Наредба № 8121з-1225/27.05.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от ЗПТ, чиито соб-

ственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, 

минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол от служителите, 

работещи в читалище „Съгласие 1869“. 

През 2021 г. няма наложени санкции на читалището по чл.31, 32 и 33 от ЗНЧ. 

 

 

ІІ. Дейност на читалището в предходната 2021 година 
 

1. Библиотечно-информационна дейност 
Библиотеката на НЧ „Съгласие 1869” е регистрирана с № 263 в Министерство на 

културата на 14.07.2016 г. Осъществяваната от нея библиотечно-информационна дейност е 

подчинена на Закона за обществените библиотеки, чл.37, а самата тя е основоположник на 

всички вече по-късно визирани в Закона основополагащи принципи и изпълнява отредените 

функции на обществена библиотека. Библиотеката заема повече от 2/3 от третия етаж на 

сградата. В нея са обособени зали за свободен достъп, специализиран детски отдел, отдел 

„Комплектуване и обработка“, две читални. Библиотечните фондове се съхраняват в книго-

хранилищата с обособен достъп за персонала съобразно изискванията за опазване на книж-

ните носители. 

През 2021 г. при продължаващи условия, свързани с епидемията от COVID-19 и 

строгите правила за посещенията и за използването на библиотечни материали, бяха 

спазени всички мерки, свързани с дезинфекция, социална дистанция, ползване на лични 

предпазни средства от работещите и посетителите на библиотеката. Книгите престояваха 48 

часа в изолатор според изискванията на Здравното министерство.  

Помещенията се дезинфекцираха по два пъти на ден, при групови посещения – пре-

ди и след посещенията. Дезинфектанти бяха поставени на входа на библиотеката, а върна-

тите книги се оставяха на специално определено за тях място, за да нямат досег с библи-

отекаря.  

Основният документ, отчитащ работата в  библиотеката, е Книгата за движение на 

библиотечния фонд. 

 

Показатели 

 Библиотечния фонд към 31.12.2021 г. съдържа 222 862 библиотечни единици - 

книги, периодични издания, графични и картографски издания, ноти, грамофонни плочи;  

касети, магн. ленти. Общият фонд е балансирано разпределен между различните отрасли на 

човешкото знание – философия, история, педагогика, литературознание, изкуство и др. 

Библиотеката притежава изключително богатство във фонд „Редки и ценни издания”, който 

включва старопечатна литература и възрожденска периодика от 1152 тома, пълна колекция 

от плевенски периодични издания и централен печат, в т.ч. пълно течение на Държавен 

вестник от 1882 г. и др. 

 Набавените библиотечни материали през 2021 г. са 1 058 тома, отчислени са 234 

тома, като нарастването на фонда е с 823 библиотечни единици. 736 от набавените 

материали са от дарение, 322 от покупка. По-големи дарители през годината – Сдружение 

за градски читални – 130 т. на стойност 1 710 лв.; издателство „Егмонд България“ – 39 т. на 

стойност 673 лв.; Store.bg – 21 т. на стойност 385 лв. Многобройни са даренията от автори и 

читатели на библиотеката. 



 

6 

 

 Брой на абонираните периодични издания – 4 

 Потребители на библиотеката – 1 478, от тях до 14 години – 746. Наблюдава се 

увеличаване на децата-читатели, с превес на начален курс и по-висока активност в четенето 

по училищните летни препоръчителни списъци. 

 Читателските посещения – 10 516, от тях в читалня – 1 832; електронни – 1 218. 

 Заети библиотечни документи – 10 125. 

 Проведените културни събития в Библиотеката са 32 и са посетени от 2 956 

човека. 

 Степен на автоматизация: 11 компютъра, 

4 принтера, 3 ксерокса, 1 скенер и помощна техника 

(ламинатор, гилотинна ножица и др.); многофунк-

ционално копирно устройство KonikaMinoltabizhub 

211,  монохром и bizhubC3300i – цветен; фото-

апарат Canon, машина за подвързване със спирала. 

От Китайското посолство получихме даре-

ние от 11 книги - на английски и български език, 

сред които енциклопедии и детска литература, и 28 

CD и DVD с информация за исторически и гео-

графски обекти в Китай (на англ. ез.). 

За поредна година Любомир Буковски на-

прави дарение на библиотека при НЧ „Съгласие 

1869“. Изданието е библиографска рядкост – вест-

ник „Вит“ от април 1933 г., който е излизал само в 

три броя. Дарителят предостави и трите, с което допринесе за пореден път сбирката „Пле-

венски периодичен печат от Освобождението до 1944 г.“ да стане още по-пълен архив на 

историята на Плевенския край. Почти цялата сбирка е дигитализирана по проект и може да 

се намери в Дигиталната ни библиотека на сайта на читалището. Предстои в най-скоро 

време там да бъдат добавени още заглавия. 

По проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и инфор-

мираност“ бяха закупени 240 тома нова литература – 120 нови заглавия от 25 български 

издателства, с която се обнови фондът на библиотеката. Подборът на заглавия напълно 

отговаря на профила на библиотеката и читателския състав. Литературата за деца ще бъде в 

помощ на списъците за лятно четене, а книгите за възрастни ще бъдат привлекателни за 

нови читатели. 

  

Продължи ретроспективното вкарване на записи от традиционния фишов каталог в 

електронния, както и пълна редакция на ел. каталог. Въведени са 4 500 нови записа през 

годината. 
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Използването на програмен продукт „Автоматизирана библиотека” подпомага биб-

лиотеката в работата и поддържането на традиционни основни модули: обработка на книги 

и периодика, работа с читатели, разкриване на статии от периодичния печат. Това е и въз-

можност за непрекъснато обогатяване на електронния каталог и скъсяване пътя за изго-

твянето на тематични справки. Чрез отделен модул за разкриване на старопечатния фонд 

ценните и редки издания се сканират и стават също общодостъпни. Наличието на елек-

тронен каталог на библиотеката, достъпен през сайта на читалището на адрес:  

https://saglasie1869pleven.com/, раздел Библиотека – Електронен каталог улеснява читатели-

те, правейки достъпа до информация по-лесен, независим от време и разстояние.  

В помощ на библиотеката е и информацията, която черпим от онлайн изданието на 

ББИА.  

В сайта на читалището https://saglasie1869pleven.com/ беше създадена дигитална биб-

лиотека с пълен достъп до всички дигитализирани издания от библиотеката на НЧ „Съ-

гласие 1869”.  

 

В Дигиталната библиотека са включени: 

 Ръкописите в читалище „Съгласие 1869“; 

 Двете колекции – „Плевенски периодичен печат 1878-1944“ и „Стари, редки и 

ценни издания – Възрожденска периодика“, съдържащи 169 заглавия на издания.  

Посещенията на Дигиталната библиотека през отчетната година са 1202. 

 

 
 

Продължава дейността на библиотеката по партньорството и приложението на 

проект на РБ „П.Р.Славейков” В.Търново - „Дигитална културна съкровищница „Север +”, 

най-вече по разпространяване на резултатите и опазване на книжното културно наследство 

в Централен Северен район. 

Неотменен професионален ангажимент на библиотечните специалисти е да следят и 

отразяват целогодишно с илюстративни материали или пълноценни издания всички 

бележити дати и събития. Над 30 бяха оформените витрини през 2021 г. във фоайето пред 

библиотеката с разнообразна тематика, заглавия на различни издания, с непреходни цитати 

от книги и мислители.  

Три месеца всеки ден на страницата на читалището във фейсбук споделяхме „Мисъл 

на деня“ – цитати от известни философи, писатели, поети, общественици. 

 

https://saglasie1869pleven.com/
https://saglasie1869pleven.com/
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Едновременно с това информация за авторите се публикуваше и в сайта на НЧ „Съ-

гласие 1869“. Бяха отразени значими годишнини, свързани с живота и творчеството на: 

Христо Ботев, Джек Лондон, Райна Княгиня, Джеймс Уат, Стефан Дичев, Ромен Ролан, То-

дор Боров, Алан Милн, Мери Шели, Александър Бурмов, Реноар, Иван Винаров, Маргарита 

Петкова, Васил Левски, Нестор Марков – основателят на НЧ „Съгласие 1869”, Алеко 

Константинов, Михаил Булгаков, Бачо Киро, д-р Кръстьо Кръстев, Лайбниц, А. Кронин, У. 

Текери, Лафонтен, Хемингуей, Стивън Кинг, Достоевски, П. Пипков, Калин Донков; полез-

на и интересна информация от българската история, основаването на Държавно балетно 

училище, празнуването на различни празници и обичаите, свързани с тях - Бабин ден, Баба 

марта, Благовещение, Лазарица, Цветница, Великден – символът на яйцето; извадки от 

стари плевенски вестници, свързани с конкретни дати и годишнини – празнуването на 10 

декември малко след Освобождението на Плевен, Преди 60 г.: Гагарин излита в Космоса, 

месец по-късно е посрещнат в Плевен; Световния ден на здравето в плевенския периодичен 

печат; информация за стари плевенчани, забравени от съвременниците си; наши видни 

съвременници – Станка Цекова, Катя Попова, проф. Пламен Джуров, Гена Дмитрова, 

Никола Бошнаков; млади таланти – Стефан Тоцев, Христо Генов. Отразени бяха и всички 

важни дати от националния и местен официален и народен календар. 

Всяка седмица библиотекарите подбираха книги от богатия фонд за различните 

читателски вкусове и търсения. Предложенията на седмицата бяха и тематични – седмица 

на трилърите, на филмираните романи, на български автори, на руската литература, на 

френските автори и много други. В началото на всяка седмица публикувахме пред-

ложенията и на фейсбук страницата ни, за да достигнат до повече хора.  
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В навечерието на празника на Плевен 

15 май в Библиотеката на НЧ „Съгласие 1869“ 

показахме подбрани издания от нашия фонд. 

В колекцията „Спомените на Плевен“ бяха 

включени книги за известни и позабравени 

личности, живели в различни епохи, но оста-

вили своята трайна диря в обществения и 

културен живот на Плевен. Включени бяха и 

плевенските чешити – те са усмивката и 

колорита на градския живот. Библиотеката 

при Народно читалище „Съгласие 1869“ Пле-

вен, притежава богата и разнообразна сбирка 

от произведения на плевенски автори. Това са хората, които дават духовния облик на града 

ни. С изложбата „Авторите на Плевен“ показахме малка частица от своята колекция по 

случай 15 май – празника на Плевен. 

 

На 24 май – празника на българската просвета и култура, показахме пред плевенчани 

и гости на града уникални издания, притежавани единствено от 152-годишната библиотека 

на читалище „Съгласие 1869“. В три витрини бяха експонирани ръкописи, старопечатни 

книги и периодика. Най-старият документ в колекцията е пергаментов лист на Евангелие от 

ХІІІ век. Показани бяха требници от 1844 и 1842 г., най-старата старопечатна книга на 

български език, притежание на библиотеката – „Различни поучителни наставления“, 

отпечатана 1819 г. в Будапеща. 
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В духа на празника показахме книги с педа-

гогическа насоченост. Три от тях са на създателя на 

плевенското читалище „Съгласие“ – Нестор Марков, 

но също ботаника от Габровското училище – ръкопис 

от 1890 г. Сред интересните ръкописи са този на 

монаха в манастира „Св. Георги“ Нафталин Маринов, 

както и сборник с „Песни за първоначалните 

ученици“ от 1872 г. Показахме Библия, отпечатана в 

Цариград 1871 г., частичен препис на кондика на 

плевенската църква „Св. Николай“. Вечният календар 

със зодии и съновник, ръкопис от ХІХ век, отворихме 

на зодия Близнаци, а списанието „Смесена китка“, 

издавано от П.Р.Славейков в Букурещ – на месец май 

1852 г. Централно място в изложбата ни бе „Житие 

на святого Кирила и Методия“ от 1865 г. 

Успоредно с изложбата презентация представяше 

възможностите и съдържанието на Дигиталната 

библиотека а НЧ „Съгласие 1869“. Събитието беше 

част от културната програма на Община Плевен за 

честването на 24 май.  
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Зала „Библиотеката“ вече е още по-красива и уютна с новите завеси, дарени от д-р 

Галя Цветкова, която винаги е подкрепяла нашите инициативи. Една от тях продължи и 

през настоящата година - „Една вечер със…“ – срещи с творчеството на български автори, 

представени от режисьора Димо Дешев и актрисата Мариета Калъпова. Съобразявайки се с 

епидемичната обстановка, част от изданията бяха с гости в зала „Библиотеката“ и онлайн на 

страницата на читалището във фейсбук, а други – само онлайн. Димо Дешев сподели 

интересни факти от живота и творчеството на Елин Пелин, Пеньо Пенев, Тома Измирлиев и 

Христо Смирненски. 

  

Тук премиерно представихме една интересна авторка и нейните романи. Благомира 

Халачева ни разказа за произхода на името си, за героинята си Мария - Магдалена, дала 

името на трилогията й, за събитията и времето, през което са писани първите две книги от 

нея - „Деца на греха“ и „Капани за любов и власт“, издадени през 2021 г. от ИК „Ням свят“ 

на хартия и електронно, за авторите и хората, които я вдъхновяват, за проектите в киното... 

Бяха създадени нови приятелства и обещания.  

  

Отново в зала „Библиотеката“ на НЧ „Съгласие 1869“ по покана на председателя на 

плевенския комитет „Васил Левски“ д-р Галина Цветкова, гостува Васил Василев – пред-

седател на Общобългарския Комитет „Васил Левски“. Те се срещнаха с плевенски ученици 

от Общоградско средношколско общежитие, МГ „Гео Милев“ и НУ „Христо Ботев“. 

Децата от общежитието изпълниха кратка програма с патриотични стихове и песни, а 

специален гост беше малкият гайдар от НУИ „П. Пипков“ Стефан.  

Представители на присъстващите учебни заведения, както и най-старата плевенска 

библиотека в НЧ „Съгласие 1869“, получиха по един екземпляр от третото разширено и 

допълнено издание на „България – френска хроника“, чийто съставител е Васил Василев. 

Книгите са дарение от д-р Цветкова за просветителските институции – пример, даден от 

Данаил Попов, който, вярваме, ще продължи и в бъдеще.  



 

12 

 

 

 

 

През лятото на открито пред цент-

ралния вход на читалището изнесохме 

малка, но създадена с желание да бъдем по-

лезни, подвижна библиотека. За нас най-

важното е всяка книга да стигне до своя 

читател. Като втора по големина библио-

тека в града имаме много книги, които са 

получени като дарение и вече притежаваме 

няколко екземпляра от тях. Затова ги пред-

ложихме за споделяне – всеки преминаващ 

можеше да си вземе книга за четене и после 

да я върне или да остави някоя своя, вече 

прочетена, която да сподели с друг, не-

познат любител на четенето. Инициативата 

предизвика голям интерес, рафтовете посто-

янно се запълваха и обновяваха. Идеята да 

остане на открито само през лятото продъл-

жи и през зимния сезон, през светлите часо-

ве на деня. 
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Формирането на библиотечно-библиографска култура у малките читатели е важен 

стимул за трайни контакти с учебните и детски заведения. Те са важни за образователната 

среда и от гледна точка на насърчаване и повишаване на грамотността и са елемент на 

активното партньорство между двете страни.  

В Детския отдел на библиотеката от години са създадени традиции на добро 

партньорство с учебните заведения от града и региона. Осезаемо те се засилиха след по-

стъпването в отдела на Ана Александрова, станала популярна сред децата като кака Ани, 

която за две години успя да привлече стотици деца като редовни посетители и читатели на 

библиотеката. Повече от 300 са регистрираните читатели в Детския отдел, посещенията в 

него са 931, като през последната година новите читатели са 120 деца. 

Не случайно Ана Александрова беше номинирана и спечели приза „Млад библи-

отекар на годината“ на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). 

Наградата й беше връчена официално на церемония в Регионална библиотека „Пейо К 

Яворов“ – Бургас, в рамките на XXXІ Национална конференция „Библиотеките – предизви-

кателства и трансформации в COVID среда“. 

 

Над 500 деца от детски градини и училища в Плевен и региона се включиха в 

Маратон на четенето 2021, организиран от Библиотеката на НЧ „Съгласие 1869“. От 12 до 

21 април по график и при спазване на епидемичните мерки, наши гости бяха деца от: 

четири втори класове на НУ „Христо Ботев“, два класа от ОУ „Патриарх Евтимий“, деца от 

първи, втори, трети и два четвърти класа на ОУ „Йордан Йовков“, шест първи класове на 

СУ „Иван Вазов“. Кака Ани гостува онлайн на ДГ „Детска радост“ в с. Милковица и на ОУ 

„Хр. Ботев“ в с. Брест. В Маратона се включиха и самите деца, които ни изпращаха 

клипчета как четат любими свои произведения. Такива клипчета получихме чак от Видин. 

Заниманията бяха съобразени с възрастта на децата, като целта беше да получат полезна и 

интересна информация, която да ги провокира да четат. Имаше и интересни занимания, в 

които децата сами си изработваха разделители за книжки. Обещанието им беше да се 

върнат отново в библиотеката ни. А това е и най-голямата награда за нас и смисълът на 

нашата работа! 
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В плейлиста Маратон на четенето 2021 на фейсбук страницата ни може да се 

проследи какво се случваше в нашата Библиотека в 20-те клипа, създадени по този повод. 

В Областната седмица на четенето в началото на месец декември кака Ани направи 

виртуална разходка в Детския отдел на библиотеката и чете приказки на близо 120 деца от 

плевенските детски градини „Юнско въстание“, „Надежда“, „Славейче“ и ДГ „Незабравка“, 

гр. Гулянци. 

През февруари 

всеки понеделник кака 

Ани запознаваше най-

малките ни читатели с 

интересни факти за 

континентите отново 

чрез видеа на страни-

цата ни във фейсбук. 

В рубриките „Най-

чудноватите неща в 

природата“ и „Деца, 

знаете ли, че“ тя 

показваше интересни 

факти от богатия фонд 

на Детския отдел, 

формирайки у децата 

желание за четене. 

Използвайки интереса 

на децата към новите 

технологии, онлайн 

срещите с тях се оказаха успешен начин да ги привлечем и като реални читатели на 

библиотеката.  

И точно за тях – най-ценните ни посетители, направихме голям ремонт на Детския 

отдел, който с нови стелажи, цветни акценти, простор и светлина, и най-вече – много нови 

книжки, посреща най-малките си читатели. Тук се заражда любовта към книгата и така се 

отглежда – с обич и желание. 
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На тържеството за открива-

нето му беше обявен и читател на 

годината на Детския отдел – Магда-

лена Чобанова от ОУ „Йордан 

Йовков“. Маги получи грамота и 

подарък от Ана Александрова.  

Тържеството за откриването 

завърши красиво и елегантно – със 

специално създаден за събитието 

танц на най-малките балеринки от 

Балетната школа на читалището с 

ръководител Валя Козовска и с но-

сещите коледно настроение изпъл-

нения на децата от Вокална група 

„Арлекино“ с ръководител Виолета 

Боянова. 
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2. Школи, ансамбли, клубове, ателиета, студиа  
 

Поставило основите на културния живот в града, читалището и днес е популярно в 

публичното пространство със своите формации и техните високохудожествени изяви. Те 

основателно привличат вниманието на родителската общност  със своите качества относно 

ползотворно развитието на детските индивидуалности и като адекватни форми за осмис-

ляне на свободното време. Дейността на читалищните формации е основна част от общата 

читалищна политика, отразяваща културната идентичност на НЧ „Съгласие 1869” и 

характерна с истински постижения при създаване на културни продукти. 

 

2.1. Балетна школа с главен художествен ръководител Маня Николова, препо-

давател Валя Козовска, репетитори Оля Стоянова, Вилияна Тодорова, Виктория 

Топалска. 

- подготвителна група,  

- деца 1-ва - 4-та година,  

- експериментален клас   

- балетно студио 

 

Балетната ни школа със своята 67-годишна история продължава да е една от най-

стойностните читалищни формации не само в Плевен, но и в страната. През 2021 г. в 

Школата и Студиото се обучаваха над 100 деца на възраст от 4 до 19 години. С цел по-

стигането на максимално добри резултати, всички участници след провеждането на 

приемен изпит за начинаещите, бяха включени в групи съобразно възрастта, индивидуал-

ното им израстване и приобщаване към балетния танц. На този принцип през годината 

функционираха следните групи: подготвителна, деца 1-ва година, 2-ра година, 3-та и 4-та 

година, експериментален клас и балетно студио.  

За популярността на Балетната школа и нейното въздействие говори фактът, че 

възпитаници са деца от много детски градини и училища от  града ни, а именно: ДГ 

„Слънце”, ДГ „Щурче”, ДГ „Теменуга”, ДГ „Кокиче”, ДГ „Надежда”, ДГ „Щастливо 

детство”,  ДГ „Чучулига”, ДГ „Юнско въстание”, ДГ „Снежанка”, ДГ „Иглика”, ДГ „Първи 

юни”, ДГ „Еделвайс”, ГПЧЕ, МГ „Гео Милев”, ПГ по туризъм, СУ „Ив. Вазов”, ОУ „Цв. 

Спасов”, ОУ „Валери Петров”, НУИ „П. Пипков”. Безспорнo заслуга за високото ниво на 

Балетната ни школа има професионалната работа на екипа в лицето на главния художес-

твен ръководител Маня Николова, на преподаватели и репетитори Валя Козовска, Оля 

Стоянова, Вилияна Тодорова и Виктория Топалска.  

Децата участваха в конкурси и фестивали и спечелиха заслужени признания за труда 

си през годината.  

С куп награди се завърна Балетното студио от IX Международен фестивал на изкус-

твата „Морско конче“, който се проведе в Обзор от 30 юни до 4 юли. В конкуренция с над 

350 участници от четири държави – Украйна, Естония, Северна Македония и България, 

нашите деца, под ръководството на художествения ръководител Маня Николова, показаха 

талант, класа и майсторство. И заслужиха не само аплодисментите на публиката, симпа-

тиите на конкуренцията, но и наградите на журито. 
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Наградата за най-оригинална 

хореография за танца „Синьо 

лято“ спечелиха малките бале-

ринки от Балетната школа при 

читалището от ХV Mеждуна-

роден младежки фестивал-

конкурс на изкуствата 

„МУЗИТЕ“ – СОЗОПОЛ 2021. 

Тяхната ръководителка Валя 

Козовска също беше отличена 

за своя труд и всеотдайност. 

 

 

С танца „Сере-

нада“ Балетно студио 

при НЧ „Съгласие 

1869“ спечели ІІІ 

място в ХV юбилеен 

национален танцов 

конкурс „България 

танцува“ – Димитров-

град в категория 

„Класически балет“. 
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Балетната школа заема основно място в спектакъла „Който учи, ще сполучи“, 

подготвен по проект към Раздел III на Културния календар и финансиран от Община 

Плевен. Въпреки че не беше реализиран заради обективни обстоятелства през миналата 

година, в навечерието на 24 май спектакълът обра овациите на публиката в зала „Емил 

Димитров“. 

В музикален празник се превърна спектакълът „Грамофонът: приказка в танци“ – 

проект на Балетната школа при НЧ „Съгласие 1869“, който се осъществи заедно с Пле-

венска филхармония с диригент Георги Милтиядов и с финансовата подкрепа на Община 

Плевен като част от Културния календар на Общината. Поради огромния интерес, през 

2022 г. спектакълът ще има още представления пред детска публика.  
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Над 100 деца участваха в заключителния годишен концерт „Дайте ни време“. По 

традиция краят на творческия сезон в НЧ „Съгласие 1869“ се отбелязва с голям концерт на 

сцената на зала „Емил Димитров“. В него участват всички възпитаници на Балетната школа 

и Студиото по класически балет – от най-малките, 3-годишни балеринки, до абитуриентите. 

На 7 юни в спектакъла „Дайте ни време“ заедно с балеринките на сцената се изправиха и 

деца от другите творчески школи и формации при читалището – Вокална група „Арлекино“ 

и Фолклорен ансамбъл „Мизия“. 

 

За пореден път деца от Балетната школа при Народно читалище „Съгласие 1869“ - 

Плевен участват в големия проект Сцена под звездите – операта „Набуко" с диригент 

маестро Найден Тодоров с участието на Плевенска филхармония, Общински хор "Гена 

Димитрова", Държавна опера Русе и солисти: Венцислав Атанасов, Габриела Георгиева, 

Мартин Цонев, Георги Султанов. 
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Балеринките ни бяха желани гости в редица градски събития. 

Отбелязване Деня на руската музика в Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ 

 

Откриване на изложбата на Убавка Тончев 

 

Откриване на Коледния салон на плевенските художници в Арт център – Плевен 
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Традиционно в Балетната зала се организират открити уроци на различните класове 

пред родители, по време на които децата показват наученото през годината и своя напредък 

в овладяването на класическите танци. 

 

  

 

2.2. Фолклорен ансамбъл „Мизия“ с детска танцова школа и клуб „Кайлъка” с 

главен художествен ръководител Михаил Денев и хореографи Биляна Денева и Дете-

лин Петров. 

- Фолклорен ансамбъл „Мизия“ 

- Детска танцова школа начинаещи 

- Детска танцова школа напреднали 

- Клуб „Кайлъка“  

 

От сформирането си като танцов състав през далечната 1979 г. в читалище „Съгла-

сие 1869” от днешния художествен ръководител Михаил Денев, ФА „Мизия” неизменно 

печели награди, любов и признание на наши и чужди сцени. При представяне на танцовия 

народен фолклор с висок професионализъм Ансамбълът винаги носи много емоции и 

наслада за публиката, заразява нови почитатели с красотата на ритми, костюми и младежки 

жар. Тези резултати се постигат най-вече с безкомпромисно последователната и отговорна 

пред родители, читалище и общественост работа на художествено-творческия екип на 
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Ансамбъла. Високото художествено-творческо ниво и професионализъм, благодарение 

последователната и добре планирана  работа на Михаил Денев, Биляна Денева и Детелин 

Петров, нарежда ФА „Мизия” сред най-успешните, познати и значими фолклорни състави, 

който отстоява името на  читалището, Плевен и страната. 

Във формацията участваха над 60 деца от 10 детски градини и 13 училища: ДГ 

„Щастливо детство”, ДГ „Слънце”, ДГ „Пролет”, ДГ „Юнско въстание”, ДГ „Теменуга”, ДГ  

„Иглика”, ДГ  „Първи юни”, ДГ  „Ралица”, „ ДГ „Трети март”, ДГ „Чучулига”, ОУ „Валери 

Петров”, ОУ „Васил Левски”, ОУ „Климент Охридски”, прогимназия „Цветан Спасов”, НУ 

„Христо Ботев”, НУ „Отец Паисий”, НУ „Патриарх Евтимий”, СУ „Стоян Заимов”, СУ 

„Иван Вазов”, МГ „Гео Милев”, ПГЕХТ „Проф. А. Златаров”, ПГПЧЕ, НУИ „П. Пипков” 

Този състав недвусмислено показва популярността на ФА „Мизия” и предпочитанията на 

родителите от всички райони на града. Групата за възрастни - танцов клуб „Кайлъка”, се съ-

стои от около 25 участници с различна възраст и професии, които искрено обичат народни-

те танци. 

Не са малко наградите, спечелени от нашите танцьори от конкурси и фестивали. С 

Диплом за съхраняване на българските традиции и обичаи, грамота и купа се завърна от ХV 

Mеждународен младежки фестивал-конкурс на изкуствата „МУЗИТЕ“ – СОЗОПОЛ 2021. 

ФА „Мизия“.  

 

Отлично беше представянето на ФА „Мизия“  във фестивала „Дунав – хора, природа 

и традиции“ в Никопол. 
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С обреден танц „Пеперудата“ Ансамбълът участва в ХІХ национален събор за автен-

тичен фолклор „От извора“ – с. Труд, откъдето получи Диплом за отлично представяне. 

 

В истински празник се превърна неделното надиграване с танцьорите от ФА 

„Мизия“ при НЧ „Съгласие“ – Плевен, което организирахме през октомври пред 

централния вход на читалището. Надиграване започна с най-популярното „Дунавско хоро“, 

продължи с ръченица, където се изявиха най-малките танцьори и естествено – всички 

получиха подаръци. Предизвикателството продължи с Ганкино хоро. За финал на нашето 

надиграване оставихме едно хоро, което се изпълнява в Плевенския край – Черкезко хоро, 

след което бяха наградени най-добрите танцьори. Наградите бяха две интересни енци-

клопедии за най-активните участници в двете възрастови категории. Книгите бяха осигу-

рени от Библиотеката при НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен. 
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Ансамбълът има ключово участие в спектакъла „Който учи, ще сполучи“. Танцьори взеха 

участие и в заключителния годишен концерт „Дайте ни време“ на Балетната школа. 
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Тази година се състоя и отложеният заради COVID-епидемията фолклорен спек-

такъл „Пъстра плетеница“, финансиран по Раздел I на Културния календар на Община 

Плевен. 

 

 

На един от най-хубавите християнски празници – Игнажден, зала „Емил Димитров“ 

на НЧ „Съгласие 1869“ беше изпълнена с фолклорни ритми от цялата страна, благодарение 

на танцьорите от ФА „Мизия“. Концертът беше заснет на видео и излъчен по видеоканала и 

на фейсбук страницата на НЧ „Съгласие 1869“ в първите часове на Новата 2022 г. 
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2.3. Вокална група „Арлекино”  

- Вокална група за рок и поп музика с художествен ръководител Виолета Боянова.  

- Школа за поп пеене с преподавател Анелия Дечева. 

 

Групата е с богат и разнообразен, прецизно подготвен репертоар. Децата имат вече 

изградено истинско сценично поведение, за което заслуга има актрисата Мариета Калъпова. 

Притежават умения за работа с микрофонна техника, за общуване с професионални изпъл-

нители. ВГ „Арлекино“ се наложи в публичното пространство с различни концертни изяви 

и инициативи и не е случайна появата на малките „арлекинчета“ на концертен подиум 

редом с професионални изпълнители и състави.  

2021 г. се оказа изключително успешна за групата.  

Реализацията на спектакъла „Който учи, ще сполучи“, в който арлекинчетата имаха 

ключова роля, беше само част от многобройните им изяви пред публика. Арлекинчетата 

взеха участие и в заключителния годишен концерт „Дайте ни време“ на Балетната 

школа. 
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Започналият по време на карантината през 2020 г. онлайн проект „Пейте с нас“, 

продължи и през тази. В края на март на голяма сцена децата изнесоха втора част на 

едноименния концерт, макар и при 30% заетост на залата заради здравните мерки. 

 

„Вълшебен ден“ беше озаглавен Колед-

ният концерт на Вокална група „Арлекино“. 

Едноименната песен е специално написана от 

Георги Милтиядов за групата и премиерата й на 

плевенска сцена беше на този концерт. Тя 

спечели голямата награда на хоровите дириген-

ти в Шестия национален фестивал на коледната 

и новогодишна песен в Хасково.  
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Вокална група „Арлекино“ взе участие в Международния фестивал „Сърцето на 

Балкана“ в Троян.  
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За празника на Плевен 15 май децата от ВГ „Арлекино“ изпълниха песента „На 

Плевен с любов“ от сцената, на която се състоя тържествения концерт. Същия ден излезе 

професионално заснетия клип на същата песен, който зарадва хиляди плевенчани и 

приятели на града.  

 

На 24 май групата се включи в груповото хорово изпълнение на химна „Върви, 

народе, възродени“. 

Точно на 15 септември беше заснет клипът към най-новата песен от репертоара на 

ВГ „Арлекино“ „Чиста обич“, с която групата участва в Детска мелодия на годината. Благо-

дарим за съдействието на СУ „Иван Вазов“ и Панорама „Плевенска епопея 1877-78“. 

 

В концерта „Целувка в нощта“ на Плевенска филхармония и Общински хор „Гена 

Димитрова“ с изпълнения се включиха солисти от ВГ „Арлекино“.  
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2.4. Спортен клуб по шахмат „Спартак Плевен XXI“ 

  

СКШ „Спартак Плевен XXI“ е един от водещите шахматни клубове в страната. 

Заниманията в НЧ „Съгласие 1869“ се водят от Майстор на спорта по шахмат Михаил 

Гигов - възпитаник на школата на Нотко Ноев. Многократен шампион и медалист за 

юноши на България, неизменна част от мъжкия отбор на СКШ „Спартак Плевен XXI“ през 

последните години. Деца от клуба са носители на престижни отличия от национални и 

международни турнири. Клубът успя да сформира отбори във всички възрастови групи, 

които постигнаха призови класирания, а връх в представянето бяха шампионските титли на 

отбора за девойки до 18 години във всички дисциплини. 

В края на годината НЧ „Съгласие 1869“ беше домакин и съорганизатор на Коледен 

шахматен турнир, в който взеха участие 16 състезатели на клуба от различни възрастови 

групи. 

 

  
 

2.5. Творителница за деца Арт чародейница с ръководител Петя Лакова 

 

„Арт чародейница” е инициативата на НЧ” Съгласие 1869” – Плевен, с която да 

дадем възможност на децата от 6 до 12-годишна възраст да се забавляват и творят заедно, 

оползотворявайки свободното си време, както и да се запознаят със свои връстници от 

други училища. 
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Целта ни беше да обогатим духовно и творчески познанията на децата, да осмислим  

свободното им време чрез развитие на самостоятелни, интерактивни форми и индивидуално 

образование. 

Лятната Арт чародейница (юни, юли, август) беше посетена от 193 деца, които с 

много желание и фантазия, насърчавани от ръководителката, създаваха красиви предмети 

от природни материали, цветни хартии, бои, бурканчета, прежда... и всеки път си тръгваха с 

нещо, изработено от тях, красив спомен от хпреживяното и нови приятелства. В последния 

ден запечатахме усмивките им в цветя, а любовта им – в цветно пано, на което полетяха 

гълъбчета – отпечатъци на детски ръчички. Днес това пано е поставено в рамка в обновения 

Детски отдел на Библиотеката, за да напомня на всички деца, че мечтите се сбъдват. Имаше 

балони, бонбони, интервюта, смях и малко тъга, че забавата свършва заедно с лятото…  
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Затова през есента 

Арт чародейницата про-

дължи да събира усмих-

нати и щастливи деца, кои-

то обичат да се забавляват 

и творят заедно.  

Прекрасни велик-

денски сувенири сътвориха 

децата от III „Б“ и ІІІ „Г“ 

клас на НУ „Патриарх 

Евтимий“ – Плевен, с по-

мощта на ръководителката 

на Арт чародейницата в НЧ 

„Съгласие 1869“ Петя 

Лакова. Тя им показа как с 

достъпни материали, лю-

бов и желание могат да 

създават красиви послания 

за светлия празник. Сувенирите станаха част от великденски базар, който организират в 

училището. 

Имаше и онлайн уроци как да си изработим сами красиви и полезни предмети – 

декорация за Великден, разделители за книги и много други, достъпни през страницата на 

читалището във фейсбук. 

https://www.facebook.com/NUPEpleven/?__cft__%5b0%5d=AZW49Z2soE3x3Ug6D4bAUCXdUIyZ1JJr77uiqLFJt3ui16KG4hupy8KsLHKKzKld41nwpUsdEjCPIc8JziiktSSmzx9D9vV7-JZKyW-JVVliAYx6Gy-ht_unJvmK6bPjZOU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NUPEpleven/?__cft__%5b0%5d=AZW49Z2soE3x3Ug6D4bAUCXdUIyZ1JJr77uiqLFJt3ui16KG4hupy8KsLHKKzKld41nwpUsdEjCPIc8JziiktSSmzx9D9vV7-JZKyW-JVVliAYx6Gy-ht_unJvmK6bPjZOU&__tn__=kK-R
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2.6. Обучителни занимания за деца 1-4 клас „В Библиотеката с кака Ани“ 

 

Ръководител - Ана Александрова, библиотекар в Детския отдел на библиотеката при 

НЧ „Съгласие 1869“. 

128 посещения са регистрирани в летните занимания „В Библиотеката с кака Ани“. В 

продължение на двата ваканционни месеца юли и август, всяка сряда и петък, тя ги запозна-

ваше с авторите от задължителната литература за четене през лятото; част от които бяха: 

Ран Босилек, Елин Пелин, Ангел Каралийчев, Астрид Линдгрен, Шарл Перо, Марк Твен и 

много други; с българските празници и традиции, с професията „библиотекар“ - какво е 

библиотека и как е подредена и функционира тя; поставяне на печати на книги, поставяне 

на сигнатурни етикети, попълване на картони и читателски карти и др. И както винаги, 

съчетавахме полезното с приятното - след ученето, идваше ред на игрите и забавленията, 

като всеки път те бяха различни: редене на пъзел, гатанки, образователни игри, импро-

визирани мини представления и много други. В началото на септември децата изиграха 

пред своите родители, близки и учители пиесата „Зъбобол“, с което поставиха вече 

традиционния завършек на летните занимания в НЧ „Съгласие 1869“.  
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Целогодишно обучителни занимания в Детския отдел се провеждат на класове или групи от 

детски градини след предварително записване и уточняване на темата на занятието с 

преподавателите.   

 

2.7. Дамски клуб „Фрея“ 

 

През октомври създадохме Дамски клуб „Фрея“ с идеята работещите, заети, 

интелигентни дами, търсещи начин да се откъснат от напрегнатото ежедневие, да срещнат 

други такива, да се възползват от възможностите на арт терапията и да създават красиви 

неща и приятелства в приятна атмосфера, с хубава музика и чаша вино. Само за десетина 

седмици сбирките станаха много популярни и предпочитани от дамите на Плевен. Всеки 

четвъртък зала „Библиотеката“ в читалището създавахме своите уникални творения, 

желаещите дами се увеличаваха, във въздуха витаеше духът на приятелството, печелехме 

постоянни и нови посетители. Приятно прекарване, неангажиращо забавление, едно по-

различно разпускане. Интересна и изключително достъпна концепция като форма на арт 

терапия.  

За това време бяха изработени: огнени чаши за вино в латино вечерта; бижута от 

вълна в творческата българска вечер; рисувахме неповторими, съвсем различни и много 

красиви фишута във френската вечер; декупаж на кутийка за бижута, украшения от кожа и 

дантела; вълшебни коледни топки за елхата; рисувани бурканчета за желания и/или 

бонбони и сладки… 
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Своето хоби с нас 

сподели Мариета 

Георгиева, която 

показа на дамите как 

да изплетат топли и 

красиви шалове само 

с пръсти. Гост на 

една от тематичните 

вечери беше 

астроложката Мая 

Аврамова, а всяка от 

дамите си тръгна с 

книгоразделител със 

зодиакален знак и 

слънчев камък, който 

сама си изработи. 
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Дамски клуб „Фрея“ с удоволствие и всеотдайност участва в Благотворителния 

коледен базар, организиран съвместно с Лайънс клуб Плевен Мизия, средствата от който 

отидоха за подпомагане участието на талантливи деца от МГ „Гео Милев“ в международни 

олимпиади и състезания. 
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2.8. Вокална група „Спартакисти“ при НЧ „Съгласие 1869“  
под ръководството на Виолета Боянова и Георги Шабански. 

 

От новия сезон беше сформирана Вокална група от пеещите момичета в спортен 

клуб за здраве и дълголетие „Спартакисти” с ръководител Виолета Иванова. Под 

ръководството на Виолета Боянова и Георги Шабански групата започна да работи по 

създаването на сериозен репертоар. Изявите им предстоят. 

 

2.9. Скаутски клуб „Лъвче“  
 

Съвместната ни дейност със Скаутски клуб „Лъвче“с ръководител Линка Михова 

продължи до есента. За тази една година имахме няколко приятни и ползотворни съвместни 

инициативи.  

Клубът е регистриран на 30 март 2002 г. Клубът  е част от Организацията на бъл-

гарските скаути и е продължител на скаутските традиции на скаутите – ветерани от град 

Плевен, които са сред  първите  лидери  в историята на скаутинга  в България. От създава-

нето си до днес Лъвчетата са организирали и са подкрепили редица инициативи на местно, 

национално и международно ниво. Клубът е участвал във всички национални лагери 

на  Организация на българските скаути, а също в множество международни лагери и обуче-

ния, където винаги достойно са представяли своя град. Скаутството насърчава младите хора 

да станат личности, които вярват в сегашните си способности и бъдещ потенциал, които са 

добре подготвени, за да се изправят пред предизвикателствата в живота, които са силни 

лидери, способни да се адаптират бързо към често променяща се среда.  

 

2.10. Детска телевизия 

 

Като продължение на една от водещите линии в нашата работа – да даваме поле за 

изява на младите и талантливи деца на Плевен, беше създаването на Детска телевизия във 

видеоканала на читалището. „Часът на Гери“ е първото предаване от нея. Водещ на пре-

даването е Гергана Карапанова, ученичка в 5 клас в СУ „Иван Вазов“, една от солистките 

на вокална група „Арлекино“. 
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3. Изяви на творческите състави; съвместни проекти; организи-

ране и участие в празници, изложби, творчески вечери, граждански ини-

циативи и др. 
 

 „30 години свят от цветни чудеса“ 
Така беше озаглавен съвместният ни проект с Арт школа „Колорит“ с арт педагог 

Майя Ананиева, с който беше отбелязан и 30-годишния юбилей на плевенската школа. Не е 

случайно, че това се случва заедно с нас – Народно читалище „Съгласие 1869“ – Плевен, 

защото почти половината от приказната история на Школата е преминала в творческо 

партньорство и вдъхновено сътрудничество, създало обща история за бъдещето. На 

тържествена церемония в читалището бяха връчени 263 международни и национални 

награди, получени в Арт школа „Колорит” – Плевен от началото на 2021 година от 15 

страни. За постиженията си децата и техния арт педагог бяха поздравени от кмета Георг 

Спартански. Поздрав отправихме и ние – с танци на малките балеринки от Балетната ни 

школа с ръководител Валя Козовска и песните на прекрасните солисти на Вокална група 

„Арлекино“ Симеон Карстов и Стефани Славчева. 

На финал си направихме обща снимка за спомен пред читалището, а в небето 

полетяха 30 цветни балона – символ на прекрасните, колоритни и успешни години на 

плевенската школа и пожелание за сбъдване на още много цветни мечти.  
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 С хепънинг на площада пред читалището, децата от формациите на НЧ 

„Съгласие 1869“ – Балетна школа, Вокална група „Арлекино“ и Фолклорен ансамбъл 

„Мизия“ поканиха свои връстници да се включат в голямото ни творческо семейство - 

любовта към музиката и танца е заразителна. 
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 Неизброими и незабравими бяха усмихнатите детски личица на първоюнския 

празник, организиран от НЧ „Съгласие 1869” – Плевен. Дъждовната прогноза попречи да 

се проведе на открито пред сградата на читалището в центъра на града, но и вътре беше 

достатъчно просторно, за да се забавляват всички дошли да се забавляват деца. От сцената 

в зала „Емил Димитров” своя музикален поздрав към тях отправиха участници в школите 

при НЧ „Съгласие 1869”. Децата от вокална група „Арлекино”, Балетната школа и 

фолклорен ансамбъл „Мизия” показаха истински професионализъм в изпълнение на тази 

задача, а публиката танцуваше и пееше заедно с тях от залата. Клоунът Шоко и специално 

пристигналия за детския празник Мики Маус задаваха гатанки и раздаваха балони, а 

снимките за спомен с тях ще усмихват дълго гостите на тържеството. След веселата част, 

във фоайето на читалището продължиха забавленията с изработването на картички, в които 

децата записаха своите мечти, весел грим, рисуване върху фолио… С празника бяха 

анонсирани и летните занимания в Арт чародейницата и „В Библиотеката с кака Ани“. 
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 Малко по-късно още 40 детски усмивки грейнаха в читалището – на деца от 

приемни семейства от четири плевенски общини. С огромна радост приютихме техния 

празник в дъждовния ден и станахме „съучастници” на веселия купон, организиран за тях. 
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 Над 100 деца участваха в заключителния годишен концерт „Дайте ни 

време“. По традиция краят на творческия сезон в НЧ „Съгласие 1869“ се отбелязва с голям 

концерт на сцената в зала „Емил Димитров“. В него участват всички възпитаници на 

Балетната школа и Студиото по класически балет – от най-малките, 3-годишни балеринки, 

до абитуриентите. На 7 юни в спектакъла „Дайте ни време“ заедно с балеринките на 

сцената се изправиха и деца от другите творчески школи и формации при читалището – 

Вокална група „Арлекино“ и Филклорен ансамбъл „Мизия“. 
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4. Конкурси, фестивали, състезания 
 

1) Организирани от НЧ „Съгласие 1869“ 

Мисията на всяко читалище е да съхранява традициите, но и да отговаря на дина-

миката и изискванията на времето, както и да възпитава и стимулира по най-добрия начин 

нашето бъдеще – децата. Към тях бяха насочени нашите игри с конкурсен характер, по-

срещнати с много ентусиазъм и показващи колко много талантливи деца растат в Плевен и 

региона. 

 845 детски творби участваха в конкурса, организиран от НЧ „Съгласие 1869“ 

– Плевен, „Шарен, шарен Великден“. Получихме писма от села и градове в цялата страна, 

от български училища в чужбина. Участниците оценява жури в състав известните 

плевенски художници Иван Велчев – Йово, Убавка Тончев и Майя Ананаиева – ръко-

водител на Арт школа „Колорит“.  

Вместо три, раздаваме 34 награди – 

по едно първо, две втори и три 

трети места в двете възрастови ка-

тегории 3-7 г. и 8-14 г., по 10 по-

ощрения в двете групи както и две 

поощрения в категорията на 15-19-

годишните (там първи награди не 

се присъждат). Отличените получи-

ха медал, грамота и подаръци – 

материали за рисуване. Обявихме и 

победител на публиката – творбата, 

събрала най-много харесвания. Със 

176 гласа наградата на публиката 

печели Лиана Чадарова на 5 г. и 6 

м. от Ихтиман. 

 

 

 Баба и внуче 

През женския месец март накарахме 

бабите да бъдат по-активни във фейсбук и да 

учат внучетата на нови стихчета Обещахме 

награда за най-активните внучета, а на всички 

участвали баби – абонамент за нашата 

библиотека. Победителите в конкурса ни „Баба и 

внуче“ - Ема Гелова с баба си Жоржетина. И 

двете станаха читатели на Библиотеката при НЧ 

„Съгласие 1869“, а Ема получи и подаръци. 
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 Топ 5 любими детски книги 

На страницата на читалището във фийсбук се проведе Онлайн класация „Любими 

детски книги“. Кака Ани изтегли печелившия участник – Магдалена Чобанова на 8 г., 

която получи „Енциклопедия на България“. Топ 5 определи следните заглавия: 1. „Мечо 

Пух“ – А. А. Милн; 2. „Трите прасенца“ – Братя Грим; 3. „Пипи дългото чорапче“ – Астрид 

Лингрен; 4.“Пепеляшка“ – Братя Грим; 5. „Красавицата и звяра“ – Шарл Перо. 

 

 

 Коледна томбола в Детския отдел 

В продължение на месец след откриването на обновения детски отдел малките ни 

читатели имаха възможност да участват в томбола с награда. Кака Ани изтегли печелившия 

точно на Коледа, а малко след празниците той получи и наградата си. 
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2) Участия и награди 

 

 
 

 Вокална група „Арлекино“ се кла-

сира за участие в ІV Национален фестивал 

„Детска мелодия на годината“ с песента 

„Чиста обич“. 

Музиката е на Георги Милтиядов. Текс-

тът на песента е на Теодора Вълева. Конку-

ренцията за участие в престижния конкурс бе 

между над 50 нови български песни за деца. На 

15 септември беше заснет клип към „Чиста 

обич“. Тази година предстои концерт с номини-

раните песни и обявяване на победителя. 

 

 Блестящо представяне на Балетна-

та школа в IX Международен фестивал на 

изкуствата „Морско конче“.  

В конкуренция с над 350 участници от 

четири държави – Украйна, Естония, Северна 

Македония и България, нашите деца, под 

ръководството на художествения ръководител 

Маня Николова, показаха талант, класа и 

майсторство. И заслужиха не само аплодисментите на публиката, симпатиите на 

конкуренцията, но и наградите на журито. Изпълнителите в различните категории бяха 

оценявани от жури с председател Людмила Алтухова – хореограф, председател на 

сдружение ZIRKA от Украйна, и членове: Марина Кранц от Естония, Румяна Кацарова – 

Българя, Веселина Петрова – представител на кметство Обзор, както и представители на 

организациите организатори на фестивала – Яне Велков, Велислава Ганчева, Биляна 

Попова, Мила Пендичева. 
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Балетната школа при НЧ „Съгласие 1869“ спечели голямо признание – Гран при на 

украинското сдружение ZIRKA. Специалната награда на кметство Обзор също беше 

присъдена на Школата на НЧ „Съгласие 1869“. 

 

 

Пет първи места „Майсторство и съвършенство“ завоюваха нашите деца в Между-

народния фестивал – за класически танц с изпълнението си на „Серенада“, за етнотанц, в 

който участваха момчета специалност народни танци в НУИ „П. Пипков“; за соловите 

изпълнения класически балет на Ивана Габриел, Катрин Кутайфан и Михаела Попова. 

Танцът, създаден по песента „Арлекино“ на нашия съгражданин Емил Димитров, освен 

първо място за хореография, грабна сърцата на публика и жури с изпълнението на Калоян 

Райков в ролята на Арлекино, който заслужено грабна купата за своята артистичност. С 

корона за заслуги към издигане нивото на Фестивала беше отличена и Маня Николова – 

художествен ръководител и автор на хореографията на танците. 
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 С танца „Серенада“ Балетно студио при НЧ „Съгласие 1869“ спечели ІІІ мяс-

то в ХV юбилеен национален танцов конкурс „България танцува“ – Димитровград в 

категория „Класически балет“. 

 

 С престижни награди се завърнаха представителите на формации при НЧ 

„Съгласие 1869“ от ХV Mеждународен младежки фестивал-конкурс на изкуствата 

„МУЗИТЕ“ – СОЗОПОЛ 2021.  
Фестивалът се провежда под патронажа на вицепрезидента на РБългария Илияна 

Йотова, в партньорство с Кралство Мароко – държава основен партньор на фестивала, и 

Държавна агенция на българите в чужбина. 

 

Във фестивалната програма се включиха 1500 участници от 10 държави във всички 

изкуства – танцово, изобразително, театър, музика, инструментал, на възраст от 5 до 35 г. 
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Наградата за най-оригинална хореография 

спечелиха балеринките от Балетната школа при 

читалището, с  ръководител Валя Козовска. 

 

 

 

С Диплом за съхраняване на българските 

традиции и обичаи, грамота и купа се завърна от 

фестивала Фолклорен ансамбъл „Мизия“ с 

ръководители Биляна и Михаил Денев. 

   

 С обреден танц  „Пеперудата“ ФА „Мизия“ участва в ХІХ национален събор 

за автентичен фолклор „От извора“ – с. Труд, откъдето получи Диплом за отлично 

представяне. 

 ФА „Мизия“  се представи отлично и 

във фестивала „Дунав – хора, природа и тради-

ции“ в Никопол. 
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 Вокална група „Арлекино“ при Народно 

читалище „Съгласие 1869“ – Плевен с ръководител Вио-

лета Боянова взе участие в Международния фестивал 

„Сърцето на Балкана“ в Троян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Песента „Вълшебен ден“ – специално написана за ВГ „Арлекино“, спечели 

голямата награда на хоровите диригенти в Шестия национален фестивал на коледната и 

новогодишна песен, Хасково.  

Премиерата й на плевенска сцена беше в Коледния концерт на арлекинчета в зала 

„Емил Димитров“ на Народно читалище „Съгласие 1869“ – Плевен. Музиката и 

аранжиментът са на Георги Милтиядов, стиховете – на Теодора Вълева. Солист е Дивна 

Петрова. 

 Две арлекинчета спечелиха златен и бронзов медал във второто издание на E-

Fest за 2021 г.. В конкурса се включиха 200 таланти в различни категории - вокално 

майсторство, танцово изкуство, инструменталисти, автори на видеоклипове и на нова 

българска музика на възраст от 3 до над 80 години. Оценява ги жури в състав: Елица 

Тодорова, Мими Иванова, Развигор Попов, Милчо Георгиев, Ваня Рошкова.  

В категория Вакално майсторство, поп и джаз пеене до 12 години Първо място – 

златен медал и грамота, спечели Гергана Карапанова. Дивна Петрова извоюва трето място и 

бронзов медал в същата категория. 

 Солистката Стефани Славчева през годината спечели: Две Гранд При, около 

22 първи места и три втори от присъствени и онлайн конкурси.  
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 За пореден път СК „Спар-

такисти – спорт за всички“ с ръко-

водител Виолета Иванова взе участие в 

зонален преглед по гимнастика в гр. 

Кула, който се провежда по програма 

на Министерството на културата и 

спорта. 

Новосформираната Вокална 

група на спартакистите при НЧ 

„Съгласие 1869“ под ръководството на 

Виолета Боянова и Георги Шабански 

поздрави домакините със своя химн – 

„Спартакисти“ и песента на Емил 

Димитров „Моя страна, моя България“. 

СК „Спартакисти“ представи 

отлично своята гимнастическа 

композиция под музикален съпровод на 

песента „Хубава жена“ на Веселин 

Маринов и получи Купа на Българската 

Федерация „Спорт за всички“. 

Танцовият състав на клуба се представи 

с две хора и събра заслужените 

аплодисменти на публиката. 

 

 В празника на спорта, 

здравето и дълголетието, който се проведе в Рилския манастир, спартакистите за 

пореден път се представиха блестящо. Събитието е част от календара на Българска феде-

рация „Спорт за всички“ по програма на Министерство на младежта и спорта. 
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5. Краеведска и издателска дейност 
  

С доклад на тема: „Дигитални колекции от фонда на библиотеката при НЧ „Съгласие 

1869“ - Плевен“, секретарят на читалището Мая Паскова взе участие в Деветнадесетата 

национална научна конференция с международно участие „Будители“, проведена на 

01.11.2021 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 

- София. Материалът е включен в сборника с научни доклади „Обществото на знанието и 

хуманизмът на ХХІ век“от конференцията с международно участие, която е традиционна за 

УниБИТ. В научния сборник, чрез различни авторови трактовки, се разглеждат важни, от 

историческа и от съвременна гледна точка, проблеми на информационното общество, 

подходите при управление на знанието, културното наследство, националната сигурност, 

институциите на паметта. Докладите са представени в пет секции, тематично дефинирани 

според съдържанието на представените изследвания. Докладът за дигиталната колекция на 

най-старото плевенско читалище е в Пета секция „Университетската младежка академия за 

управление на знания“. 

 
 

Със статия със спомени за Мария Младенова участваха настоящият секретар Мая 

Паскова, предшественичката й Маргарита Лазарова и библиотекарят Людмила Иванова в 

Мемориалния сборник, посветен на проф. Мария Младинова. Изданието на академично 

издателство „За Буквите“ и съдържа публикации на автори от УниБИТ, Софийски уни-

верситет, Великотърновски университет, Националната, регионални и читалищни биб-

лиотеки, нейни колеги и приятели от страната и чужбина. 

 

Уеб сайт, Дигитална библиотека, онлайн услуги 

Верни на традицията да бъдем в крак с времето и да отговаряме на потребностите на 

всяко поколение плевенчани (и не само плевенчани) създадохме новия си сайт 

saglasie1869pleven.com, където публикуваме любопитно четиво от нашите архиви; инфор-

мация за историята и дейността на най-стария културен институт в града; полезна актуална 

информация. Тук е и Дигиталната библиотека на НЧ „Съгласие 1869“, събрала дигитали-

зираните издания от старите фондове на библиотеката. Тази година беше създадена и ви-

деосекция към сайта на читалището, в която са качени над 160 клипа от началото на 2021 г. 

http://saglasie1869pleven.com/?fbclid=IwAR1V2e7rwx4Q8pTxWIhUgQIQ6YpWRH8LSsbJ1bbxDDYJhV_F18h7ZsnRJJ4
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113 са новите публикации в сайта през изминалата година. Посещенията на 

Дигиталната библиотека през 2021 г. са 1 202. 

243 клипа са качени във фейсбук страницата, гледани от 300 до 88 200 пъти всеки 

един. Потребителите далеч надхвърлиха границите не само на града, но и на страната, както 

е видно от статистиката.  

 

  

Няколко нови рубрики станаха любими и чакани от стотици потребители на нашите 

онлайн услуги.  

 „Часът на Гери“ от Детската телевизия през седмица показваше различни 

актуални теми, пречупени през погледа на децата. Гери правеше интервюта със специалис-

ти и анкети със свои връстници и случайни граждани на улицата. В 6-те издания на пре-

даването се засегнаха теми като: онлайн обучението, спортът и децата, пътят на таланта до 

голямата сцена, детската агресия, четенето и децата и точно преди Коледа – чудесата и 

вярата в тях. Видеата са гледани над 18 000 пъти. 
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 „Неделя сутрин – Минути за поезия“ с Мариета Калъпова – всяка неделя, точ-

но в 11 часа, известната плевенска актриса чете по свой избор и настроение стихотворение 

– с послание или без, с пожелание и намигване. За изминалата година рубриката има 34 

издания, като видеата са посетени близо 17 000 пъти. 

 Най-голям фурор предизвикаха уроците по народни хора на Фолклорен 

ансамбъл „Мизия“. Всяка събота деца от клуба показваха стъпките на едно хоро, 

започвайки от най-популярните и преминавайки през различните фолклорни области. 

Рубриката набира все по-голяма популярност, а добрите отзиви и благодарствени писма ни 

мотивират да продължим инициативата и през тази година. Танцьорите вече са с нови 

фланелки с логото на читалището и ансамбъла. Записани са 24 видеа, гледани близо 50 000 

пъти. 

 И през тази година продължихме да споделяме изпълненията на талантливите 

арлекинчета в плейлиста „Пейте с нас“, а през месец март се състоя и второто издание на 

едноименния концерт с участието на всички деца от Вокална група „Арлекино“. Концертът 

също може да се гледа от видеосекцията на фейсбук страницата ни и в ютуб.  

 Дебат на тема „Читалища“ и проблемите, свързани с разпределението на 

държавни средства, беше друга тематична рубрика, гледана от хиляди посетители във 

фейсбук страницата ни. На поканата за дебат се отзоваха Радостин Василев – настоящ 

министър, тогава кандидат-депутат, Николай Маринов – общински съветник, Стефка 

Григорова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Плевен; Аня Михова – 

директор на РБ „Хр. Смирненски“.  

 В рубриката „Представяме ви…“ са разговорите ни с проф. Пламен Джуров и 

д-р Милен Врабевски, талантливата солистка на ВГ „Арлекино“ Стефани Славчева.  

 В „Предстоящо на сцената на зала „Емил Димитров“ известни диригенти и 

изпълнители канят на своите концерти и спектакли плевенската публика. Борислав Йоцов, 

проф. Найден Тодоров, Георги Милтиядов. 

 Други нови рубрики през годината бяха: „Най-чудноватите неща в природата“ 

и „Деца, знаете ли, че…“, в които кака Ани от Библиотеката при НЧ „Съгласие 1869“ 

четеше и показваше полезни и интересни факти от книгите и енциклопедиите на малките си 

читатели. Любими български стихотворения и биографиите на техните автори, както и 

различни обичаи, свързани с празници от народния календар, децата научаваха от други 

рубрики на кака Ани.   

 Маратонът на четенето, по време на който през библиотеката минаха над 500 

деца, също е заснет във видеоматерили в плейлист „Маратон на четеното 2021“.  

 

 

6. Работа по проекти, осъществено сътрудничество с културни и 

образователни институции 
 

6.1. „Който учи, ще сполучи” – песенно-танцов спектакъл на формациите при НЧ 

„Съгласие 1869” – Плевен, е проектът, който беше одобрен за съфинансиране по Раздел ІІІ 

от Културния календар на Община Плевен през 2020 г., но отложен заради COVID-мерките. 

Поредният общ спектакъл на формациите при Народно читалище „Съгласие 1869“ – 

Плевен – „Който учи, ще сполучи”, надмина очакванията за успеха, който предвиждахме за 

него. Бурни аплодисменти, поздрави и забавляваща се, усмихната публика – това е най-

голямата награда за положения труд от реализаторите на проекта и най-вече от участниците 

– над 80 от децата на Плевен! Концертът трябваше да се осъществи миналата година и с 

него да отбележим 1-ви ноември – Денят на народните будители. Коронавирусът и мерките, 

свързани с него, ни попречиха това да стане. Седмица преди премиерата залите бяха 

затворени и спектакълът се отложи. Реализирахме го в навечерието на светлия празник, с 
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който честваме българската просвета, култура и писменост – 24 май. Спектакълът е заснет 

на видео, като ще достигне до възможно най-широк кръг зрители. 

 

6.2. „Пъстра плетеница“ – спектакъл на ФА „Мизия“, финансиран по Раздел I на 

Културния календар на Община Плевен. Спектакълът пресъздава фолклорни традиции от 

Плевенския край и е предназначен за ученическа публика. Беше отложен по същите 

обективни причини, свързани с ковид мерките. 

Образователният фолклорен спектакъл на ФА „Мизия“, преведе публиката през едно 

вълнуващо пътешествие в тайнствения и магичен свят на българския фолклор и обра 

овациите на публиката. 

 

6.3. „Грамофонът: приказка в танци“  
Една приказка за деца, пресъздадена с красива музика и танци, оживя на сцената на 

зала „Емил Димитров“ в НЧ „Съгласие 1869“. Бурни аплодисменти заслужено възнаградиха 

труда на всички участници в този блестящ и завладяващ спектакъл на Балетната школа при 

НЧ „Съгласие 1869“ и Плевенска филхармония с диригент Георги Милтиядов. 

Красивите танци са по музика на Петко Стайнов, Дмитрий Шостакович, Пол Линк, Джон 

Уилямс, Чарли Чаплин, Родион Шчедрин и др. Постановката и хореографията са дело на 

художествения ръководител на Балетната школа Маня Николова. Репетитор е Валя 

Козовска. Историята на грамофона разказа актрисата Мариета Калъпова, която създаде и 

сценичната адаптация на спектакъла по идея на Христо Домусчиев – Бебо – жест и спомен 

към нашия голям приятел и разказвач на много балетни истории от сцената на читалището. 

Красивата сценография е дело Иван Велчев – Йово. 

Проектът се осъществява с подкрепата на Община Плевен и е част от Културния 

календар на Общината. 

 

6.4. „За буквите“  

Проект на обща стойност 22 000 лв. спечели НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен. Той ще 

бъде реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Проектът ще се 

осъществи през 2022 година и е за създаване и популяризиране на танцов спектакъл „За 

буквите“ с участието на деца от Балетната школа и Вокална група „Арлекино“ при НЧ 

„Съгласие 1869“. 

Спектакълът има за цел по нетрадиционен и максимално достъпен начин да 

представи пред младото поколение – подрастващи на възраст 5 – 9 години, значението на 

българската азбука, да внуши необходимия респект и любов към буквите и четенето с 

послания под формата на песни и балетни миниатюри. Проектът предвижда ангажиране 

основно на детска аудитория – както от гледна точка на участници, така и на публика, пред 

която той ще бъде представен. Проектът предвижда ангажиране на голяма аудитория при 

представянето на спектакъла в Плевен в салона на Народно читалище „Съгласие 1869“ (с 

500 места и осигурени всички условия), както и в още 6 населени места – в зали при 

възможно най-добри условия, договорени с партньори по проекта. По този начин 

изкуството ще достигне до деца, които по обективни причини не могат да посещават 

спектакли, т.е. проектът съдейства за реализиране на идеята изкуството да достигне до 

всяко кътче, до най-малкото населено място и да бъде достъпно за всички. Всички събития, 

организирани в рамките на програмата, ще бъдат със свободен достъп за публика и 

съобразени с епидемичната обстановка. 

 

6.5. Библиотеката при НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен, отново спечели проект  

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

Министерство на културата на обща стойност 3862 лв. Със средствата бяха закупени 240 
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тома нова литература - 120 нови заглавия от 25 български издателства, с която се обнови 

фондът на библиотеката.  

Независимо от официалното  приключване  на  проекта по програма БГ 08 с 

бенефициент  РНБ „П.Р.Славейков”-“Дигитална културна съкровищница „Север+”: 

документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното 

наследство в библиотеки, архиви и галерии в Северна и Централна България”, продължава 

и в момента работата ни,  свързана с подобряване и улесняване на читателите при ползване 

на програмата и подготовката ни за участие в следващ етап – дигитализация на местен 

периодичен печат за времето от 1944 до 1989 г.  

Въпреки епидемията, през 2021 г. от сцената в зала „Емил Димитров” пред 

плевенската публика бяха представени 37 интересни и актуални театрални и музикални 

събития. Между тях са: концерт на Рони Ромеро с Intelligent Music Project, група 

„Грамофон“, „Белканто“, оперета „Прилепът“, хитови театри „Да убием Матилда“, моно-

спектакълът на Алекс Сърчаджиева „На живо“, „Търновската царица“, „Умопомрачение“, 

„Помощ, жена ми е луда“„Баща ми се казва Мария“. На сцената се изявиха известни 

актьори като: Асен Блатечки, Христо Гърбов, Станимир Гъмов, Стефан Рядков, Койна 

Русева, Невена Бозукова, Фики Стораро, Руслан Мъйнов, Мария Сапунджиева, Кирил 

Ефремов, Ненчо Илчев, Елена Петрова, Николай Урумов и много други. 

 

 

7. Социална политика на читалището 
 

 Домакини на Първоюнски празник на деца от приемни семейства от четири 

плевенски общини. 

 Домакини на Благотворителен концерт „Мечтите се сбъдват” на НУИ „П. 

Пипков“ в помощ на учител от гимназията. 

 Домакини на Коледен концерт на малките певци от Музикален център „DORI 

DIOS“ с ръководител Доротея Люцканова. 

 

  
 

 Библиотека на открито. 

 Домакини на обучение на А1 „Интернет за всички 55+” - 24 бяха участниците 

в обучението, което което се проведе в зала Библиотеката на читалище „Съгласие 1869“ със 
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съдействието на А1 България и на Българска библиотечно-информационна асоциация. 

Участниците получиха: практически уроци за употребата на мобилен телефон; полезни 

съвети за сърфиране в интернет; сертификат за завършен курс; участие в томбола с награди 

  

 Посещение в Дом за стари хора Бохот. 

Заедно със спортен клуб „Спартакисти – спорт за всички“, посетихме Дома за стари 

хора в село Бохот. Освен радост на възрастните хора, подарихме и 100 книги, с които да 

разнообразяват еднообразните си дни. Виолета Иванова – ръководителката на спартакис-

тите, беше подготвила кратка ободряваща програма с гимнастика за раздвижване и песен за 

добро настроение. После Ани Александрова – библиотекар в НЧ „Съгласие 1869“, прочете 

кратка част от автобиографията на един любимец на поколения българи – Веселин Мари-

нов, в която той разказва за своите родители. Имаше сълзи в очите, но имаше и много 

усмихнати старчески лица, които с благодарност ни канеха да се върнем отново.  
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 964 лв. са събра-

ните средства в Благотворител-

ния коледен базар, организиран 

от НЧ „Съгласие 1869“ – 

Плевен. Средствата в него са за 

подпомагане на талантливи деца 

от Математическа гимназия 

„Гео Милев“ за участие в меж-

дународни олимпиади. С това 

продължаваме да отстояваме на-

шата основна мисия – да под-

помагаме талантливите деца на 

Плевен да сбъдват мечтите си и 

да постигат целите си. Помощ-

ник в инициативата беше Ла-

йънс клуб Мизия Плевен с чартър президент Галина Станимирова. 

Посетителите на Базара можеха да избират от красиви предмети в коледен дух, 

изработени от дамски клуб „Фрея“ при читалището. 

Румен Петков – бивш възпитаник на МГ „Гео Милев“, освен парични средства, 

предостави за Базара и картина от личната колекция на княз Никита Лобанов-Ростовски. С 

дарения се включиха и много други бивши възпитаници на гимназията. 
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 Безплатно се ползват  библиотечни услуги от първокласници и пенсионери; 

безплатно се обучават  в школите  деца от социално слаби семейства, ползват се 

намалени  такси при участие  на две и повече деца от семейство; безвъзмездно се 

ползват  читалищни помещения за еднократни изяви на граждански форми-

рования, представители на училищни и детски колективи... 

 

 За нас е чест да подпомагаме спортен клуб за здраве и дълголетие „Спарта-

кисти” с ръководител Виолета Иванова и всички възрастни хора от клуба про-

дължават да ползват безвъзмездно читалищната база три пъти седмично.  

 

 Инициативите и дейността ни бяха отразявани от националните медии: БТА, 

БНР, Дарик радио, вестник „Дума“, списание ББИА и др. 

 

Така предложеният отчет за дейността на НЧ „Съгласие 1869” отразява реално ней-

ната разностранност, заложена и в годишната програма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар на НЧ „Съгласие 1869“: 

Мая Паскова 
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ПРОГРАМА 

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА 

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869”- ПЛЕВЕН 

ПРЕЗ 2022 Г. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Програмата за развитие на читалищната дейност през 2022 г. е съобразена с 

изискванията на ЗНЧ, чл. 26а, ал. 2. и има за цел да  съдейства за организация и 

планиране на цялостната читалищната дейност, както и за по-нататъшно 

утвърждаване на читалището като значима обществена институция. 

 

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО 

 Въпреки продължаващата извънредна ситуация, касаеща всички сфери на културния 

и обществен живот, свързана с COVID-епидемията, НЧ "Съгласие 1869" продължава да 

извършва своите основни функции и да надгражда вече започнатото. Водещи за нас остават 

сътрудничеството с административни и културни институции, с детски и учебни заведения, 

с неправителствени организации, със средите на бизнеса и др. Кадрите на читалището са в 

състояние да обезпечат неговата цялостна дейност. Финансовият ресурс е особено важен и 

за актуализиране формите на дейност, за квалификация на персонала разработване на 

проекти. 

 

3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 1. Използване на досегашните и нови форми на работа за подобряване на 

финансовия ресурс. 

 2. Повишаване квалификацията на персонала. 

 3. Създаване и разпространение на качествен културен продукт. 

 

4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Основните дейности ще бъдат насочени към подобряване условията за 

потребителите на читалищни услуги и условията за работа на екипа, за организационна 

стабилност и утвърждаване ценностите на гражданското общество.  Приоритетите при 

изпълнение на програмата са:  

- Провеждане на разнообразни инициативи, подчинени на присъщата читалищна дейност; 

- Организиране на актуална и резултатна квалификационна дейност;  

- Използване на нестандартни форми за повишаване културата на работа с читатели и 

всички потребители. 

- Своевременно планиране и извършване на неотложните санитарно-хигиенни и текущи 

ремонтни работи.   
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4.2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

 

Библиотечно-информационната дейност очаквано ще трябва да осигури: 

-Разширяване на взаимодействието с училищата.   

- Подобряване на библиотечно обслужване;  

- Цялостното актуализиране на електронния каталог; 

- Създаване на условия за пълноценно ползване на електронния каталог и 

програмата за дигитализация; 

- Обновяване на библиотечния фонд;  

- Литературни четения в библиотеката, в детските градини и училищата; 

образователни занимания с деца в Библиотеката; представяне на нови книги; срещи с 

творци, включително и онлайн през страницата и сайта на читалището. 

       

4.3.РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 

Участие с читалищни проекти в Общинската програма и по програми на 

Министерство на културата, както и в партньорство с други институции. 

 

4.4. ШКОЛИ, АНСАМБЛИ, КЛУБОВЕ, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ 

КОЛЕКТИВИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРАЗНИЦИ, 

ФЕСТИВАЛИ, ИЗЛОЖБИ, ТВОРЧЕСКИ ВЕЧЕРИ И ДР. 

 

През 2022 г. ще продължат усилията ни за привличане на нови деца, ученици и 

възрастни към читалищните формации. Целта е осмисляне организацията на свободното 

време на деца и възрастни. С изявите на действащите формации читалището ще допринася 

за развитие и обогатяване на културния живот в града, за утвърждаване на националното 

самосъзнание и съхраняване богатството на българската култура, за популяризирането на 

Плевен в страната и чужбина. Утвърдените читалищни състави ще продължат своята 

работа, включвайки се със свои продукции в различни събития с местен, национален или 

международен характер. 

            1. БАЛЕТНА ШКОЛА И СТУДИО ЗА КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ – художествен 

ръководитл Маня Николова, преподавател Валя Козовска, репетитори Оля Стоянова, 

Вилиана Тодорова и Виктория Топалска. 

2. ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ “МИЗИЯ”, ДЕТСКА ТАНЦОВА ШКОЛА, ТАНЦОВ 

КЛУБ "КАЙЛЪКА" - художествен ръководител Михаил Денев, хореографи Биляна 

Денева и Детелин Петров. 

3. ВОКАЛНА ГРУПА “АРЛЕКИНО” – с художествени ръководители Анелия Дечева 

и Виолета Боянова. 

4. ШАХМАТЕН КЛУБ "СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI" с треньор гм Михаил Гигов. 
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 5. АРТ ЧАРОДЕЙНИЦА за деца с ръководител Петя Лакова 

 6. Детски клуб „В БИБЛИОТЕКАТА С КАКА АНИ“ 

7. Дамски клуб „ФРЕЯ“ 

 

4.5. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2022 г.: 

 

Културният календар за 2022 г. по месеци е съобразен с националния и общински 

календар на значимите дати и събития през 2022 г.  

 

    Срок / месец Дейности 

Януари Отбелязване на 190 години от рождението на Луис Карол и 

140 години от рождението на Алън Александър Милн 

  

Февруари Работилница за мартеници 

 19 февруари – Ден за преклонение пред подвига на Левски. 

  

Март Празник за Баба Марта в Детския отдел 

 Празник на буквите с ученици от плевенски училища. 

 Подготовка на балетен спектакъл 

Април Маратон на четенето с ученици от училища от Община 

Плевен. Четене на детски произведения; образователни игри 

за деца, съобразени с тяхната възраст. 

 Седмица на детската книга – “Да разкажеш приказка” с 

подготвителните групи на детски градини 

  

Май 80 години от рождението на Христо Домусчиев – Бебо – 

отбелязване на годишнината със спектакъла „Грамофонът“ 

 Национална библиотечна седмица - акция “Доведи приятел” 

в Детския отдел на библиотеката  

 “Библиотекар за един ден в библиотеката на НЧ “Съгласие 

1869” по случай професионалния празник на библиотекаря 

11 май 

 Среща с известни плевенски спортисти с плевенски деца в 

зала Библиотеката по повод Деня на българския спорт 

 Участие на читалищни състави в концертни изяви по повод 

Празника на Плевен. 

Юни 1-ви юни – Детски празник на открито 

 Заключителни годишни концерти на читалищните формации. 
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Юли Отбелязване рождението на Апостола на свободата Васил 

Левски - изложба на книги и документи от края на 19 век до 

наши дни 

 145 години от рождението на Елин Пелин – представяне на 

автора и неговите произведения пред плевенски ученици 

Август  юли и август Летни занимания с кака Ани 

Цел: Подготовка на децата за новата учебна година по 

достъпен за тях и интересен начин. 

  Всяка седмица децата ще се запознават с авторите и 

техните произведения от списъците със задължителната 

литература. 

Образователни игри 

Детска пиеса 

 

Септември Клуб “Приятели на книгата” – среща с литературните 

училищни клубове - Плевен 

  

Октомври Отбелязване Деня на възрастните хора 

  

Ноември Ден на народните будители 

 Ден на християнското семейство 

Декември  

 Коледни празници в “Съгласие”. 

Постоянен срок Аранжиране на витрини за бележити лица и събития за 2021 

г. 

01.03.2022г., 

03.03.2022г., 

24.04.2022г., 

24.05.2022г., 

06.09.2022г., 

20.12.2022г 

Български празници и традиции. 

- Запознаване на децата с различните български  празници и 

традиции и техните обичай 

- Изработване на различни предмети свързани с български 

празници (мартеници, знаме, венец за лазарка, великденски 

кошници и яйца, картички и др.) съвместно с Арт 

Чародейницата. 

 

 Формиране у учениците на библиотечно-библиографска 

култура. 

Съвместно детски градини и училища в община 

Плевен. 

- Запознаване на децата с историята на най-

старата библиотека в града 

- Обиколка в библиотеката. Запознаване с 

различните отдели и как са подредени 

книгите в библиотеката. 
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5. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА : 

През 2022 г. материалната база на читалището ще остане непроменена: сграден фонд 

с разгъната площ 4200 кв.м., в т.ч.: библиотека с разгъната площ 1200 кв.м., концертна зала 

с 500 места и прилежащи към нея гримьорни, две камерни зали със 130 места с подвижни 

посетителски места, зала „Библиотеката“,  книгохранилища, балетна зала, зала за народни 

танци, зала за ВГ “Арлекино”, депа за съхраняване на костюми, складови  и др.помещения.  

 

6. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА: 

6.1. брой нови книги; 

6.2. брой читатели; 

6.3. брой предоставени компютърни и интернет услуги; 

6.4. брой и качество на проведени празненства, концерти, чествания; 

6.5. брой участници във функциониращите формации; 

6.6. брой участия в местни, регионални, национални и международн събития;                                                                     

6.7. награди от участия в конкурси, фестивали и др; 

6.8. спечелени и финансирани проекти. 

 

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА: 

7.1. Срокът за изпълнение на Програмата е края на 2022 година; 

- Игри: 

- Какво научих, как са подредени книжките 

в библиотеката. Златен ключ на знанието. 

 

 Литературни четения в детски градини; празници в 

библиотеката. 

 Детска академия за добри обноски с ученици от училища от 

община Плевен. 

 Видеоканал „Съгласие“ 

- Детска телевизия с актуални теми 

- Минути за поезия с Мариета Калъпова 

- С мизийчетата на хорото – уроци по народни танци 

- В Библиотеката с кака Ани 

- Тълковен речник – предаване за култура 

 Организиране на благотворителни базари съвместно с 

Дамски клуб „Фрея“ 
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7.2. Съгласно чл. 26а, ал.4 от ЗНЧ Председателят на читалището представя в срок до 

31 март пред Кмета на Общината и Общинския съвет Отчетен доклад за осъществените 

дейности. 

        7.3. При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и 

индикаторите за оценка на изпълнението. 

 

8. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА: 

 

Финансирането на читалището е регламентирано в Закона за народните читалища, а  

финансирането на Програмата ще се осъществява чрез: 

8.1. Финансиране на дейността в рамките на държавната субсидия. 

8.2. Наеми на помещения или приходи от стопанска дейност в съответствие с 

действащото законодателство 

8.3. Членски внос 

8.4. Дарения  

8.5. Други законови приходи, в т.ч. такси. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Програмата за 2022 г. е отворена, подлежи на промени или актуализация, за да 

стимулира развитието на читалищната общност и цялостната читалищна дейност.       

Програмата е приета от Читалищното настоятелство.          

 

                                                          Секретар, Мая Паскова 

 

           Списъчен състав на Настоятелството и Проверителната комисия 

 

 

Настоятелство: 

 

1. Ивайло Христов Атанасов – председател 

2. Виолета Йорданова Радева – член 

3. Пламен Тодоров Иванов – член 

4. Николай Маринов Стоянов – член 

5. Иван Йовков Велчев - член 

 

Проверителна комисия: 

      

1. Лиляна Илиева Загорска – председател 

2. Корнелия Неделчева Петкова – член 

3. Бойчо Димитров Стаменов - член 
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У  С  Т  А  В 
                                                                

НА ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1869”-ПЛЕВЕН 

 

             

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

 

 

Чл.1./Доп.-28.01.2020г./. Народно читалище „Съгласие1869”-Плевен е традиционно 

самоуправляващо се културно-просветно сдружение в населено место, което изпълнява и 

държавни културно-просветни задачи като юридическо лице по ЗЮЛНЦ и ЗНЧ, има 

собствен кръгъл печат в средата с разтворена книга с излизащи слънчеви лъчи и с надпис 

наоколо „читалище „Съгласие 1869”-Плевен. 

Чл.2. Читалището е учредено за неопределен срок. 

Чл.3. Седалището и адреса на управление на читалището е: 

 Град Плевен, площад „Възраждане №7.   
Чл.4. Читалището е универсален правоприемник на Общообразователно дружество 

„Съгласие и градска библиотека и читалище”-Плевен.      
 

ІІ. ЦЕЛИ 

 
 Чл.5./1/. Читалище”Съгласие 1869” има за цели:  

       1.Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

гр.Плевен, където осъществява дейността си. 

       2.Запазване на обичаите и традициите на българският народ. 

       3.Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията  на науката, изкуството и културата. 

       4.Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

       5.Социална и образователна дейност. 

       6.Осигуряване на достъп до информация. 

       7.Разпространение и развитие на духовните ценности на гражданското общество. 

       8.Извършване на просветна, изследователска  и издателска дейност. 

       9.Съхранение и развитие на българските традиции в областта на читалищното и 

библиотечното дело. 

       10.Съхранение, развитие и популяризиране на българските културни традиции. 

       11.Формиране и развитие на гражданското самосъзнание и възпитание в родолюбив 

дух. 

Чл.5./2/. За постигането на целите по ал.1, читалището извършва основни дейности като: 

       1.Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, 

както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи. 

       2.Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество. 

       3.Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видеопокази. 

       4.Събиране и разпространяване на знания за родния край. 

       5.Създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното 

наследство. 

       6.Предоставяне на компютърни и интернет услуги.  
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ІІІ. ЧЛЕНСТВО 

 
Чл.6/1/. Членството в читалището е индивидуално и колективно. 

        /2/. Индивидуален член на читалището може да бъде всеки българин или чужд 

гражданин, навършил18 години, който не е поставен под запрещение, приема устава и 

целите на читалището, работи за тяхното осъществяване и плаща членски внос. 

        /3/. Колективен член на читалището могат да бъдат български и чуждестранни 

юридически лица, сдружения с нестопанска цел, професионални организации, граждански 

дружества, приемащи устава и целите на читалището, работещи за тяхното осъществяване 

и плащащи членски внос. 

Чл.7./1/. Индивидуалните членове са действителни, почетни, благодетели и спомагателни. 

         /2/.Действителните членове на читалището са лицата, отговарящи на изискванията на 

чл.6, ал.2 от този устав.Техният минимален брой е 150 /сто и петдесет/ и през целият 

период на съществуване не трябва да пада под него 

         /3/.Почетни членове на читалището са лицата, отговарящи на изискванията на чл.6, 

ал.2 от този устави имащи значителен принос за развитието на читалището и провъзгласени 

за такива на общото събрание. 

         /4/.Благодетелни членове на читалището са лицата дарили или завещали недвижими 

имоти, движими ценни вещи, печатни издания или значителни суми в полза на читалището 

и провъзгласени за такива от общото събрание. 

         /5/.Спомагателни членове на читалището са лицата до 18 години, които нямат право да 

избират и бъдат избирани. 

 Чл.8./1/. Членството възниква на основа на подадено заявление и платена встъпителна 

вноска.Това изискване не се отнася за почетните и благодетелните членове. 

          /2/.Към заявлението за индивидуално членство се прилага декларация, че кандидатът 

не е поставен под запрещение. 

          /3/.Към заявлението за колективно членство се прилага заверено копие от протокола с 

решението за членство в читалището, взето от съответният орган на юридическото лице 

или дружеството. 

          /4/.Заявлението със съответните приложения се подава до председателя на 

читалището. 

          /5/.Представителството при индивидуално членство е лично, а при колективното от 

съответния орган. 

 Чл.9./1/. Членството в читалището се прекратява: 
         1.С едномесечно предизвестие; 

           2.Със смъртта на физическото лице или поставянето му под запрещение; 

           3.С прекратяването на юридическото лице или дружество; 

           4.Системно неизпълнение на задължението за участие в дейността на читалището; 

           5.Не внасяне на предвидения членски внос; 

          /2/.Членството в читалището се прекратява с решение на общото събрание по 

предложение на читалищното настоятелство при системно и грубо нарушение на устава на 

читалището, добрите нрави и при установено с влязла в сила присъда престъпление от общ 

характер. 

 Чл.10. Всеки член на читалището има право: 

           1.Да участва в работата на общото събрание на читалището, като спомагателните 

членове участват със съвещателен глас; 

           2.Да избира и да бъде избиран в органите на читалището, като това право не се 

осъществява от спомагателните членове; 

           3.Да внася предложения по въпроси засягащи дейността на читалището; 

           4.Да напусне читалището при спазване реда, предвиден в устава на читалището; 
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 Чл.11. Всеки член на читалището е длъжен: 

           1.Да работи за осъществяване целите на читалището, като участва в неговата 

дейност; 

           2.Да спазва добрите нрави в обществото; 

           3.Да плаща редовно членският си внос; 

 

ІV. ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО 

 
 Чл.12./1/. Органи на читалището са: 

           1.Общо събрание; 

           2.Читалищно настоятелство-изпълнителен орган; 

           3.Проверителна комисия; 

            /2/.Председателят на читалището, членовете на настоятелството и проверителната 

комисия имат право да получават възнаграждение за своята дейност като такива. 

 Чл.13./1/. Общото събрание е върховен орган на читалището.  

            /2/.Общото събрание се състои от всички членове на читалището. 

            /3/.Всеки член на читалището има право на един глас в общото 

събрание.Спомагателните членове участват със съвещателен глас. 

            /4/.Индивидуалните членове упражняват правото си на глас лично, а колективните-

чрез законният си представител. 

 Чл.14./1/. Общото събрание се свиква на редовно отчетно или отчетно-изборно заседание 

най-малко веднъж годишно от читалищното настоятелство. 

            /2/.Свикването на общото събрание става при спазването условията на ЗЮЛНЦ и 

ЗНЧ, като поканата за свикване на общото събрание следва да бъде получена срещу подпис 

или връчена на членовете на читалището. 

            /3/.Общото събрание е законно, ако на заседанието присъстват повече от половината 

от членовете на читалището. При липса на кворум, събранието се отлага с един час, след 

което се счита за законно, ако на него присъстват минимум една трета от членовете при 

редовно общо събрание или минимум половината плюс един от членовете при извънредно 

общо събрание. 

 Чл.15/1/. Общото събрание може да се свика на извънредно заседание от: 

               1.Читалищното настоятелство; 

               2.Председателят на читалището; 

               3.Проверителната комисия; 

               4.1/3 /една трета/ от членовете на читалището имащи право на глас в общото 

събрание. 

           /2/.При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание до15 

/петнадесет/ дни от постъпването на искането проверителната комисия или 1/3/една трета/ 

от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от 

свое име. 

           /3/.Свикването на извънредно общо събрание не може да се извършва без 

уведомяването на Председателя на читалището,освен ако той не е осъден за престъпление 

от общ характер с влязла в сила присъда. 

 Чл.16. Общото събрание: 

               1.Приема и изменя устава на читалището; 

               2.Взема решение за прекратяване на читалището; 

               3.Приема бюджета на читалището; 

               4.Приема финансовия отчет за изпълнението на бюджета и утвърждава разходи, 

които не са предвидени в бюджета по предложение на читалищното настоятелство; 
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               5.Приема годишния отчет на читалищното настоятелство и отчета на 

проверителната комисия до 30.03. на следващата година. 

               6.Избира и освобождава членовете на читалищното настоятелство; 

               7.Избира и освобождава председателя на читалището; 

               8.Избира и освобождава членовете на проверителната комисия; 

               9.Определя размера на встъпителната вноска и членския внос; 

               10.Определя основни насоки за дейността на читалището; 

               11.Определя вида на наградите, давани от читалището; 

               12.Провъзгласява почетните членове на читалището по предложение на 

читалищното настоятелство;  

               13.Взема решения по всички въпроси от дейността на читалището, доколкото не са 

част от правомощията на настоятелството, председателя на читалището и проверителната 

комисия; 

                14.Прекратява членството в читалището при условията и  реда на чл.9, ал.1 и ал.2 

от ЗНЧ; 

                15.Взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищно 

сдружение; 

                16.Избира и освобождава членовете на постоянната комисия за установяване на 

конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

/ЗПРКИ/;  

                 17.Взема решение за откриване на клонове на читалището след съгласуване с 

общината. 

 Чл.17./1/. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове, освен  в случаите, изрично предвидени в този устав. 

            /2/.Решенията по чл.16, т.1, т.2, т.14 и т.17 се вземат с мнозинство от 2/3/две трети/ 

от членовете на читалището. 

 Чл.18./1/. Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване, освен когато общото 

събрание приеме с мнозинство от 2/3/две трети/ от присъстващите членове да се проведе 

тайно гласуване. 

            /2/.Решение на общото събрание, ако противоречи на закона или устава може да се 

отмени от Окръжния съд по седалище на читалището ако бъде предявен иск от 2/3/две 

трети/ от членовете на общото събрание.Искът се предявява в едномесечен срок от узнаване 

на решението, но не по-късно от една година от вземането му. 

 Чл.19./1/. За заседанията на общото събрание се съставят протоколи, в които се вписват 

станалите разисквания и взетите решения. 

            /2/.Протоколите се подписват от председателя и секретаря на читалището. 

            /3/.Протоколите по ал.1 се съхраняват от секретаря на читалището.  

 Чл.20./1//Изм.-24.01.2012г./Читалищното настоятелство е колективен орган за управление 

на читалището, като председателят на читалището по право е член и председател на 

настоятелството.Читалищното настоятелство се състои от 5/пет/ члена. 

            /2/.Член на читалищното настоятелство може да бъде дееспособно лице с българско 

гражданство, член на читалището, не осъждано за умишлено престъпление от общ 

характер, независимо дали е реабилитирано. 

            /3/.Членовете на читалищното настоятелство се избират за срок от три години.След 

изтичане на мандата им членовете на настоятелството продължават да изпълняват 

функциите си до нов избор на членове на настоятелството. 

            /4/.Процедурата за избор на членовете на читалищното настоятелство се определя от 

общото събрание на читалището при спазване изискванията на този устав. 

 Чл.21./1/. Мандатът на член на читалищното настоятелство може да бъде прекратен в 

следните случаи: 

               1.По негова молба; 



 

69 

 

               2.При смърт, поставяне под запрещение или при влязла в сила присъда за 

извършено престъпление от общ  характер; 

               3.При установена продължителна и трайна невъзможност да изпълнява 

задълженията си повече от 6 /шест/ последователни месеца; 

               4.При системно нарушаване на този устав; 

            /2/.Мандатът на член на настоятелството в случаите на  ал.1,т.1ит.3 се прекратява 

автоматично. 

            /3/.Мандатът на член на настоятелството в случаите на ал.1, т.4 се прекратява с 

решение на общото събрание. 

            /4/.Предложение за прекратяване на мандата по ал.3 могат да правят: 

               1.Читалищното настоятелство въз основана свое решение, взето с мнозинство от 

3/5/три пети/ от членовете на настоятелството, като членът, чието отстраняване е 

предложено, не гласува; 

               2.3/4/три четвърти/от членовете на читалището; 

            /5/.При предсрочно прекратяване на мандата на член на читалищното настоятелство 

в срок от 60/ шестдесет/ дни се свиква общо събрание за избор на нов член на 

настоятелството по установения ред. 

 Чл.22./1/. Читалищното настоятелство се свиква на редовно заседание най-малко веднъж 

на 2/два/ месеца по предварително обявен дневен ред. 

            /2/.Свикването на настоятелството става от председателя на читалището. 

            /3/.Читалищното настоятелство може да бъде свикано и на извънредно заседание по 

искане на: 

               1.председателя на читалището; 

               2.2/3/две трети/ от неговите членове; 

               3.3/4/три четвърти/от членовете на читалището; 

            /4/.Читалищното настоятелство осъществява дейността си по приет от него вътрешен 

правилник. 

 Чл.23. Читалищното настоятелство: 

                1.Ръководи дейността на читалището между две общи събрания; 

                2.Организира и осигурява изпълнението решенията на общото събрание; 

                3.Изготвя проектобюджета на читалището, предлага го за утвърждаване от общото 

събрание и осъществява неговото изпълнение след утвърждаването му; 

                4.Изготвя отчет за дейността си през съответния период и го предлага за 

утвърждаване от общото събрание; 

                5.Изготвя финансов отчет за изпълнението на бюджета на читалището и го 

предлага за утвърждаване на общото събрание. 

                6.Определя административната структура и щата на читалището. 

                7.Разпорежда се с движимото имущество на читалището; 

                8.Назначава секретаря на читалището и определя правомощията му; 

                9.Взема решения за учредяване на търговски дружества или за участие в такива. 

                10.Извършва други дейности съгласно действащото българско законодателство и 

решенията на общото събрание. 

                11.Членовете на настоятелството подават декларации при условията и реда на 

Закона за предотвратяване  и разкриване на конфликт на интереси. 

                12.Приема правилник за дейността на читалищната библиотека, изготвен и 

предложен от главния библиотекар по Закона за обществените библиотеки. 

 Чл.24./1/. Заседанията на читалищното настоятелство са законни, ако всички, негови 

членове са надлежно известени и на тях присъстват не по-малко от 3/5/три пети/ от 

членовете на настоятелството. 

            /2/.Решенията на читалищното настоятелство се вземат с обикновено мнозинство от 

членовете му. 
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            /3/.Читалищното настоятелство може да взема решения и неприсъствено, ако всички 

членове на настоятелството са подписали решението без забележки и възражения. 

 Чл.25./1/. Председателят на читалището по право е член и председател на читалищното 

настоятелство. 

             /2/.Председателят на читалището представлява читалището. 

             /3/.Председателят на читалището се избира за срок от три години. 

             /4/.Председателят на читалището може да бъде преизбиран без ограничения. 

 Чл.26. Председателят на читалището: 

               1.Определя дневни ред, свиква и ръководи заседанията на читалищното 

настоятелство; 

               2.Управлява и стопанисва имуществото на читалището; 

               3.Сключва и прекратява трудовите договори със служителите и помощния 

персонал; 

               4.Сключва трудов договор със секретаря на читалището и може да му делегира 

част от правомощията си; 

               5.Има право на вето върху решенията на настоятелството. 

               6.Сключва договори с физически и юридически лица по решение на читалищното 

настоятелство; 

               7.Извършва и други дейности, определени с решение на настоятелството и общото 

събрание, този устав и действащото българско законодателство; 

               8.Подава декларация при условията и по реда на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. 

               9.Ежегодно в срок до 10.ХІ. на текущата година да представя на Кмета на Община-

Плевен предложение за своята дейност през следващата година.  

 Чл.27./1/. Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за срок от три 

години и отговарящи на изискванията на чл.18, ал.2 от Закона за народните читалища. 

             /2/.Комисията избира свой председател и осъществява дейността си съобразно приет 

от нея вътрешен правилник. 

 Чл.28. Проверителната комисия:   

               1.Извършва текущи и годишни проверки по законосъобразното и целесъобразно 

изразходване на паричните средства и стоково-материалните ценности, както и по 

използването и състоянието на материално-техническата база на читалището и се произнася 

по отговорността за допуснатите нарушения; 

               2.Информира за резултатите от проверките читалищното настоятелство и общото 

събрание; 

               3.Представя отчет за дейността си пред общото събрание; 

               4.Свиква общото събрание при сериозни и продължаващи нарушения на 

финансовата  стопанска дисциплина и дейност, за които писмено е уведомила читалищното 

настоятелство и не са последвали решения на същото, във връзка с уведомлението; 

                5.Осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и 

секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание; 

                6.Членовете на проверителната комисия подават декларации при условията и по 

реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

 Чл.29./1/. Секретарят на читалището се назначава от настоятелството и по право става член 

на читалищното настоятелство след назначаването; 

            /2/.Секретарят на читалището сключва трудов договор с председателя на читалището 

на основание решение на настоятелството.  

 Чл.30./1/. Секретарят на читалището: 

               1.Представлява читалището по пълномощие на председателя на читалището; 

               2.Подписва всички финансово-счетоводни документи; 
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               3.Отговаря за материално-техническата база на читалището и за опазване на 

неговото имущество; 

               4.Ръководи цялостната работа на административния, творчески и обслужващ 

персонал и текущата дейност на читалището; 

               5.Води протоколите от заседанията на читалищното настоятелство и съхранява 

протоколната книга; 

               6./Изм.-28.01.2020г./. Извършва и други дейности по пълномощие от председателя 

на читалището, както и заявява пред Търговския регистър всяка промяна на подлежащите 

на вписване обстоятелства в 14 /четиринадесет дневен/ срок от възникването. 

               7.Решава въпроси от дейността на читалището, до колкото са част от длъжностната 

му характеристика. 

               8.Подава декларация при условията и по реда на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. 

           /2/.Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на 

проверителната комисия по права и съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде 

съпруг8съпруга/ на Председателя на читалището. 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 

 
 Чл.31. Имуществото на читалището се състои от право на собственост върху движими и 

недвижими вещи, акции и дялове в търговски дружества. 

 Чл.32/1/. Имуществото на читалището и финансовите му средства се придобиват от: 

               1.Встъпителни членски вноски; 

               2.Членски внос; 

               3.Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически 

лица; 

               4.Субсидии от общината и държавата; 

               5.Спонсорство; 

               6.Отчисления от печалбата на учредени от него търговски дружества; 

               7.Информационна дейност; 

            /2/.Освен основната си дейност,читалището може да развива допълнителна 

стопанска дейност:РЕКЛАМНА; КОНСУЛТАНТСКА; ИЗДАТЕЛСКА, КАКТОИ 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И ДРУГИ и т.н.И 

ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. 

            /3/.Не може да се отчуждават недвижими вещи на читалището и да се учредява 

ипотека върху тях. 

            /4/.Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с 

по-доброкачествени само по решение на настоятелството. 

 Чл.33. Имуществото на читалището се инвентаризира за всяка отчетна година, като 

изготвеният доклад се представя на общото събрание за утвърждаване. 

 Чл.34. Финансовата година на читалището е една календарна година. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ЧИТАЛИЩЕТО 
 

 Чл.35/1/. Читалище „Съгласие 1869”-Плевен се прекратява: 

               1.По решение на общото събрание; 

               2.По решение на окръжния съд по седалището му при условията на чл.27,ал.1,т.1, 

т.2, т.3 от Закона за народните читалища. 

               3.Когато не е уредено по законния ред; 

               4.Когато е обявено в несъстоятелност; 
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           /2/.При прекратяване се извършва ликвидация при условията на чл.43 и чл.44 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като за ликвидатор се определя 

настоятелството като изпълнителен орган, освен ако върховният орган не определи друг 

ликвидатор. Разпределянето и правоприемниците на останалото след удовлетворяване на 

кредиторите имущество се решава от върховният орган-общото събрание. 

                                                

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 Чл.36. Настоящият устав е допълнен на Общо събрание, проведено на 28.01.2020г. и 

същия е заверен от Председателят на читалището Ивайло Атанасов и секретаря на 

читалището Маргарита Лазарова. 

 

 

 

            /Ивайло Хр. Атанасов/                                            /Маргарита Лазарова/ 

 

 


