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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 

От  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
     Кмет на Община Смолян 

 
                                      

      Относно:  Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности в Община  
                       Смолян през 2016 г. 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

       В изпълнение на чл. 26а (4) и (5) от Закона за народните читалища,  народните 
читалища от Община Смолян представиха пред Общинския съвет и Кмета на Общината  
доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2016 г., приета от Общинския 
съвет с решение № 127/08.03.2016 г.  
       Постъпиха доклади за осъществените читалищни дейности от:  
1.   НЧ “Христо Ботев-1871” – Смолян  
2.   НЧ “Орфееви гори-1870” – Смолян, кв.Райково  
3.   НЧ “Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово  
4.   НЧ ”Балкански просветител-1871” – Смолян, кв. Райково  
5.   НЧ “Светлина-1925” – с. Момчиловци   
6.   НЧ “Асен Златаров-1927” – с. Смилян  
7.   НЧ „България-1937” – с. Могилица  
8.   НЧ “Светлина-1937” – с. Търън 
9.   НЧ “Съгласие-1883” – с. Славейно  
10. НЧ „Екзарх Стефан-1872” – с. Широка лъка 
11. НЧ „Искра-1957” – с. Виево  
12. НЧ „Пробуда-1903” – с. Стойките  
13. НЧ „Извор-1920” – с. Арда  
14. НЧ „Зора-1956” – с. Кутела 
15. НЧ „Христо Попконстантинов-1923” – с. Петково 
16. НЧ „Г.С. Раковски-1947” – с. Мугла 
17. НЧ ”Развитие-1919” – с.Левочево 
18. НЧ „Съзнание-1929” – с. Гела 
19. НЧ „Иван Вазов-1948” – с. Сивино  
20. НЧ „Отец Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово 
21. НЧ „Светлина-1982” – с. Белев дол  
22. НЧ „Братан Шукеров-1959” – с. Кошница 
23. НЧ “Момчил юнак-1997” – с. Подвис  
24. НЧ „Христо Ботев-1892” – с. Чокманово 
25. НЧ „Светлина-1958” – с. Тикале 
26. НЧ „Просвета-1930” – с. Соколовци  
27. НЧ „Братан Шукеров-1960” – с. Катраница.  

Не представиха доклади за осъществените читалищни дейности: 
1. НЧ „Просвета-1946” – с. Бостина 
2. НЧ „Бащино огнище-1970” – с. Горна Арда 
3. НЧ „Бъдеще сега-2006” – Гудевица.       
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      Обобщението на читалищната дейност в Община Смолян през 2016 година 
отбелязва следните основни моменти: 
       Народните читалища в община Смолян, като утвърдени традиционни 
самоуправляващи се културно-просветни сдружения, успешно изпълняваха държавната 
културна политика по населени места и извършваха разнообразна дейност, съобразена с 
потребностите и възможностите на местната общност.  

Община Смолян и през изминалата година положи усилия да съхранява и развива 
читалищната мрежа, отчитайки значението на всяко читалище за местната общност. И в 
най-малките селища читалищата, макар и с ограничени възможности за дейност, имат 
своето място, като в повечето случаи се оказват единственото пространство за социално 
общуване с обединяваща роля.  

В Община Смолян са регистрирани както съдебно, така и в Националния публичен 
регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министерство на 
културата, 30 читалища. Четири от тях са в град Смолян.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян за 2016 
г., създадена в изпълнение на чл. 26а, (2) от Закона за народните читалища и подготвена 
въз основа на читалищните предложения за дейност, постави за своя основна задача 
обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни културно-
просветни институции, реализиращи културната идентичност на Община Смолян и 
региона. 

Основните цели пред читалищата, определяха и насоките на развитието им, 
свързани с: 

• укрепване и модернизиране на читалищата за реализиране на основните им 
дейности и развитие на съвременни форми на работа, съобразени с културната 
характеристика на общината и населеното място; 

• съхраняване и популяризиране на българските и местните обичаи, народностни 
културни традиции и наследство, обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност в населеното място с деца, младежи и възрастни хора; 

• възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание; 
• осигуряване на достъп до информация и разширяване знанията на хората.  
В община Смолян са регистрирани съдебно 30 читалища. Четири от тях са в град 

Смолян. НЧ „Братан Шукеров-1946“ – Бостина няма актуална съдебна регистрация, 
според изискванията на Закона за народните читалища, а читалище „Христо Ботев-1892“ – 
с. Чокманово е в процедура на регистрация.  

Решен е и въпросът със собствеността на читалищата, като с решение 
228/28.07.2016 г. на Общински съвет – Смолян безвъзмездно е отстъпено правото на 
ползване върху сградите на читалищата. 

В Община Смолян има 2836 читалищни членове, а колективните са 31 на брой.  
Към болшинството читалища има библиотеки с общ библиотечен фонд близо 

240 000  тома литература. През 2016 г. са набавени нови над 5100 тома, абонирани са общо 
96 периодични издания (с 12 повече от 2015 г.), близо 3 600 са регистрираните читатели 
(със 747 повече от предходната година), като са направени близо 24 000 читателски 
посещения. Разработени са множество каталози и картотеки. 16 читалища - тези в Смолян, 
Арда, Виево, Кутела, Могилица, Момчиловци, Мугла, Петково, Сивино, Славейно, 
Смилян, Търън, Широка лъка, отговарят на Закона за обществените библиотеки, като в 
повечето случаи именно те извършват качествена библиотечно-информационна дейност. В 
седем читалища: в Момчиловци, Смилян, Могилица, Търън, Славейно, „Балкански 
просветител-1871“ – кв. Райково, „Кирил Маджаров-1866“ – кв. Устово има оборудвани 
информационни центрове по програма „Глобални библиотеки“, а в три от тях има и щатни 
бройки за обслужването им. 

В читалищата на общината работят активно общо 160 постоянни художествени 
колективи (с 10 повече от 2015 г.) и над 2300 самодейци,  които имат над 1000 читалищни, 
общински, национални и международни изяви за 2016 година. Спечелени са общо 143 
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награди. Сформирани са общо 54 клубове и кръжоци (със 7 повече от предходната година) 
с близо 1 200 участници и 35 школи по изкуствата с близо 800 участници в тях.  

В читалищата в Общината са уредени 78 музейни сбирки. Защитени са и се работи 
по 29 проекта. По повечето показатели на дейността читалищата са постигнали напредък 
спрямо предходната година. 

През 2016 година с държавна субсидия от 368 160 лв. са субсидирани 28 читалища.  
В субсидираните читалища има общо 51 щатни и 79 хонорувани бройки. Като 

положителна управленческа инициатива може да се посочат набраните над 182 000 лв. 
собствени приходи в читалищата, като близо 36 000 лв. от тях са вложени за ремонт и 
поддръжка на материалната база със собствени средства.  

В изпълнение чл. 23. (1) от Закона за народните читалища и на основание Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2016 година, със Заповед № РД-
0115/29.01.2016 г. на Кмета на Община Смолян беше назначена Комисия за разпределение 
на субсидиите на читалищата в Община Смолян за 2016 г., включваща представител на 
всяко читалище в общината, което има право на субсидии, и представител на Община 
Смолян, който е председател на комисията. Разпределението на държавната субсидия се 
извърши на базата на критерии на Министерство на културата и представени от 
читалищата информационни карти за предходната година, както следва: 

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ 

ЗА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016 ГОДИНА 
 
Стандарт за една субсидирана бройка: 7 080  лв. 
Субсидирани бройки:  85 бр. – 52 бр. читалища  
                                                          3 бр. РЕКИЦ“Читалища“ 
                                                        30 бр. ФА „Родопа“ 
Субсидия за читалищата: 52 бр. Х 7 080 лв. =  368 160 лв.  
Субсидия за РЕКИЦЧ: 3 бр. Х 7080 лв. = 21 240 лв. 
Субсидия за ФА „Родопа“ към НЧ „Кирил Маджаров-1866“: 30 бр. Х 7080 лв. = 212 400 лв. 
 
 

 № Читалища Субсидия 2016 г. 
в лв. 

1. “Хр. Ботев-1871” – Смолян 72 020 
2. “Орфееви гори-1870” – Смолян, кв. Райково  57 970 
3. “К. Маджаров-1866“- Смолян, кв. Устово 57 900 
4. “Балкански просветител-1871” – Смолян, кв. Райково 21 855 
5. “Светлина-1925”– с. Момчиловци 18 530 
6. “Ас. Златаров-1927”– с. Смилян 19 250 
7. “България-1937” – с. Могилица 12 510 
8. “Светлина-1937” – с. Търън 10 810 
9. “Съгласие-1883”– с. Славейно 11 300 
10. “Екзарх Стефан-1872”– с. Широка лъка 11 100 
11. “Искра-1957” – с. Виево 8 200 
12. “Пробуда-1903” – с. Стойките 8 700 
13. “Извор-1920” – с. Арда 7 300 
14. “Зора-1956” – с. Кутела 6 500 
15. “Хр.Попконстантинов-1923” – с. Петково 6 220 
16. “Г.С.Раковски-1947” – с. Мугла 4 200 
17. “Развитие-1919”– с. Левочево 5 400 
18. “Съзнание-1929” – с. Гела 7 100 
19. “И. Вазов-1948” – с. Сивино 4 145 
20. “Отец Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово 6 700 
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21. “Светлина-1982” – с. Белев дол 1 400 
22. “Бр. Шукеров-1959” – с. Кошница 1 300 
23. „Момчил юнак-1997” – с. Подвис 1 300 
24. “Хр. Ботев-1892” – с. Чокманово 1 800 
25. “Светлина-1958” – с. Тикале 1 200 
26. “Просвета-1930” – с. Соколовци 1 500 
27. „Братан Шукеров-1960” –  Катраница 1 450 
28. „Бащино огнище-1970“ – с.Г.Арда 500 

 ВСИЧКО за читалища: 368 160 
29. РЕКИЦ Читалища – 3 бр.      21 240 
30. ФА „Родопа“ към НЧ „К.Маджаров-1866“ – 30 бр. 212 400 

 ВСИЧКО: 601 800 
 

Видно от таблицата през 2016 година с държавна субсидия от 368 160 лв., при стандарт 
за една субсидирана бройка от 7 080 лв., се субсидираха 28 читалища. НЧ „Бъдеще сега-
2006”- Гудевица и НЧ „Просвета-1946“ – Бостина не бяха субсидирани, поради това, че не 
отговарят изцяло на критериите на Министерство на културата за разпределение на 
субсидиите, а НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. Горна Арда навърши 1 година от възобновяване 
на дейността и получи право на субсидиране.  

Читалищата са естествените обществени центрове, където се съхраняват 
традиционните материални и духовни богатства на селищата в общината. В тях се 
осъществява връзката между миналото и съвремието, създава се, укрепва и се възпроизвежда 
културата по места. Съзнавайки спецификата на региона, съхраненото родопското фолклорно 
богатство и живите му традиции, читалищните специалисти целенасочено развиваха 
любителското художествено творчество 

Добрата работа на читалищата от община Смолян в областта на опазване и развитие на 
местните традиции се разгръщаше в няколко насоки: сценичен и музеен показ на 
онаследеното, превръщане в жива практика на ценни, забравени празници и ритуали. 
Измерител на високото художествено качество в изпълненията на самодейните състави и 
отделните изпълнители са спечелените общо 143 общински, национални и международни 
награди. Заслужава похвала подкрепата, която читалищните ръководства оказваше на младите 
дарования, обучавани в отделните фолклорни школи и самодейни състави.  

През изминалата година набираха популярност местните събори и празници: 
Песпонеделник в Широка лъка, Гайдарското надсвирване в Гела, Празникът на родовете в 
Арда, Съборът на здравето в Могилица, „Изворен глас” и Празник на смилянския фасул в 
Смилян, традиционните празници Тодоровден, Гергьовден, Предой, Еньовден, Среде лето. Те 
предизвикваха широк интерес сред гости от цялата страна, а ролята на читалищата по места в 
тяхната реализация е безспорна. Читалището в с. Славейно беше основен организатор на 
традиционния Национален тракийски събор за честване поредната годишнина от Илинденско-
Преображенското въстание, читалището в с. Левочево съумя да върне към живот конкурса „С 
песните на Надежда Хвойнева”, който ще имаше поредното си издание през 2016 година. 
Интерес предизвика и второто  издание на новия фестивал на киселото мляко в Момчиловци. 
Музейните читалищни сбирки, многообразни по теми и съдържание, увеличиха 

експонатите си през изминалата година. Единствено обаче НЧ „Екзарх Стефан-1872” в 
Широка лъка е регистрирало обществена колекция, чийто общ фонд наброява над 1500 
движими културни ценности. Читалищната колекция в Момчиловци – обща историческа, с 
акцент върху родопското овчарство и с богата картинна галерия, обявена още през 1978 г., с 
общ фонд над 2000 културни ценности, колекциите на читалищата в Славейно и Виево, 
художествената сбирка на НЧ „Орфееви гори-1870” трябва също, след като изпълнят 
необходимите условия, да се регистрират като обществени колекции към Министерство на 
културата.  

Работата с деца в многобройни формации за класическо и народно пеене, за народни и 
модерни танци, народни и класически инструменти; в клубове за изобразително изкуство, 



 5

фотография и други форми, бележи осезаемо развитие през изминалата година в по-големите 
селища, където има млади хора. През лятото читалищата организират за децата занимания в 
специални програми, като осмислят свободното им време. 

Впечатлява гъвкавият подход на читалищните специалисти, които успяват там, където 
няма деца и младежи, да ангажират по-възрастното население в битови групи и състави за 
градски песни, като съумяват да превърнат читалището в привлекателен център за социални 
контакти и развлечение.  

През 2016 г. в периметъра на основните читалищни дейности успешно се включиха  и 
нови функции, като реализация на услуги в социалната сфера, осигуряването на широк достъп 
за информация на гражданите и ориентиране на дейността към приоритетни за региона сфери 
като туризма. Все повече читалищата се очертаха не само като културни центрове, но и като 
такива на гражданското общество.  

Читалищата в община Смолян - различни по вътрешна структура, по големина и 
обхват, през 2016 г. успешно изпълниха ролята си на основен и стабилен фактор в развитието 
на местната култура. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.26а. (4) и (5) от Закона за народните 

читалища и чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Смолян да 
приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Христо Ботев-1871” – Смолян. 

2. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Орфееви гори-1870” – Смолян, кв. Райково. 

3. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Кирил Маджаров-1866”– Смолян, кв. Устово. 

4. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Балкански просветител-1871” – Смолян, кв. Райково. 

5. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Светлина-1925” – с. Момчиловци. 

6. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Асен Златаров-1927” – с. Смилян. 

7. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „България-1937” – с. Могилица. 

8. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище “Светлина-1937” – с. Търън. 

9. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище “Съгласие-1883” – с. Славейно. 

10. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Екзарх Стефан-1872” – с. Широка лъка.  

11. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Искра-1957” – с. Виево.  

12. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Пробуда-1903” – с. Стойките. 

13. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Извор-1920” – с. Арда.  
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14. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Зора-1956” – с. Кутела. 

15. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище “Христо Попконстантинов-1923”– с. Петково. 

16. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище “Г.С. Раковски-1947” – с. Мугла. 

17. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище ”Развитие-1919” – с. Левочево. 

18. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Съзнание-1929” – с. Гела.  

19. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Иван Вазов-1948” – с. Сивино.  

20. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Отец Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово. 

21. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Светлина-1982” – с. Белев дол. 

22. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Братан Шукеров-1959” – с. Кошница. 

23. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище “Момчил юнак-1997” – с. Подвис.  

24. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Христо Ботев-1892” – с. Чокманово. 

25. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Светлина-1958” – с. Тикале.  

26. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Просвета-1930” – с. Соколовци.  

27. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на Народно 
читалище „Братан Шукеров-1960” – с. Катраница. 

 
 

Приложение: Доклади на 27 читалища. 
 
 
Вносител:                                                                          
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 
 


