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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Каспичан се създава в 

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

читалищата в община Каспичан предложения за дейността им през 2020 година. 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 

Каспичан цели обединяване на усилията за по- нататъшно развитие и утвърждаване на 

читалищата като духовни средища, съхраняващи нематериалното културно 

наследство/музика, танц, слово, обреди и ритуали/ и реализиращи културната идентичност 

на Община Каспичан. 

  

II. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 

 

В публичния регистър на народните читалища към Министерство на културата, на 

територията на община Каспичан, са регистрирани 10 народни читалища, а именно: 

 

Народно читалище „Пробуда -1928г.” гр. Каспичан 

Народно читалище „Просвета-1911г.” гр.Плиска 

Народно читалище „Христо Ботев-1892г.” с. Марково 

Народно читалище „Освобождение - 1904г.” кв. Калугерица 

Народно читалище „Каменен стълб -1888г.” с. Кюлевча 

Народно читалище „Васил Левски-1927г.” с. Златна нива 

Народно читалище „Просвета -1874г.” с. Могила 

Народно читалище „Христо Ботев -1896г.” с. Каспичан 

Народно читалище “Васил Левски - 1924г.” с. Върбяне 

Народно читалище ”Христо Жечев Косовски-1924г.” с. Косово 

 

III. ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА 

В  съответствие  със ЗНЧ читалищата  набират  средства  от  различни 

приходоизточници -членски внос, културно-просветна дейност, наеми, дарения,  

завещания,  ползване  на  земеделски  земи  и др.  Основен източник за средства е 

държавната субсидия, която се отпуска на читалищата чрез съответните общински 

бюджети.     

 Понастоящем  читалищата  са  в  системата  на  делегираните  от държавата дейности. 

Средствата от държавния бюджет се определят на базата  на  субсидирана  численост,  

като  една  субсидирана  бройка  е обвързана  със  стандарт,  в  който  са  разчетени  

средства,  за  заплата, осигуровки и веществена издръжка. 
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Годишната държавна субсидия за читалищата по чл.23 от Закона за народните 

читалища е насочена към осигуряване, поддържане и развитие на условия за дейността на 

народните читалища, така че те да могат да отговорят на потребностите на гражданите в 

сферата на културата, образованието и социалните дейности. Чрез мрежата от читалища 

се делегират дейности за осъществяване на политики за осигуряване на по-широк достъп 

до култура, за участие в творчески дейности и в културния живот на населеното място на 

хора от всички възрасти и социални групи от населението, реализират се интеграционни 

процеси, създават се условия за неформално и самостоятелно учене през целия живот, за 

равен достъп до човешкото знание, за комуникация и информираност, за насърчаване на 

културното многообразие, за преодоляване на дискриминацията, расизма и 

нетолерантността, за гражданска активност, както и за приемственост между поколенията. 

           Годишната държавна субсидия за читалищата на територията на община 

Каспичан за 2019 година  е в размер на 180 310лв. и е с 21 185лв. повече, спрямо 

предходната бюджетна година. Средствата са разпределени на база 19 субсидирани 

бройки.  

Средствата се регулират и разпределят между читалищата от комисия, определена със 

заповед на кмета и по Механизъм, определен от Министерството на културата, и се  

предоставят за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал.1 от ЗНЧ.  

 

IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

  

Основна цел и подцели:  

Развитие и институционално  укрепване  на  читалищата  като  местни общностни  

центрове  с  културно-просветни,  информационни,  социални  и граждански функции  и 

формиране на културни потребности и траен интерес у гражданите на нашата община и  

най-вече у подрастващото поколение чрез: 

- превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в 

дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии; 

- създаване на привлекателни форми на комуникация, запознаващи    хората  с 

историческото  наследство и приобщаващи младежите към дейности и изяви, 

популяризиращи българското културно наследство;  

- подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни 

форми за тяхното развитие и предаване; 

- стимулиране развитието на художествената самодейност и любителското 

творчество в различните възрастови категории на раздел танци, песни и театрално 

изкуство; 

- усилия насочени към интегриране на отделните етнически общности чрез 

отбелязване на традиционните за всеки етнос празници; 

- сплотяване и приемственост на отделните възрастови групи/деца-подрастващи-

възрастни/ чрез традициите на песенно-танцовото изкуство;  
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IV. ДЕЙНОСТИ 

 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището, съгласно чл.3, 

ал.2, т.1 от ЗНЧ. В библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и 

предоставят за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за 

населението. Те осигуряват свободен достъп за своите читатели, като се обръща 

особено внимание на привличането на нови читатели сред младите хора, за създаване 

на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. В рамките на тези 

дейности с помощта на различни методи и форми на работа (уреждане на кътове с 

литература,творчески  срещи, литературни четения,лекции,презентации и др.) се 

създават условия за пълноценно използване на библиотечния фонд. С навлизането на 

информационните технологии компютрите са все по-необходим източник на 

информация, знания и комуникация. 

Основни задачи:  

1.Утвърждаване  на библиотеките като информационно-образователни и културни 

центрове, осигуряващи равен достъп на хора от различни възрасти,етноси и социален 

статус; 

2. Отделяне на специално внимание за привличане на най-младите читатели чрез 

викторини и конкурси, мултимедийни презентации и четения, изложби, игри, прояви 

на открито и др. 

3. Осъвременяване  и обогатяване на библиотечните фондове с нови и интересни 

заглавия от различни области на знанието, като за тази цел се участва в проекти. 

4. Организиране на разнообразни инициативи-литературни четения, творчески срещи с 

писатели, беседи, изложби, кътове, витрини и др. 

6. Осъвременяване на каталози,картотеки и др. 

7. Подкрепа на малки дарителски инициативи, като средство за обогатяване на 

библиотечния фонд, от една страна, и осъществяване на гражданска съпричастност, от 

друга. 

    ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Художествено-творческата дейност в читалищата цели запазване и развитие на 

традиционните български ценности и фолклор, както и създаване на нови традиции, 

породени от нуждите на местните общности. Чрез тази дейност читалищата ще работят за 

привличане на младите хора и учениците към читалищните самодейни колективи, както и 

за осмисляне свободното време на учениците през лятната ваканция.  

Основни задачи: 

1. Съхраняване на фолклорните традиции с цел опазване на фолклора като част от 

националната ни култура. 

2. Документиране и популяризиране на традициите и културните ценности на 

различните етноси в региона чрез различните форми на любителското творчество и 

участия на престижни културни събития в Общината, региона, страната.   

3. Възстановка на обичаи и празници от Културния календар, /бабин ден, лазаруване, 

сирни заговезни, коледуване/ 

4. Честване годишнини на читалища. 
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5. Провеждане на занимания в различните художествени групи и организиране и 

провеждане на концертни изяви. 

6. Участие в различни фолклорни и певчески фестивали и празници на регионално, 

областно, национално и международно ниво. 

 

Читалищата в община Каспичан подържат следните форми на художествена самодейност: 

 

 

1. Народно читалище „Пробуда -1928г.” гр. Каспичан 

1. Театър”Каспичан”  

2. Танцов състав „Настроение”  

3. Детски танцов състав  „Настроение” – деца 

4. Детски танцов състав „Настроение” - юноши  

5. Танцов състав „Каспичански ритми“ 

6 . Детско вокално студио”Звездици”  

7. Детска вокална група „Чучулига“ 

8. Детска вокална група „Славейче“ 

 

2.Народно читалище „Просвета-1911г.” гр.Плиска 

1. Детска танцов състав„Здравец”  

2. Танцова формация „Розета”  

3. Детска група за възстановка на народни обичаи 

4. Детска певческа група „Плисковче“ 

 

3.Народно читалище „Христо Ботев-1892г.” с. Марково  
1. Младежка танцова фолклорна група 

2.Детска танцова група за съвременни танци 

3.Детска вокална група 

 

4.Народно читалище „Освобождение - 1904г.” кв. Калугерица  
1. Детско -юношеска драматично - музикална група "Звънчета" 

2. Лазарска фолклорна група 

3. Група за местни традиции и обичаи към ККП 

 

5.Народно читалище „Каменен стълб -1888г.” с. Кюлевча 

1.Група за автентичен фолклор“Кюлевчански напеви“ 

2.Македонски квартет”Сестри Стойневи“ 

3. Детско-юношески клуб „Приятели“ 

 

6.Народно читалище „Васил Левски-1927г.” с. Златна нива 

1. Юношеска група за народни обичаи „Лазарки” 

2. Юношеска група за народни обичаи „Коледари” 

 

7.Народно читалище „Просвета -1874г.” с. Могила 

1. Фолклорна вокална група „Пей сърце“ 

2. Коледарска група 

 

8.Народно читалище „Христо Ботев -1896г.” с. Каспичан 

– към  момента няма самодейни състави 
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9.Народно читалище “Васил Левски - 1924г.” с. Върбяне 

1. Група за народно пеене „Черно и бяло” 

2. Танцово студио „ПА ДЕНС“ 

 

10.Народно читалище ”Христо Жечев Косовски-1924г.” с. Косово 

– към  момента няма самодейни състави 

 

 

КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ 

 

Краеведската дейност е много силно застъпена в читалищата. Тя е сведена основно до 

събиране на сведения за родния край и популяризирането им основно сред младото 

поколение. По повод на свои юбилейни годишнини читалищата  с представянето на 

читалищната дейност се представя и спецификата на отделното населено място. 

 

 

V.ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА: 

 

 брой нови книги; 

 брой читатели;  

  брой и качество на проведени празненства, концерти, чествания; 

 брой организирани школи, клубове, групи, формации;  

 брой участници в организираните школи, клубове, групи, формации; 

  брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси; 

  брой награди от участия в конкурси, фестивали и празници; 

  брой спечелени и финансирани проекти. 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на 

читалища представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет 

доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година. При отчитане  на 

дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на 

изпълнението. 
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН 

ЗА 2020г 

 

КУЛТУРНА ПРОЯВА ДАТА ОРГАНИЗАТОР 

Нова година /хора, заря/ 01.01 
НЧ „Каменен стълб 1888”- с. Кюлевча   

НЧ "Христо Ботев-1896"- с. Каспичан   

НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне 

Васильовден – сурвакане 01.01 
НЧ "Васил Левски - 1927" - с. Зл. нива 
НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне 

Конкурс за най-много прочетени книги 02.01 НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне 

172 години от рождението на Христо Ботев 06.01 

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 
НЧ"Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 
НЧ "Христо Ботев- 1892"- с. Марково 
НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне 

„Богоявление” / Йордановден / 06.01 

НЧ "Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица  
НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска 
НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча 

Бабинден-общоселско тържество 08.01 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

95 години от рождението на Дамян Дамянов 09.01 

НЧ"Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица-вечер с лириката на 

писателя 

100 години от рождението на Стефан Дичев 09.01. НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне 

Ден на българското кино 13.01 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

125 години от рождението на Гео Милев 15.01 НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне 

Атанасовден-празник на занаятчии и ковачи 17.01 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

Ден на родилната помощ / Бабин ден / 21.01 
Празникът се организира и отбелязва 

във всички читалища от общината. 

Работилничка за изработване на картички за 

предстоящите празници 
 

НЧ"Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

Ден на пчеларя-конкурс за най-вкусен мед, родно 

производство 
10.02 НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне 
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Свети Власий  11.02 

Почитане паметта на загиналите във 

Втората световна война жители на 

кв.Калугерица и курбан за плодородие 

НЧ "Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

      „Трифон Зарезан”- изложба и дегустация на вино   

"Най- добър праизводител на вино" 
14.02 

Изложба и дегустация на вино. "Най-

добър винопроизводител от реколта 

2019 - "НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан 
НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска  
НЧ "Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 
НЧ „Каменен стълб 1888”- с. Кюлевча 
НЧ „Просвета-1874” – с. Могила 
НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 
Конкурс „Цар на виното“ НЧ "Васил 

Левски- 1924"- с. Върбяне. 

 Отбелязване и пресъздаване на обичая в 

читалищата от община Каспичан  

съвместно с Община Каспичан. 

Световен ден на влюбените 14.02 

НЧ "Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица- „Любовта е пиянство или 

пияни от любов“-вечер на любовната 

поезия. 

НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

„Вино и любов“-четене на българска 

любовна лирика 

146 години от гибелта на Апостола на свободата 19.02 

НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан-

тържество пред паметника Майка 

България. 

Патронен празник в читалище „Васил 

Левски -1924” с. Върбяне и НЧ „Васил 

Левски – 1927” – с. Златна нива 

Отбелязване в читалищата  на община 

Каспичан.   

Международен ден на майчиният език 19.02 

НЧ „Васил Левски- 1927“ с. Зл. Нива-

литературно четене на български, 

турски, цигански в библиотеката с 

учащи. 

„Ден на самодейността” 1.03 

Отбелязване на празника  в читалище 

„Пробуда 1928” гр. Каспичан 
НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска 
НЧ "Каменен стълб- 1888"-с. Кюлевча 
НЧ "Васил Левски - 1924" - с. Върбяне 
НЧ "Просвета- 1874"с. Могила 

НЧ "Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

Ден на мартеницата 

 

Сирни заговезни, ден за прошка 
1.03 

Празникът се организира и отбелязва 

във всички читалища от общината. 

НЧ "Васил Левски - 1924" - с. Върбяне 
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ТРЕТИ МАРТ 142 години от Освобождението  

национален празник 
3.03 

Тържествен концерт и заря в 

Общинския център по случай 142-та 

годишнина от освобождението от 

османско владичество. Тържества и 

полагане на венци и цветя пред 

паметниците в населените места на 

общината. 

 Концерти по случай празника в 

читалищата от общината. 

 

Тодоровден 07.03 НЧ „Каменен стълб 1888”- с. 

Кюлевча 
НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 
 

Международен Ден на жената                                               8.03 
Тържества, седенки, изложби и поздрави 

в читалищата на община Каспичан 

Световен ден на поезията  21.03 НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан 

Световен де на книгата 21.03 
НЧ"Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

Ден на земята /презентация/ 21.03 НЧ "Хр. Ботев - 1896" - с. Каспичан 

„Да опазим природата чиста“-беседа с млади 

читатели на библиотеката 
21.03 

НЧ „Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

Първа пролет / Пролетен бал в общинския център / 22.03 

Отбелязване настъпването на 

астрономическата пролет в читалищата 

на община Каспичан  съвместно с 

Община Каспичан. 

 

130 години от рождението на Чудомир 25.03 
НЧ  „Васил Левски-1924" с.Върбяне 
НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила 

„Благовещение” 25.03 
НЧ "Каменен стълб-1888"-с. Кюлевча  

НЧ"Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

Международен ден на театъра 27.03 

Тържествено отбелязване на празника от  

бивши и настоящи самодейци от 

любителския театрален състав при НЧ 

„Пробуда 1928” гр.Каспичан и  

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива 

Самостоятелен пролетен концерт на колективите 

към читалището 
м. март НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска 
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Седмица на детската книга „ Сладкодумни 

страници“-четене на любими приказки с родителите 

на малките читатели 

1-6.04 
НЧ „Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

Ден на хумора и шегата 01.04 

НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан, 

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива  

Среща с участници от „Зевзек“-

Каспичан 

НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила-Който 

се смее, дълго живее“-хумористична 

програма. 
НЧ "Васил Левски - 1924" - с. Върбяне 

Международен ден на детската книга 02.04 

НЧ“Просвета-1911“гр.Плиска 

НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан 

НЧ“Васил Левски-1927“ с.Златна нива-

четене на приказки на децата от ДГ 

„Червената шапчица“ 

НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила 

Откриване на седмицата на детската книга 06.04 

НЧ "Хр. Ботев - 1892" - с.Марково 

съвместно с  ОбУ „П. Славейков” 

с.Марково 

Международен ден на здравето 07.04 НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила 

Международен ден на ромите 08.04 
НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 

Лазаровден     11.04  

НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска 

НЧ "Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица 

НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

НЧ „Васил Левски-1924" с.Върбяне 

Великденска изложба „От шарено по-шарено и най-

вкусния козунак“ 
17.04-19.04 

НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила 

НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан-пъстро 

Великденско хоро. 

Весела забава 18.04 НЧ „Каменен стълб 1888”- с. Кюлевча    

Великденски конкурс за най-шарено яйце 19.04 
НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

НЧ "Хр. Ботев - 1892" - с.Марково 

Седмица на детската книга и изкуствата за деца 20.04-27.04 НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

Световен ден на Земята 22.04 

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска 
НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 
НЧ „Хр. Ботев – 1892” – с.Марково 

Световен ден на книгата и авторското право 23.04 
НЧ „Просвета- 1911”-гр. Плиска                           

НЧ „Просвета- 1874”- с. Могила 
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Ден на труда 01.05 

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска, 

НЧ”Васил Левски- 1927” с. Зл. нива 
НЧ „Хр. Ботев – 1896”- с. Каспичан 
НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

Масова кръщавка на деца в Голямата базилика –гр. 

Плиска 
01.05 

Община Каспичан,  Кметство град 

Плиска, НИАР „Плиска” 
НЧ „Пробуда 1928” – гр.Каспичан, 

Варненска и Великопреславска 

Митрополия  

 Ден на гр.Плиска-тържества посветени на Цар 

Борис I и регионален събор 
02.05 

НЧ "Просвета- 1911"-гр. Плиска, 

Кметство гр. Плиска съвместно с 

Община Каспичан 

Гергьовден. Ден на храбростта и  Българската армия 06.05 

НЧ ”Просвета 1911” - град Плиска 
НЧ "Освобождение-1904" -

кв.Калугерица 
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива 
НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан 
НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

9-ти май - Ден на победата над Хитлеристка 

Германия и край на Втората Световна Война 

Ден на Европа 
09.05 

НЧ“Пробуда-1928“гр.Каспичан-изложба 

на рисунки „Каспичан европейски град“ 

НЧ"Васил Левски-1924" с.Върбяне-

патриотични песни 

НЧ ”Просвета 1911” - град Плиска 

НЧ "Освобождение-1904" - кв. 

Калугерица-презентация 

Фестивал на домашната бира 09.05 НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. 

Кюлевча  

Празник на село Каспичан. Храмов празник на 

църквата „Свети Николай Чудотворец” в село 

Каспичан 
09.05 

Тържество в читалище НЧ "Хр. Ботев - 

1896"- с. Каспичан - Молебен и водосвет 

в храма на село Каспичан. 

Храмов празник и празник на квартал Калугерица 11.05 

Молебен и водосвет в храма на квартал 

Калугерица. Тържество в читалище 

„Освобождение 1904” квартал 

Калугерица. 

Св. Св. Кирил и Методий. Ден на библиотечния 

работник 
11.05 

Отбелязване на празника в НЧ "Пробуда 

- 1928"- гр.Каспичан 

Изложба“История и пътя на книгата“.  
НЧ ”Просвета 1911” – град Плиска 
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива 
НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 
НЧ "Просвета- 1874"с. Могила 
НЧ "Хр. Ботев - 1892" - с.Марково-

„Библиотекар за един ден“ 

Курбан на джамията в с. Каспичан 11.05 НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 

Международен ден на семейството 15.05 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

Празник на НЧ „Васил Левски-1924“ с. Върбяне 16.05 НЧ „Васил Левски-1924“ с. Върбяне 
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Шекер байрам 23.05 НЧ „Васил Левски-1924“ с. Върбяне 

Ден на българската култура и славянската 

писменост 
24.05 

Празнично шествие в град Каспичан и 

тържества в селищата от община 

Каспичан.  

Ден на народните читалища 24.05 НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска 

Празник на село Марково 24.05 
Тържество в  НЧ "Хр. Ботев - 1892" - 

с.Марково. Отбелязване на празника в 

село Марково. 

Празник на село Върбяне (Спасовден) 28.05 Тържество в  НЧ „Васил Левски -

1924” с. Върбяне. Отбелязване на 

празника в село Върбяне. 

Отбелязване на Спасовден в НЧ 

"Просвета-1911"-гр. Плиска 

ДНИ НА МОЯ ГРАД      Каспичан`2019                                май 

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан  

съвместно с Община Каспичан. 

Празничен концерт. Други културни и 

спортни прояви в общинския център.   

Международен фестивал на шеговития къс разказ 

„Зевзек“ 
май НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан 

Концерт-продукция на вокално студио към НЧ 

"Пробуда-1928"- гр. Каспичан 
май НЧ "Пробуда-1928"-гр. Каспичан 

Дни на моя град- Каспичан’ 2020 май НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан 

Ден на детето 01.06 

НЧ „Пробуда-1928” гр Каспичан –

спектакъл за деца;детски игри и рисунки 

на площада 

Отбелязва се във всички читалища на 

територията на общината. 

Ден на Ботев и падналите за свободата и 

независимостта на Отечеството.  
02.06 

Отбелязване на празника от читалищата 

в община Каспичан – витрини, 

викторини, беседи. Полагане на цветя 

пред паметниците в общината. 

 

„Ден на моето родно село” – Празник в село Могила 02.06 
НЧ "Просвета- 1874"с. Могила 

Отбелязване на празника в село Могила 

с художествена програма. 

Световен ден за опазване на околната среда 05.06 НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска 

Свети дух-Курбан на селото и водосвет 08.06 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Златна нива 
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Свети Дух-курбан на селото ос водосвет 17.06 НЧ“Васил Левски-1927“ с.Златна нива 

Еньовден  24.06 

Отбелязване на празника в                     

НЧ „Освобождение – 1904” – кв. 

Калугерица 
НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. 

Кюлевча 

  НЧ „Васил Левски-1924“ с. Върбяне 

Световен ден за борба срещу злоупотребата с 

наркотични вещества и незаконния трафик 
26.06 

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска и 

всички училища и детски градини от 

общината. 

170 години от рождението на Иван Вазов 27.06 

НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила 

НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Пленер „Кюлевча“ юни 
НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. 

Кюлевча  

Регионален фолклорен събор "Кирека пее и 

танцува" 
юни 

НЧ „Пробуда – 1928” и Община 

Каспичан 

"Вечер на българския фолклор" - концерт на ТС 

"Настроение" и певческа фолклорна група към НЧ 

"Пробуда-1928"- гр. Каспичан 
юни НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан 

„Лятна работилница за децата” 01.07-31.08 
Организиране на занимания с деца в 

читалищата на общината и Центъра за 

работа с деца. 

125 години от смъртта на Петко Р. Славейков 01.07 
НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Весело лято, здравей – излет с най-малките деца сред 

природата 
17.07 НЧ "Просвета- 1874"с. Могила 

183г. от рождението на Васил Левски и 93г от 

създаването на  НЧ „Васил Левски-1927“  

18.07 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Зл. нива 

Илинден 20.07 НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча  

 „Курбан Байрам” традиционен мюсюлмански 

празник 
31.07 

НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

НЧ „Васил Левски-1927“ с.Зл.нива 

Детско лято в библиотеката 01-31.08 

Беседа“Опознай родното си място-

Калугерица-дом изпълнен с древна 

история и житейски съдби“ 

Весели летни игри в библиотеката 01.08 
Организирани игри с деца от НЧ 

"Христо Ботев- 1896" с. Каспичан  

Ден на морето-изложба на детски рисунки на морска 

тематика 
06.08 

НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Родова среща на първите родове заселили с. Златна 

нива 
15.08 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Зл. нива 

Голяма Богородица 15.08  НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 
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Ден на фотографията- Албум „Върбяне в спомени“ 19.08 НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

На селото сред мегдана-вечерна забава от стари 

времена/вечеринка/ 
22.08 НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

100г. от основаването на литературно-музикално 

дружество „Добри Войников“-Шумен 
26.08 НЧ“Васил Левски-1927“ с.Зл. нива 

Ден на Европейската култура 02.09 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Зл. нива 

ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09 

 

НЧ“Пробуда-1928“гр.Каспичан 

Полагане на венци на паметника-

мемориал „Майка България” в 

общинския център.Временни витрини и 

табла в читалищата от община 

Каспичан. 

НЧ“Христо Ботев-1892“ с.Марково 

НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне-

полагане на венци и цветя. 

НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила 

НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 

Фестивал на плодородието 12.09 НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

Международен ден за ликвидиране на бедността-

беседа 
15.09 НЧ „Васил Левски-1927“ с.Зл. нива 

Тържествено откриване на учебната година 15.09 
НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска  

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива 

Фестивал на плодородието „Кюлевчиада“ 19.09 НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. 

Кюлевча 

Ден на мира 21.09 НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица-конкурс за детска 

рисунка 

Ден на независимостта на България 22.09 

Изготвяне на витрини с материали по 

случай празника в училищата и 

читалищата от Община Каспичан. 

Празник на баницата и домашния хляб 27.09 

НЧ“Освобождение-1904“ 

кв.Калугерица-конкурс за най-вкусна 

баница/хляб/ 

Международен ден на музиката и откриване на 

новия творчески сезон 
01.10 

НЧ“Васил Левски-1924“ с.Върбяне 

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска 

   

Ден на възрастните хора 1.10 
Тържества в пенсионерските клубове в 

община Каспичан 
НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска 
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НЧ "Освобождение- 1904" кв. 

Калугерица 
НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча 
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл.нива-с 

участието на ФГ „Вечна младост“ 
НЧ "Просвета- 1874"с. Могила  
НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

Световен ден на усмивката 

„Направи една добрина, помогни на някого да се 

усмихне“ 

03.10 НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Празник на с.Златна нива 

“Зърното, брашното и хляба“ 

03.10 НЧ“Васил Левски-1927“ с.Златна 

нива 

Есенен фестивал на бирата 10.10 НЧ "Каменен стълб- 1888"с. Кюлевча 

Димитровден-закриване на земеделската година 26.10 
НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Ден на народните будители 01.11 

НЧ“Пробуда-1928“гр.Каспичан 

 и СУ „Панайот Волов”-факелно 

шествие 

НЧ“Васил Левски-1924“ с.Върбяне 

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива 

НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила 

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 

Тържество и полагане на венци и цветя пред 

паметника в с. Върбяне 
08.11 

НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне и 

Кметство с.Върбяне и Община Каспичан 

Фестивал на суджука и младото вино 08.11 НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча  

140 години от рождението на Йордан Йовков 09.11 
НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Ден на християнското семейство 21.11 

Отбелязване на празника в НЧ 

”Просвета 1911” - град Плиска 
НЧ „Освобождение – 1904” – кв. 

Калугерица 
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива 
НЧ "Просвета- 1874"с. Могила 
НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

Световен ден за борба с насилието срещу жени 25.11 
НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Тържествено запалване на Коледната елха декември 

Община Каспичан и НЧ "Пробуда - 

1928",  

НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

 

Украсяване на Коледната елха 01.12 
НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча 

Международен ден на хората с увреждания  03.12 
НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска 

Коледна работилница 06.12 
 

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан 



                                                                                                                              Приложение 1 

 

 

 

 

 

Ден на дарителя 06.12 

НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица-награждаване на 

дарители и спонсори на читалището. 

 Никулден - Ден на дарителя  06.12                                                               

 
НЧ „Каменен стълб-1888”-с. Кюлевча  
НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне 

Храмов празник на църковния храм в 

с.Върбяне 

Международен ден за правата на човека                                                                

10.12 
НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска 

Украсяване на Коледната елха и тържествено 

запалване на светлините 
10.12 

НЧ "Васил Левски-1924" с. Върбяне           

Посрещане на Дядо Коледа в салона на читалището с 

ЦДГ и всички деца от селото 
20.12 

НЧ "Васил Левски-1927" с. Зл. нива      

Коледен и новогодишен концерт и конкурс за най-

добре украсена сурвакница 
 21.12. 

НЧ“Пробуда-1928г“гр.Каспичан 

Коледно тържество 21.12 
НЧ "Христо Ботев- 1896" с. Каспичан 

„Обичай Бъдни вечер“ 

„Обичай Коледно дърво“ 
23.12 

НЧ „Освобождение-1904” –

кв.Калугерица 

Коледен базар 19-23.12 
НЧ „Каменен стълб-1888”-с. Кюлевча 

Коледуване  24/25.12 

НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска         
НЧ „Каменен стълб-1888”-с. Кюлевча 

НЧ "Васил Левски-1924" с. Върбяне          

НЧ "Васил Левски-1927" с. Зл. нива    

Самостоятелен Коледен концертна колективи към  

НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска 
М.декември 

НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска 

Дядо Коледа е тук 26.12 
НЧ „Каменен стълб-1888”-с. Кюлевча 

Новогодишно тържество 27-28 

НЧ „Освобождение – 1904” – кв. 

Калугерица 
НЧ "Васил Левски-1927" с. Зл. нива 
НЧ "Христо Ботев- 1896" с. Каспичан 

Празнуване на нова година-новогодишна томбола, 

музика, танцизабавни игри 
30.12 

НЧ "Васил Левски-1924" с. Върбяне           

Празничен новогодишен концерт и коледен базар 
20.12 -

31.12.  

Изложба-базар на сурвакници, 

изработени от кръжочници в ЦРД град 

Каспичан. Коледари на гости при Кмета 

на община Каспичан. 

Празнични коледни и новогодишни 

концерти в читалищата от община 

Каспичан  съвместно с Община 

Каспичан 


