ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ПРЕЗ 2015 ГОД.
І. Общи положения
На територията на Община Минерални бани са регистрирани 7 /седем/ народни
читалища, чрез които се реализира част от културния и духовен живот на общината и
на кметствата по населени места. Съгласно чл. 26а, от ал.1 до ал. 4 от ЗНЧ, Народните
читалища изготвят и внасят предложения за дейността си пред Кмета на Община
Минерални бани. Общинската администрация внася предложението като ежегодна
Програма за развитие на читалищната дейност пред Общински съвет - Минерални
бани.
ІІ. Цели
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията
на комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на
читалищните ръководства, създаване на благоприятна творческа среда за всички
възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища, както и активизиране
обмена на информация между Община Минерални бани и останалите културни
институти.
ІІІ. Дейности и приоритети
През 2015 г. развитието на читалищната дейност в община Минерални бани ще
продължи в изпълнението на следните основни задачи и дейности:
• Основни задачи:
- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;
- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;
- да поддържа и обогатява материалната си база;
- да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие
и финансиране на читалищната дейност;
- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена
образователна, културна, социална и информационна среда на населението;
- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за
привличане на по-широк кръг население;
- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията
на община Минерални бани, региона и страната;
- да поддържа активно партньорство с общинската администрация, както и
с културните институции и бизнеса за взаимна полза.
• Основни дейности
Библиотечна дейност:
- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;
- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на
населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;
- осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от
местен, регионален и национален характер;
- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и
млади автори.
Културно – масова дейност:
- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;
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- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните
мероприятия;
- участие в културните мероприятия на общината;
- честване на официалните и традиционни празници, събори и годишнини;
- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и
популяризирането на местни традиции и обичаи.
Любителско художествено творчество:
- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските
състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти –
ръководители;
- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в
културно – масови събития на селото и общината.
- създаване на нови съвременни форми на любителското творчество,отговарящи
на интересите на младото поколение и осигуряване на условия за тяхното
развитие
Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:
- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни
средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални
изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;
- увеличаване броя на членовете на читалището;
- членски внос;
- проекти и програми;
- дарения и спонсорства;
Обучение и квалификация:
- участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с
повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по
проекти.
И през 2015 година Община Минерални бани ще подкрепя дейността на
работещите народни читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на
любителското творчество и инициатива и културно-просветителски звена. Днешните
реалности изискват от читалищата да бъдат високо отговорни самоуправляващи се
културни сдружения на гражданите, особено в населените места, където се явяват като
единствен културен институт. Приоритети през 2015 год. ще бъдат:
o Продължаване подкрепата на Общински съвет – Минерални бани и общинската
администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно
общество, а именно чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма
Глобални библиотеки – България, в която са включени народните читалища на
територията на Община Минерални бани
o Създаване на условия за равнопоставеност и преодоляване на информационната
и социална изолираност на децата и младите хора, чрез по-широкия им достъп
до модерните информационни и комуникационни технологии, предоставени от
читалищата;
o Включване дейността на народните читалища в сайта на община Минерални
бани, линк „Образование и култура”. Участие на творчески колективи на
народните читалища в културния календар на Община Минерални бани;
o Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните читалища и
осъществяване на обществен контрол на разходваните бюджетни средства, съгл.
чл. 26а, ал. 4 и ал. 5;
o Стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно
наследство на нашия край, осигуряване на приемственост;
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IV. Финансиране
Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на
Община Минерални бани се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за
2015 год. Разпределението на средствата се извърши от Комисия за разпределяне на
субсидията за читалищата на територията на община Минерални бани за организиране
и провеждане на читалищната им дейност, в която участват всички читалищни
секретари.
Финансирането със средства от бюджета на Община Минерални бани за
дейности на народните читалища се извършва съгласно Решение на Общински съвет –
Минерални бани .
V. Срокове и изпълнение
Настоящата Програма е разработена съгласно чл. 26а, ал. 2 от Закона за
народните читалища и е с продължителност до 31 декември 2015 год.
Неразделна част от програмата е Приложение № 1 – предложенията за дейност
на народните читалища на територията на Община Минерални бани през 2015 г.
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Приложение №1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА
МИНЕРАЛНИ БАНИ ЗА 2015 ГОДИНА
№
по
ре
д

Дата

Мероприятия

Организатори

Необходими
средства

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ-1957” С.МИНЕРАЛНИ БАНИ

1.

21
януари
22
февруари

01 март

м. януари
“Бабин ден”- празник посветен на
родилната помощ
м.февруари
“Сирни Заговезни”
м. март
“Празник на самодееца и мартеницата”

НЧ “Заря-1957”
бани

с.Минерални

НЧ “Заря-1957”
с.Минерални бани
НЧ “Заря-1957”
бани

60.00 лв.
100.00 лв.

200,00 лв.

с.Минерални

08 март

04 април
12 април
април

24 май

01 юни

29-30
август

01
ноември

Честване на Международния ден на
Жената
/поздравителен концерт/
м. април
Организиране и провеждане на
“Лазаровден”
Концерт на самодейните колективи,
посветен на “Възкресение Христово”
Честване на 50 годишен юбилей на
ЖГАФ при читалището
м. май
Празник , посветен на славянската
писменост и българската просвета и
култура”
/празничен концерт/
м. юни
Честване на Деня на детето с децата от
ДГ “Изворче”
м. август
Участие на читалището в подготовката
на конкурса за песни и танци
“ От извора”
м. ноември
Честване на Деня на народните
будители-среща с дарители на
библиотеката

НЧ “Заря-1957”
бани

с.Минерални

НЧ “Заря-1957”
бани
НЧ “Заря-1957”
с.Минерални бани
НЧ “Заря-1957”
с.Минерални бани
с.Минерални

700.00 лв.

НЧ “Заря-1957”
бани

с.Минерални

НЧ “Заря-1957”
бани

с.Минерални

80,00 лв.

НЧ “Заря-1957”
бани

с.Минерални

НЧ “Заря-1957”
бани

с.Минерални

80.00 лв.
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21
ноември
17
декември

Честване празника на християнското
семейство
м. декември
Коледен празник с децата от общината
посветен на “Рождество Христово”

НЧ “Заря-1957”
.Минерални бани
НЧ “Заря-1957”
бани

с.Минерални

300.00 лв.

В периода от м. Май до м. Октомври,
за участие на ЖГАФ и ДГ “Изворче”
в Национални събори и фестивали
са необходими следните средства:

Регионален събор”Заедно за
Гергьовден”
Национален събор “ Китна тракия” гр.
Хасково
НФФ “Празник на черешата”с.Крепост
“Национален Тракийски жътварски
събор”- с. Странско
НФС “Богородична стъпка”гр. Стара Загора
Евро фолк “Черно море”
Национален събор “Рожен”
Национален събор “Копривщица”
Национален Тракийски събор

70.00 лв.
200,00 лв.
150,00 лв.
150,00 лв.
150.00 лв.
500.00 лв.
400.00 лв.
400.00 лв.
100.00 лв.
Общо

2.

3640.00 лв.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1952”.” С.КАРАМАНЦИ

21
януари

м. януари
„Бабин ден” – празник посветен на
родилната помощ

14
февруари

м. февруари
Двоен празник под надслов-“В деня на
влюбените да се почерпим с вино по
случай Трифон Зарезан”
м. март

01 март

Празник посветен на Баба Марта
и Деня на самодееца

08 март

Честване на 8-ми март
Кулинарен конкурс и концерт за
жените от с. Караманци

НЧ „Кирил и
Методий-1952.”
С.Караманци
НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци
НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци
НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци

50.00 лв.

100.00 лв.

150.00 лв.

120.00 лв.
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22 март

Първа пролет –изложба на цветя

НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци

80.00 лв.

м. април
април

Честване на Деня на детската книга

НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци

70.00лв

НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци

200.00 лв.

м. май
06 май

Честване на Гергьовден – “мартвали”обичай с наричания

10 май

Празник на селото – концерт на
самодейните групи от с. Караманци

24 май

01 юни

17 юли

Честване на „Деня на славянската
писменост и култура” и патронния
празник на читалището
м. юни
Честване Денят на детето – участие в
“Международния детски
етнофестивал” в с. Минерални бани
м. юли
Концерт посветен на празника
“Рамазан Байрям”

НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци
НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци

50.00 лв.

НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци

100.00 лв.

НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци

60.00 лв.

НЧ „Кирил и
Методий-1952”и
ОУ”Хр.Ботев”
с.Караманци

60.00 лв.

м. септември
24
септември

Честване на “Курбан Байрям”-концерт
на ДГАФ “Дъга”
м. октомври

05
октомври

Празник посветен на Деня на учителя

31
октомври

Празник под надслов “Запалете
тиквите”- празнуване на Хелоуин

01
ноември

м. ноември
Честване Деня на народните будители
– Среща с най-възрастните читатели от
селото
м. декември

22
декември

Коледен концерт на ДГАФ “Дъга”

НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци
НЧ „Кирил и
Методий-1952”- и
ОУ”Хр.Ботев”
с.Караманци
НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци
НЧ „Кирил и
Методий-1952”с.Караманци
Общо

60.00 лв.

50.00 лв.

50.00 лв.

70.00 лв.
1270.00 лв.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БУДИЛНИК-1903.” С.СУСАМ

3.

м. януари
13
януари

“Ден на българското кино”- прожекция
в библиотеката

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

21
януари

„Бабин ден” – ден на родилната помощ

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

04
февруари
14
февруари
19
февруари
22
февруари

01март

03 март
08 март
22 март

април

април

май

м. февруари
“ Световен ден на борба с рака”беседа в библиотеката
Ден на лозаря- “Трифон Зарезан”конкурс за най-добро вино,народно
веселие.
Годишнина от обесването на Васил
Левски, витрина с книги и полагане на
венец
Сирни заговезни в с.Сусам- празнично
хоро от самодейците и обичаите
“ Хамкане” и “Оратник” с деца от
селото
м. март
Празник- закичване с мартеници
Тържествено отбелязване на Деня на
самодееца-концерт на самодейните
колективи към читалището

Витрина с книги от библиотеката по
случай Освобождението на България и
мултимедийна прожекция
Международен ден на женатаразвлекателна програма
Отчетно събрание на НЧ „Будилник1903”- с.Сусам
м. април
Великденски празник - конкурс за
най- красиво изписано яйце
Седмица на детската книга – “ маратон
на четенето в библиотеката”
Великденска дарителска акция-“Дари
книга-стани приятел”
м. май
Участие на самодейните състави в с.
Горски извор, с. Бодрово и
“Китна Тракия” гр.Хасково

20.00 лв.

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам
НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам
НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам
НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам

НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам

210.00 лв.

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам
НЧ „Будилник1903”- с.Сусам
НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

50.00 лв.

50.00 лв.

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам
НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

150.00 лв.
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09-10 май

Участие на самодейните състави в
“Старопланински събор” гр. Велико
Търново

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

24 май

Честване на Деня на славянската
писменост и култура

НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам

800.00 лв.

м. юни
01
юни

Международен ден на детето”прожекция на анимационни филми в
библиотеката

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

02 юни

Отбелязване на Деня на Хр. Ботев и
загиналите за свободата на Българиявитрина с книги от библиотеката

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

06
юни

Участие на самодейните състави в
Еврофолк “ Жива вода”- гр. Хисаря

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

24
юни

Еньовден- разходка с цел събиране на
билки с участието на самодейци и деца
от селото

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

350.00лв.

м. юли
юли

Традиционен събор “Илинден”

НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам

м. август
08-09
август

Участие на групите за АФ в
Националния събор на народното
творчество в гр.Копривщица

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

август

Участие на групите за АФ в
Международен фестивал на народната
носия в с.Жеравна

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

600.00лв.

21-23
август

Участие на групите за АФ в световния
фолклорен фестивал в гр. Несебър

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

1000.00лв.

500.00 лв.
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Участие на групите за АФ в Празника
на минералната вода , здравето и
красотата - с.Минерални бани

30
август

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

м. септември
Отбелязване на Деня на Съединението
Участие на самодейните групи на
фестивала в гр.Неделино
Ден на Независимостта на Българиявитрина с книги и мултимедийна
прожекция в библиотеката
м. ноември
Честване Деня на народните будители
– витрина с книги и мултимедийна
01
ноември
прожекция в библиотеката, среща с
дарители
Ден на християнското семействобеседа в библиотеката с участието на
21
ноември
деца от селото и мултимедийна
прожекция
м. декември
Коледно тържество- народно веселие
декември Коледуване на мъжка певческа група в
региона
“Зимна приказка”- детско шоу с Дядо
декември Коледа за най-малките жители на с.
Сусам
06
септемвр
и
22
септемвр
и

31
декември

4.

Общоселско посрещане на Новата
2016 година

НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам

500.00 лв.

НЧ „Будилник1903”- с.Сусам

НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам
НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам
НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам
НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам
НЧ „Будилник1903”и
кметство с.Сусам
Общо

100.00лв.

200.00 лв.

30.00 лв.

100.00лв.
4660.00 лв.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1985” с. БОЯН БОТЕВО
м. януари
21
януари

Празник посветен на Деня на
родилната помощ “Бабин ден”

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”-с. Боян

50.00 лв.

Ботево

м. март
01 март

Честване Деня на мартеницата.

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”-с. Боян

50.00 лв.

Ботево

08 март

20 март

Честване на международния ден на
жената.

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”-с. Боян

Посрещане на Първа пролет

НЧ „Христо Ботев
– 1985”-с. Боян

120.00 лв.

Ботево

50.00 лв.

Ботево

м. май
9

23 май

24 май

Отбелязване на Деня на Библиотечната
дейност
Честване на „Ден на славянската
писменост и култура” – тематична
витрина в библиотеката.

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”-с. Боян

70.00 лв.

Ботево

НЧ „Христо Ботев
– 1985 “-с. Боян

80.00 лв.

Ботево

м. юни
01 юни

Отбелязване на “Деня на детето “

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”-с. Боян

60.00 лв.

Ботево

м. юли
17 юли

Отбелязване на Религиозния празник
“Рамазан Байрям”

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”и кметство
с. Боян Ботево

200.00 лв.

м. октомври
24
септември

24
септември

октомври

Отбелязване на Религиозния празник
“ Курбан Байрям”
Честване на 30 годишен юбилей на НЧ
“Хр. Ботев-1985”
Отбелязване на Селищния празник

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”и кметство
с. Боян Ботево
НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”и кметство
с. Боян Ботево
НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”и кметство
с. Боян Ботево

200.00 лв.

300.00 лв.

м. декември
декември

Честване на Коледа и Нова година

НЧ „Христо Ботев
– 1985 ”и кметство
с. Боян Ботево

120.00 лв.

ОБЩО:

1300.00 лв.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”БОРБА - 1927”- с. СЪРНИЦА

5.

21
януари

01 март
08 март
20 март

април

м. януари
“Бабин ден” –Ден на родилната
помощ.
м. март
Честване Ден на самодееца и Ден на
мартеницата Честване на международния ден на
жената. „За тебе, мила мамо”
Посрещане на първа пролет
м. април
“Великден”- празнична програма и
конкурс за най-красиво изписано яйце

НЧ „Борба-1927”с.Сърница

50.00лв.

НЧ „Борба-1927”с.Сърница и ЦДГ
НЧ „Борба-1927”с.Сърница и ЦДГ
НЧ „Борба-1927”с.Сърница и ЦДГ

100.00лв.

НЧ „Борба-1927”с.Сърница

50.00лв.

50.00лв.

30.00 лв.

10

м. май
23 май

24 май

01 юни

Отбелязване на Деня на библиотечната
дейност

НЧ „Борба-1927”с.Сърница

30.00лв.

Честване на „Ден на славянската
писменост” – тематична витрина в
библиотеката.

НЧ „Борба-1927”с.Сърница

40.00лв.

м. юни
Отбелязване на Деня на детето и
седмицата на детската книга и
изкуство

НЧ „Борба-1927”с.Сърница

40.00лв.

03 юни

“Еленка” – селищен празник посветен
на обичта към рода и родния край

17 юли

м. юли
Честване на религиозния празник
“Рамазан Байрям”

НЧ „Борба-1927” и
кметство
с.Сърница
НЧ „Борба-1927” и
кметство
с.Сърница

40.00лв.

НЧ „Борба-1927” и
кметство
с.Сърница

40.00лв.

м. септември
24
септември

Отбелязване на религиозния празник
“Курбан Байрям”

м. ноември
Честване Деня на народните будители, НЧ „Борба-1927”в света на книгата – тематична витрина с.Сърница

01
ноември

30.00лв

м. декември
декември

Коледно и новогодишно тържество.

НЧ „Борба-1927” и
кметство
с.Сърница

200.00лв.

Общо

700.00лв.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1928 г” с. СПАХИЕВО

6.

м. февруари
01
февруари

Трифон Зарезан-състезание за найдоброто вино

08 март

Изложба и рецитал по повод
годишнина от обесването на Васил
Левски
м. март
Честване на международния ден на
жената.

12
април

м. април
Честване на Великден-състезание м/у
децата за най-здраво яйце

19
февруари

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево
НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево
НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево

.

50.00лв.

200.00 лв.

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
11

с.Спахиево
м. май

24 май

Честване на „Ден на славянската
писменост” –изложба и програма за
светите братя Кирил и Методий

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево

50.00 лв.

м. юни
01 юни

02 юни

Ден на детето-състезания за децата

Празник на Читалището

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево
НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево

100.00лв.

100.00лв.

м. юли
07 юли

Честване на празника на селото

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево

.

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево

50.00лв.

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево

50.00 лв.

НЧ „Христо Ботев
1928 г”
с.Спахиево

100.00 лв.

Общо

700.00лв.

м.септември
06
септември

Отбелязване на Съединението на
България- рецитал
м. ноември

01
ноември

Честване Денят на народните будители
– изложба
м. декември

24
декември

Коледно тържество по случай
„Рождество Христово”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЯЧ-1924г. ” с. СИРАКОВО

7.

м. януари
21
януари

01 март

03 март

12 април

Честване на празника – “Бабин ден”.
м. март
Честване Ден на самодееца и Ден на
мартеницата - „Най-красивата
мартеница” и среща с бивши и
настоящи самодейци
Отбелязване на Националния празник
Освобождението на България тематична витрина.
м. април
Провеждане на конкурс с изложба на
цветя за Цветница -“Най- красиво цвете”

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

50.00 лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

60.00 лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково
НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

20.00 лв.
12

април

Провеждане на изложба “Най-шарено
яйце”

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

м.май
24 май

01 юни

юли

юли

28 август
август

01
ноември

Честване на „Ден на славянската
писменост и култура” – среща с наймалките и най- редовните читатели
м. юни
Отбелязване Ден на детето –среща с
деца от ЦДГ “Снежанка” с. Минерални
бани
м. юли
Отбелязване на празника на селото –
“ Свети Илия” в местността “ Чал
тепе”
Групово четене на задъжителната
литература през ваканцията и
подпомагане на по-слаби ученици
м. август
Отбелязване на деня на
Съединението”- тематична витрина
Среща с дарители на читалище “Сеяч1924г.
м. ноември
Честване Денят на народните будители
– среща с рожденници и членове на
читалището
Тримесечна среща с рожденницичленове на читалище “Сеяч-1924г.”

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

20.00 лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

30.00 лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково
НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково
НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

20.00лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

30.00 лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

100.00 лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

60.00 лв.

НЧ “Сеяч- 1924г.”
с. Сираково

300.00 лв.

ОБЩО

690.00лв.

м. декември
декември
Срок
постоянен

Честване на коледните и
новогодишните празници
За закупуване на книги

Настоящата програма е насочена към населението на Община Минерални бани, като
акцентът е поставен върху дейността на читалищата.
Насоките и плана за културните дейности през 2015 г. са приети на редовно
заседание на Настоятелствата на народните читалища и се намират за сведение при ст.
експерт „Образование, култура, вероизповедания” в община Минерални бани.
Програмата е приета с решение на ОбС №……../хх.хх.2015г
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
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