
                          Отчет за дейноста 

       На НЧ“Васил Левски“-1920 с.Блажиево 

                      01.01.2018-31.12.2018г. 

Уважаеми,дами,господа,Общински съветници. 

Народно читалище „Васил Левски“-1920 с.Блажиево през 
дългодишния си период на съществуване то бележи добри 
резултати в своята културно масова дейност въпреки малката 
субсиди. Библиотечната дейност е една от основните на 
читалището то разполага с 12 397 тома литератур.В библиотеката 
има читатели от различни категори 
ученици,работещи,пенсйонери.В този момент възможностите на 
библиотеката за закупуване на нова литература е малка има 
абонамент на весници. 

Собствени приходи на читалището са от членски внос. 

Субсидията която разполага читалището се изразходва за заплата 
на читалищния секретар-библиотекар ,осигоровки ГД ,за 
мероприятия и фестивалии. 

На всеки три месеца се прави касов отчет за изразходваните 
средства същия се представя  на Общината. 

Читалището кандидатства пред Министерство на културата за 
допълнителна субсидирана  бройка и проект за нови книги,но за 
съжаление четвърта поредна година не бяхме одобрени. 

През 2018г. бе направен изцялостен  ремонт на библиотеката и 
коридора от със средства от читалището. 

 



Към читалището има самодеен танцов състав,женска група за 
месни обичаи и фолклорна певческа група/жени и мъже/. 

Дейноста на читалището. 

-Честване празника Бабин ден женска група за месни обичаи и 
певческа група поздрави гостите 

-Празника Деня на лозаря-женска група за месни обичаи и 
фолклорната група поздравиха гостите. 

-Поднасяне на венец по случей 145години от обесванетона Васил 
Левски на паметника в град Дупница. 

-Първи март Ден на самодееца-фолклорна певческа група. 

-Трети март-рецитал. 

-Осми март Ден на жената изпълнение на танцов състав и 
фолклорна певческа група поздрави жените. 

-Ден на пролета тържество с участието на фолклорна певческа 
група. 

- 1 април с хумор на уста-фолклорна група. 

-Велигденско веселие-събор и конкурс за най-хубаво и здраво 
яйце. 

-Фестивал „Зелени ми зелени Георговден”с.Мламлово-самодеен 
танцов състав и фолклорна певческа група –грамата. 

-Деня на Българската просвета и култура и славянска писменост –
викторина с награди за малки и големи. 

-Международен фолклорен  фестивал „Мома пее,гора се 
люлее”гр.Сапарева баня -грамота 



-  Фолклорен танцов фестивал „Хоро край извора“гр. Велинград – 
самодеен танцов състав грамота ,плакет, валчер за един международен 
фестивал в чужбина ,грамота  от  Кмета на гр.Велинград. 

-Първи фолклорен фестивал в памет на Васил Левски в с.Новоселяне-
грамота. 

- Честване пет годишен юбилей на Самодеен танцов състав и фолклорната 
певческа група. 

- Участие на празника на Плодородието в с.Усойка програма на танцов 
състав и фолклорната група. 

 

-Фестивал „Бобошевско веселие“гр.Бобошево  самодеен танцов 
състав,фолклорна певческа група  грамота. 

-Международен фестивал „Песен от извора”-грамота. 

-Съединението на България-образователна викторина. 

-Шести фолклорен фестивал „Дар от риродата „с.Говедарци-грамота. 

-Петнаисти събор на народното творчество”Пирин пее”-танцов състав и 
фолклорна певческа група –грамота. 

- Международен фестивал“Балканска черга“с.Шишковци-самодеен танцов 
състав и фолклорна певческа група –грамота за участие. 

-На поход с песен –изпълнение на фолклорната група. 

-Програма в с.Грамаде по случай празника на селото- самодеен танцов 
състав и фолклорната певческа група. 

-1 ноември –Ден на будителите-рецитал. 

-Ден на Християнското семейство-изпълнение на самодеен танцов състав 
женска група за месни ритуали и фолклорна певческа група. 

-Сбирка на възрасните самодейци на селото за обсъждане на фолклорните 
традиций. 



-Тържество с Дядо Коледа –подараци за  деца от селото. 

-Новогодишен празник –изпълнение на самодеен танцов състав, женска 
група за месни ритуали и фолклорна певческа  група. 

 

Читалището организира много разнобразни екскурзии до исторически 
културни паметници в България и чужбина 

 

Финнансовите средства с които разполага читалището са крайно 
недостатачни за извършване на различни дейности с които трябва да 
разполага едно читалище. 

Читалищата са били и остават огнища на българищината.Те съхраняват в 
себе си дълбоките корени на нашите обичаи,традиици и песни.В 
читалищата гори жив български дух. 

Ето защо всички ние сме длъжни да ги пазим,да ги съхраняваме за идните 
поколения. 

                                                                     Внася: Читалищен секретар 

                                                                             Антоанета Стойнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списък на Настоятелството на НЧ „В.Левски“– 1920  
1. Албена Венева Тонева – Председател;  

2. Анка Смилянова Таушанова – Зам.председател;  

3. Валентин Боянов Караканов – Член;  

4. Веселка Тодорова Спасова - Член;  

5. Иванка Стоилова Бухалска – Член  

 

Списък на Проверителната комисия на НЧ „В.Левски 
“– 1920 
1. Йорданка Георгиева Славева;  

2. Райна Атанасова Вутева;  

3. Величка Колева Трендафилова.  

 

 

 

 

 

 

 

 


