
   

 

 

   У С Т А В   
      НА      

 НЧ”ПРОБУДА-1930г.”

 с.СТРАШИМИРОВО 

 

 



 ГЛАВА ПЪРВА         

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ        
 Чл.1 Народно читалище „Пробуда-1930г.” е самостоятелна, 

независима, самоуправляваща се културно-просветна организация 

на населението в с.Страшимирово, която изпълнява и държавни 

културно-просветни задачи. Изградено е и работи върху 

принципите на демократизма, доброволността и автономията.  

 1.На основание чл.9 ал.5 от ЗНЧ в името на читалището се 

добавя годината на неговото създаване.      

 НЧ”Пробуда-1930г.”         

 Чл.2 Читалище „Пробуда-1930г.” не е политическа 

организация. В неговата дейност могат да участват всички 

физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, 

политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

 Чл.3 Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни 

заведения, културни институти, обществени организации, които 

извършват обществена културно-просветна дейност.   

 Чл.4 Читалището подържа отношения на сътрудничество и 

координация с държавните органи и организации, на които 

законите възлагат културни и административни задължения.  

 Чл.5 Читалището може да се сдружава с други читалища и 

организации на местно, национално и международно равнище, за 

постигане на своите цели и провеждане на съвместни дейности и 

инициативи,съгласно чл.4 от ЗНЧ.       

 Чл.6 Читалище „Пробуда-1930г.” е юридическо лице с 

нестопанска цел по закон. То се представлява от Председателя на 

настоятелството и читалищния секретар. 



 ГЛАВА ВТОРА         

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ         
 Чл.7 Цели на НЧ”Пробуда-1930г.”      

 1.Да създава, опазва и разпространява духовни ценности. 

 2.Да задоволява културните потребности и интереси на 

населението от селото и развива творческите му способности.  

 3.Да организира културни и подпомага стопански инициативи 

на територията на селото и общината.     

 4.Да обогатява културния живот на селото.    

 5.Да развива социална и образователна дейност.   

 6.Да осигурява достъп до информация.    

 Чл.8 Основни задачи на НЧ”Пробуда-1930г.”    

 1.Да разширява знанията и приобщава към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата.    

 2.Да открива дарования и да създава условия за развитието и 

изявата им.          

 3.Да съхранява, обогатява и разпространява народните обичаи 

и традиции.           

 4.Да утвърждава и възпитава националното самосъзнание.

 Чл.9 Читалище „Пробуда-1930г.” осъществява своите цели 

чрез различни форми и средства като:      

  1.Общодостъпна библиотека, която функционира към 

читалището съгласно ЗНЧ, събира, съхранява и предоставя за 

ползване библиотечния фонд.        

  а/ Извършва библиотечно-информационно обслужване. 

  б/ Съдейства за повишаване образователното ниво на 

жителите в населеното място.        

  в/ Предоставя електронен достъп до информация чрез 



компютърни и интернет услуги.       

  г/ Изготвя национални проекти с цел обогатяване на 

библиотечния фонд.          

  д/ Извършва краеведска дейност.     

 2.Художествена самодейност, школи, курсове, кръжоци и 

други.            

 3.Концерти, спектакли, изложби, кино и видиопоказ.  

 4.Празници, чествания и младежка дейност.    

 5.Допълнителни дейности, като използват приходите от тях за 

постигане на определените в устава цели.     

 6.НЧ”Пробуда-1930” няма право да предоставя собствено или 

ползвано от тях имущество за:        

  а/ хазартни игри и нощни заведения     

  б/дейности на религиозни общности    

  в/за постоянно ползване от политически партии и 

организации           

  г/ползване от председателя, секретаря, членове на 

настоятелството, проверителната комисия и членове на техните 

семейства  

           

 ГЛАВА ТРЕТА         

 УЧРЕДЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО      

 Чл.10 НЧ”Пробуда-1930г.” е учредено на общо събрание.  

 Чл.11 НЧ”Пробуда-1930г.” се вписва в регистъра на Окръжен 

съд-Варна, според условията на ЗНЧ.      

 Чл.12 Всяка промяна, свързана с регистрацията на читалището 

се заявява в съда, на основание чл.9 ал.7.      

 Чл.13 Дейността на НЧ”Пробуда-1930г.” се прекратява:  



 1.По решение на общото събрание на неговите членове.  

 2.От окръжния съд, ако дейността му противоречи на ЗНЧ, 

устава и добрите нрави, имуществото му не се използва според 

целите и предмета на дейността на читалището.    

 3.Ако читалището не развива дейност в период от две години. 

 4.Ако е обявена несъстоятелност.      

 Чл.14 Членовете на читалището са:      

 1.Индивидуални и колективни.       

 2.Действителни, спомагателни и почетни.    

 Индивидуалните членове са български граждани. Те биват 

действителни и спомагателни.       

 /1/ Действителните членове са дееспособни лица навършили 

18 години, които участват активно в дейността на читалището, 

редовно плащат членски внос и имат право да избират и бъдат 

избирани.           

 /2/Спомагателните членове са лица под 18 години. Те нямат 

право на глас. Имат само съвещателен глас.     

 Колективните членове съдействат за осъществяване целите на 

читалището, подпомагат дейността,  поддържането и обогатяването 

на материалната база и имат право на един глас. Представяни са от 

ръководителя или упълномощено лице. Те могат да бъдат:  

 /1/Професионални организации      

 /2/Стопански организации       

 /3/Търговски дружества        

 /4/Кооперации и сдружения       

 /5/Културно-просветни, любителски и творчески колективи 

 Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани 

с изключителни заслуги към читалището.      

 Чл.15 Членството в читалището се заявява чрез постъпване в 



една от дейностите му.         

 1.Всеки редовен член плаща годишен членски внос, 

определен от настоятелството.        

 2.Спомагателните членове плащат членски внос 50% от 

определената сума.          

 3.Почетните членове не плащат членски внос, но участват в 

работата на Общото събрание с действителен глас.    

 4.Членството се удостоверява с членска карта, която се 

заверява ежегодно от Председателя или секретаря на читалището. 

 Чл.16 Прекратяване на членството става при следните случаи: 

 1.Неплатен членски внос за календарната година.   

 2.Причинени щети на читалището.      

 3.Неспазване на Устава и правилника за вътрешния ред.  

 Чл.17 Действителните и почетните членове имат право:  

 1.Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на 

читалището.           

 2.Да участват в обсъждането на въпроси, свързани с дейността 

на читалището.           

 3.Да получават информация за работата на ръководните 

органи.            

 4.Всички членове на читалището ползват с предимство базата 

и дейностите му.          

 Чл.18 Членовете на читалището са длъжни:    

 1.Да спазват Устава на читалището.      

 2.Да плащат редовно определения членски внос.   

 3.Да пазят и обогатяват читалищното имущество.   

             

            



 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА        

 УПРАВЛЕНИЕ         

 Чл.19 Органи на управление на НЧ”Пробуда-1930г.” са:  

 1.Общото събрание         

 2.Настоятелството         

 3.Проверителната комисия       

 Чл.20 Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се 

състои от всички членове, имащи право на глас.    

 Чл.21 Общото събрание:        

 1.Приема и изменя Устава.       

 2.Избира и освобождава членовете на Настоятелството, 

проверителната комисия и Председателя.     

 3.Приема бюджета на читалището.      

 4.Взема решения за членуването или прекратяването на 

членството на НЧ”Пробуда-1930г.” в съюза на Народните читалища 

или в други читалищни сдружения.       

 5.Определя основни насоки за дейността на читалището.  

 6.Приема годишен отчет  до 30 март на следващата година. 

 7.Определя размера на членския внос.     

 8.Отменя решенията на органите на читалището.   

 9.Взема решения за откриване на клонове към читалището 

след съгласуване с Общината.        

 10.Взема решения за прекратяване на читалището.   

 11.Взема решения за отнасяне до съда незаконосъобразни 

решения и действия на ръководството или на отделни читалищни 

членове.            

 Чл.22 Решенията на Общото събрание са задължителни за 

другите органи на читалището.        



 Чл.23 Редовно Общо събрание се свиква от Настоятелството 

най-малко веднъж годишно. Извънредно Общо събрание може да 

бъде свикано по решение на Настоятелството, на проверителната 

комисия или на 1/3 от членовете на читалището, с право на глас. 

При отказ на Настоятелството да свика извънредно общо събрание, 

до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия 

или 1/3 от членовете с право на глас могат да свикат извънредно 

общо събрание от свое име.        

 Чл.24 Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, 

датата, часа и мястото на провеждане, кой го свиква и да бъде 

връчена не по-късно от 7 дни преди провеждане на събранието 

срещу подпис. В същия срок на вратата на читалището и други 

общодостъпни места трябва да бъде залепена поканата за 

събранието.           

 Чл.25 Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко 

половината от имащите право на глас членове на читалището. При 

липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава 

събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от 1/3 от 

членовете при редовно общо събрание и не по-малко от 

половината плюс един от членовете при извънредно общо 

събрание. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с 

изключение на решенията по чл.21 т.1,8,9,10,11 за които е 

необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на 

читалището.           

 1.Ако решенията на общото събрание противоречат на ЗНЧ и 

устава, 2/3 от членовете имат право да отменят решенията чрез 

съда.            

 2.Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на 

решението, но не по-късно от една година от датата на неговото 



вземане.            

 Чл.26 Изпълнителен орган на НЧ”Пробуда-1930г.” е 

настоятелството, което се състои от най-малко трима членове, 

избрани за срок от три години. Членовете на настоятелството да 

нямат роднинска връзка както по права, така и по съребрена линия 

до четвърта степен.          

 1.Настоятелството:         

 /1/ Свиква Общото събрание.       

 /2/ Осигурява изпълнението на решенията от Общото 

събрание.            

 /3/ Подготвя и внася в Общото събрание проектобюджета на 

читалището и утвърждава щата.       

 /4/ Подготвя и внася в Общинския съвет и други органи и 

организации предложения за реконструкция модернизация на 

читалището.           

 /5/ Приема правилник за вътрешния ред на читалището.  

 /6/ Назначава секретаря на читалището и утвърждава 

длъжностната му характеристика.       

 /7/ изготвя годишен отчет за приходите и разходите, които се 

приемат на общо събрание.        

 /8/ Представя отчет за изразходваните средства от бюджета в 

Общината до 31 март.         

 /9/ Взема решения с мнозинство повече от половината на 

членовете си.           

 /10/ Заседанията на Настоятелството се свикват от 

Председателя най-малко веднъж на три месеца.    

 2.Председателя:         

 /1/ Представлява читалището.       

 /2/ Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и 



председателства Общото събрание.       

 /3/ Отчита дейността си пред Настоятелството.    

 /4/ Сключва и прекратява трудовите договори със 

служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа 

решенията на Настоятелството.        

 /5/ Организира дейността на читалището съобразно закона, 

устава и решенията на общото събрание.      

 /6/ Ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета на 

Общината предложения за своята дейност през следващата година, 

на основание чл.26 от ЗНЧ.        

 /7/ Представя ежегодно до 31 март доклад пред кмета на 

Общината и Общинския съвет за осъществените читалищни 

дейности по програмата и изразходваните от бюджета средства 

през предходната година на основание чл.26 от ЗНЧ.   

 При необходимост, съобразно нуждите и за доброто на 

читалището Председателя съгласувано с Настоятелството може да 

упълномощи читалищния секретар да го замества и изпълнява 

функциите му.           

 3.Секретарят на читалището:       

 /1/ Организира изпълнението на решенията на 

Настоятелството, включително решенията за изпълнението на 

бюджета.            

 /2/ Организира текущата основна и допълнителна дейност. 

 /3/ Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал. 

 /4/ Представлява читалището заедно и поотделно с 

Председателя.           

 /5/ Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете 

на настоятелството и на проверителната комисия по права и по 

съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/ 



съпруга на председателя на читалището.      

 Чл.27 Проверителната комисия се състои от трима члена, 

избрани за срок от три години.Те не могат да бъдат лица, които са в 

трудово-правни отношения с читалището или са роднини на 

членовете на настоятелството, на председателя или на секретаря по 

права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от 

първа степен.           

 1. Проверителната комисия осъществява контрол върху 

дейността на настоятелството, председателя и секретаря на 

читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото 

събрание.            

 2. При констатирани нарушения проверителната комисия 

уведомява общото събрание.        

 3. В проверителната комисия не могат да влизат лица 

осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер.  

 ГЛАВА ПЕТА          

 ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ     
 Чл.28 Имуществото на НЧ”Пробуда-1930г.”се състои от вещтни 

права относно техническо оборудване и обзавеждане.   

 Чл.29 Читалището се финансира от държавния и общинския 

бюджет, както и от собствени приходи.      

 1. Субсидията от държавния и общинския бюджет се определя 

съобразно чл.23 ал.1 от ЗНЧ.        

 2. НЧ”Пробуда-1930г.” набира средства от:    

  /1/ Членски внос.        

  /2/ Платени културни услуги.      

  /3/ Такси от курсове,школи,кръжоци и др. форми на 



обучение.           

 /4/ Трудови инициативи и обществени услуги.    

 /5/ Наеми от помещения и имущество.     

 /6/ Помощи от стопански и обществени организации, фирми, 

творчески колективи и други.        

 /7/ Дарения и завещания.        

 /8/ Културно-просветна и информационна дейност.   

 Чл.30 Разходите не могат да надвишават приходите.  

 ГЛАВА ШЕСТА         

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ     
 Чл.31 Читалище „Пробуда-1930г.” има кръгъл печат с надпис 

„Народно читалище „Пробуда-1930г.” с. Страшимирово-Варненско” 

в окръжност, в средата с разтворена книга и годината на 

основаване.          

 Чл.32 Празник на НЧ”Пробуда-1930г.” е 24 май- Деня на 

славянската писменост и култура.       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



              

О Т Ч Е Т  
 

за дейността на НЧ „ Пробуда-1930г.” 

 село Страшимирово  

 

Уважаеми читалищни дейци,  

Читалищното Настоятелство свиква настоящото годишно 

събрание, за да отчете дейността на НЧ „Пробуда-1930г.”за 

отчетния период  от 01.01.2018-31.12.2018 година  

 

През изминалия отчетен период на 2018 година работата на 

настоятелството, читалищните работници и самодейците продължи 

с реализирането на поставените 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Утвърждаване на читалището като обществен и културен център, 

осигуряващ на гражданите равен достъп до всички видове 

информация и дейности.  

2. Постоянно обогатяване на библиотечните колекции с 

традиционни /книжни/ и други носители на информация.  

3. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата.  

4. Активно участие със свои инициативи и дейности в културния 

живот на селото, общината и страната. 

реализирани по проекта „Глобални библиотеки - България”        

5. Разширяване контактите и партньорствата с институции, 

обществени организации, НПО, сдружения, съюзи.  

 6.Участие в проекти на регионално и национално ниво.  

 



 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.Библиотечна дейност: През 2018г. продължи библиотечно-

библиографското и информационно обслужване на  потребителите. 

Своята дейност читалищната библиотека разшири чрез 

предоставяне на свободен достъп на читателите до интернет, които 

деца до 14 годишна възраст. Заетите библиотечни документиса 

2864 тома. В библиотеката са направени 2392 посещения. Прави 

впечатление увеличеният брой на посещенията.     Това  означава 

само едно – Читалищната библиотека е намерила възможност да 

върне потребителите си, особено учащите, към книгите и 

ползването на библиотеката. Библиотечният фонд наброява 6482 

тома. Новонабавената литература е 170 тома, 124 от които са по 

спечелен проект „Българските библиотеки – центрове за четене и 

информираност”.  

Броят на справките, направени през годината в библиотеката 

писмени и устни значително нарасна. Темите на  библиографските 

справки са определени от читателските търсения и са от всички 

отрасли на знанието. Библиотеката успява максимално да 

удовлетвори информационните потребности на населението. 

 Продължава традицията за колективни посещения на деца от 

детската градина и ученици за запознаване с обслужването, 

справочния и информационен масив на библиотеката и 

провеждането на открити уроци, мултимедийни презентации по 

определени теми, включени в учебния процес.     

      

В библиотеката целогодишно се работи с клуб „Приятели на 

книгата” , подържат се тематични стелажи, свързани с честване на 



автори и витрина „Нови книги”. Предоставя се актуална 

информация за свободните работни места в населеното място и 

Общината. 

 

2.Любителско  художествено творчество 

През отчетния период, читалището успя да запази състава на 

постоянно работещите колективи и да разкрие нови. 

Самодейните колективи: В певческа фолклорна група „Росна 

китка”,детска певческа група, трите различни възрастови групи на 

танцов състав „Надиграй ме”, Естрадна група „Перун” и детската 

танцова група за модерни танци участват над 80 самодейци.В 

новоразкритите групи по изобразително изкуство и констроиране 

се включиха повече от 20 деца.     

Временно действащи колективи:- Лазарска група и 

Коледарска група  

Всички провеждат редовно своите занимания и репетиции. 

Усилията на художествените ръководители са насочени към 

повишаване качеството на създавания културен продукт. Всички 

самодейни колективи,през отчетния период с много желание и 

амбиция работиха и продължават своята мисия, превърнала се през 

годините в тяхно мото: „Да съхраним българските традиции в 

нашето село”. Те подбират репертоара си в зависимост от 

предстоящи празници, концерти и участия във фолклорни 

фестивали и конкурси.  

Участия на самодейните състави в събори и други 

мероприятия на регионално, национално и международно 

равнище: 

Национални: 



 Национален фолклорен фестивал „Ритъмът на България”- 

Ловеч            

 Национален музикален фестивал „Фолклорен изгрев”- Варна  

Областни: 

 Областен фолклорен фестивал „Песни на брега” -Варна 

Регионални: 

 Преглед на фолклорното танцово изкуство „Великденска 

плетеница”- гр.Варна 

 Пролетно надиграване – гр.Варна 

 Празник на фолклорното изкуство „Като жива вода”- 

гр.Суворово; 

 Празник на с.Езерово ; 

 Фолклорен фестивал „Заедно на Еньовден”- с.Звездица ; 

 Летни празници „Традиции и автентичност”- гр.Варна; 

 Празник на кв.Акациите- гр.Белослав; 

 Фолклорен фестивал „Хоро на мегдана” –Долни чифлик 

 Фестивал на клубовете за народни хора „Автентични ритми”- 

гр.Нови пазар; 

 Фестивал на народните танци и хора „Като жива вода”- 

гр.Суворово 

Местни: 

 „Страшимирово пее и танцува” 

 Събор на Страшимирово 

 

 



 

3. Колективни форми : 

Празненства, концерти чествания: 
Местните  прояви  са свързани със запазването на българските 

традиции и обичаи- честването на Бабин ден, Трифон зарезан, 

Лазаруване, Великденски и Коледни празници. Отбелязват се 

различни  бележити дати  и годишнини с тематични изложби, 

презентации и прожекция на филми с мултимедия, концерти, 

вечеринки, срещи, забавления и др. които се провеждат в 

залата на читалището, библиотеката, на открито,в други 

институции. Проявите са много, различни по съдържание, вид 

и тематика. 

 

4. Знания за родния край: През 2018г. дейността на НЧ 

„Пробуда-1930г.”беше насочена към утвърждаване на 

читалището, като център за развитие на краезнанието , към 

съхраняване на културно-историческата памет на родния край 

и към реализиране на съвместни инициативи със сродни 

родолюбиви организаци в селото и региона.  
 

 

 

 

 

 

 

                

             

             

             



             

             

             

      ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА   

            НЧ”ПРОБУДА-1930г.” с.СТРАШИМИРОВО   

        за 2019 година 

 

I.Поддържане и развитие на материално-техническата база: Да 

поддържа, опазва и развива материалната база и всички 

технически средства, намиращи се в нея.      

          

 II.Библиотечна дейност:        

 1.Обогатяване на библиотечния фонд, според търсенето със 

собствени средства и средства по проекти на МК.    

 2.Обновяване и попълване с нови заглавия на ученически и 

детски книги, съобразена със списъците с препоръчителна за четене 

литература и изучавана в училище.       

 3.Провеждане на мероприятия за разширяване знанията на 

населението- честване на бележити годишнини, презентации, 

прожекции ,срещи с автори и др.       

 4.Изготвяне на тематични справки.      

 5.Поддържане на тематични стелажи и витрина „Нови книги”. 

 6.Работа с децата от клуб „Приятели на книгата” – сбирки и 

четене на литературни произведения.      

          

 III.Образователна, информационна и социална дейност:  



 1.Продължаване работата по програмата “Глобални 

библиотеки”- безплатен достъп до информация и комуникации 

чрез интернет.           

 2.Възможност за безплатно обучение по ИКТ на хора от 

различни възрасти.          

 3.Предоставяне на информационни и консултантски услуги на 

населението.           

 4.Предоставяне на актуална информация за свободните 

работни места в региона и неговите околности.    

 5.Помощ при търсене на работа и изготвяне на документи при 

кандидатстване за нея.         

         

 IV.Художествено-творческа дейност:      

 1.Да съхранява, популяризира и развива българския фолклор и  

българските обичаи и традиции.       

 2.Да се обогатява и развива дейността на самодейните групи и 

състави към читалището.  

3.Участие на местни, регионални, областни, национални и 

международни фестивали и конкурси.      

           

 V.Участие на читалището в инициативи на други организации и 

институции:           

 1.Участия в събития, организирани от Общината, регионални и 

национални инициативи.         

 2.Партньорство и сътрудничество с общинска администрация, 

бизнеса и НПО в различни проекти.       

 3.Участия в семинари и обучения, организирани от РЕКИЦ 

„Читалища” гр.Варна.         



 4.Участия в семинари и обучения, организирани от РБ „Пенчо 

Славейков” гр.Варна. 

 

 

 

 VI.Културен календар за 2019 година: 

месец културна проява 

януари 130 год. от рождението на Николай Райнов- четене на 
приказки с клуб „приятели на книгата” 

януари 115 год. от рождението на Георги Караславов- тематична 
изложба 

януари Честване на традиционния празник „Бабин ден”- 
пресъздаване на ритуала 

февруари Отбелязване годишнината от гибелта на Левски- лекция с 
мултимедия 

февруари Разкриване на ателие за изработване на мартеници с Арт 
работилница  „Сръчко” 

март Отбелязване  „Ден на самодееца” със самодейните 
колективи  

март „Нарисувай картичка за празника на мама” с деца от 
детската градина 

март 90 год. от рождението на Вера Мутафчиева- тематична 
изложба 

март Участие на танцовите състави в „Пролетно надиграване”- 
Варна 

април 100 год. от рождението на Веселин Ханчев- тематична 
изложба 

април Лазаруване с децата от танцовите школи 
април Изработване на великденска украса и изложба на рисувани 

яйца от Арт работилница  „Сръчко” 
май Участие на танцовите състави и ФГ „Росна китка” на ФС 

„Като жива вода”-Суворово 
май Празник на Страшимирово – участие на всички самодейци 

май „Запознаване с библиотеката” – открит урок с бъдещи 



първокласници 
юни Отбелязване деня на детето 

юни Отбелязване Световния ден на риболова с кръжока по 
рибарство 

юни Участие на ТС”Надиграй ме” и ФГ „Росна китка” на ФФ 
„Заедно на Еньовден”-Звездица 

юни 110 год. от рождението на Димитър Димов – тематична 
изложба 

юли Рожден ден на ТС”Надиграй ме” 
юли Участие на ФГ „Росна китка” и танцовите състави на 

международен фестивал 
август Участие на танцовите състави на „Черноморски хоровод” - 

Бяла 
август Участие на ФГ „Росна китка” и танцовите състави на ФФ 

„Тополи пее и се смее” 
септември Участие на   ТС”Надиграй ме „ и ФГ „Росна китка” на ФС 

„Селото на орехите пее” с.Добрина 
септември 100 год. от рождението на Николай Хайтов- тематична 

изложба 
октомври Участие на танцовите състави на фестивал на народните 

хора „Автентични ритми” – Нови  пазар 
октомври Участие на танцовите състави на фестивал на народните 

хора гр.Суворово 
октомври 185 год. от рождението на Любен Каравелов – тематична 

изложба 
октомври 90 год. от рождението на Йордан Радичков – четене на 

откъси от „Ние врабчетата” 
ноември Ден на народните будители –лекция с мултимедия 

ноември Конкурс за детска рисунка „Моето семейство” 
декември 110 год. от рождението на Вапцаров – четене на стихове с 

клуб „Приятели на книгата” 
декември Изработване на коледна украса и откриване на коледна 

елха с децата от работилница „Сръчко” 
декември Коледен концерт 

 



 

 Актуален състав  на     

Читалищното настоятелство и Проверителната   

комисия на НЧ”Пробуда-1930г.” с.Страшимирово 

 

 Настоятелство:         

 Председател:          

 Илияна Илиева Николова          

 Членове:           

 Диляна Венциславова Василева    

 Милена Миткова Колева      

 Иринка Янкова Рашева      

 Никола Михайлов Николов -  

 Проверителна комисия:        

 Председател:        

 Иванка Стелианова Венкова      

 Членове:           

 Тодорка Маринова Атанасова          

 Нели Кирилова Петкова       

 Читалищен секретар:        

 Надя Василева Георгиева       

 


