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Увод  

 

Настоящият доклад е в резултат от проведено проучване на територията на общини Бер-

ковица и Годеч, по задание на Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч” във връзка с из-

пълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ по Споразу-

мение № РД 50-141/21.10.2016 г. с Министерството на земеделието, храните и горите за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие 

на селските райони. 

Във фокуса на това изследване е ролята на неправителствения сектор и читалищата, и 

мястото им в процеса на развитие на територията на  МИГ – Берковица и Годеч. Насто-

ящият доклад се базира на резултатите от количествени изследвания сред ограничен 

брой активни неправителствени организации, читалища и граждани от територията на 

общини Берковица и Годеч.   

Основна и специфични цели на дейността  

Основна цел на настоящия доклад: Провеждане на проучване, което да идентифицира 

дейността на читалищата и НПО на територията на  МИГ – Берковица и Годеч, както и 

техните потребности и съответно да предложи възможности за развитие на дейността им 

на територията, пречупени както през Стратегията на  МИГ – Берковица и Годеч, така и 

през други финансиращи организации. 

Изследването има за цел да проучи в дълбочина ролята на читалищата и НПО за разви-

тието на територията, да посочи потенциалните източници за финансиране на дейности-

те им, възможностите за поддържане и развитие на капацитета им. Проучването цели да 

идентифицира и добри практики за дейността на читалищата и НПО и примери за но-

ви/иновативни услуги, базирани на нематериалното културно наследство, предаване на 

знания и умения между поколенията, продукти и програми за културен туризъм, като по 

този начин ще ги подпомогне за подготовката на проектни предложения към Стратегия-

та за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч. 

Целева група  

Целевата група на проучването обхваща 8 читалища (за община Берковица - гр. Берко-

вица, в селата Бързия, Боровци, Гаганица, Замфирово и Слатина, за община Годеч - гр. 

Годеч и село Гинци) и представители на неправителствения сектор от територията на  

МИГ – Берковица и Годеч.  

Преди да пристъпим към представяне на данните от проучването, важно е да дадем кон-

кретни определения и характеристики за същността и дейността на целевата група - неп-

равителствения сектор и читалищата. 

При формирането на една организация като нестопанска тя трябва да бъде разграничена 

както законово, така и идейно от организациите със стопанска дейност. Съществуват 

редица дефиниции, които са възприети или отхвърлени в научната литература, за това 

какво представляват неправителствените организации, но всички те имат следната кон-

фигурация и могат да бъдат възприети като: юридическо лице, което работи в незави-

симост от всяка форма на правителство и имащо за цел подпомагане на общест-
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вото или отделни групи в него, за постигане на желания резултат, който няма 

стопански характер. Тук е важно да се каже, че учредяването и дейността на организа-

циите с нестопанска цел се урежда в Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

(ЗЮЛНЦ), според който те могат да бъдат разделени на фондации и сдружения, чиято 

дейност може да бъде както в обществена, така и в частна полза. Ролята, която е необхо-

димо да бъде отредена на организации с нестопанска дейност от обществото и държавата 

трябва да бъде все по-голяма, тъй като те пряко са ангажирани и отдадени на идеята да 

решават обществени проблеми с траен характер.  

Народните читалища, от друга страна, са пример за устойчива културна институция със 

специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. По 

своята същност и историческа даденост читалището носи в себе си първичния образ на 

гражданското общество у нас. То е една от първите, ако не и първа свободна гражданска 

организация, която се образува на принципа на взаимния интерес и сдружаване на хора с 

еднакви интереси и мислене. През годините българското читалище се превръща в най-

масовата и разпространена форма, призвана да задоволява културните потребности на 

населението по места. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образовател-

ния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и 

тяхното разпознаване от обществото. Читалището има своята завоювана позиция за ра-

бота в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. В съот-

ветствие със Закона за народните читалища те носят общата характеристика на граждан-

ски сдружения с идеална цел. 

За постигането целите на анализа, ще обърнем поглед към развитието на наличния по-

тенциал на онези читалищата и НПО, които осъществяват дейности свързани с популя-

ризиране на културните традиции и превръщането им в конкурентноспособен туристи-

чески продукт, както и подобряване познаването и разбирането на културното наследст-

во на територията на  МИГ – Берковица и Годеч. 

 

Използвана методология на проучването 

При провеждане на проучването е използвана комбинация от количествени методи за 

анкетно изследване, което обхваща представители на читалищата и неправителствения 

сектор от общини Берковица и Годеч.  

Използван е документален анализ на данни от публични регистри, Стратегията за ВОМР 

на  МИГ – Берковица и Годеч, регистър на НПО, регистър на читалищата и др. релевант-

на информация, както и анализ на направено анкетно проучване, както чрез попълване 

на анкетна карта от заинтересовани страни на територията, така и чрез онлайн публику-

вана анкетна карта със стандартизирани въпроси, изготвени специално за проучването. 

Обобщение и анализиране на събраната информация  

Общо представяне на текущата ситуация и добри практики 

Читалищата участват активно в живота на местните общности и помагат за укрепване и 

развитие на местните културни, социални и икономически партньорства. Читалищата са 

най-добре представените обекти на културата на територията на  МИГ – Берковица и 
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Годеч. Те са с многогодишни традиции и са се утвърдили като важни средища на култу-

рата в населените места.  

На територията на МИГ - Берковица и Годеч развиват своята дейност осем читалища, по 

едно в общинските центрове (гр. Берковица и гр. Годеч), а останалите 6 – в селата Бър-

зия, Боровци, Гаганица, Гинци, Замфирово и Слатина.  

 

рег. № име на читалище град/село община област 

1946 Развитие-1928 село Замфирово Берковица Монтана 

2663 Развитие-1927 село Боровци 
Берковица Монтана 

2664 Съгласие-1898 село Гаганица 
Берковица Монтана 

2665 Иван Вазов-1872 град Берковица 
Берковица Монтана 

2857 Иван Вазов 1911 село Бързия 
Берковица Монтана 

3645 Христо Ботев – 2016, с. Слатина село Слатина 
Берковица Монтана 

2766 Никола Йонков Вапцаров-1899 град Годеч Годеч София 

2770 Младост-1914г. село Гинци Годеч София 

 

Основните дейности, застъпени в тези културни обекти са библиотечната и любителско 

художествено творчество (кръжочната, културно-масова дейност и художествена само-

дейност).  

 

Библиотечна дейност 

По данни от регистъра на народните читалища и годишните отчети за дейността им, се-

дем от читалищата в двете общини осъществяват библиотечна дейност. Липсват данни в 

регистъра само за читалището в с. Гинци.  

Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалището като културна инс-

титуция. Чрез нея читалищата от територията на  МИГ – Берковица и Годеч се включват 

в националната мрежа от библиотеките у нас. Съвременния живот налага библиотеката 

да бъде едновременно традиционна – с рафтове, книги, картотеки, каталози с традици-

онно обслужване, и модерен информационен център. Всички библиотеки на територията 

на двете общини разполагат с компютри, а на читателите е осигурен безплатен достъп до 

интернет. Те предлагат услуги като копиране, сканиране и принтиране на библиотечни 

материали. 

По проект „Глобални библиотеки” работят читалищата в гр. Берковица и селата Боров-

ци, Замфирово и Бързия, с което се утвърждават като основен информационен център на 

местната общност. 

Сред дейностите, които осъществяват библиотеките е отбелязването на събития и памет-

ни дати. Читалищния персонал се стреми да отбелязва по-значимите събития и годиш-

https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1730&reg_num=1946
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2377&reg_num=2663
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2378&reg_num=2664
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2379&reg_num=2665
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2549&reg_num=2857
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=3674&reg_num=3645
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2468&reg_num=2766
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2472&reg_num=2770
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нини чрез организирането на изложби с фото-материали, беседи и открити уроци с уче-

ници или презентации. В библиотеките се организират и различни мероприятия – излож-

ба на книги, презентации, инициативи пряко насочени към подрастващото поколение с 

цел възпитаване на интерес и любов към книгата, любознателност и информираност. 

 

Любителско художествено творчество  

Любителско художествено творчество може да се определи като „сърцето и душата“ на 

всяко читалище - самодейните колективи, театралните състави, вокалните групи и орга-

низирането на мероприятия и инициативи. 

Читалищата на територията на МИГ - Берковица и Годеч имат богата палитра от фолк-

лорни и танцови формации и състави:  

- в с. Замфирово - ансамбъл за изворен фолклор "Гушанци"; детска фолклорна 

група "Гушанче" ; дует "Мелодия" , танцов състав за автентичен фолклор; детски 

танцов състав - обработен фолклор; 

- в с. Боровци - ансамбъл за изворен фолклор "Боровчани", състав за автентично 

представяне на обичаи, танцов състав "Веселие", детски танцов състав; 

- в гр. Берковица - ФК „Танцувай за здраве“, ФГ "Веселие", ФК "Начинаещи", 

танцови състави "Малинарка", "Малинарке" и "Малинарчета" /разделени по въз-

растови групи/; 

- в с. Бързия - танцов състав “Дервент“ и “Бързия“; 

- в с. Слатина - фолклорна група; 

- в гр. Годеч – танцов състав „Лудо младо“ – 3 възрастови групи.  

 

Сред самодейните колективи в три от читалищата, развиват дейност и театрални състави 

- самодеен театрален колектив при НЧ "Развитие-1928" с. Замфирово, детска театрална 

студия "Николай Фол" и голям театрален състав при НЧ „Иван Вазов -1872“, гр. Берко-

вица, и театрална група и младежка театрална група „ТалантинЪ“ при НЧ „Никола Йон-

ков Вапцаров-1899“, гр. Годеч. 

 

Дейностите на любителското художествено творчество включват още: дейността на 

кръжоци, клубове и школи по изкуствата ("Млад агробиолог", детски клуб "Приятели на 

книгата", клуб "Родолюбец", клуб "Народно творчество", клуб по интереси - шахмат, 

табла, "Не се сърди човече", обединена школа по изкуствата "Проф. Петко Наумов"  в 

гр. Берковица с преподаване по пиано, акордеон, кийборд, духови и ударни инструменти, 

народно и поп пеене, солфеж, елементарна теория на музиката и народни танци; „Арт 

ателие“ - изобразително и приложно изкуство в гр. Годеч и др.) Вокални групи, хорове 

и индивидуални изпълнители  (смесена певческа група "Пеещи сърца" ; мъжка певческа 

група, ВГ "Лачени обувки", група за стари градски песни "Сладък спомен", дуо "Мелъди", 

квартет "Модерато", дуо "Фолклорна китка", дуо "Михови" и множество индивидуал-

ни изпълнители). 

Специфична читалищна дейност са духовите оркестри, които са създадени в читалищата 

в гр. Берковица, с. Бързия, с. Замфирово, като с национална известност е Берковската 

духова музика.  

За да добием точна представа и анализираме текущата ситуация на читалищата и НПО от 

територията са разгледани в детайли отчетите на читалищата за 2019 г. и информацион-
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ните им карти, публикувани в публичния регистър на народните читалища 

(https://chitalishta.com/?act=regions).  

По отношение на НПО в региона са разгледани данните в публичния регистър на НПО 

към Министерство на правосъдието и данни от Информационния портал на НПО 

(https://www.ngobg.info/), където липсват актуални данни за активните организации на 

територията. Това е разбираемо предвид промяната в нормативната уредба и изискване-

то НПО да извършат пререгистрация в Търговския регистър и регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел до края на 2020 година. Така на практика няма единен регистър, 

който да предоставя адекватна информация за дейността на НПО в България, тъй като и 

в двата регистъра липсват актуални данни. Регистърът на НПО към Министерство на 

правосъдието представя данни за НПО към 2016 г., а регистъра към Агенция по вписва-

нията не представя данни за осъществяваните от организациите дейности за постигане на 

целите им. 

Идентифицирането на добри практики за дейността на читалищата и НПО от територия-

та на  МИГ – Берковица и Годеч и примери за нови/иновативни услуги, базирани на не-

материалното културно наследство, предаване на знания и умения между поколенията, 

продукти и програми за културен туризъм са открити в информационните карти и отчети 

на НПО. Безброй са примерите, които може да бъдат посочени, но сред тях може да бъ-

дат отбелязани:  

 

Фолклорен празник „Гушански сбор по Спасовден” – с. Замфирово 

Традиционният фолклорен празник „Гушански сбор по Спасовден” се организира от На-

родно читалище ”Развитие-1928”, с. Замфирово, съвместно с Община Берковица, Кметс-

тво Замфирово и НПО „Нов Северозапад“. От 2010 г. до сега, всяка година празникът 

събира танцови и певчески самодейни изпълнители от цялата страна, с цел популяриза-

ция и съхранение на българския фолклор. 

 

Проект "Живи човешки съкровища", финансиран по ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – 

България 2014-2020. 

Цел на проекта е да популяризира местната автентична култура в областта на автентич-

ните танци, пеенето и традиционната кухня в трансграничния регион Видин-Монтана-

Долж.  

Една от дейностите по проекта е провеждането на пътуващ фестивал. В проявите на фес-

тивала участват 150 изпълнители на народен фолклор от областите Монтана и Видин в 

България и Долж в Румъния. Участие като домакини са взели читалищата в село Боровци 

и село Замфирово в община Берковица, село Лехчево в община Бойчиновци и градовете 

Чипровци и Вършец. По време на фестивала са показани автентични песни и танци, кои-

то се изпълняват в различни селища от двете страни на река Дунав, характерни за отдел-

ните региони в България и Румъния, ястия и обичаи. Целта на фестивала е популяризи-

ране на автентичната култура на отделните региони в България и Румъния пред жители и 

гости на различни селища и разработване на оферти за туристи и туристически агенции. 

По проекта е разработен съвместен план за трансгранично управление за валоризация на 

автентичната култура. Представители на партньорите по проекта и танцьори от танцовия 

клуб към читалището в село Бързия са взели участие в Международния панаир за култу-

https://chitalishta.com/?act=regions
https://www.ngobg.info/
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рен туризъм във Велико Търново през 18-20.04.2019 г. като част от съпътстващата прог-

рама на панаира. 

Бенефициенти по проекта са 3 неправителствени организации от България и Румъния. 

 

Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване 

В периода юли-август 2020 г. е проведено анкетно проучване сред представители на 

гражданския сектор от местната общност в двете общини. Изготвен бе стандартизиран 

формуляр с въпроси, който бе разпространен в общността и онлайн анкета, публикувана 

на интернет страницата на  МИГ – Берковица и Годеч с адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebhmzaUjVsFG3TpcYT37PmJ7amC3YDr905Jm

Qh6C0mRiGVCw/viewform 

 

Участие в проведената анкета са взели 35 лица, представители на гражданския сектор, 

сред които най-голям брой са анкетираните, участващи в дейността на читалищата.  

  
 

 

Като институция гражданската организация развива разнообразна дейност, която е в 

полза на обществото и има богата история. В последните години тези организации се 

стремят да насочат усилията си за развитие към модернизиране и усъвършенстване както 

по отношение на дейността си, така и по отношение на материалните си активи. Въз-

можността да участват в различни проекти ги стимулира да бъдат активни и актуални на 

променящите се условия. Поради това те реализират широк кръг дейности и предлагани 

услуги. С цел идентифициране дейността на читалищата и НПО от територията на  МИГ 

– Берковица и Годеч,  анкетираните са запитани какви са основните дейности, които 

осъществява представляваната от тях организация.  

С най-висок процент 24 % са посочени дейностите свързани с любителско художествено 

творчество и библиотечната дейност. Това е разбираемо предвид вида на участниците в 

анкетата, където най-голямата група - самодейци са се определили 19 лица. 

 

Фигура 3 Какви основни дейности осъществява Читалището или НПО-то в което чле-

нувате/участвате? 

78%

14%

8%

Вие сте представител на: 

Читалище 

НПО 

ФЛ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebhmzaUjVsFG3TpcYT37PmJ7amC3YDr905JmQh6C0mRiGVCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebhmzaUjVsFG3TpcYT37PmJ7amC3YDr905JmQh6C0mRiGVCw/viewform
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Според 14 % от запитаните, читалищата и НПО от територията развиват и дейности 

свързани с нематериалното културно наследство, следват организациите активно рабо-

тещи по проекти и тези които работят с лица от маргинализираните общности – хора с 

увреждания, малцинства и др.   

Малък е делът на гражданските организации на територията на общини Берковица и Го-

деч, които извършват дейности в образователната сфера. Това може да бъде обяснено с 

целевата група на проучването и факта, че организациите, предмет на изследване, осъ-

ществяват дейности предимно в обществена полза. На въпроса „Осъществява ли органи-

зацията стопанска дейност?“ – всичките 35 анкетирани дават категорично отрицателен 

отговор. Дейностите по образование и обучение в последните години се осъществяват 

основно от бизнеса или по проекти, тъй като изискват осигуряването на финансов ресурс 

за провеждането на качествено обучение. Работата по проекти, като водеща организация 

и/или партньор, също не е приоритет на голяма част от организациите, което се дължи на 

начина на финансиране и трудностите, с които е свързано осигуряването на средства за 

реализация на проекта, както става ясно по-долу. 

Организациите често съвместяват различни дейности, както се вижда от броя отговори 

подадени от респондентите. Дейностите по организиране и участие в празници, фестива-

ли, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни занимания - 

продукти и програми за културен туризъм са присъщи за дейността на читалищата. От 

една страна, те са организатори по повод на празници и обичаи, а от друга страна чрез 

своите самодейни състави вземат участие при провеждането на такива. 
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Интересен е резултатът от въпроса „Изпълнявате ли дейности свързани с опазването и 

популяризирането на нематериалното културно наследство?“, където почти половината 

от анкетираните дават категоричен отрицателен отговор. 

 
В свободните отговори, сред лицата дали положителен отговор най-много са участници-

те в самодейни състави за пресъздаване на обичаи, следвани от лицата участващи в гру-

пи за народни танци и др. 

 
Основната роля, която 18 % от представителите на гражданския сектор отреждат за сво-

ите организации е изпълнението на дейности като културно-просветен център – развити-

ето на школи и творчески работилници за танцьори, музиканти, артисти, поети, худож-

ници и др.  

Организацията трябва да разполага с модерна и богата библиотечна база (според 15 % от 

запитаните), да е информационен център използващ модерни компютри, интернет, ау-

дио-визуални интерактивни методи (12 %). Участието в национални и международни 

партньорства и мрежи, проекти, сътрудничества с общински администрации и НПО съ-

що е с особено значение за развитието на съвременната гражданска организация, тъй 

като е носител на обмяна на идеи, опит и добри практики, според 10 % от получените 

отговори. 

51%
49%

да

не
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За други 10 %, съвременното 

читалище / НПО трябва да 

притежава привлекателна, 

модерна и красива визия, съ-

четаваща традиции и съвре-

менност. Сред останалите 

отговори се подреждат: обра-

зователен център (8 %), об-

щодостъпно (7%), център на 

гражданското общество (4 

%), младежки клуб (3%) и 

център за социални контакти 

(2%). 

 

Основните финансови източ-

ници, обезпечаващи дейност-

та на читалищата и НПО от 

територията се свеждат до членски внос и субсидия от държавния и общинските бюдже-

ти. Организациите от територията на  МИГ – Берковица и Годеч не могат да разчитат на 

особени приходи от информационните и културно-просветни дейности, които изпълня-

ват, тъй като само 4 % от запитаните отчитат възможност за наличието им. 

 
 

Основният източник на финансиране на организациите на територията на МИГ- Берко-

вица и Годеч са субсидиите, които гражданските организации получават от държавния и 

общинския бюджет. Тези данни се дължат на големия процент от анкетираните, които се 

определят като представители на читалищата. Както вече споменахме, тяхната дейност е 

законово регламентирана, с което е осигурена държавна издръжка за основните им дей-

ности. Друг, обаче, е въпросът с НПО сектора. Много малка част от организациите полу-

чават субсидия от държавата или общината. Основните приходи при този вид организа-

ции най-често са приходи от финансирания по проекти. 

40%

4%

34%

5%

9%

8%

0%

Основни източници на финансиране на 
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Изпълняването на ролята, която е отредена на организациите от гражданския сектор и 

осъществяването на дейността им изисква оценка на наличната материална база.  

Анкетираните лица са запитани относно наличието на материална база и съответствието 

и с осъществяваните от организацията дейности. Повече от половината от участниците в 

проучването (77 %) считат, че наличната материална база удовлетворява и обезпечава 

изпълняваните дейности, а само 3 % считат базата за недостатъчна. 

 

  
Друг е въпросът със състоянието на същата тази материална база. Една трета от предста-

вителите на гражданския сектор оценяват базата като отлична или в много добро състоя-

ние, а почти половината са удовлетворени от състоянието и. Това е обяснимо с множест-

вото проекти, които са реализирани на територията на общини Берковица и Годеч за ре-

монт и реконструкция на съществуващите читалищни сгради. Участието на читалищата 

в различни проекти като например: „Глобални библиотеки“ има даде възможност да 

обезпечат дейността си с модерно оборудване – компютри, копирни и мултимедийни 

устройства и др. 
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За да се установи готовността на читалищата и НПО за участие с проекти към Стратеги-

ята за ВОМР на  МИГ – Берковица и Годеч, така и към други финансиращи организации, 

на анкетираните бяха зададени редица въпроси, свързани с участието им по проекти. 

Само 27 % от анкетираните споделят, че представляваната от тях организация има про-

ектен опит, било като водеща организация или партньор. Притеснителен е фактът, че 73 

% категорично посочват липсата на опит в реализирането на проекти, макар че за изпъл-

нението на проекти свързани с обновяването на сградния фонд на читалищата бенефици-

ент основно е общината, предвид публично правния характер на собствеността.  

 

 
 

На участниците в анкетата, които са посочили наличието на проектен опит са зададени 

няколко допълващи въпроса с цел да се установят пречките и предизвикателствата, пред 

които са изправени организациите от сектора. 

 

На въпроса: Коя беше най-голямата трудност, с която се сблъскахте в процеса на кан-

дидатстване?, повече от половината отбелязват осигуряване на финансиране за реали-

зация на проекта. Липсата на свободен финансов ресурс за реализиране на допълнителни 

16%

8%
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организация
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дейности по проекта потвърждават зависимостта на организациите от държавна или об-

щинска издръжка, което ограничава тяхното развитие. 

 

 
Липсата на човешки ресурси с необходимия професионален опит и квалификация в ор-

ганизациите от територията на  МИГ – Берковица и Годеч се подчертава от следващия по 

численост отговор. 25 % от анкетираните са срещали трудност при намирането на качес-

твена консултантска помощ. Това подсказва, че наличния персонал в организациите е 

строго профилиран с конкретна квалификация и опит.  

Лицата са запитани на кой етап от реализацията на проекта са използвали консултантска 

помощ. Отговор на този въпрос са дали само шестима респонденти, от които трима са 

ползвали помощ при подготовка на проектното предложение, и двама при неговата реа-

лизация. Качествената консултантска помощ е услуга, която често не бива финансирана 

по проекта. Това отново потвърждава трудностите с които се сблъскват организациите за 

намиране на финансови средства за реализиране на допълнителни дейности и проекти. 

Етапите през които преминава одобреното проектното предложение включват изпълне-

ние и отчитане. На въпроса „Какви проблеми срещнахте при реализация на проек-

та/проектите?, най-големи затруднения са срещани при провеждане на обществените 

поръчки за избор на изпълнител, което е задължително условие при финансираните с 

публични средства проекти. В зависимост от типа възложител НПО провеждат процеду-

ра съгласно Законът за обществените поръчки или съответното постановление на Ми-

нистерски съвет. Процесът на избор на изпълнител изисква познаване на нормативната 

уредба и спазване на определени правила.  
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Осигуряването на финансиране за реализация на проектните дейности е сред най-често 

срещаните проблеми, както при подготовка на проекта за кандидатстване, така и при 

реализация на дейностите.  

Отчитането на проекта е предизвикателство за една част от организациите. Дългите пе-

риоди между разходването и възстановяването на средствата отново изправят пред фи-

нансови трудности организациите. Както споменахме, организациите имат ограничен 

персонал и достъп до финансов ресурс, което затруднява изпълнението на дейността им.  

 

По отношение на участието по Програма за развитие на селските райони, 77 % от анке-

тираните с опит по проекти са дали положителен отговор, като най-голям е делът на ли-

цата участвали с проекти към ДФ „Земеделие“ или в организирани обучения и семинари 

по теми от програмата. Осем процента от тях са участвали с проекти подадени пред МИГ 

– Берковица и Годеч. 

 
 

В свободните отговори, част от респондентите са споделили темите на проектите и са 

дали подробности. Основните дейности по проектите касаят инвестиции в закупуване на 
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оборудване и обзавеждане (тема на проекта: Повишаване качеството на културния 

живот в общ. Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане) или ремонтни 

дейности (тема на проекта: Реконструкция и ремонт на читалищна сграда). 

 

Като допълнителни източници на финансиране само едно лице е посочило: трансгранич-

ни програми, Норвежка програма, МИГ – Берковица и Годеч и ПРСР. Останалите рес-

понденти не познават допълнителни източници за финансиране на дейността или знаят 

отчасти за тяхното съществуване. 

 

По въпросите свързани с дейността на МИГ – Берковица и Годеч, отговор са дали само 

16 от запитаните лица. Сред тях на въпроса: Познавате ли Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч?, почти една трета дават категорично отрицателен отговор. 

 
 

На въпроса конкретизиращ познаването на мерките свързани с финансиране на дейности 

за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, положителните 

отговорите са 8, а 7 лица посочват „Не“ като отговор. 

Получените отговори на последните въпроси, може да бъдат обяснени с профила на за-

питаните лица „Как участвате в дейността на организацията?“. Лицата, които участ-

ват активно в управлението на организациите – членовете на управителните органи, раз-

бира се следва добре да познават възможностите за развитие на организацията. Това се 

отнася и за членовете на екипите. 
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Пак това са лицата, които са дали отговор на последния въпрос, касаещ готовността на 

читалищата и НПО за участие с проекти към Стратегията за ВОМР на  МИГ – Берковица 

и Годеч. Шест лица са дали категоричен положителен отговор, като трима от представи-

телите на сектора биха участвали по мярка 7.6, двама биха подготвили проекти по мярка 

7.2 от Стратегията, и 1 лице да дейност свързана с туризма. Десет респонденти са дали 

отрицателен отговор, а останалите не са отговорили на въпроса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гражданският сектор е специфичен сегмент от общия културен, образователен и социа-

лен живот на общността. Той има съществена роля за развитието на местните традиции и 

изпълнява важни задачи за културно просветното, образователно и духовно обезпечава-

не на местното население. В читалищата от територията функционират библиотеки, ра-

ботят различни школи – танцови, музикални, спортни, чуждоезикови, за изобразително и 

приложни изкуства, за опознаване и развиване на традиционни занаяти и др., които мо-

гат да бъдат посещавани от хора в различни възрастови групи, организират се изложби с 

художествени и музейни експонати, в много читалища се сформират самодейни певчес-

ки и танцови ансамбли. Те участват успешно в национални и международни конкурси, 

представят своята дейност в различни държави. Гражданските организации инициират 

различни мероприятия съвместно с читалища, училища, администрации, НПО от други 

страни и др. 

В края на 2017 г. всички български читалища са вписани в регистъра на ЮНЕСКО, като 

центрове за съхраняване на добрите практики за опазване на нематериалното културно 

наследство. Аргументите за това международно признание се коренят във факта, че тези 

средища успяват да останат живи обществени институции, в които националната култу-

ра се възпитава и предава през поколенията до наши дни. 

Дейността на читалищата успява да се нагоди и с промените на новото хилядолетие. В 

тях се съхраняват традициите, но същевременно с това се формират киносалони, компю-

търни кабинети, езикови и мултимедийни центрове, които да отговарят на съвременните 

нужди на обществото.  

В нашия съвременен свят, подложен на множество влияния от западни народи и култури, 

читалищата, особено в малките населени места, играят ролята на средища, където се па-

зят уникални традиции. Там от стари на млади се предават вековни занаяти, песни, при-

казки, поверия, съхранява се връзката с българските корени. В основата на едно стабил-

но общество винаги стои опазването на нематериалните културни белези. 

 

Ролята на читалищата и НПО за развитие на територията 

Гражданският сектор - граждански неправителствени организации, обхваща сдружения-

та и фондациите, които се създават за постигането на нестопански цели – от защита на 

природата и животните, подпомагане включването в обществото на различни уязвими 

групи като хора с увреждания, младежи без родители, подкрепа за бизнеса и пр. Тради-

ционна за България гражданска организация е Читалището - „български културно-

просветни сдружения в населените места“, които възникват по време на Възраждането, 

редом с църковните и училищните настоятелства. Разпределението на читалищната мре-
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жа на територията на  МИГ – Берковица и Годеч е неравномерно, а НПО са съсредоточе-

ни в общинските центрове. Институционалната устойчивост е една от най-силните ха-

рактеристики на читалището. Наличието на специален закон, който урежда правния ста-

тут и гарантира държавна подкрепа и финансиране на читалищата осигурява минимума 

на съществуване и е добра предпоставка за надграждане на тяхната функционалност. Тук 

е мястото да споменем, че съществуват източници за проектно финансиране на чита-

лищни проекти, но сложността при разработване на качествени проектни предложения, 

трудностите при изпълнението и отчитането им, нерядко изискванията за съфинансиране 

и др. поставят пред читалищата бариери, които демотивират търсенето на алтернативни 

източници. Трудният достъп до средствата на европейските фондове и други междуна-

родни програми на финансиране води до засилване на зависимостта на читалищата от 

единствения източник на финансиране – държавата. 

Наличието на сграда, пряко стопанисвана от читалището, независимо дали е негова или 

предоставена за ползване публична общинска собственост и е разположена в централна-

та част на населеното място или квартал създава предпоставки за обособяване на чита-

лището като средищен център на общността. Независимо от остарелите архитектурни 

решения, читалищната сграда предоставя в по-малките населени места уникални по рода 

си пространства за достъп до култура - театрални салони, оборудвани със сценична тех-

ника, реквизит, гримьорни, репетиционни, камерни салони. Обособените пространства за 

читалищна библиотека са ресурс за формиране на съвременни места за достъп до съвре-

менен тип знание и информация, чрез актуални средства. Останалите пространства са 

оформени спрямо многофункционалността на читалището към дадения момент. 

Участието им в проекти като „Глобални библиотеки“ даде възможност на някои читали-

ща да си осигурят съвременни технически средства - озвучителна техника, цифрови ка-

мери, копирни машини, мултимедии, както и със съвременно към момента ИКТ оборуд-

ване и периферия. 

Най-устойчивият ресурс на читалищата е безспорно човешкият. Всяко читалище има 

постоянно ангажирани лица, като техният брой варира в зависимост от големината на 

населеното място и мащабите на читалищната дейност (например в с. Боровци общият 

брой на заетия персонал е 2 души субсидирана заетост, а в с. Гаганица общ брой на зае-

тия персонал 1 лице, като 0,5 е субсидираната заетост). Освен персонал, в читалищните 

дейности са ангажирани и голям брой хоноровани професионалисти - художествени ръ-

ководители, преподаватели, музиканти, хореографи, консултанти, творци. Чрез дейнос-

тите, които развива, читалището е свързано с кръг хора, които са “естествено” готови да 

поемат обществени ангажименти и да предоставят безвъзмездно уменията и труда си, 

каквито са самодейните състави.  

В малките населени места читалището е единствената културна, образователна и инфор-

мационна организация, което го превръща в естествен център за развитие. 

От друга страна е поставен гражданския сектор - неправителствените организации, които 

рядко свързваме с конкретни примери от нашия личен живот. Макар че такива не липс-

ват: спортните клубове, в които ходим, множество културни събития и концерти, обуче-

ния и семинари, които посещаваме, са организирани именно от граждански организации. 

Неправителствените организации са основна част от гражданското общество или т.нар. 

трети сектор (след правителството и бизнеса). Ролята на тези организации за обществе-
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ното развитие е особено значима и тя се променя заедно с промяната на средата, в която 

живеем. 

В последните години НПО са изправени пред сериозни затруднения по отношение на 

издръжката си, и това е причината броят на активните организации да намалее. Според 

доклад за Индекса за устойчивост на НПО в България за 2019 г., на много НПО все пове-

че не им достига административен капацитет и имат по-малко служители на пълно ра-

ботно време, като вместо това разчитат повече на консултанти. Поради недоброто фи-

нансово състояние много организации изпитват затруднения при привличането и задър-

жането на служители на пълно работно време. 

Наличието на сграден фонд и значителни материални активи е факторът, който катего-

рично отличава читалищата от неправителствените организации. От друга страна, достъ-

път до интернет и техническо обезпечаване на материалната база за НПО е по-лесен и 

обикновено се осигурява по проекти. Хората, които работят в неправителствените орга-

низации, посвещават знанията и уменията си за разрешаването на различни проблеми – 

социално-икономически, културни, работа за хора с увреждания и др. Макар и обикно-

вено работейки в обществена полза, неправителствените организации и приносът им за 

подобряване на средата, в която живеем, трудно се разпознават от голяма част от хората. 

По отношение на достъпа до финансиране, става все по-трудно неговото осигуряване, 

тъй като намаляват източниците на финансиране. Предвид края на програмния период, 

през 2019 година НПО имаха ограничени възможности за кандидатстване и финансиране 

по процедури от оперативните програми на ЕС. По ОП „Добро управление“ нямаше но-

ви покани за подбор на проектни предложения, а по ОП „Развитие на човешките ресур-

си“ пък финансираха проекти на НПО, насочени към дейности свързани с предоставяне-

то на социални услуги. По ОП „Околна среда“ и ОПНОИР нямаше бенефициенти НПО. 

Една от най-важните програми за финансиране на сектора е „Америка за България“ с 

дарения за 2019 г. над 9 млн. щатски долара. През 2020 г. се приемаха проектни предло-

жения по програма „Развитие на туризма в Северозападна България“, Фондация „Амери-

ка за България“, които да допринесат за развитието на Северозападна България като 

привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности. 

 

Неправителствените организации и читалищата са важна част от гражданското общество 

и изпълняват естествената роля на основни културни средища. Ролята им за развитие на 

територията е особено значима и тя се променя заедно с промяната на средата, в която 

живеем. От съществено значение е и фактът, че читалищните сгради разполагат с единс-

твената база по места, в която могат да се проведат не само концертни изяви, но и съби-

рания на местната общност. Това прави самото читалище като естествен притегателен 

център. Това е особено характерно за малките села и градове от селските райони. Голяма 

част от продуктите и услугите, разработвани и предлагани от читалищата, носят белега 

на т.нар. „любителско творчество”. Културните продукти не винаги са с висока художес-

твена стойност, което не е от значение, тъй като тяхната ценност е в способността им да 

сплотяват общността. Повечето читалища от територията предлагат еднородни продукти 

и услуги. Масово се практикуват фолклорни или традиционни форми на дейност, които 

не винаги са достатъчно привлекателни за младите хора. Често едни и същи продукти и 

творчески формати се предлагат в продължение на десетилетия и в повечето случаи ос-

таряват „морално” заедно със самодейците. Много малка част от тях (само двете общин-

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/Index_Bulgaria2018.pdf
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ски читалища) предлагат достъп до съвременно изкуство, което би било интересно за 

младото поколение. Част от просветните дейности на читалищата – курсове, школи, 

кръжоци, клубове и т.н., особено в селата, са силно редуцирани поради липса на ползва-

тели или капацитет за предлагане. 

Гражданските организации не само набелязват обществените проблеми, но и работят на 

терен за разрешаването им. Типичен представител на гражданския сектор на територията 

на общини Берковица и Годеч е Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Берковица и Годеч“. То е обединител на представители от различни сектори в 

обществото. В състава на Общото събрание на  МИГ – Берковица и Годеч членуват се-

дем представители на гражданския сектор – 4 НПО и 3 Читалища. Ролята, която Сдру-

жението изпълнява, е активно да работи за подобряване средата на живот и подпомагане 

на икономическото развитие на местните селски общности в общини Берковица и Годеч.  

 

Възможности за кандидатстване и финансиране на проекти на читалищата и НПО  

✓ За периода 2012-2015 г.  

Читалищата са един от възможните бенефициенти на мерките 313 „Насърчаване на ту-

ристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и бизнеса в селските райо-

ни” и 322 "Обновяване и развитие на населените места" на Стратегията за местно разви-

тие на МИГ - Берковица и Годеч за периода 2012-2015 г. Те са сред кръга от организа-

ции, на които местната политиката за развитие на територията им отрежда ролята да се 

грижат и да допринасят за подобряване качеството на живот в селските райони.  

Мярка 313 предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструкту-

ра, която е общинска или държавна собственост и/или за атракции за посетителите, кои-

то не генерират печалба, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на мес-

тно ниво. 

Посочените две мерки 321 и 322 пък имат за цел да финансират проекти за подобряване 

на основните услуги за населението и икономиката в територията на селските райони, 

така че да се осигури подобрен достъп до култура, развлечения и спорт, услуги за децата, 

възрастни и уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги за общностите 

и икономиката. 

От възможностите за кандидатстване и финансиране, които предоставя местната иници-

ативна група чрез Стратегията за местно развитие са се възползвали основно общините. 

От неправителствения сектор по мярка 313 е подаден 1 проект от НПО - „Туристическо 

дружество Берковица“ за "Подобряване и разнообразяване на туристическите услуги 

туристически център "КОМ" на стойност 187 471 лева, който не е одобрен и не е полу-

чил финансиране. СНЦ ,,Мисия” пък кандидатства по мярка 321 с проект за оборудване 

и обзавеждане на Център за рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания 

в гр. Годеч на стойност 46 469,68 лв. С финансовата помощ са закупени рехабилитаци-

онно оборудване - оборудване за физиотерапевтични процедури, активна и пасивна ки-

незитерапия, мануален масаж за потребителите на услугите в центъра, в т.ч. апарат за 

нискочестотни токове - галваничен и диадинамичен ток, апарат за средночестотни токо-

ве – интерферентен + вакум, инфрачервена лампа, апарат за магнитотерапия с 4 бр. ин-

дуктори, три вида променливи нискочестотни полета, апарат за дарсонвализация – пор-

тативен, комбинирана лазерна система с три излъчвателни накрайника и др., сауна, ме-

бели, климатични системи. 
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През 2015 г., Община Годеч е сключила договор на стойност 110 915,53 лв. по проект за 

доставка на оборудване и обзавеждане на посетителски център за предоставяне на мест-

но природно и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в Народно читали-

ще „Никола Йонков Вапцаров – 1899“. Инвестицията е предназначена за оборудване и 

изграждане на: Център за изкуство „Театрално изкуство”, Център за изкуства „Фолклор-

ни изкуства”, Център по изкуства „Обичаи и занаяти”, Център за изкуство „Художестве-

но слово”. Поради административни пречки проектът не е реализиран. 

Следва да се отбележи фактът, че в голямата си част сградите на читалищата са актувани 

като публична общинска собственост. В тази връзка има одобрени проекти  по мерки 321 

и 322, по които общините изпълняват дейности за реконструкция и подобряване на сре-

дата и дейността на читалищата. Освен към  МИГ – Берковица и Годеч, общините са 

кандидатствали с проекти свързани с читалищата и по мерките от националната програ-

ма (например: Община Берковица е изпълнила проект „Реконструкция и ремонт на На-

родно читалище „Развитие – 1927”, с. Боровци”, Община Годеч е реализирала проект, 

чрез който е извършен цялостен ремонт на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”, на 

стойност 752 727, 32 лв. по мярка 322 от ПРСР 2007-2013). Точни данни за подадените и 

реализирани проекти свързани с дейността на читалищата не могат да бъдат представе-

ни, поради фактът, че такава информация липсва на интернет страницата на ДФЗ.  

Проект BG051PO001-7.0.07-0218-С-0001 «Изкуството, път към социално включване, 

професионално ориентиране и предприемачество на уязвимите групи», финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 е реализиран от На-

родно читалище “Никола Йонков Вапцаров - 1899” – град Годеч. 

 

 

✓ За СВОМР 2016-2023 г. 

Програмният период 2014-2020 г. отново дава възможност за финансиране на проекти 

към Стратегията на  МИГ – Берковица и Годеч където има различни мерки и дейности, 

по които и читалищата са възможни бенефициенти. Мерките на СМР са свързани с под-

държане на дейността на читалищата, подобряване на техническите и художествени ак-

тиви, извършване на обучения, дейности за активиране на местните общности и съхра-

няване на културното наследство. 

Следва да се отбележи положителният ефект от прилагането на Стратегията за местно 

развитие на МИГ – Берковица и Годеч за периода 2012-2015 г. за територията, както за 

местните общности, така и за читалищата. При разработване на настоящата СВОМР мес-

тната общност е одобрила изготвянето на мярка извън мерките на ПРСР 2014-2020 - 

мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и при-

родно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“. С нея се 

предоставя възможност да се реализират проекти свързани със стимулиране активността 

на местните общности и съхраняване на културни традиции, инициативи за изучаване и 

съхраняване на наследството и природните дадености като основни бенефициенти са 

НПО и читалищата от територията на  МИГ – Берковица и Годеч. Освен мярка 19.2-7.6, 

читалищата и НПО от територията на  МИГ – Берковица и Годеч са допустими с конк-

ретни дейности по мерки 19.2-7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или раз-

ширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура и 19.2-7.5 - Подкрепа за 
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публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура.  

По първата обявена процедура на 19.2-7.6 към СВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ са 

кандидатствали две неправителствени организации:  Сдружение с дейност в частна полза 

"Ротари Клуб - Берковица" с проект „Закупуване на оборудване и изработка на народни 

носии с цел маркетинг на културното наследство в Община Берковица” и Национално 

сдружение на малкия и среден бизнес с проект „Духова музика за делник и празник“. 

Мярка 19.2-7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура от СВОМР дава възможност на Юридически 

лица с нестопанска цел от територията на  МИГ – Берковица и Годеч да кандидатстват за 

дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, а 

Читалищата за дейности свързани с културния живот. Мярка 19.2-7.5 – „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура“ предоставя помощ за инвестиции за развитие на 

туристическа инфраструктура на територията на общини Берковица и Годеч, общинска 

или държавна собственост и/или на организации с нестопанска цел, за атракции за посе-

тителите, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво. Към 

момента на провеждане на изследването са организирани и проведени 3 приема по мярка 

7.2 и един по мярка 7.5, като сред приетите проектни предложения не са регистрирани 

такива, подадени от кандидати НПО или читалища. 

Възможност за финансиране целевта група на изследването има и в националните мерки 

на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Финансиране може 

да получат и по други програми и инициативи, като например: Читалище Развитие-1927 

с. Боровци е реализирало проект към Министерство на културата по програма „Българ-

ските библиотеки – съвременни центрове за четене и информация“ за закупуване на нови 

книги, Община Берковица кандидатства с проект по програмата "Красива България" за 

ремонт на читалището "Иван Вазов 1911" в село Бързия.  

Възможности за финансиране през настоящия програмен период читалищата и НПО 

имаха и по програмите за трансгранично сътрудничество - ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - 

България 2014-2020 и Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020, както и други донор-

ски програми. 

Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централ-

на и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени 

средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-

бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена 

като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и 

свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и Европейс-

кия съюз. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро. Прог-

рамата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ 

на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за 

укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. 

Теоретично се намират много на брой финансови източници и възможности, но на прак-

тика финансовите средства за покриване дейността са малко.  
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Важно е да се отнесат източниците за финансиране към определените потребности за 

поддържане и развитие на ресурсите и дейностите, като се отчита ролята им за развитие 

на социалния, културния, информационния живот на общността и услугите за населени-

ето в селските райони. 
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Приложение 1 

 

ВЪПРОСНИК 

за проучване дейността на читалища и НПО 

 от територията на МИГ – Берковица и Годеч  

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, 

Настоящото „ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩА И НПО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

МИГ“ има за цел да идентифицира дейността на читалищата и НПО на територията на 

МИГ, както и техните потребности и съответно да предложи възможности за развитие на 

дейността им на територията, пречупени както през Стратегията на МИГ, така и през 

други финансиращи организации. 

 

Проучването се провежда по инициатива на Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч“ във 

връзка с изпълняваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общнос-

тите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

Вие сте представител на:  Читалище     НПО 

 

Участвате в дейността на организацията като: 

 Член на управителен орган 

 Член на екипа 

 Ползвател на услуга  

 Самодеец  

 Друго, моля посочете ................................... 

 

Какви основни дейности осъществява Читалището или НПО-то в което членува-

те/участвате? 

 Библиотечна дейност 

 Дейности свързани с нематериалното културно наследство 

 Образователни  

o Кръжоци, клубове и школи по изкуствата 

o Езикови школи и курсове 

o Клубове по краезнание  

o Музейни колекции 

o Друго, моля посочете ................................... 

 Любителско творчество /поддържане и изяви на художествени състави/ 
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o Фолклорни състави и формации 

o Театрални състави 

o Танцови състави и групи 

o Групи за класически и/или модерен балет, съвременни и характерни танц  

o Вокални групи, хорове и индивидуални изпълнители 

o Други, моля посочете........................................................ 

 Организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вече-

ри, граждански инициативи, спортни занимания - продукти и програми за култу-

рен туризъм 

 Работа по проекти – самостоятелно или в сътрудничество /като партньор/ с други 

организации 

 Работа с хора с увреждания, етнически малцинства, работа с различни възрастови 

групи, развитие на доброволчеството 

 Други дейности 

 

Осъществява ли допълнителни /стопански дейности? Какви? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Изпълнявате ли дейности свързани с опазването и популяризирането на нематери-

алното културно наследство?  

 Да, моля посочете 

................................................................................................................... 

 Не 

 

Според Вас, каква трябва да бъде ролята съвременното читалище / НПО? 

Допуска се повече от един отговор 

 съвременен информационен център 

 образователен център  

 модерна и богата библиотечна база 

 културно-просветен център (школи и творчески работилници за танцьори, музи-

канти, артисти, поети, художници и др.) 

 център на гражданското общество 

 център за социални контакти 

 съвременен информационен център използващ модерни компютри, интернет, ау-

дио-визуални интерактивни методи 

 участие в национални и международни партньорства и мрежи, проекти,  сътруд-

ничества с общински администрации и НПО 

 привлекателна, модерна и красива визия съчетаваща традиции и съвременност 

 общодостъпно 

 младежки клуб 

 друго, моля посочете: ......................................................... 

 

Моля, посочете основните източници на финансиране на дейността на Вашата 

организация? 
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 членски внос 

 културно-просветна и информационна дейност 

 субсидия от държавния и общинските бюджети 

 наеми от движимо и недвижимо имущество 

 дарения и завещания 

 приходи от финансирания по проекти 

 други приходи, моля посочете 

............................................................................................... 

 

Кой от посочените източници на финансиране е с най-голям дял? 

 членски внос 

 културно-просветна и информационна дейност 

 субсидия от държавния и общинските бюджети 

 наеми от движимо и недвижимо имущество 

 дарения и завещания 

 приходи от финансирания по проекти 

 други приходи, моля посочете 

............................................................................................... 

 

Моля, посочете какъв е общия брой на членовете ? 

................................................................. 

 

Какъв е размера на членския внос? ................................................................ 

 

Как ще определите наличната/стопанисваната материална база в съответствие с 

осъществяваните дейности? 

 Напълно достатъчна 

 По-скоро достатъчна 

 По-скоро недостатъчна 

 Не  

 Нямам мнение 

 

Как ще определите състоянието на наличната материална база? 

 Отлично  

 Много добро 

 Добро  

 Лошо  

 Много лошо 

 

Каква е числеността на екипа на Читалището или НПО-то в което членува-

те/участвате 

 Общ персонал в читалището/НПО  .......................... 

 Административни длъжности .......................... 

 Помощен и друг персонал .......................... 
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Имате ли опит при реализацията на проекти? 

 Да, като Водеща организация 

 Да, като партньор 

 Не 

 Отчасти 

 

В случай, че сте дали отговор „Да“, моля отговорете на следните въпроси: 

Използвахте ли консултантска помощ при осъществяване на проекта/проектите? 

 Да, при разработване на проекта 

 Да, при изпълнение на проекта 

 Не 

 Отчасти 

 

Коя беше най-голямата трудност, с която се сблъскахте в процеса на кандидатст-

ване? 

 Осигуряване на финансиране 

 Осигуряване на всички изисквани документи 

 Подготовка на проектното предложение 

 Намиране на качествена консултантска помощ 

 Осигуряване на технически екип за изпълнението на проекта 

 Обезпечаване на екип за управление и контрол на проекта 

 Друго 

 

Какви проблеми срещнахте при реализация на проекта/проектите? 

 Осигуряване на финансиране за реализация на дейностите – оборотни средства 

 Подготовка на тръжни процедури 

 Избор на изпълнител 

 Проблеми с избраните изпълнители 

 Съгласуване на тръжната документация 

 Забавяне при възстановяване на средствата  

 Промяна в документите/образците за отчитане 

 Бюрократични спънки при възстановяването на средствата 

 Друго  

 

Участвали ли сте по Програма за развитие на селските райони досега?  

Допуска се повече от един положителен отговор 

 да, с проект(и), подадени в Държавен фонд земеделие 

 да, с проект(и), подадени пред МИГ-Берковица и Годеч 

 да, в обучения и семинари 

 не 

 не, но бих искал(а) 

 

Ако сте участвали, моля посочете броя и областта на подадените/реализирани 

проекти 

 Брой подадени проекти/ Брой реализирани проекти ................................. 



Проучване и анализ на потребностите и възможностите за развитие на дейността на 

читалища и НПО на територията на  МИГ – Берковица и Годеч 
 

 Тема на проекта:…………………………………………………………….. 

 Основни дейности:…………………………………………………………. 

 Бюджет:…………………………………………………………… 

 

Знаете ли какви програми и допълнителни източници на финансиране би могла да 

използва Вашата организация? 

 Да, моля посочете 

.................................................................................................................. 

 Не 

 Отчасти  

 

 Познавате Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч? 

 Да 

 Не 

 Отчасти 

 

Познавате ли мерките от Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, които допус-

кат финансирането на дейности свързани с опазване и популяризиране на немате-

риалното културно наследство? 

 Да 

 Не 

 Отчасти 

 

Бихте ли кандидатствали с проект по някоя от мерките разписани в Стратегията 

на МИГ?  

 Да, моля посочете ............................................................................................................. 

 Не 

 

Благодарим Ви за отделеното време и внимание! Ние искрено вярваме, че попълне-

ните от Вас отговори ще допринесат за подобряване възможностите за развитие 

дейността на читалищата и НПО! 


