
 

Конкурс "АГОРА - 2009" 

Кратко представяне на номинираните инициативи 
 

"Да помогнем на самотните стари хора в селата”, с.Коиловци 
След провеждане на общоселско събрание с присъствието на 
представители на всички възрастови групи от общността и местната 
власт се набелязват наболели проблеми, засягащи хората от третата 
възраст и най-вече самотно-живеещите и трудноподвижни в 
с.Коиловци. Техните реални потребности са свързани най-вече с 
организиране на ежедневието им, трудности в обслужването, 
битови проблеми в рамките на дома, както и нужда от помощ при 
справяне с административни задачи извън дома. Чрез обсъждане на 
начините за удовлетворяване на техните потребности и нужди се 
стига до реализиране на една гражданска инициатива, която 
читалището успява да осъществи. С предоставяне на услугите 

“социален асистент” и “домашен помощник”  се допринася за превенция на социалното изключване и 
преодоляване на неговите последици, за подобряване качеството на живот и намаляване на риска от 
зависимост от институционален тип грижи на възрастни, самотноживеещи хора в с.Коиловци. Избрани 
са 2 социални асистенти и 4 домашни помощника, които преминават специализирано обучение и 
обслужват 12 възрастни самотноживеещи хора. Така чрез реализираната гражданска инициатива и 
придобития опит, читалището се превръща в лицензиран доставчик на социални услуги за хората в 
неравностойно положение самотноживеещи и трудноподвижни, което разширява възможностите за 
работа в общността. 
 
"Цяло село на мегдана", с.Подем 
Идеята е да се представят традициите и обичаите, характерни за 
района на по-широк кръг от хора из страната от фолклорен клуб 
”Гайдуница" посредством пътуващ фолклорен театър. В дейностите 
се включва цялото население (хора от различни възрасти), местни 
власти, бизнес и се привличат специалисти по автентичен фолклор. 
Представители на регионални телевизии и пресата широко 
популяризират инициативата.  Това кара 20 човека на възраст от 30 
до 45 години, които са напуснали селото да се събират всяка събота 
и заедно със самодейците на местна почва да репетират за 
пресъздаване на автентични танци и обичаи.   
 
"Куртово Конаре Фест", с. Куртово Конаре   

Организирането и провеждането на Фестивал на чушката, домата, 
традиционните храни и занаяти в с.Куртово Конаре през 2009 г. е гражданска 
инициатива на местната общност в резултат от провеждането на анкета и два 
общностни форума. По-общият проблем - неефективно земеделие – обединява 
поредица от проблеми, които са характерни за района и местния поминък. 
Фестивалът се организира с активното участие и принос на цялата общност:  
членовете и служителите на НЧ „Л. Каравелов” се включват с идеи, доброволен 
труд, реклама, дори е написан и специален химн на фестивала; местните власти 
от Куртово Конаре и община Стамболийски,  местните занаятчии, които 
показват и демонстрират занаяти, местните хора, които представят 
традиционния ястия и домашни консерви, преработвателите предоставят 
продукция за дегустация и финансови средства. Земеделските производители 

участват с продукция в изложението. Децата и учениците подготвят специална програма и участват в 
различни конкурси и състезания по време на двата фестивални дни. Много млади хора се включват с 



 

идеи и доброволен труд и представят снимки за фотоконкурса, сайта, рекламата и логото на фестивала. 
Възрастните хора в селото съдействат при събирането на местни рецепти.  В резултат на фестивала се 
появяват нови партньорства и се обсъждат идеи за развитие на селски, еко и фестивален туризъм, както 
и културен обмен на базата на местни земеделски практики. 
 
 
"Ако можеш помогни и в дома си ме вземи", гр. Дряново 
През 2007 г. в рамките на проект, реализиран от Народно 
читалище „Развитие” гр. Дряново е положено началото на 
предоставяне на социалната услуга Приемна грижа в 
Дряновската община. Спечеленото от читалището доверие от 
страна на местната общност и институции отваря врати за 
бъдеща успешна работа по предлагане на социалната услуга. 
Така гражданите сами във времето се мотивират и са 
провокирани да помогнат при настаняването и отглеждането на 
деца, чийто родители не могат да се грижат за тях. 
Предоставянето на социалната услуга продължи да се развива и 
след приключването на проекта- нейната пълноценност й 
осигури финансиране от държавата. Вече има обучени 12 кандидати, одобрени 11 семейства и настанени 
7 деца. Приемната грижа е акцент в Общинската стратегия за закрила на детето и Общинската Програма 
за 2009 г. на Дряново. Този успешен опит е добър пример как читалището като една съвременния 
организация може да предложи качествени алтернативни услуги в общността. 
 
Благотворителен карнавал "Дари, за да бъдеш дарен", гр. Никопол 

Карнавалът е атрактивна инициатива, провела се на 2 
октомври – Международен ден на усмивката в гр. Никопол, 
с цел откриване и популяризиране на дарителската 
кампания за набиране на средства. Средствата ще бъдат 
вложени за: подпомагане изграждането на паметен знак за 
никополските будители и обновяване на детския отдел на 
библиотеката. В шествието и празничния карнавал с 
конкурс (за последно в Никопол се е провел карнавал през 
1969 г.) се включват 137 деца и възрастни от Никопол и 

околните села, от тях в карнавални костюми 115. Събитието мобилизира представители на местните 
власти, училища и детски градини, деца, граждани и представители на бизнеса. До месец декември 2009 
г. са събрани парични средства на стойност 1000 лв. и са дарени над 250 тома книги от цяла България. 
Като инициатива карнавалът вече е записан в Празничния календар 2010 на Община Никопол. 
 
"За да не потънат в забрава", с. Асеново 
С инициативата на читалищното ръководство през октомври 2009 г. е 
отправен апел към местната общност, където съжителстват католици и 
православни за организиране и почистване на гробищния парк по повод 2 
ноември – Денят на мъртвите /Задушница/. Характерно е, че са участвали 
доброволно не само местни млади и възрастни представители на 
общността (60 души), но също така и много близки дошли от цялата 
страна. Партньор на инициативата е свещеникът от Енорията на църквата 
„Света Троица", с. Асеново – отец Станислав. Гражданската инициатива 
обаче не свършва до тук, а полага началото на действия за 
кандидатстване по европейските фондове чрез общинските програми. 
При организирането на почистването и провеждането на срещите с 
хората се поражда и друга идея - заедно с децата се организира празник 
за будителите на 1 ви ноември – "100 години –будителство". 



 

 
"Празници на БОВ, 2009 – Традицията е жива", с. Гара Бов  

Инициативата разкрива стремежа на местната общност към 
съхранение на родния бит и фолклор, както и към възраждане на 
традиционния занаят-грънчарство. Важно е да се отбележи, че 
местните власти, бизнес и общност допринасят активно за 
организиране и реализиране на инициативата, включително и с 
парични средства. 
 


