
Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев-1879 г.“ гр. Козлодуй 

Община Козлодуй, област Враца 

История                                                                   
Стари читалищни дейци и Врачанският архив твърдят,че 

читалище "Христо Ботев–1879" е основано през 1879 г. с 

указ на княз Батенберг. Документът е пазен като реликва 

от читалищните дейци, но след 1944 г. е бил изгорен. В 

Централния държавен архив 284, арх. единица 5 180, 

лист 6 се намира първият запазен документ - от 19 юли 

1926 г., в който читалището се споменава с името 

„Христо Ботьов”. През 1911 г. жители на Козлодуй създават инициативен комитет за постройка на 

читалището и театралния салон. Чрез дарения и различни инициативи за четири години са събрани 55 

хиляди лева. Сред водещите дарители с по 1 000 лева (по тогавашния курс) са Стан Ангелов и Брато 

Чорбаджиев.                                                                                                                                                                             

На 23.12.1923 г. на съвместно заседание на Общинската тричленка, Комитета за построяване на 

читалището и театралния салон и Училищното настоятелство се изтъкват следните основания за 

изграждане на културно-просветен дом: „Село Козлодуй е второто по големина в България с 

първостепенна историческа важност, произтичаща от десанта на Ботевата чета.” Министерство на 

финансите отпуска 30 000 лв. за строежа и на 28 ноември 1929 г. се извършва тържественото полагане на 

основния камък на читалищния дом. Жителите на Козлодуй продължават да събират средства за 

изграждане на читалището, като началният капитал за строежа през 1931 г. е 687 760 лв., основно от: 

Министерство на благоустрояването – 70 000 лв., Така още от самото си създаване читалище „Христо 

Ботев” в гр. Козлодуй става символ на желанието на местните хора да имат сграда, в която се пази и тачи 

паметта на героите от Освободителното движение и се съхранява завета за свободна и просперираща 

България, което намира израз в наименованието му – Народно читалище храм-паметник.                          

Днес НЧХП "Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй има значима роля в културния живот на община 

Козлодуй като основен организатор, съорганизатор и домакин на общински, национални и традиционни 

чествания, празници и фестивали. Активно функционират 11 работещи състави (някои от които с повече 

от една групи) с общо над 270 участници на възраст от 5 до 75 години. Тяхната дейност присъства 

активно както на местната сцена, така и на национално ниво в престижни фестивали и форуми. 

 

Читалищни формации:                                                                            

 Танцов състав „Златия”  

 Танцов клуб „Хоро”                                                                        

 Детски танцов състав „Скок-подскок”  

 Детска група за народни обичаи и наричания                  

 Духова музика 

 Дамска вокална формация „VIVA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Група за стари и нови градски песни „Романтика”                                      

 Диско балет ”Хаос” 

 Фолклорна група „Китка здравец” 

 Театрален състав “Интрига” 

 Рисуване 

 Детско-юношески театър „Звезден миг“ 

 
За контакти и допълнителна информация:                                                                                                                     

гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца пл. "Христо Ботев", п.к. 3320 тел. 0878493002,                        

e-mail: botev1879@abv.bg 


