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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Аксел Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих 

 

 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и 

изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2020 г.  

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на 

българския дух и култура и за утвърждаване на националното ни самосъзнание. Те са 

юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно 

наследство. 

Основна цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на 

местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни 

културно-образователни центрове. 

Съгласно чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища председателите на 

читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския 

съвет доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 

средства в изпълнение на приетата годишна програма за развитие на читалищната 

дейност за предходната година. 

В изпълнение на чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища постъпилите 

доклади се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с 

участието на представителите на народните читалища – вносители на докладите.  

Предвид извънредната епидемична обстановка, обявена поради 

разпространението на COVID-19 на територията на Република България и въведените 

мерки за ограничаване на масови мероприятия през месеците февруари–март 2021 г., 

част от читалищата в община Исперих не успяха да проведат своите годишни отчетни 

събрания за 2020 г. в регламентирания срок. 

След облекчаването на санитарните мерки, читалищата, непровели своите 

годишни отчетни събрания, организираха и проведоха събранията си. Същите 

представиха пред кмета на Община Исперих своите доклади. 
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С оглед на гореизложеното и във връзка с постъпилите отчетни материали за 

2020 г. от читалищата в община Исперих, предлагам Общински съвет - Исперих да 

вземе следното 

   

РЕШЕНИЕ: 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклади за осъществени читалищни дейности и за изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност в община Исперих за 2020 г. на следните читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

НЧ „Съзнание – 1927 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Рома – Вазово – 2007 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927 г.“ с.Китанчево;  

НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци;  

НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци;  

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964 г.“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино;  

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци;  

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;  

НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;  

НЧ „Светлина 1929“ с.Яким Груево; 

            НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва. 

  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на 

областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Вносител: 

Аксел Кючюк 

Заместник-кмет на Община Исперих 


