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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 

 

Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Неделино за 2023 година 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка с чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища, председателите на 

народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 

ноември представят на кмета на общината предложения за своята дейност през 

следващата година.  Предложенията включват културни събития и изяви, организирани 

от самите читалища, както и дейността им през годината по отношение на развитие на 

любителското художествено творчество, библиотечно – информационната 

дейност,поддържане на материално – техническата база, както и работа по проекти. 

В тази връзка в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от цитирания закон, предлагам на 

Вашето внимание Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Неделино, която е съставена на база постъпили предложения, с планираните дейности 

за 2023 г. от председателите на общинските читалища. 

Основните параметри за финансиране на читалищата през настоящата година се 

изразяват в следното: 

- Общата численост в четирите читалища е 16 щатни бройки, като няма 

промяна в сравнение с предходната година; 

- Съгласно Решение № 280 от 5 май 2022 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. 

е  предвиден  държавен стандарт  за  субсидирана численост в  читалищата в  размер  на  

12 670 лв. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди 

и приеме следното: 
 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища, Общински съвет – Неделино приема Годишна програма 

за развитие на читалищната дейност в община Неделино за 2023 г., с включени: 

Културен календар за 2023 г. на НЧ „Светлина – 1938“ гр. Неделино, Културен 

календар за 2023 г. на НЧ „Наука – 2019“ – с. Гърнати и Културен календар за 2023 г. 

на НЧ „Напредък 1962“ – с. Средец. 
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 Приложения:  

 

 

1. Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Неделино за 2023 г.  - Приложение №1; 

2. Културен календар за 2023 г. на НЧ „Светлина – 1938“ гр. Неделино – 

Приложение №2; 

3. Културен календар за 2023 г. на НЧ „Наука – 2019“ – с. Гърнати – 

 Приложение  №3;  

   4. Културен календар за 2023 г. на НЧ „Напредък 1962“ – с. Средец – 

Приложение  №4. 

 

 
С уважение,   

БОЯН КЕХАЙОВ          

Кмет на община Неделино  

 

 

 

 


