
ДНЕВЕН РЕД 

от заседание на читалищното настоятелство на 26.02.2018г. 

 
1. Насрочване на дата за провеждане на отчетно-изборно събрание на НЧ 

„Съзнание 1891“  град  Исперих. 
2. Приемане  на Отчетен  доклад за дейността на НЧ „Съзнание 1891” гр . Исперих 

за периода  2015-2017 година. 

3.  Изменение и допълнение  Устава на Читалището. 

4. Приемане проект  за Бюджет 2018 г.  на НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих.   

5. Приемане на нови членове и освобождаване от членство. 

6. Разни  - организационни  въпроси. 

 

РЕШЕНИЯ 

от заседание на Читалищното настоятелство на 26.02.2018 г. 

 

Решение по първа точка от Дневния ред: 

1. Отчетно-изборното  събрание на НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих  за периода  2015-

2017 г.  да се проведе  на 29 март 2018 г., от  17:30 часа, в салона на Читалището.   

 

Решение по втора точка от Дневния ред: 

1. Отчетният  доклад  за дейността на НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих  за периода  2015-

2017 г. се приема. 

  

Решения по трета точка от Дневния ред: 

1. За осъществяване на по-добра оперативност в дейността на Читалищното 

настоятелство,  да се предложи  на отчетно-изборното събрание на Читалището,        

чл. 30./3/,   се редактира и става: Настоятелството е в състав от 7 (седем) члена, които 

са членове на сдружението, задължително един от тях по право е избраният от Общото 

събрание Председател, който  е и Председател на Настоятелството. 

2. Чл. 18 се допълва  и  сред редактиране става: 

 ал.1 „В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Всеки член на 

Общото събрание има право на един глас. 

ал.2 Индивидуалните членове на сдружението  участват в Общото събрание лично или 

с упълномощен представител от членовете на Общото събрание. 

ал.3 Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание 

въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

ал.4 Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 

вземането на решения. 

3. В срок  до 20.03.2018г. читалищния  секретар да състави актуален списък, който да 

бъде предоставен на мандатната комисия.  

 

 

 

 



Решения по четвърта точка от Дневния ред: 

1. Приема  предложения проект за Бюджет 2018 г. на НЧ „Съзнание 1891” гр.  Исперих, 

който да се внесе за приемане и на отчетно-изборното събрание.  

2. Приема промяна на основното трудово възнаграждение на персонала, считано от        

01 март 2018 г. 

 

Решения по пета точка от Дневния ред: 

1. Одобрява постъпилите 5 заявления за членство. 

2. Одобрява отпадането на членство на 40 членове, от които 7 починали и 33 отпаднали, 

поради системно невнасяне на членски внос.  

 
 

 


