
ДНЕВЕН РЕД 

от заседание на Читалищното настоятелство на 26.09.2017 г. 
 

1. Приемане Отчета за приходите и разходите на НЧ „Съзнание 1891”град  Исперих към  

31.08.2017 г.                                                  Докладва:  Здравка Драмалиева 

 

2. Обсъждане щатното разписание на длъжностите и определяне възнагражденията на 

персонала, в  сила от  03.10.2017г.                       Докладва: Мирослав Паскалев 

 

3. Разглеждане на постъпилите писмени заявления  и определяне ръководителите на 

читалищните форми за обучение на деца през  творчески сезон 2017-2018 г. 

                                                                                              Докладва:  Искра Цанкова 

4. Приемане на Поименно длъжностно щатно разписание на ръководителите на разкритите 

форми  за обучение с основните възнагражденията, в сила от 03.10.2017 г. 

                                                                                 Докладва: Мирослав Паскалев 

5. Определяне размера на таксите за обучение  през новия творчески сезон  

      2017- 2018 г.                                                                       Докладва: Искра Цанкова 

6. Определяне цените за отдаваните под наем на помещения от  сградния фонд на 

читалището с договор, считано от 03.10.2017 г.        Докладва: Искра Цанкова 

7. Разни. 

 

РЕШЕНИЯ 
от заседание на Читалищното настоятелство на 26.09.2017 г. 

 

 

Решения по първа точка от Дневния ред:  

1. Приема Отчета за приходите и разходите към  31.08.2017 г. на НЧ „Съзнание 1891“ 

град Исперих. 

Решения по втора точка от Дневния ред: 

1.Счетоводното обслужване на НЧ „Съзнание 1891” град Исперих продължава  да се 

извършва от Счетоводна къща „Марджорит” гр. Исперих, съгласно сключения договор. 

2.Съкращава 1 /една/ щатната бройка  „Касиер, счетоводство”. 

3.Съкращава 1 /една/  щатната бройка „Певец фолклор, реквизитор“. 

4. Съкращава 1 /една/   щатната бройка „Специалист танцово изкуство”. 

5. Разкрива   0.5 щат  „Касиер”.  

6. Разкрива 0.5 щат „Реквизитор“. 

7.Разкрива 0.5 щат „Певец фолклор“. 

8.Разкрива 0.5 щат „Преподавател, художествено слово в занимания по интереси 

/Кръжок „Художествено слово”/. 



9.Разкрива 0.5 щатна бройка „Корепетитор”  /на Смесен хор „Лудогорско ехо” и Група 

за народни песни „Ахинора”/. 

10. Разкрива 0.5 щат „Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси 

/Балетна формация  „Форте”/. 

11.Запазват се по 1 /една/  щатна бройка за:  „Домакин, сграда”, „Чистач”, „Поддръжка 

на сграда”. 

12. Запазват се   2 /два/  щата „Музикален ръководител”  /Школа по пиано/,   

13. Запазват се 2 /два/ щата  „Музикант”. 

14. Запазват се по 0.5 щатни бройки: Председател; Читалищен секретар; Преподавател, 

изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси; „Диригент” /на Хор 

„Лудогорско ехо“ и Музикален ръководител  на ДВГ „Теменуга“/; Преподавател, 

изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси /Кръжок „Бит и традиция”/, 

„Хореограф” /Школа за Хип-хоп танци/; „Хореограф”/Детска група за народни танци 

„Исперихче”/; Преподавател, театрално изкуство в занимания по интереси; Корепетитор 

/акордеон,  на Детска група за народни танци „Исперихче”/.  

2. Приема щатното разписание на длъжностите и определяне възнагражденията на 

персонала, в  сила от  03.10.2017г.     

 

Решения по трета точка от Дневния ред: 

 

1. През художествено-творческия сезон 2017-2018 г. към НЧ „Съзнание 1891“ град 

Исперих да функционират 11 форми за обучение на деца, както следва: 

• Детска танцова формация „Исперихче”;  

• Школа по пиано – две групи; 

• Школа по изобразително изкуство;  

• Школа за Хип-хоп танци; 

• Кръжок „Бит и традиция”; 

• Клуб „Художествено слово”; 

• Детска  балетна формация „Форте”; 

• Група за народни песни; 

 • Детска формация „Теменуга”; 

• Хор „Лудогорско ехо”; 

      Театрална трупа „Веселяците“. 

 

2. Одобрява постъпилите писмени заявления  и ръководителите на отделните форми в 

Читалището за художествено-творчески сезон 2017-2018 г.  

 

Решения по четвърта точка от Дневния ред: 

1. Приема Поименно длъжностно щатно разписание на ръководителите на 

разкритите форми  за обучение с основните възнагражденията, в сила от 03.10.2017 г. 

 

2. За клас прослужено време да се заплаща на персонала  0.6 процент за трудов стаж и 

професионален опит, каквото е законовото изискване, а не за общ трудов стаж. 



3. Всички ръководители на читалищните форми да се запознаят предварително с 

наличния реквизит  за съответната форма  на читалището. 

4 Определя основните трудови възнаграждения на ръководителите на сформираните 

форми за обучение в читалището, считано от 03.10.2017 г. 

 

Решения по пета точка от Дневния ред: 

1. Определя размера  на месечните такси за участие във формите на  обучение на едно 

дете в читалището  през творчески сезон  м. октомври  2017 – м. май 2018 г. 

включително, както следва: 

 Детска балетна  формация „Форте”      - 25.00 лева  

 Школа по пиано                                      - 25.00 лева 

 Школа по изобразително изкуство       - 10.00 лева 

 Школа за хип-хоп танци                        - 25.00 лева 

1.1. При участие на дете в повече от една форма на обучение, се  заплаща  по-високия 

размер на таксата за  първа форма. В останалите форми се заплаща по половин от 

определената такса;  

1.2. При участие  на две и повече деца от едно семейство, за едното дете се заплаща 

пълна такса, а за второто и следващите – половин такса; 

1.3. От заплащане на такса се освобождават:  деца-сираци  /без един  или двама 

родители/, деца с решение на  ТЕЛК  над 75 %  инвалидност. 

 2.   За участие в останалите 7 (седем) разкрити в читалището форми, такса не се 

заплаща. 

Решения по шеста точка от Дневния ред: 

 

1. Определя размера на наемите  за отдаване на собствена читалищна материална база  на 

ползватели с договор и еднократно ползване на зали, считано от 01 октомври 2017 г., 

както следва:  

 Наем  за салона в новата сграда на читалището, ул. „Васил Левски” № 71, в размер на 

300,00 лева за един ден, а при предизборни събрания  300.00 лв. на час. 

 Наем за ползване на балетна зала в размер на: 

40.00 лева месечно, при ползване на залата един път седмично; 

60.00 лева месечно, при ползване  на залата два пъти седмично; 

80.00 лева месечно, при ползване на залата четири пъти седмично. 

 



 Наем за отдаване на помещения в старата сграда на читалището на ул. „Васил Левски” 

№ 70 на ползватели с договори, както следва: 

 

-Наем за Зала 1,   в размер                    -  80.00 лева на ден; 

-Наем на репетиционна зала втори етаж,     в размер    -  100.00 лева месечно; 

-Наем за стая № 1, втори етаж            -  100.00 лева месечно; 

-Наем за стая  № 2, втори  етаж           -    50.00  лева месечно; 

-Наем за стая № 3, втори етаж              -  100.00 лева месечно; 

-Наем за стая  първи етаж,  южна страна    - 180.00 лева месечно; 

-Наем за стая първи етаж, западна страна     - 40.00 лева месечно. 

 

2. Възлага на Читалищния секретар да подготви договорите за подписване на 

наемодателите, влизащи в сила от 01.10.2017 г.  

 

 

 


