
Извлечение  

 Протокол № 2  

от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 19.04.2018г. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Разглеждане на постъпили  заявления от ръководителите на школи, кръжоци 

и формации към Читалището в град Исперих, за участия в конкурси и 

фестивали през 2018 г.                                                 

2. Разглеждане на постъпили заявления за приемане нови членове на 

читалището.                                                                   

3. Определяне на представител от НЧ „Съзнание 1891” -  гр. Исперих, за 

удостояване с персонална награда „Почетен знак на град Исперих”, за 

дългогодишен принос в развитие на образованието и културата в община 

Исперих.                                                    

4. Организационни въпроси. 

 

РЕШЕНИЯ 
 

По първа точка от Дневния ред:  

 

1. Одобрява за финансиране от бюджета на читалището, участията в конкурси и 

фестивали на следните  школи и формации към НЧ „Съзнание1891”  гр. 

Исперих:  

 

 Любителски театър „Борис Илиев”  -  Национален фестивал на любителските 

театри в  гр. Нова Загора; 

 Балетна формация „Форте” -  Международен детски конкурс за  забавна музика 

„Слънце, радост, красота – 2018” - гр. Несебър; 

  Две деца от ДМШ с преподавател  Зорка Косева  -  Международен детски 

конкурс за  забавна музика „Слънце, радост, красота – 2018” град Несебър; 

  Б.  Ц. в Балкански етнофестивал - Минерални бани –Хасково; 

 Смесен хор „Лудогорско ехо”-  Национален песенен празник  „Песните на 

България” - в град Калофер; 

 Група „Ахинора”  -   ХХII-ия  Старопланински събор „Балкан Фолк  2018” - град 

Велико Търново; 

  Танцова формация „Исперихче”  -   Международен фолклорен фестивал „Радост 

на брега” - в Ахелой. 



2. Не одобрява участие на ДВФ „Теменуга” в  Международен фестивал на 

изкуствата „STELLE DI GARDA“- GARDESANO  2018 / 28-30 Juny 2018 г.,  гр. 

Сирмионе, Италия, поради големия риск за участие на деца в изяви извън 

България. В случай на участие в България се поемат пътните разходи. 

По втора точка от Дневния ред: 

1. Приема трима  нови членове на НЧ „Съзнание 1891” - град  Исперих:  Е. И., Д. 

Г., И. П. 

2. Новите членове да бъдат вписани в регистъра „Членове на читалището” и да 

заплатят определения членски внос.                     

По трета точка от Дневния ред: 

 

1. Определя за удостояване с отличието на община Исперих „Почетен знак на 

град Исперих”, от името на НЧ „Съзнание 1891”- град Исперих - Д. П.,  за 

дългогодишния й принос в развитие на културата в общината.  

 

 

По четвърта точка от Дневния ред: 

 

1. Определя  цена на билета от  3.00 лв  /три лева/,  за самостоятелните  концерти 

на  Балетна формация „ФОРТЕ”,  музикалната школа и постановките на 

Любителски театър „Борис Илиев”. 

2. Фестивалът „Полети с мен” в град Исперих да се проведе на 12 май 2018 г. 
 


