
Извлечение  

 Протокол №2  

от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 23.04.2019г. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

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

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

фестивали през 2019 г.    

2. Освобождаване  членове на Читалището и разглеждане на постъпили 

заявления за приемане на нови членове.                                                                   

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: 

  

 Детска танцова формация „Исперихче” - Международен фолклорен фестивал 

„Радост на брега” -  Ахелой; 

 ДВФ „Теменуга” за участие на Георги Димитров  в ХХ Международен детски 

етнофестивал „Децата на Балканите – духовност в Европа” - с. Минерални бани 

– Хасково, и в Национален песенен празник ”Песните на България” – град 

Хисаря;  

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

България” – град Хисаря; 

 Група за руски и популярни песни - фестивал организиран от Исторически 

музей - град Габрово; 

 Група за обработен фолклор „Ахинора” - Фолклорен фестивал  „Фолклорни 

пътеки” - град Габрово; 

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

„Слънце, радост, красота – 2019” - град Несебър; 



 Любителски театър „Борис Илиев “ към  НЧ „Съзнание1891”-  град Исперих  -  

Национален фестивал на любителските театри в  град Нова Загора; 

 Кръжок „Художествено слово” - за приключване на творческия сезон или  при 

участие във фестивал в град  Русе; 

 Школа за Хип-хоп свободни танци „My flavor”-  за закриване на творческия 

сезон; 

2. Не одобрява участието на ДТК „Исперихче” в  Международен фестивал в   град 

Сабинов, Словакия   10-14 юли 2019г., поради големия риск за участие на деца в 

изяви извън България. В случай на участие в България се поемат пътните 

разходи и таксата за участие. 

 

 По втора точка от Дневния ред: 

 

1. Одобрява отпадането от членство на 18 членове,  от които 16 поради 

системно невнасяне на членски внос,  а  двама  -  починали. 

2.   Приема за  нов член на Читалището – Ж. К. Г., съгласно   постъпило от 

нея писмено  заявление с вх. №31 от 23.04.2019г. 

3. Новоприетият читалищен член да бъде вписан в регистъра „Членове на 

читалището” и да заплати определения членски внос от датата на приемането.                     

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 – Виолета 

Чикова,  за дългогодишния й принос в развитие на културата в общината.  

 

 

По четвърта точка от Дневния ред: 

 

1. Одобрява  разходите по доставката на  2 клапи  към нафтовите 

калорифери за отопление, съгласно предоставена предварителна оферта. 

2. Одобрява  разхода за извършване на видеонаблюдение в старата сграда на 

НЧ „Съзнание 1891” - град Исперих, във връзка с изискванията на МВР за 

овладяване на кризисни ситуации, предизвикани от терористична заплаха 

или извършване на терористичен акт  на територията на читалището. 

Услугата да се извърши, съгласно предоставена предварителна оферта. 

3. Определя наемна цена, за отдаване салона в новата сграда за отделните  

периоди през годината, както следва: 

 а) летен период (м.април- м. октомври)  - 150.00лв,  за мероприятие; 

б) зимен период (м. ноември – м. март)  - 300.00лв, за мероприятие. 



4. Одобрява отчитане  изпълнението на мероприятията,  залегнали  в 

Културния календар за 2019г., да се осъществи в началото на  м. октомври  

т.г. 

 


