
Извлечение 

 Протокол № 4  

от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 07.11.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

  

1. Приемане Насоките и приоритетите за работа на НЧ „Съзнание 1891” - град         

. Исперих през  2020 година. 

2. Приемане на Програма за културно–масовата дейност на НЧ „Съзнание 1891” за 

2020 година и необходимите финансови средства за нейното обезпечаване. 

3. Приемане на предложения за седмичен норматив на ръководителите на школи, 

формации и служителите на НЧ „Съзнание 1891“ -  град  Исперих. 

4. Приемане на нови членове  

5. Организационни въпроси   

РЕШЕНИЯ 
 

По първа точка от Дневния ред:  

 

1. Приема Насоките и приоритетите за работа на НЧ „Съзнание 1891”  - гр. 

Исперих през  2020 година. 

 

По втора точка от Дневния ред: 

 

1. Приема Програмата за културно-масовата дейност на НЧ „Съзнание 1891”- 

Исперих  през 2020 година и необходимите финансови средства за нейното 

обезпечаване. 

2. Възлага на читалищния секретар да  подготви необходимите придружителни  

писма и да внесе Програмата  в срок до 10.11.2019 г. 

 

По трета точка от Дневния ред: 

1. Определя седмичен норматив за ръководителите на читалищните формации за 1 

щатна бройка – 22 учебни часа, за 0,5 щатна бройка – 11 учебни часа; 

При по-малка заетост месечното трудово възнаграждение се намалява пропорционално 

на отработеното време. 

2. Определя норматив за 1 /една група/, считано от 01.10.2019 година, както следва: 

 

        Школа по пиано и китара                                     10 ученици; 

       Балетна формация  „ФОРТЕ”                           8-12 ученици; 

      Любителски театър „Борис Илиев”                 8-15 участници; 

       Кръжок „Художествено слово”                       8-15 ученици; 

      Арт школа „Приложно изкуство”                   8-15 ученици; 

      Школа по карате /джудо                                   8-12 ученици; 

      Школа за Хип-хоп свободни танци                 8-15 ученици; 

      ДТФ „Исперихче”                                              8-15 ученици. 

 

 

 



 

По четвърта точка от Дневния ред: 

 

1. Приема за  нов член на Читалището – Ж. И. съгласно   постъпило писмено  

заявление. 

2. Новоприетият читалищен член да бъде вписан в регистъра „Членове на читалището” 

и да заплати определения годишен членски внос.                     
 


