
Извлечение  

 Протокол №1  

от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 12.03.2021 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

„Съзнание -1891“  град  Исперих. 

2. Проект на Дневен ред на Общо отчетно-изборно събрание.  

3. Приемане на  Отчетен доклад за дейността на СНЦ  НЧ „Съзнание -1891”        

гр . Исперих за  периода 2018-2020г. 

4. Приемане  Отчетен доклад на Проверителната комисия за периода 2018-2020г.   

5. Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. 

6. Одобряване на проект за Бюджет 2021г. на СНЦ НЧ „Съзнание -1891”  гр. Исперих. 

7. Приемане на нови членове. 

8. Организационни въпроси.  

 

По точка първа: 

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

2018-2020 г.  да се проведе  на 29 март 2021 г., от  17:00 часа, в салона на 

Читалището.  

  

По точка втора:  

 

1. Приема Дневният ред за провеждане на  Общото  отчетно-изборно събрание  

 

 

 

 

По точка трета:  

 

1. Приема Отчетния доклад за дейността на НЧ „Съзнание - 1891“  град Исперих за 

периода 01.01.2018 г. - 31.12.2020 г., който да бъде изнесен на Годишното отчетно 

събрание на  29.03.2021 г.  

 

По точка четвърта: 

 

1. Приема Отчетния доклад на Проверителната комисия към НЧ „Съзнание -1891” град 

Исперих,   за периода 01.01.2018 - 31.12.2020 г., който да се изнесе на отчетното-

изборното събрание.  

 

По точка пета: 

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2020 г. на НЧ „Съзнание - 1891” град  Исперих, 

който да се внесе за приемане на годишното отчетно-изборно събрание. 

 



По точка шеста: 

 

1. Приема  предложения проектобюджет на НЧ „Съзнание - 1891” гр.  Исперих за 2021 

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

 

По точка седма:  

1. Приема  за нови членове на  НЧ „Съзнание - 1891” град  Исперих: Ц. М.;      Т. Е.; 

Г. С.; И. П.; И. П; В. Р.; Н. В. 

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

заплатят определения  годишен членски внос. 

3. Одобрява освобождаването от членство на 8 членове, от които 4 починали и 4 

отпаднали, поради системно неплащане на членски внос. 

 

 

 

 


