
Извлечение 
Протокол № 5 

от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 30.09.2020 г. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Приемане Отчет за приходите и разходите на НЧ „Съзнание - 1891” град 

Исперих към 31.08.2020 г. 

2. Приемане на Поименно длъжностно щатно разписание, в сила от 

01.10.2020г. Определяне основното месечно възнаграждение на персонала.  

3. Определяне  на формите към НЧ „Съзнание - 1891” град Исперих за 

художествено-творчески сезон 2020-2021 г.  

4. Определяне размера на месечните такси за обучение във формите към 

читалището през новия творчески сезон 2020 - 2021 г. 

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

на читалището с договор, считано от 01.10.2020 г. 

6. Разни. 

 

 

РЕШЕНИЯ 

По първа точка от Дневния ред:  

1. Приема Отчета за приходите и разходите към  31.08.2020 г. на НЧ 

„Съзнание - 1891“ град Исперих. 

По втора точка от Дневния ред: 

1. Одобрява разкриването на 13 форми за обучение на деца и възрастни,  през 

художествено-творчески сезон 2020-2021 г.,  към НЧ „Съзнание - 1891“ град Исперих, 

както следва: 

• Детска танцова формация „Исперихче”;  

• Школа по пиано, китара, солфеж и пеене; 

• Клуб „Авиомоделизъм”;  

• Школа за зумба, аеробика и хип-хоп танци; 

• Клуб „Художествено слово”; 

• Детска  балетна формация „Форте”; 

• Група за народни песни „Ахинора”; 

• Група за народни танци/възрастни/; 

• Детска вокална формация „Теменуга”; 

• Хор за туристически песни „Лудогорско ехо”; 

• Любителски театър „Борис Илиев”; 

• Група за руски и популярни песни; 

• Школа по карате  и джудо 

По трета точка от Дневния ред: 

1. Приема  Длъжностно щатно разписание на НЧ „Съзнание - 1891“ град Исперих, 

считано от 01 октомври 2020 г.  



2. Приема основните месечни възнаграждения на персонала и ръководителите на 

разкритите дейности, школи и формации към НЧ  „Съзнание - 1891“ град Исперих, 

считано от 01.10.2020 г., съгласно Приложение № 3, като неразделна част от този 

протокол. 

По четвърта точка от Дневния ред: 

 

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

обучаем, разкрити  към НЧ „Съзнание - 1891“ град Исперих през художествено-

творчески сезон  за периода от 01 октомври  2020  до  31 май 2021 г. включително, както 

следва: 

• Балетна  формация „Форте”                     -  25.00 лева  

• Детска музикална школа  с класове по пиано, китара, солфеж  и пеене - 25.00 лева 

• Школа по карате и джудо                         - 15.00 лева 

•       Детска формация за танцова аеробика – зумба, аеробика, хип-хоп танци – 25.00лв. 

•       Клуб по авиомоделизъм – 15.00 лв. 

 

2. При участие на обучаем в повече от една форма, се  заплаща  в пълен размер по-

високата определена месечна такса. В останалите форми се заплаща половин размер от 

определените такси.  

3. При участие  във формите на две и повече деца от едно семейство, за едното дете се 

заплаща пълна такса, а за второто и следващи – половин такса. 

4.От заплащане на месечна такса се освобождават:  деца-сираци  (с един  или без 

родители), деца с решение на  ТЕЛК  над 50 %. 

5. Месечна такса не се заплаща за участие в останалите 8 (осем) разкрити към                   НЧ 

„Съзнание - 1891“  град Исперих формации.  

 

По пета точка от Дневния ред: 

1. Наемните  цени, за отдаване на помещения от материалната база на 

Читалището с договор, считано от 01.10.2020 г., да останат непроменени. 

2. Договорите за наем между НЧ „Съзнание - 1891” гр. Исперих и наемателите 

да не  дублират дейности на читалището. 
 


