
Извлечение 
Протокол № 2 

 

от проведено неприсъствено /дистанционно/ заседание с членовете на УС на НЧ „Съзнание - 

1891”,  град Исперих  на 22.03. 2021г. в съответствие с действащите противоепидемични 

мерки  

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА ОБСЪЖДАНЕ:  

 

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

„Съзнание - 1891“, град  Исперих и приемане  дневния ред за събранието. 

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

гр . Исперих за  периода 01.01.2018 г. - 31.12.2020 г. 

3. Приемане на Отчетен доклад на Проверителната комисия за периода 01.01.2018 г. - 

31.12.2020 г.  

4. Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. 

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

Исперих. 

6. Организационни въпроси. 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

По първа точка от Дневния ред: 

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

01.01.2018 г. - 31.12.2020 г. да се проведе на 7 април 2021 г./сряда/ от 17:00 часа в салона на 

Читалището в съответствие с действащите противоепидемични мерки. 

2. Приема  Дневния ред за  провеждане на Общо отчетно-изборно  събрание. 

 

По втора точка от Дневния ред: 

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

периода 01.01.2018 г. - 31.12.2020 г. 

По трета точка от Дневния ред: 

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

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

изборното събрание. 

По четвърта точка от Дневния ред: 

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

който да се приеме на отчетно-изборното събрание. 

 

По пета точка от Дневния ред: 

1. Приема  предложения  проект  за Бюджет 2021 г. на НЧ „Съзнание - 1891”                град  

Исперих, който да се внесе за приемане на отчетно – изборното събрание. 

 

По шеста точка от Дневния ред: 

1. Приема Читалищното настоятелство да остане в същия състав за мандат 2021/2023г. 



 


