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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                                

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
                                                                           

ОТ  КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 

 
 

Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в 
изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните 
читалища и изразходваните средства от бюджета през 2013 г. 
 
          Уважаеми общински съветници, 
 

Председателите на народните читалища на територията на Община Брусарци 
представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за 
осъществените читалищни дейности по Програмата за предходната година и изразходваните 
от бюджета средства по ал.2 от ЗНЧ. В определения срок всички читалища внесоха отчетните 
си материали, които са приложени към докладната записка. Съгласно чл. 26а, ал.5 докладите 
на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото 
открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища - 
вносители на докладите. 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за 
решение: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а ал.4 от Закона за 
народните читалища Общински съвет  

Р Е Ш И: 
 

Приема Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната 
програма за развитие на читалищната дейност в община Брусарци на следните читалища на 
територията на общината: 

1. НЧ „Просвета – 1891 г.” – гр. Брусарци /Приложение № 1/; 
2. НЧ „Кирил и Методий – 1927 г.” – с. Киселево /Приложение № 2/; 
3. НЧ „Христо Ботев – 1929 г.” – с. Дондуково /Приложение № 3/; 
4. НЧ „Искра – 1903” – с. Крива бара /Приложение № 4/ ; 
5. НЧ „Просвета – 1935 г.” – с. Буковец /Приложение № 5/ ; 
6. НЧ „Светлина – 1927 г.” – с. Смирненски /Приложение № 6/; 
7. НЧ „Събуждане – 1899 г.” – с. Василовци  /Приложение № 7/. 

 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
АДВОКАТ 


