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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни 

дейности и изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на 

община Елена през 2014 г.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Редът за планиране и отчитане на читалищните дейности е регламентиран в чл. 26а от 

Закона за народните читалища (ЗНЧ). Съгласно ал.1 от същия, председателите на 

народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 

ноември представят в общинската администрация предложения за своята дейност през 

следващата година. Ал.2 от същия член регламентира, че въз основа на тези предложения, 

Общинският съвет ежегодно приема Програма за развитие на читалищната дейност. 

Такава програма за 2015 г. е приета с Решение № 25 / 19.03.2015 г. на Общински съвет 

Елена. 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ, председателите на читалища представят ежегодно до 31 

март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Тези 

доклади следва да бъдат обсъдени от общинския съвет на първото открито заседание след 

31 март с участието на представители на народните читалища - вносители на докладите. 

С писмо на община Елена изх. № ХД.01.05-88 / 16.04.2015 г., копия от представените от 

народните читалища доклади (17 на брой) са изпратени в Общински съвет Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет Елена: 
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1. Приема за информация докладите за осъществените читалищни дейности и 

изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община 

Елена през 2014 г. 

2. Задължава председателите на народните читалища на територията на община 

Елена ежегодно до 31 март да представят пред Общински съвет Елена доклад за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства 

през предходната година. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвил: 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

16.04.2015 г., 16:30 ч. 

 


