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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Аксел Кючюк – Зам.- кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приеманe на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Исперих за 2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

            Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхранение на 

българския дух и култура. Те са юридически лица с нестопанска цел, пазители на 

нематериалното ни културно наследство.       

           Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното 

население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-

образователни  центрове. 

           Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, общините формират 

и реализират своята политика за закрила и развитие на културата, съчетавайки принципите на 

националната културна политика с местните условия и традиции, а в изпълнение на чл.26а, 

ал.2 от Закона за народните читалища, общинските съвети приемат Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност в съответната община.  

            В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в община Исперих за 2021 г., разработен на базата на предвидени 

дейности от местните читалища. 

            Проектопрограмата е съобразена със стратегическите документи за развитие на 

община Исперих и цели обединяването на ресурсите и усилията на всички заинтересовани 

страни за утвърждаване на народните читалища като стабилен фактор за развитието на 

местната култура и гражданско общество.  

       

           

 



Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2, т.9 от 

Закона за закрила и развитие на културата  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

            1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 

2021 г.  

            2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

            Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

 

 

 

 

Вносител: 

АКСЕЛ КЮЧЮК 

Зам.-кмет на Община Исперих  

 


