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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО:   Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян  

през 2019 година 

 

       

      

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В изпълнение на Закона за народните читалища, съгласно чл. 26а ал.1, председателите 

на народните читалища представиха предложения за своята дейност през 2019 година. Кметът 

на Общината, съгласно ал. (2) на същия член, внася направените предложения в Общинския 

съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян. 

 Годишната програма разкрива ресурсите за читалищна дейност в община Смолян, 

обобщава основните акценти в тяхната работа, извежда приоритетните задачи и конкретните 

дейности по календарен план за 2019 година, подпомага годишното планиране и финансиране 

на читалищата, защото според закона тя се изпълнява от тях въз основа на финансово 

обезпечени договори, сключени с Кмета на Общината. 

 Годишната програма ще има и пряко отношение към последващи контролиращи 

действия от страна на Общинския съвет по отношение на осъществените дейности от 

читалищата и изразходваните от тях средства през предходната година, съгласно чл. 26а ал.4 и 

ал.5 от Закона за народните читалища. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26а ал.2 от Закона за народните 

читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Смолян да 

приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян, през 

2019 година. 

2. Приема разпределение на субсидиите за читалищна дейност в община Смолян за 2019 г. 

3. Финансирането на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 

Смолян, през 2019 година да бъде в рамките на размера на разпределената държавна 

субсидия от бюджета за 2019 година. 
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4. Упълномощава Кмета на Общината да подпише договор с всяко читалище в община 

Смолян за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност 

през 2019 година. 

 

 

Вносител: / П / 

         

                                                                     НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 
 

 


