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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 445 

 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.04.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности     
в Община Смолян през 2016 г. 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.26а. (4) и 
(5) от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА 

 
Р Е Ш И: 

 
1.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Христо Ботев-1871” – Смолян. 
2.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Орфееви гори-1870” – Смолян, кв. Райково. 
3.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Кирил Маджаров-1866”– Смолян, кв. Устово. 
4.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Балкански просветител-1871” – Смолян, кв. Райково. 
5.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Светлина-1925” – с. Момчиловци. 
6.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Асен Златаров-1927” – с. Смилян. 
7.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „България-1937” – с. Могилица. 
8.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище “Светлина-1937” – с. Търън. 
9.Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище “Съгласие-1883” – с. Славейно. 
10. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Екзарх Стефан-1872” – с. Широка лъка.  
11. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 

Народно читалище „Искра-1957” – с. Виево.  
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12. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Пробуда-1903” – с. Стойките. 

13. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Извор-1920” – с. Арда.  

14. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Зора-1956” – с. Кутела. 

15. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище “Христо Попконстантинов-1923”– с. Петково. 

16. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище “Г.С. Раковски-1947” – с. Мугла. 

17. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище ”Развитие-1919” – с. Левочево. 

18. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Съзнание-1929” – с. Гела.  

19. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Иван Вазов-1948” – с. Сивино.  

20. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Отец Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово. 

21. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Светлина-1982” – с. Белев дол. 

22. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Братан Шукеров-1959” – с. Кошница. 

23. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище “Момчил юнак-1997” – с. Подвис.  

24. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Христо Ботев-1892” – с. Чокманово. 

25. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Светлина-1958” – с. Тикале.  

26. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Просвета-1930” – с. Соколовци.  

27. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2016 г. на 
Народно читалище „Братан Шукеров-1960” – с. Катраница. 
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ГЛ. ЕКСПЕРТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                  /Димитър Кръстанов/          
Вярно с оригинала,      


