
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.5. Относно: Приемане на отчети за осъществените дейности през 2013 г. и за 
изразходваните средства -  държавна субсидия през 2013 г. от читалищата на 
територията на община Севлиево

Уважаеми общински съветници,

В чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища е регламентиран начинът 
на отчитане на читалищата пред местната власт, както по отношение на разходването 
на предоставените им средства от държавния бюджет, така и за изпълнението на 
предвидените от закона задачи.

На свое заседание на 29.01.2013 г. Общинския съвет -  Севлиево прие Годишна 
програма за развитие на читалищата в община Севлиево за 2013 г.

В изпълнение на чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища председателите 
на 28 читалища представиха пред Кмета на общината доклади за осъществените 
читалищни дейности в изпълнение на приетата Програма и за изразходваните от 
бюджета средства през 2013 г. Комплект от отчетите, които са приложения на 
настоящето предложение, е предоставен в стаята на Общинския съвет -  Севлиево за 
информация на общинските съветници. Представените отчети, съгласно чл.14 от 
Закона за народните читалища, са приети от проведените до 31 март 2013 г. общи 
събрания във всички читалища, както е видно от приложените протоколи.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет -  Севлиево да вземе 
следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 26а от Закона за народните читалища, Общинския 
съвет -  Севлиево приема отчетите за осъществените дейности през 2013 г. и отчетите за 
изразходената държавна субсидия през 2013 г. на следните читалища на територията на 
община Севлиево:

НЧ „Развитие - 1870” -  град Севлиево 
НЧ „Образование - 1900” - село Агатово 
НЧ „Помощ -1881” - село Батошево 
НЧ „Свободна мисъл - 1907” - село Бериево 
НЧ „Дядо Фильо - 2009” -  село Боазът 
НЧ „Отец Паисий - 1922” -  село Богатово 
НЧ „Пробуда -1919” -  село Буря 
НЧ „Просвета - 1928” -  село Градище



НЧ „П.Хилендарски - 1908” -  село Градница 
НЧ „Васил Левски - 1900” -  село Горна Росица 
НЧ „Алеко Константанов - 1898” -  село Дамяново 
НЧ „Пеньо Пенев - 1895”- село Добромирка 
НЧ „Сполука - 1920” -  село Душево 
НЧ „Развитие - 1937” -  село Кормянско 
НЧ „Напредък - 1887” -  село Крамолин 
НЧ „Цвятко Иванов -1919” -  село Крушево 
НЧ „Светлина - 1928” -  село Кръвеник 
НЧ „Зора - 1908” - село Ловнидол 
НЧ „Просвета - 1918” -  село Младен 
НЧ „Искра - 1909” -  село Малък Вършец 
НЧ „Развитие - 1924” -  село Млечево 
НЧ „Възраждане - 1927” -  село Петко Славейков 
НЧ „Пробуда - 1907” -  село Ряховците 
НЧ „Климент Охридски - 1899” -  село Сенник 
НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1929” - село Стоките 
НЧ „Младежки труд - 1956” -  село Столът 
НЧ „Светлина - 1910” -  село Хирево 
НЧ „Напредък -1921” -  село Шумата
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