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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 
 

от Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа 

 

 

 

      Относно:  Приемане Доклади от читалищата в община Стралджа за 

осъществените дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност през 2020г. и изразходваните от  бюджета средства през 

2020г.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно приетата с Решение №52 от Протокол №5/06.02.2020г. от Общински 

съвет–гр. Стралджа Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 

2020г., народните читалища на територията на община Стралджа са основните 

културно-образователни центрове с ясно изразени действия за утвърждаването им в 

информационни и обществени средища, повишаващи качеството на живот на всички 

жители в общината. Прилагайки различни форми на читалищна дейност те допринасят 

изключително много за подпомагане на местното развитие и съхраняване на 

самобитността ни.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е един от основните 

документи, обобщаващи стратегическите цели, насоки и задачи, стоящи пред 

читалищата в нашата община. 

 

 Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви: 

 

Съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ), на основание чл. 26а, ал.4  

Председателите на Народните читалища представят ежегодно до 31 март пред Кмета на 

общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за 

предходната година и за изразходваните от бюджета средства през същата година. 

 Предвид епидемиологичната обстановка, в която се намира страната ни поради 

разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на Република България 

и заповедите на Министъра на здравеопазването, както и на Кмета на община 

Стралджа, свързани със забрана за провеждане на масови мероприятия по–голяма част 
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от читалищата на територията на община Стралджа не успяха да проведат своите 

годишни отчетни събрания до края на месец март.  

След отпадането на част от ограничителните мерки читалища, непровели своите 

годишни отчетни събрания през месец март, проведоха същите по- късно при спазване 

на всички противоепидемични мерки и представиха пред Кмета на общината и 

Общински съвет-гр. Стралджа своите доклади.  

  В общината и Общински съвет-гр. Стралджа са представени доклади от 20 

(двадесет) законно регистрирани на територията на община Стралджа народни 

читалища. Същите са мотивирани и приети на общи събрания на читалищата от 

читалищните членове по съответните населени места.  

          Считам, че представените доклади трябва да се  обсъдят и приемат от Общински 

съвет-гр.Стралджа.  

Предвид гореизложеното  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 26а, 

ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) предлагам на Общински съвет –

гр.Стралджа да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1.Общински съвет-гр.Стралджа обсъди и прие докладите  за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност през 2020г. и изразходваните от бюджета средства през 2020г. от следните НЧ: 

 

1. с. Александрово –    НЧ „Съгласие – 1924” 

                        

                      2.   с. Атолово –              НЧ „Съгласие – 2009” 

                     

                      3.   с. Богорово –             НЧ „Иван Вазов – 1942” 

 

                       4.   с. Воденичане –      НЧ „Просвета – 1928” 

 

                       5.   с. Войника –            НЧ „Възраждане – 1928” 

 

                       6.   с. Джинот –             НЧ „Изгрев – 1958” 

 

                       7.   с. Зимница –            НЧ „Възраждане – 1926” 

 

                       8.   с. Иречеково –         НЧ „Просвета – 1927” 

 

               9.   с. Каменец –            НЧ „Проф. Асен Златаров – 1927” 

 

                       10.   с. Лозенец –           НЧ „Светлина – 1928” 

 

                       11.   с. Маленово –        НЧ „Пробуда – 1997” 

 

                       12.   с. Недялско –         НЧ „Съзнание – 1899” 

 

                       13.   с. Палаузово –       НЧ „Пеньо Енчев – 1929” 

 

                       14.   с. Поляна –            НЧ „Христо Ботев – 1922” 

 

         15.   с. Правдино –        НЧ „Ал Константинов – 1928” 
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                       16.   с. Първенец –         НЧ „Просвета – 1908” 

 

                       17.   с. Саранско –          НЧ „Изгрев – 1929” 

 

                       18.   гр. Стралджа –        НЧ „Просвета – 1892” 

 

                       19.   с. Тамарино –          НЧ „Светлина – 1932” 

 

                       20.   с. Чарда –                 НЧ „Пробуда – 1934” 

 

 

 

 

 

 

Вносител: /п/ 

 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

 


