
ОБЩИНСКО ЧИТАЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ – 2011 ГАБРОВО 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Отчитайки положителния ефект от дадените „Указания за дейността на комисиите, 

извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата, по чл. 23 от 

ЗНЧ” в сила от 22.01.2015 г., прилагана за първа година, практиката ни показа нуждата от 

повече конкретика за дейността на комисията по чл. 23 от ЗНЧ. 

Предлагаме Министерството на културата да издаде на база сегашните „Указания” – 

Наредба за дейността на комисията по чл. 23 от ЗНЧ и Общинската администрация 

при разпределение  на годишнате държавна и общинска субсидии  за народните 

читалища, с която да се определи цялостната методология на разпределение на 

субсидиите със срокове, права и отговорности на Комисията, Общинската администрация 

като  разпоредител с бюджетни средства и народните читалища. 

Наредбата със своята конкретика ще даде възможност за решаване на споровете и 

ограничаване броя на жалбите пред съда. 

Излагайки нашите мотиви, предлагаме да бъдат допълнени или отпаднат текстове в 

сегашните „Указания” при създаването на „Наредбата” както следва : 

1. Да отпадне старото заглавие и първият абзац. Нов текст - Наредба за дейността 

на комисията по чл. 23 от ЗНЧ и Общинската администрация при 

разпределение  на годишнате държавна и общинска субсидии  за народните 

читалища. 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗНЧ с настоящата Наредба се уреждат 

условията и редът  при разпределение  на годишнате държавна и общинска 

субсидии  за народните читалища .Същата е предназначена за общинските 

администрации и членовете на съставените комисии. 

2. Да се допълни - Условия и ред за разпределение на годишнате държавна и 

общинска субсидии  за народните читалища. 

3. Да отпадне текстът – Информация във връзка с изпълнението на изискванията, 

заложени в чл. 26 а, ал. 4 от ЗНЧ. 

4. Кметът на Общината на следващо заседание на Комисията предоставя ........ 

5. /Вмъкване/  На основание представените отчети по чл. 26, ал. 1 и 2 и чл 26 а, 

ал. 1 и изготвения анализ, Кметът внася в Комисията предложение за 



разпределение на годишнате държавна и общинска субсидии  за народните 

читалища.Комисията съставя протокол от своята работа, подписан от всички 

нейни членове./Следващото изречение  - Протоколът се предоставя за одобрение 

пред Кмета на Общината -  отпада/Вмъкваме – На основание чл.26 а, ал. 2 

Кметът на Общината внася гласуваното от Комисията разпределение на 

годишната държавна и общинска субсидия  за народните читалища в 

Общинския съвет, който е приема Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в съответната община. На основание на приетото 

разпределение от Общинския съвет, кметът на общината сключва договор с 

всяко едно читалище, в който се посочва размерът на субсидията, която му се 

отпуска от държавния и общински бюджет за съответната финансова 

година. Кметовете на общини изпращат в Министерството на културата и 

до областните управители копие от заповедта за съставяне на Комисията, 

както и протокола с взетите решения от Общинския съвет, от който е видно 

разпределението на субсидията за читалищата за съответната година. 

Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на 

общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности 

и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. 

Докладите на читалищата на територията на една община се обсъждат от 

Общинския съвет на първото открито заседание след 31 март, с участието на 

представителите на народните читалища – вносители на докладите. 

 

Забележка : В целия текст думата „Указание” да бъде заменена с „Наредба” 
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