Народно Читалище „Родопска просвета - 1923” град Девин
ул. „Орфей” №1, тел. 03041/ 2319, 2243;
НЧ „Родопска просвета – 1923”

РЕШЕНИЯ
на Читалищното настоятелство взети на заседание, проведено на
11.06.2020 г. от 17:30 часа в Библиотеката на Читалището
По първа точка от дневния ред:
1. Да не се актуализират наемите спрямо средния годишния
инфлационен процент на страната за всички наематели на читалището.
2. Да се намали наема с 50 % за месеците юни и юли 2020 г. на следните
наематели:
1. „ВАЯ – 95” ЕООД
2. „ЕМАЯ 22” ООД
3. „Катерина фешън” ЕООД
4. ДИОВЕ ФАРМ и СИЕ – Минчева,Шаркова
3. Да се опрости наема на Пенсионерски клуб – Девин за месеците март, април,
май, юни 2020 г.
По втора точка от дневния ред:
Приема се офертата на „Строителни системи и инженеринг” ЕООД за
ремонт на покрива на читалищната сграда, намираща се на ул. „Орфей” 1
По трета точка от дневния ред:
Читалищното настоятелство определя дата и място за провеждане на
Годишно отчетно събрание на 29.06.2020 г. /понеделник/ от 17:00 часа в
зала „Европа” на СПА хотел „Орфей” при следния дневен ред:
1.Отчетен доклад за работата на читалището през 2019 г.
Докладва: Председателя на Читалищното настоятелство г-жа Снежана
Банкатева
2 . Отчетен доклад за финансовите разходи за 2019 г.
Докладва : Председателя на Проверителната комисия г-жа Петя Асенова
3. Обсъждане и приемане Бюджета на читалището за 2020 г.
Докладва: Председателя на Читалищното настоятелство г-жа Снежана
Банкатева
4.Приемане на Годишен Финансов отчет (ГФО) на читалището за 2019г.
Докладва: Председателя на Проверителната комисия г-жа Петя Асенова
5.Текущи.

По четвърта точка от дневния ред:
1. Казуса с липсващите пари от касата на Читалището да стане достояние
до членовете на читалището на Годишното отчетно събрание и те да
вземат решение за разрешаването му.
2. Работното време на Музейния уредник – Гергана Георгиева се
променя от понеделник до петък, вместо от вторник до събота поради
затруднения достъп до Музейната сбирка за времето до приключване
на ремотните дейности.
3. Договора на заемащата позиция „Хигиенист” , Жана Омарева, да не
бъде подновен след изтичане на временния такъв и на нейно място да
се назначи човек, подходящ за тази длъжност.

