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
14.01.2021 г. от 17.30 часа в компютърната зала
на библиотеката на Читалището
По първа точка от дневния ред:
1.1.

Определя датата 27 май 2021г. ( четвъртък) за провеждане на
Общо отчетно- изборно събрание на читалището от 17.30 часа в
зала „Европа „ на хотел „Орфей” при следния Дневен ред:

1.Отчетен доклад за работата на читалището през 2020г.
Докладва: Председателя на читалището - г-жа Снежана Банкатева
2 . Отчетен доклад за финансовите разходи за 2020г.
Докладва : Председателя на Проверителната комисия - г-жа Петя
Асенова
3. Обсъждане и приемане Бюджета на читалището за 2021г.
Докладва: Председателя на читалището - г-жа Снежана Банкатева
4. Приемане на Годишен-финансов отчет за 2020г.
Докладва : Председателя на Проверителната комисия - г-жа Петя
Асенова
5.Избор на Читалищно настоятелство, Председател, членове на
Проверителната комисия за мандат 2021-2024г.
6.Определяне насоките за развитие през следващия мандат 2021-2024 г.
7.Определяне размера на членския внос за периода 2021-2024 г.
8. Текущи.

По втора точка от дневния ред:
2.1 Приема поправки в Проекто- Бюджета на Читалището за 2021г в
приходна и разходна част.
2.2.Да се актуализират заплатите на служителите по длъжности,
съобразно нарастването на минималната работна заплата, считано от
01.01.2021г.
2.3. На основание чл. 4. от Договор за наем на недвижим имот на СД
„Диове-Фарм Минчева-Шаркова с-ие” : „Размерът на наема посочен в
чл. 3 се изменя в зависимост от процентите на увеличение на
минималната работна заплата за страната и същият се коригира с
подписване на Анекс към договора.”, наема да се актуализира от
01.02.2021г. със 7.9%.
2.4.Да се назначи по граждански договор чистачка. Право да назначи
такава се дава на секретаря на читалището.
По трета точка от дневния ред:
3.1. Да се изисква писмено или устно съгласие от хора - значими
личности на гр.Девин с принос за развитието и просперитета на града
или от техни близки за онлайн представянето им във Фейсбук и
интернет сайта на читалището.

