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
30.01.2020 г. от 17:15 часа в Канцеларията на Читалището

По първа точка от Дневния ред:
1.1.Определя датата 19 март 2020г. за провеждане на Годишно Отчетно
събрание на читалището от 17.30часа в музейната сбирка при
следния Дневен ред:
1.Отчетен доклад за работата на читалището за 2019г.
Докладва: Председателя Снежана Банкатева.
2 . Отчетен доклад за финансовите разходи за 2019г.
Докладва : Петя Асенова председател на Проверителната комисия.
3. Обсъждане и приемане на Бюджет за 2020г.
4. Приемане на ГФО за 2019г.
5.Текущи.
1.2. Приема поправки в Проекто- Бюджета на Читалището за 2020г. в
приходна и разходна част
1.3.От Календара на културните мероприятия да се обединят Детския
пленер и Детския фестивал и да си проведе общо мероприятие на 1 юни
2020г.

По втора точка от дневния ред:
2.1.Да се назначи по трудов договор на 4/четири/ часа чистачка до
завръщане на титутяра. Право да назначи такава се дава на секретаря на
читалището.

По трета точка от дневния ред:
3.1. Относно молба на Маргарита Митева с вх.№15/30.01.2020г –
приема се.

3.2. Договора за наем от физическо лице да се се сключи с фирма
„ЕМАЯ 22” ООД , тъй като МОЛ е един същи.

По четвърта точка от дневния ред:
4.1.Да се направи албум със стари снимки от Девин в pdf-формат и да се
дигитализира в „Девин в периодичния печат – онлайн е-справочник” в
сайта на читалището. Отговаря: Калина Даракчиева.
4.2. Да се направи онлайн банкиране, за да се избегнат високите
банкови такси. Това да се прави от Николина Хаджиева- счетоводител
на читалището.
4.3.Библиотекарките да посочат 10-те най-активни читатели сред децата
до 10г. и от 10-14 години., като това да остане тенденция.
4.4.Калина Даракчиева заедно с двете библиотекарки да изготвят проект
за създаване на детски кът в библиотеката.

