РЕШЕНИЯ
от заседание на Читалищното настоятелство на 23.02.2017 г.

Решения по първа точка от Дневния ред:
Определя датата 20 април 2017г. (четвъртък) за провеждане на Отчетногодишно събрание за 2016 г. на НЧ „Родопска просвета -1923” град Девин от
17.30 ч. в Музейната сбирка в читалищна сграда, ул. „Орфей” №1 при следния
дневен ред:
1. Отчетен доклад за работата на читалището през 2016 г.
Докладва: Председателя на Читалищното Настоятелство инж. Татяна Димитрова
Забележка: Цялостния отчетен доклад на Председателя ще може да се прочете в
библиотеката на читалището

2. Отчетен доклад за финансовите разходи за 2016 г.
Докладва: Председателя на Проверителната комисия г-жа Петя Асенова
3. Обсъждане и приемане бюджета на читалището за 2017 г.

4. Обсъждане проблемите със стопанисването, поддръжката и насоките за
развитие на старата читалищна сграда и салона, както и наемните
отношения.
5. Текущи.

Решения по втора точка от Дневния ред:
1. Приемане промени в Проекто-бюджета за 2017 г. както следва:
1.1.

Определяме такса за изучаване на английски език в размер на 20.00 лв.
месечно или 5лв./урок

1.2.

Децата с един родител да заплащат такса в намален размер – 50% от
определената

1.3.

В случаите, когато има в школата две деца от едно семейство те заплащат
такса в намален размер – 70% от определената

2. Обезщетението за пенсиониране по чл.222, ал.3 от КТ на уредника Татяна
Димитрова да се изплатят от целевата субсидия от Община Девин и икономията
от ФРЗ за четири месеца от ползването на неплатен отпуск от библиотекаря
Савка Юрукова.
2.1.

Да се открие втора банкова сметка, в която да се заделят по 100.00 лв. за
набиране фонд за обезщетения по чл.222, ал.3 от КТ.

2.2.

Поради недостиг на средства в приходната част сумата за такса смет и
ел.енергия на библиотеката да се разплаща частично.

2.3.

Да се удължи срока на наемните отношения с Клуб на пенсионера за още
три месеца при досегашните условия и на общото събрание да се разгледа
въпроса с наемните отношения и размера на наема. В договора да
залегнат условия, с които да се определи почистване на терасата пред
Клуба на пенсионера и тоалетната.

2.4.

Определяме следните мероприятия:
- Празник Еньовден
- Фестивал за популярна и стара градска песен „Златно слънце грей”
- Пленер с участници от Кръжока по изобразително изкуство на тема
„Българската възрожденска архитектура” и организиране на изложба
- Седмица на детската книга и изкуствата за деца
- Концерт „Есенни листа
За финансиране от целевата субсидия, отпусната от Община Девин.

Решения по трета точка от Дневния ред:
Допълваме ККМ за 2017 г. със следните мероприятия:
1. Подготвяне на целогодишен план за работа по отбелязване Деня на
земята – 22 април

2. Организиране шоу на талантите в няколко етапа, което да започне с
конкурс за откриване на млади таланти в различни области и да завърши
с концертна програма.
Решения по четвърта точка от Дневния ред:
1. Проблемите с читалищната сграда и ремонтните дейности по нея да се
обсъдят на Общото събрание на читалището и да се вземат решения за
стопанисването и опазването ѝ.

