
З А П О В Е Д

№ 1461

гр. Разград 13.11.2020 г.

В изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г., със
Заповед № 1204 / 25.09.2020  г. на Кмета на Община Разград са приети Правила за условията и
реда за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград,
съгласно които са постъпили проектни предложения от читалищата на територията на община
Разград. В съответствие с изискванията на посочените правила, със Заповед № 1333 /
21.10.2020 г. Кметът на Община Разград е назначил експертна комисия, която е разгледала,
оценила и класирала получените проектни предложения и е извършила разпределение на
предвидените в бюджета средства, като изпълнението на възложената задача е подробно
описано в Протокол от 27.10.2020 г.

Съгласно т. 11 от Правилата за условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа на
читалищната дейност в община Разград, спечелилите проектни предложения и размера на
финансовата подкрепа от Община Разград се определят със заповед на кмета на общината,
което налага издаването на настоящата.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, т. 11 от Правила за условията и реда за кандидатстване за
финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград и Протокол от 27.10.2020 г. на
експертната комисия, назначена със Заповед № 1333 / 21.10.2020 г на Кмета на Община
Разград

З А П О В Я Д В А М:

І. Определям спечелилите проекти и размера на финансовата подкрепа от Община Разград за
2020 г., както следва:

1. Проект „Технологиите в помощ на читалището“ на НЧ „Съзнание 1963“ с. Просторно в
размер на  80.00 лв.                                                                                                                    

2. Проект „Портал към бъдещето” на НЧ „Самообразование 1894“ с. Побит камък в размер
на  400.00 лв.                                      

3. Проект Обновяване на сценичния гардероб на НЧ „Просвета – 1895 г.“ с. Топчии чрез
закупуване на капански ризи за нуждите на Група за изворен капански фолклор към
читалището“ на НЧ „Просвета – 1895г.“ с.Топчии в размер на 636.00лв. 

4. Проект „Съвременните технологии – в служба на островчени /читалището/“ на НЧ
„Слънчев лъч 1902“ с. Островче в размер на  600.00 лв.                            

5. Проект „В необятния свят на знанието“ на НЧ „Пробуда 1947“ с. Стражец в размер
на  654.00 лв.                            

6. Проект „Процедура за финансова подкрепа на читалищната дейност в община
Разград през 2020 година“ на НЧ „Светлина 1928“ с. Мортагоново в размер на 80.00 лв.

7. Проект Културата – голямото богатство“ на НЧ „Извор – 1936“ с. Липник в размер
на  572.00 лв.

8. Проект „Закупуване на елементи за народните носии на Групата за изворен
фолклор” на НЧ „Просвета 1919 г. “ с. Пороище в размер на  464.00 лв.

9. Проект „Нов лаптоп в библиотеката“ на НЧ „Напредък – 1895“ с. Дряновец в размер
на  500.00 лв.

10. Проект „Закупуване на преносим компютър /лаптоп/ за нуждите на НЧ „Съгласие
1891“ на НЧ „Съгласие 1891" с. Осенец в размер на  578.00 лв.



11. Проект „Информираност и взаимодействие“ на НЧ „Отец Паисий 1922“ с. Черковна в
размер на 471.00 лв.

12. Проект „Празниците в нашия край“ на НЧ „Прозрение 1927“ с. Киченица в размер
на 150.00 лв.

13. Проект „Кино в читалището днес“ на НЧ „Просвета – 1871“ с. Благоево в размер
на 668.00 лв.

14. Проект „Олицетворение на българските шевици“ на НЧ „Пробуда 1919“ с. Раковски в
размер на 600.00 лв.

15. Проект „„Закупуване на два броя ARENA/Life – Puter – DPX.610S - димер“ на НЧ
„Развитие 1869“ гр. Разград в размер на 729.00 лв.

16. Проект „Модернизиране на Народно читалище „Просвета 1883” с. Гецово и
подобряване на предоставяните услуги чрез закупуване но компютърно оборудване
за нуждите на читалището на НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово в размер на 790.00 лв.

17. Проект „Финансова подкрепа на читалищната дейност на Народно читалище
„Просвета – 1884” с. Балкански на НЧ „Просвета - 1884“ с. Балкански в размер на 150.00
лв.

18. Проект „Обезпечаване дейността на Детска танцова студия „Капанче” и
Средношколски танцов състав към Народно читалище „Напредък 1901“ гр. Разград
чрез закупуване на професионални танцови обувки“ на НЧ „Напредък 1901“ гр.
Разград в размер на 798.00 лв.

19. Проект „Модернизиране и разширяване обхвата на библиотечните услуги в НЧ
„Съзнание – Недоклан 1927“ с. Недоклан” на НЧ „Съзнание – Недоклан 1927“ с.
Недоклан в размер на 500.00 лв.

20. Проект „Закупуване на компютърна техника за нуждите на НЧ „Нов живот – 1909 г. с.
Ушинци” на НЧ „Нов живот – 1909“ с. Ушинци в размер на  580.00 лв.

ІІ. С народните читалища по точка І от настоящата заповед да се сключат договори за
отпускането на финансовата подкрепа за реализиране на одобрените им проекти.

ІІІ. Читалищата да отчитат предоставените средства в Община Разград чрез съдържателен
отчет за изпълнените дейности и финансов отчет за изразходваните средства, към който да се
прилагат заверени копия на всички оригинални документи за направените разходи в целия
проект.

Настоящата заповед да се връчи на правоимащите читалища и да се публикува на
официалната интернет страница на Община Разград https://www.razgrad.bg/.

 

К М Е Т:  /ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ /   


