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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/12.06.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 
 
 
 
ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма и 
изразходваните от бюджета средства през 2019 г. на читалищата в населените места 
на община Белене. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №74 
 

  
 На основание  чл. 21, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Народните читалища  
 
 1. Общински съвет – Белене приема: 
  - Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 
програма за 2019 г., Отчет за приходите и разходите за 2019 г и Справка за натуралните 
показатели за 2020 г.. на Народно читалище „Напредък 1903“ с. Петокладенци; 
 
 - Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 
програма за 2019 г., Отчет за приходите и разходите за 2019 г и Справка за натуралните 
показатели за 2020 г.. на Народно читалище „Развитие – 1921“ с. Татари; 
 
 - Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 
програма за 2019 г., Отчет за приходите и разходите за 2019 г и Справка за натуралните 
показатели за 2020 г.. на  Народно читалище  „Изгрев – 1927“ с. Кулина вода; 
 
 - Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 
програма за 2019 г., Отчет за приходите и разходите за 2019 г и Справка за натуралните 
показатели за 2020 г.. на Народно читалище „Виделина – 1897“ с. Деков; 
 
 - Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 
програма за 2019 г., Отчет за приходите и разходите за 2019 г и Справка за натуралните 
показатели за 2020 г.. на Народно читалище „Възраждане 1924“ с. Бяла вода;  
 
 - Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 
програма за 2019 г., Отчет за приходите и разходите за 2019 г и Справка за натуралните 
показатели за 2020 г.. на Народно читалище „Христо Ботев – 1892“ гр. Белене. 
 
Гласували 11 общински съветника: 

 
ЗА - 11  
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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