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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за 

дейността на читалищата в община Елена за 2017 г. 

  

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните читалища, председателите на народните 

читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят 

в общинската администрация предложения за своята дейност през следващата година. Чл. 

26а, ал. 2 от същия закон регламентира, че въз основа на тези предложения, Общинският 

съвет ежегодно приема Програма за развитие на читалищната дейност. 

Предложеният проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена, ако 

бъде приет, ще дефинира основните насоки в развитието на читалищната дейност за 2017 г. 

Проектът за Програма съдържа и План за дейността на всяко едно от читалищата, базиран на 

направените предложения от председателите на читалищните настоятелства в съответствие с 

чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища. Съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за 

народните читалища, изпълнението на програмата ще става въз основа на сключени 

договори между кмета на общината и председателите на читалищните настоятелства. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия и чл. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет Елена  

Приема Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на 

читалищата в община Елена за 2017 г. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


