Протокол

Днес 20.11.2018г. от 14.00 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и
околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.
Присъстват: Бранимир Беров – председател, Тихомир Колев – секретар, Младен
Колев - член
Отсъстват: Начо Начев, Тотю Ненов - членове
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров – Председател на ОбС Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община
Априлци, Надя Берова – специалист „Туризъм, култура и спорт”, Паулин
Чорбаджийски, Стелиян Нунев, Мартин Пенков – общински съветници
Б. Беров: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, общинска
администрация, откривам заседание на постоянната комисия по териториално и
селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт,
обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.

Б. Беров: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност
на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
Б. Беров: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. В режим на гласуване
сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната
дейност на територията на Община Априлци и общински културен
календар за 2019г.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, Народните читалища са традиционни
самоуправляващи се български културно - просветни сдружения в населените места,
които изпълняват и държавни културно - просветни задачи. Целите на народните
читалища са свързани със задоволяване потребностите на гражданите: развитие и
обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното
място, където осъществяват дейността си; запазване на обичаите и традициите на
българския народ; разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към
ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и
утвърждаване на националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация и
др.
За постигане на целите си читалищата извършват основни дейности, като
уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото, фоно, филмо и видеотеки, както
и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи; развиване и
подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на школи,
кръжоци, курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти, чествания и
младежки дейности; събиране и разпространяване на знания за родния край; създаване
и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство;
предоставяне на компютърни и интернет услуги и др.
Съгласно чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища, председателите
на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10
ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
Всички присъствахте на предната комисия. Мисля, че там обсъдихме всички
подробности. Благодаря Ви.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма. В режим на гласуване сме, Предложение ДП411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Приемане на
програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и
общински културен календар за 2019г.:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 1 и
ал. 2 от Закона за народните читалища
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Общински съвет – Априлци
РЕШИ
Приема Програма за развитие на читалищната дейност на Община
Априлци за 2019г. и Общински културен календар за 2019г.

Б. Беров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

Председател
Бранимир Беров
Протокол
Красимира Коева
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