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З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 778 

Перник,  13.04.2016 г. 
 

 

На основание чл. 44, ал. 22 от ЗМСМА, протокол от 08.04.2016 г. на комисията по 

заповед № 695/06.04.2016 г. и Правилата за условията и реда за кандидатстване за 

финансова подкрепа на читалищна дейност в Община Перник 

 

                                                       ОПРЕДЕЛЯМ 

 

І. Спечелилите в конкурса за 2016 година проекти и размера на финансовата 

подкрепа от Община Перник, както следва: 
1/.Проектен фиш – “VІІІ Национален детски фолклорен конкурс: “Дай, бабо, огънче” – 2200 лв. 

     от НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” село Мещица, Община Перник 

2/. Проектен фиш – “Св.Пророк ЙЕРЕМЕЙ” – Християнски събор в с.Рударци                 - 100 лв. 

     от НЧ “Васил Левски-1968 г.” с.Рударци, Община Перник 

3/. Проектен фиш – “В дома на баба”                                                                                          - 100 лв. 

     от НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци, Община Перник 

4/. Проектен фиш – “Забравени традиции, живи вкусове”                                                      - 100 лв. 

     от НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци, Община Перник 

5/. Проектен фиш – “Хелоуинско веселие”                                                                                  - 100 лв. 

     от НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци, Община Перник 

6/. Проектен фиш – “На седянка в читалището”                                                                     - 100 лв. 

     от НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци, Община Перник 

7/. Проектен фиш – “Великден е.Христос Воскресе!”                                                              - 100 лв                                                 

     от НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево, Община Перник 

8/. Проектен фиш – “Гергьовден в село Драгичево”                                                                   - 100 лв. 

     от НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево, Община Перник  

9/. Проектен фиш – “Детство мое реално и вълшебно”                                                           - 200 лв. 

       от НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево, Община Перник  

10/. Проектен фиш – “Втори юни – Ден на безсмъртие, Ден на родолюбие!”                      - 100 лв 

       от НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево, Община Перник 

11/. Проектен фиш – “Лятна академия ІІ – Знаците на радостта”                                      - 200 лв. 

       от НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” гр.Перник 

12/. Проектен фиш – “Седем – пленер по живопис”                                                                  - 600 лв. 

       от НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” гр.Перник 

13/. Проектен фиш – “ПЕТКОВДЕН”                                                                                           - 100 лв. 

       от НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” кв.Калкас, гр.Перник 

14/. Проектен фиш – 02.06.2016 г. – Ден на Ботев и на загиналите за Свободата                - 100 лв. 

                                    и Независимостта на България” 
       от НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” кв.Калкас, гр.Перник 

15/. Проектен фиш – “6 септември” – Ден на Обединението на с.Райлово                            - 100 лв. 

                                      и с.Църнел в едно село Люлин” 

       от НЧ “Христо Ботев-1961 г.” с.Люлин, Община Перник  

16/. Проектен фиш – “Хубав ден Великден – дваж по-хубав Гергьовден” –                             - 300 лв. 

                                      популяризиране на обичая “Премуз” 

       от НЧ “Пробуда-1928 г.” с.Богданов дол, Община Перник  

17/. Проектен фиш – “Еньовден” – V-ти Регионален фестивал на любителското           – 1800 лв. 

                                    творчество на възрастните хора от Югозападна България” 



      от НЧ „Искра - 1960 г.”, кв.”Изток”, гр. Перник 

18/. Проектен фиш – “Дни на дружбата”                                                                               - 200 лв. 

       от НЧ “Трудолюбие-1926 г.” с.Боснек, Община Перник 

19/.Проектен фиш – “Христос Воскресе” – празничен Великденски концерт                 - 600 лв. 

      от НЧ “Елин Пелин-1903 г.” гр.Перник 

20/. Проектен фиш – “Всички деца са красиви – усмихнати”                                             - 100 лв. 

детски празник на открито 

       от НЧ “Елин Пелин-1903 г.” гр.Перник 

21/. Проектен фиш – “Ден на Паисий”                                                                                    - 800 лв. 

       от НЧ “Св.Паисий Хилендарски-1927 г.” с.Кралев дол, Община Перник 

22/. Проектен фиш – “Весел празник – 1 юни”                                                                       - 200 лв. 

       от НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци, Община Перник 

23/. Проектен фиш – “Ден на плодородието и хляба”                                                          - 300 лв. 

       от НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци, Община Перник 

24/. Проектен фиш – “Ден на възрастните хора-“Алтернативно здраве”                      - 100 лв. 

       от НЧ “Светлина-1919 г.” с.Студена, Община Перник 

25/. Проектен фиш – “Детска забавна занималня”                                                              - 200 лв. 

       от НЧ “Светлина-1919 г.” с.Студена, Община Перник 

26/. Проектен фиш – “Ден на детето” – Детски карнавал, игри и забавления”            – 100 лв. 

       от НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора, Община Перник 

27/. Проектен фиш – “Палавниците на село при баба и дядо” –                                        - 100 лв. 

                                      игри и забавления за децата през лятната ваканция 

       от НЧ “Наука-1967 г.” село Черна гора, Община Перник 

28/. Проектен фиш – Детски карнавал “Приказни герои” и “Ваканцията свърши”      - 100 лв. 

игри и забавления 

       от НЧ “Наука-1967 г.” село Черна гора, Община Перник 

29/. Проектен фиш – “Курбан и колач” за Петковден”                                                         - 100 лв. 

       от НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора, Община Перник 

30/. Проектен фиш – “Кулинарна изложба по случай Международния ден на храните”- 100 лв. 

       от НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора, Община Перник 

31/. Проектен фиш – “Занималня в библиотеката”                                                              - 200 лв. 

        от НЧ “Просвета-1937 г.” с.Кладница, Община Перник 

32/. Проектен фиш – “Витошки напеви-2016 г.”                                                                  - 2200 лв. 

        от НЧ “Просвета-1937 г.” с.Кладница, Община Перник 

33/. Проектен фиш – “Богородица – най-чаканият и най-празнуван ден                           - 100 лв. 

                                      в село Ярджиловци” 

       от НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци, Община Перник 

34/. Проектен фиш – “Празник на тиквата”                                                                          - 400 лв. 

      от НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода, гр.Перник 

35/. Проектен фиш – “Хепънинг за деца “Ръка за ръка”                                                       - 200 лв. 

       V-то редовно издание – за деца със специални образователни потребности 

       от НЧ “Миньор-2005 г.” гр.Перник 

36/. Проектен фиш – “Перник в обектива на времето” – две мобилни фотоизложби  - 500 лв. 

       “Мини Перник-построени обекти” и “Граовката – гиздава и пременена” 

       от НЧ “Миньор-2005 г.” гр.Перник 

37/. Проектен фиш – “Моето по-по-най-лято” – социо-културна интеграция              - 200 лв. 

                                     на ромски деца-ученици чрез изкуство 

       от НЧ “Миньор-2005 г.” гр.Перник 

38/. Проектен фиш – “Ваканция в библиотеката”                                                               - 200 лв. 

       от НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” с.Голямо Бучино, Община Перник 

39/. Проектен фиш – “Традиционен събор в памет на загиналите бучинци във войните- 100 лв.” 

       от НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” с.Голямо Бучино, Община Перник 

40/. Проектен фиш – “Коледа в Голямо Бучино”                                                                     - 100 лв. 

       от НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” с.Голямо Бучино, Община Перник 

41/. Проектен фиш – “Да направим света по-красив” – празник по случай 1 юни            - 300 лв. 

                                      Ден на детето 

       от НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино, гр.Перник 

42/. Проектен фиш – Областен кулинарен конкурс “Традиционни ястия,                       - 1000 лв. 

                                    напитки и реквизит в българската кухня” 

       от НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино, гр.Перник 



43/. Проектен фиш – “Гергьовден”                                                                                              - 100 лв. 

       от НЧ “Св.св.Кирил и Метоадий-1933 г.” с.Вискяр, Община Перник 

            ВСИЧКО РАЗПРЕДЕЛЕНИ:       15000 ЛВ. 

 

ІІ. Утвърждавам предложението на комисията по заповед № 695/06.04.2016 г. да не 

получи финансова подкрепа, поради административно несъответствие съгласно т. 10, 

подточка А, във връзка с т. 3 от Правилата за условията и реда за кандидатстване за 

финансова подкрепа на читалищна дейност в Община Перник, както следва: 

А. Поради несъответствие на предвидените дейности със заявените от съответното 

читалище инициативи в Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 

2016 г.,  

1/.Проектен фиш – “Пази чисто, живей щастливо”  от НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с.Витановци, Община Перник 

2/.Проектен фиш – “Коледа при баба  от НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево, Община 

Перник  

3/. Проектен фиш – “Ден на Кралев дол  – Кръстовден  от НЧ “Св.Паисий Хилендарски-

1927 г.” с.Кралев дол, Община Перник 

Б. Поради несъответствие на проектните дейности с изискването да се 

осъществяват на територията на община Перник: 

1/.Проектен фиш – “Пленер “Съзнание-2016” – “Постиндустриални населени  места – 

с.Кремиковци и Кремиковски манастир” от НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино, 

гр.Перник 

С народните читалища по раздел І от настоящата заповед  да се сключат  договори 

за отпускането на финансовата подкрепа за реализиране на одобрените им проекти.           

Контролът по изпълнението на договорите възлагам на г-жа Севделина Ковачева 

зам.-кмет Община Перник, съгласно условията и сроковете, посочени в тях. 

            Всеки проект да се отчита в отдел “Образование, култура, младежки дейности и 

духовно развитие”, съгласно условията и срока на договора. 

            Към финансовия отчет да се прилагат заверени копия на всички оригинални 

документи за направените разходи в целия проект, както и сценарий или други 

организационно-процедурни документи, рекламни материали и снимков материал от 

процеса на реализация на проекта. 

           Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Севделина Ковачева - 

зам.-кмет. 

             Настоящата заповед да се сведе до знанието на читалищата и счетоводството за 

сведение и изпълнение, както и да се публикува за информация на сайта на Община 

Перник и на РЕКИЦ “Читалища” – Перник. 

 

 

КМЕТ: 

/Вяра Церовска/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Съгласували: 

Севделина Ковачева 

         Заместник-кмет 

Юлиана Ефремова 

        Началник на отдел ОКМДДР 

Изготвил: 

Милчо Георгиев 

       Ст.експерт в отдел ОКМДДР 

 


