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                                                      Сертифицирана по ISO 9001: 2008 

 

                2300  Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 609 

Перник, 12.04. 2012 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, протокол от 10.04.2012 г. на комисия по 

заповед № 586/09.04.2012 г. и Правилата за условията и реда за кандидатстване за 

финансова подкрепа на читалищната дейност в Община Перник 

ОПРЕДЕЛЯМ 

Спечелилите в конкурса проекти и размера на финансовата подкрепа от 

Община Перник, както следва: 

І.. Да се предостави финансова помощ по представените от народните 

читалища проектни предложения, както следва: 

1. НЧ “Отец паисий-1927” с. Кралев дол – 12/СЛУ-2058/12.03.12 

“Кръстовден в Кралев дол”      400 лв. 

2. НЧ “В. Левски-1968” с. Рударци – 12/СЛУ-2111/13.03.12 

“Великден, Великденска люлка – най-големият християнски празник”   

           400 лв. 
3. НЧ “Ралица-1969” кв. Ралица, Перник – 12/СЛУ-2155/14.03.12 

“Ден на читалище “Ралица”       350 лв. 

4. НЧ “Трудолюбие-1926” с. Боснек – 12/СЛУ-2168/14.03.12 

“Илинден в Боснек”        400 лв. 

5. НЧ “Пробуда-1922” с. Драгичево – 12/СЛУ-2224/15.03.12 

“Гергьовден в Драгичево:  Премуз и Парад на кучета – домашни любимци”  

           400 лв. 
6. НЧ “Рома-2001” Перник – 12/СЛУ-2268/16.03.12 

“Организиране в град Перник на лятна школа по изкуства за деца 7-12 г.”  

           700 лв. 
7. НЧ “Просвета-1909” кв. Църква, Перник – 12/СЛУ-2374/21.03.12 

“Петровден в кв. Църква”       400 лв. 

8. НЧ “Отец Паисий-1928” с. Витановци – 12/СЛУ-2431/22.03.12 

“Помни вчера, за да имаш утре”     500 лв. 

9. НЧ “П. К. Яворов-1926” с. Мещица – 12/СЛУ-2752/03.04.12 

“За хората, които ни учат на мъдрост”     750 лв. 
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10. НЧ “Наука-1967” с. Черна гора – 12/СЛУ-2761/03.04.12 

“Петковден в с. Черна гора”      400 лв. 

11. НЧ “Хр. Ботев-1940” с. Ярджиловци – 12/СЛУ-2799/04.04.12 

“На Богородица в Ярджиловци”      400 лв. 

12. НЧ Хр. Ботев-1961” с. Люлин – 12/СЛУ-2801/04.04.12 

“6 септември – ден на обединение на две села Райлово и Църнел в едно – с. 

Люлин”          400 лв. 

13. НЧ “Пробуда-1928” с. Богданов дол – 12/СЛУ-2807/04.04.12 

“Св. Архангел Михаил – курбан за здраве с. Богданов дол” 400 лв. 

14. НЧ “Просвета-1909” гр. Батановци – 12/СЛУ-2808/04.04.12 

“Ден на града”         400 лв. 

15. НЧ “Д. Иванов-1927” кв. Калкас, Перник – 12/СЛУ-2817/04.04.12 

“Петковден в Калкас”        400 лв. 

16. НЧ “Солидарност-1930” с. Лесковец – 12/СЛУ-2850/04.04.12 

“Спасовден в Лесковец”        400 лв. 

17. НЧ “Пробуда-1935” кв. Бела вода, Перник – 12/СЛУ-2853/05.04.12 

“Ваканционни празници”       750 лв. 

18. НЧ “Искра-1960” кв. Изток, Перник – 12/СЛУ-2859/05.04.12 

“Еньовден – фестивал на художествените колективи от пенсионерските 

клубове към Общински съюз на пенсионерите гр. Перник”  700 лв. 

19. НЧ “Нови хоризонти-2009” Перник – 12/СЛУ-2867/05.04.12 

“Изложба-живопис, посветена на рождения ден на НЧ “Нови хоризонти-

2009”          750 лв. 

20. НЧ “Д. Полянов-1927” с. Расник – 12/СЛУ-2869/05.04.12 

“Петровден в Расник”        400 лв. 

21. НЧ “Елин Пелин-1903” Перник – 12/СЛУ-2872/05.04.12 

“Неочаквана ваканция”       400 лв. 

22. НЧ “Съзнание-1922” кв. Мошино, Перник – 12/СЛУ-2876/05.04.12 

“Пленер “Съзнание” – 90 години НЧ “Съзнание”   700 лв. 

23. НЧ “Миньор-2005” Перник – 12/СЛУ-2944/06.04.12 

“”Здравей, лято! – хепънинг на открито за деца със и без увреждания”  

           600 лв. 

         Общо: 11400 лв. 

 ІІ. Да се предостави финансова помощ за приоритетни и традиционни 

изяви по читалища, както следва: 

 1. НЧ „П. Яворов-1926” – Мещица  

       „Дай, бабо, огънче” 1300 лв. 

 2. НЧ„Пробуда-1937” – Кладница 

       „Витошки напеви” 1300 лв. 
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4. НЧ „Елин Пелин-1903” – Перник  

       Великденски празник 600 лв. 

 5. НЧ „Съзнание-1922” – Перник  

       Коледна кул. изложба 400 лв. 

Общо:  3600 лв. 

Общо разпределена сума    15 000 лв. 

 

 С посочените народни читалища да се сключат договори за отпускането на 

финансовата подкрепа. 

Всеки проект да се отчита финансово в счетоводството на Община Перник, 

съгласно условията и срока на договора. 

Към финансовия отчет да се прилагат заверени копия на всички оригинални 

документи за направените разходи в целия проект. 

В публикуваните рекламни материали да се изписва или обявява, че са 

реализирани с подкрепата на Община Перник. 

Изпълнението на договорите да се контролира от директора на дирекция 

„Образование и култура” в Община Перник, съгласно условията и сроковете, 

посочени в тях. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмета г-жа Илинка 

Никифорова. 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и 

изпълнение. 

 

КМЕТ: /п/ 

/Р. Янакиева/ 


