
 1 

                                                      Сертифицирана по ISO 9001:2008 
 

 

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

 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 664 

от 24.04.2014 г. 
 

 

На основание чл. 44, ал. 22 от ЗМСМА, протокол от 09.04.2014 г. на 

комисията по заповед № 501/07.04.2014 г. и Правилата за условията и реда 

за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищна дейност в Община 

Перник 

 

                                                       ОПРЕДЕЛЯМ 

 

І. Спечелилите в конкурса за 2014 година проекти и размера на 

финансовата подкрепа от Община Перник, както следва: 

 

1/. Проектен фиш – “ВЕЛИКДЕН” - 200 лв. 

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

2/. Проектен фиш-  “ПЕТРОВДЕН” - 200 лв. 

     от НЧ ”В. Левски-1968 г.” с. Рударци 

3/. Проектен фиш – “ЕНЬОВДЕН” - 200 лв. 

     от НЧ “Христо Ботев-1961 г.” село Люлин 

4/. Проектен фиш – “ЕНЬОВДЕН – ІІІ-ти Регионален фестивал на 

любителското творчество на възрастните хора към читалищата и 

пенсионерските клубове от Югозападна    България” – 1200 лв. 

     от НЧ “Искра-1960 г.” кв. Изток, град Перник 

5/. Проектен фиш -  А/.”ДЕН НА ПАИСИЙ” - 500 лв. 

     от НЧ “Св.Паисий Хилендарски” село Кралев дол 

6/. Проектен фиш -  “ДЕН НА ДЕТЕТО” - 200 лв. 

     от НЧ “Св. Паисий Хилендарски” село Кралев дол 

7/. Проектен фиш  -  ”ВЕЛИКДЕН Е. ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ” - 200 лв. 

      от НЧ “Пробуда-1922 г.” село Драгичево 

8/. Проектен фиш - ”ГЕРГЬОВДЕН В СЕЛО ДРАГИЧЕВО” - 200 лв. 
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      от НЧ “Пробуда-1922 г.” село Драгичево 

9/. Проектен фиш - ”ВТОРИ ЮНИ – ДЕН НА БЕЗСМЪРТИЕ, ДЕН НА 

РОДОЛЮБИЕ”  - 200 лв.                     

       от НЧ”Пробуда-1922 г.” село Драгичево 

10/. Проектен фиш – “ПАК ДА СЕ СРЕЩНЕМ СЛЕД ТОЛКОЗ 

ГОДИНИ” - 300 лв. 

       от НЧ “Трудолюбие-11926 г.” село Боснек 

11/. Проектен фиш  - “ДЖЕРМАН” - 200 лв. 

       от НЧ “Васил Левски-1975 г.” село Зидарци 

12/. Проектен фиш – “ГЕРГЬОВДЕН” - 200 лв. 

       от НЧ “Св. св. Кирил и Методий-1933 г.” село Вискяр 

13/. Проектен фиш – “21 ноември – ДЕН НА ПРАВОСЛАВНАТА 

МЛАДЕЖ И ХРИСТИЯНСКО СЕМЕЙСТВО” – 325 лв. 

       от НЧ “Пробуда-1928 г.” село Богданов дол 

14/. Проектен фиш – “КАРТИНИ НА КОЛЕЛА” - 900 лв. 

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

15/. Проектен фиш – VІ-ти НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН 

КОНКУРС “ДАЙ, БАБО, ОГЪНЧЕ” – 1800 лв. 

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

16/. Проектен фиш – А/. “ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ” – празничен 

Великденски концерт – 600 лв. 

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

17/. Проектен фиш - “ДЕТСТВО МОЕ”  – детски празник  - 200 лв.                                                                       

       от НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

18/. Проектен фиш –  “ВИТОШКИ НАПЕВИ”– VІІ-МИ Регионален 

фолклорен фестивал – 2200 лв. 

       от НЧ “Пробуда-1937 г.” село Кладница 

19/. Проектен фиш - “ЗАНИМАЛНЯ В БИБЛИОТЕКАТА” - 300 лв. 

       от НЧ “Пробуда-1937 г.” село Кладница 

20/. Проектен фиш –  ПЛЕНЕР “СЪЗНАНИЕ-2014” - “85 години от 

обявяването на Перник за град” – 800 лв. 
       от НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино, град Перник 

21/. Проектен фиш - ОБЛАСТЕН КУЛИНАРЕН КОНКУРС - 

“ТРАДИЦИОННИ ЯСТИЯ, НАПИТКИ И РЕКВИЗИТ В 

БЪЛГАРСКАТА КУХНЯ” – 600 лв. 

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

22/. Проектен фиш –  “НИКОЙ, НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА” - 500 лв. 

       от НЧ “Отец Паисий-11928 г.” село Витановци 

23/. Проектен фиш - “ЗАБАВНО ЛЯТО” - 300 лв. 

         от НЧ “Отец Паисий-11928 г.” село Витановци 

24/. Проектен фиш – “РЪКА ЗА РЪКА” - хепънинг на открито за деца с 

и без увреждания – 600 лв. 

        от НЧ “Миньор-2005 г.” град Перник 
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25/. Проектен фиш – “40 ГОДИНИ БАТАНОВЦИ ГРАД” - 200 лв. 

        от НЧ “Просвета-1909 г.” град Батановци 

26/. Проектен фиш – “450 ГОДИНИ СЕЛО ЯРДЖИЛОВЦИ” - 200 лв. 

        от НЧ “Христо Ботев-1940 г.” село Ярджиловци 

27/. Проектен фиш – “ВАКАНЦИЯ В ЧИТАЛИЩЕТО”  - 800 лв. 

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

28/. Проектен фиш – “ПЕТКОВДЕН” В СЕЛО ЧЕРНА ГОРА - 200 лв. 

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

29/. Проектен фиш – “ПЕТРОВДЕН” В СЕЛО ДИВОТИНО” - 200 лв. 

        от НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” село Дивотино 

30/.  Проектен фиш - “КОЛЕДА” - 200 лв. 

         от НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” село Голямо Бучино 

31/. Проектен фиш – “ЗАБАВНА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ “СВЕТЛИНА” 

– 275 лв. 

 от НЧ “Светлина-1919 г.” село Студена 

Общо разпределена сума :                                           15000 лв. 

ІІ. Утвърждавам предложението на комисията по заповед № 

501/07.04.2014 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: 

1/. Проектен фиш – “Ваканция в библиотеката” от НЧ “Люлински 

изгрев-1903 г.” село Голямо Бучино.  

 

С народните читалища по р. 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 

Снежанка Викторова - началник на отдел “Образование, култура, 

младежки дейности и спорт”, съгласно условията и сроковете, посочени в 

тях. 

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

дейности и спорт”, 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. 
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Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Илинка 

Никифорова - 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: 

 

/Р. ЯНАКИЕВА/ 

 

Изготвил, 

Ст. експерт “Култура”: 

/М. Георгиев/ 

Съгласувано, 

Гл. експерт “Култура”: 

/Сл. Чанев/ 

Н-к отдел “ОКМДС”: 

/Сн. Викторова/ 


