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                                                      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 

 

№719 

 

От 07.05.2013 г. 
 

 

На основание чл. 44, ал. 22 от ЗМСМА, протокол от  12.04.2013 г. на 

комисията по заповед № 599/11.04.2013 г. и Правилата за условията и реда 

за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищна дейност в Община 

Перник 

 

                                                ОПРЕДЕЛЯМ 

 

І. Спечелилите в конкурса за 2013 година проекти и размера на 

финансовата подкрепа от Община Перник, както следва: 

 

1. НЧ „Светлина – 1919 г.”, с. Студена: „Спасовден”  - № 13/СЛУ-

2511/25.03.2013 г.                                                                  

250 лв.                                                            
2. НЧ „Отец Паисий – 1928 г.”, с. Витановци: „Моето детство – 

приказно вълшебство” - №13/СЛУ-2601/27.03.2013 г.              

700 лв. 

3. НЧ „Пробуда – 1928 г.”, с. Богданов дол: “Детска работилница – 

Дядовата ръкавичка” -№13/СЛУ-2622/28.03.2013 г.  

500 лв.   

4. НЧ „Солидарност – 1930 г.”, с. Лесковец: „Майски празници в село 

Лесковец”  - № 13/СЛУІ2640/28.03.2013 г.       
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500 лв. 

5. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1933 г.”, с. Вискяр: „Ден на село 

Вискяр” - №13/СЛУ-2647/28.03.2013 г.                 

250 лв. 

6. НЧ „Пробуда – 1922 г.”, с. Драгичево: „Гергьовден в Драгичево. 

Премуз и парад на кучета – домашни любимци” - № 13/СЛУ-

2694/29.03.2013 г.                       

500 лв. 

7. НЧ „Пробуда – 1922 г.”, с. Драгичево: “Втори юни – Ден на 

безсмъртие, Ден на родолюбие”-№ 13/СЛУ-2694/29.03.2013 г. 

                                                  300 лв.        

8. НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”, с. Кралев дол: „Кръстовден” в село 

Кралев дол” - № 13/СЛУ-2742/01.04.2013 г.          

250 лв. 

9. НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”, с. Кралев дол: „Ден на Паисий” - № 

13/СЛУ-01.04.2013 г.                                       

500 лв. 

10. НЧ „Искра – 1960 г.”, кв. „Изток”, град Перник: „Еньовден” – ІІ  

Преглед на художествените колективи на възрастните хора към 

читалищата от област Перник и пенсионерските  клубове към 

Общинския съюз на пенсионерите град Перник” - № 13/СЛУ-

2777/02.04.2013 г.        

700 лв. 

11. НЧ „Пробуда – 1937 г.”, с. Кладница: „Витошки напеви”, 2013 - № 

13/СЛУ-2791/02.04.2013 г.                                    

2000 лв. 

12. НЧ „Просвета – 1909 г.”, гр. Батановци: “Спасовден„ - № 13/СЛУ-

2797/02.04.2013 г.                                                

250 лв. 
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13. НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”, с. Ярджиловци: “На Богородица в 

Ярджиловци” - № 13/СЛУ-2798/02.04.2013 г.         

250 лв. 

14. НЧ „Елин Пелин – 1903”, гр. Перник: “Христос Възкресе! Празничен 

великденски концерт” -№ 13/СЛУ-2837/03.04.2013 г. 

         400 лв. 

15. НЧ „Пробуда – 1935 г.”, кв. „Бела вода”, гр. Перник: „Ваканционни 

празници”- № 13/СЛУ-2852/04.04.2013 г.         

700 лв. 

16. НЧ „Тродолюбие – 1926 г.”, с. Боснек: „Илинден в Боснек” - № 

13/СЛУ-2857/04.04.2013 г.                                  

250 лв.                                          

17. НЧ „Христо Ботев – 1961 г.”, с. Люлин: “6 септември – ден на 

обединението на село Райлово и село Църнел в едно – село Люлин” - 

№ 13/СЛУ-2876/04.04.2013 г.                           

250 лв. 

18. НЧ „Миньор – 2005 г.”, гр. Перник: “Фестивал на фолклорното слово 

„Разказвачи”- № 13/СЛУ-2877/04.04.2013 г.    

1200 лв. 

19. НЧ „Миньор – 2005 г.”, гр. Перник: „Ръка за ръка”  - № 13/СЛУ-

2877/04.04.2013 г.                                           

200 лв. 

20. НЧ „П. К. Яворов – 1926 г.”, с. Мещица: “V Национален фолклорен 

конкурс „Дай, бабо, огънче!”- № 13/СЛУ-2888/04.04.2013 г. 

                                                 2000 лв. 

21.  НЧ „Съзнание – 1922 г.”, кв.”Мошино”, гр. Перник:  “Пленер 

„Съзнание” – „Свети Иван Рилски” - № 13/СЛУ-2889/05.04.2013 г.  

1400 лв. 
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22. НЧ „Съзнание – 1922 г.”, кв. „Мошино”, гр. Перник: “Областен 

кулинарен конкурс – традиционни ястия, напитки и реквизит в 

българската традиционна кухня”  - № 13/СЛУ-2889/05.04.2013 г. 

700 лв. 

23. НЧ „Димитър Полянов – 1927 г.”, с. Расник: „Спасовден” - № 

13/СЛУ-2890/05.04.2013 г.                                          

250 лв. 

24. НЧ „Наука – 1967 г.”, с. Черна гора: „Петковден” - № 13/СЛУ-

2903/05.04.2013 г.                                                         

200 лв. 

25. НЧ „Васил Левски – 1975 г.”, с. Зидарци: „На Богородица в село 

Зидарци” - № 13/СЛУ-2920/05.04.2013 г.                  

250 лв. 

26. НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”, с. Големо Бучино: „Коледа в 

Големо Бучино” - № 13/СЛУ-2921/05.04.2013 г.      

250 лв. 

Общо разпределена сума:                                           15000 лв. 

ІІ. Утвърждавам предложението на комисията по заповед № 

599/11.04.2013 г. да не получат 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 „Сирни Заговезни – простена неделя” от НЧ „Васил 

Левски – 1968 г.”, с. Рударци /№ 13/СЛУ-2557/26.03.2013 г./ 

2. Проектен фиш „Лятна школа по изобразително изкуство – картини 

на колела” от НЧ „Нови хоризонти – 2009 г.”, гр. Перник  /№ 

13/СЛУ-2867/04.04.2013 г./ 

3. Проектен фиш „Петровден” от НЧ „Чичо Стоян – 1927 г.”, с. 

Дивотино.  /№ 13/СЛУ-2922/05.04.2013 г./ 

С народните читалища по р. І от настоящата заповед  да се сключат  

договори за отпускането на финансовата подкрепа за реализиране на 

одобрените им проекти.. 
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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. 

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:    / п / 

 

/Р. ЯНАКИЕВА/ 

 

 


