
 
 
Наш №1-ПР-ООС/Дата 17 януари 2020. 

 
ПРОТОКОЛ 

№1-2020 
 
Днес, 17 януари 2020 г, от 17:00 часа в Арт Салон на Радио Варна се състоя общо отчетно 

събрание на НЧ „Галатея-2018“ при следния дневен ред: 
 

1. Представяне и приемане на Отчет за едногодишната дейност на читалището. 
2. Отчет на проверителната комисия 
3. Основни насоки за развитие на читалището през 2020 година. 
4. Проект на бюджет за 2020 година. 
5. Текущи 

На заседанието присъстваха членовете на настоятелството, проверителната комисия, 
секретаря и редовните читалищни членове. 

Председател на събранието: секретарят г-жа Иванка Димитрова. 
Протоколчик – Стефан Василев. 
Две комисии: 
- Комисия по пълномощията от трима члена с председател Елица Александрова;  
- Комисия по проекто-предложенията от трима члена с председател Соня Шопова. 
 
След проверка на кворума, Елица Александрова председател на комисията по 

пълномощията обяви резултатите, че на събранието присъстват 83 членове, т.е. 
събранието има кворум и неговите решения са легитимни.  
 

По т. 1 - Представяне и приемане на Отчет за едногодишната дейност на читалището 
госпожа Димитрова даде думата на председателя на читалището. 

 
Д-р Мария Дражева, председател на читалището, запозна присъстващите с годишния 

отчет. Събранието прие отчета с пълно единодушие, след като се информира, че 
членовете на настоятелството солидарно участват в неговото създаване. 

 
По т. 2 – Отчет на проверителната комисия 
Водещата даде думата на г-жа Илияна Радева, председател на комисията, която 

оповести решенията на комисията – без забележки. 
 
По т. 3 - Основни насоки за развитие на читалището през 2020 година. 
Д-р Дражева  представи основните насоки за развитието на дейността на читалището 

през 2020 г. След направените допълнения и корекции се прие следното: 
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С цел развитие и утвърждаване на читалището през 2020 година се планира 
кандидатстване за: 

- Получаване на финансова субсидия за 2020 г. и на тази база - назначаване на трима щатни 

сътрудници на читалището. 

- Кандидатстване за ползване на помещения, собственост на Община Варна, за реализиране 

на основните читалищни дейности (зала за репетиции и спортни дейности). 

- Сътрудничество с Дирекция „Култура“ на Община Варна за реализиране на съвместни 

дейности. 

- Извършване на необходимите действия за официално регистриране на библиотеката към 

читалището; участие в програма „Глобални библиотеки България“ – за получаване на 

хардуер, софтуер и безплатен достъп до интернет. 

- Намиране на подходящи за читалищните цели програми и проекти и подготвяне на 

документи за участие.  

- Подготвяне на документи за сътрудничество с компаниите Adobe (Creative Cloud), Microsoft 

(Office365 Professional Edition) и Dell Computers за развитие на дигитализирания ни архив 

Дифон и разширяване на онлайн достъпа до него. 

- Разширяване на сътрудничеството с Радио Варна и Арт центъра към него чрез реализиране 

на съвместни програми. 

- Сътрудничество с Етнографски музей-Варна и провеждане на съвместни програми.  

 

 

Информация за планираните дейности през 2020 година – разширяване на сега 
съществуващите и стартиране на нови дейности: 

- Цикличен семинар-спектакъл „Традиционната култура в живота на новото поколение“; 
- Изграждане на „Център за фамилна терапия Галатея“;  
- Мобилен (в различни населени места на Варненска област) цикличен семинар за 

читалищни дейци на тема „Изграждане на архиви във време на преход от традиционни 
аналогови към съвременни дигитални технологии“ (демонстриране на хардуер и софтуер).  

 
  

https://galateya.bultima.net/
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По т. 4 - Проект на бюджет за 2020 година. 
 

Разчитайки на все по-голямата популярност на читалището, ние планираме следния му 

бюджет за 2020 година: 

НЧ "Галатея-2018"-Варна 
Планиран бюджет 

период: 1.1.2020-31.12.2020 

  

Разходи: Сума (лв.) 

Материали 900,00 лв. 

Услуги 1 200,00 лв. 

Заплати и хонорари 7 320,00 лв. 

Осигуровки за заплати и хонорари 2 432,00 лв. 

Командировки 1 300,00 лв. 

Банкови такси   

Такси евро с-ка 191,88 лв. 

Такси лв с-ка 145,00 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ: 13 488,88 лв. 

  

Приходи: Сума (лв.) 

Услуги 1 000,00 лв. 

Членски внос 7 500,00 лв. 

Общинска субсидия 4 000,00 лв. 

Дарения  1 000,00 лв. 

ОБЩО ПРИХОДИ: 13 500,00 лв. 

 
 

По т. – 5 – Текущи.  

РЕШЕНИЯ: 
 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
1. Приема годишния отчет на НЧ „Галатея-2018“ за дейността му за периода 2019 година и 

освобождава от отговорност членовете на настоятелството. 
Гласували: 83 
Против – няма; въздържали се – няма. 
 

2. Приема отчета на Проверителната комисия за периода 2019 година и я освобождава от 
отговорност. 
Гласували: 83 

https://galateya.bultima.net/
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Против – няма; въздържали се – няма. 
 

3. Приема плана и насоките за работа на НЧ „Галатея-2018“  за 2020 г. 
Гласували: 83 
Против – няма; въздържали се – няма. 
 

4. Приема проекто бюджета за НЧ „Галатея-2018“  за 2020 г. 
Гласували: 83 
Против – няма; въздържали се – няма. 
 

 
 

Протоколчик:  

 

/………………………………./ 

 

Д-р Мария Дражева – председател 

 

 

Подпис: …………. 

/Д-р Мария Дражева, Председател/ 

 
Варна 
17 януари 2020 г. 

https://galateya.bultima.net/

