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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Кубрат и 

Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

 Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат 

за 2021 година. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани  в деловодството на 

Общински съвет - Кубрат или на е-mail: office@obskubrat.bg. до 30 - дни  от датата на 

публикуване – 14.12.2020г. в сайта на Община Кубрат и сайта на Общински съвет - 

Кубрат. 

 

Мотиви за Приемане  на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Кубрат за 2021 година.: 

 1. Причини, налагащи приемането на Годишна програма за развитие на 

читалищната    дейност в община Кубрат за 2021 година: 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2021г. 

се приема в изпълнение на чл. 26-а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на 

направените от читалищните настоятелства в Община Кубрат предложения за дейността им 

през 2021 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на Община 

Кубрат. 

 2. Целите, които се поставят: 

Да се спази действащата нормативна уредба в Р. България. 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Проекта на Програмата не изисква допълнителни средства за настоящата бюджетна година. 

 4. Очаквани резултати: 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Кубрат за 2021 г. цели обединяване на усилията за по - нататъшно развитие и утвърждаване 

на читалищата, като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност 

на Община Кубрат, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация.  

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 

година е съобразена с  актовете  на правото на Европейския съюз. 
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