
          Приложение № 1 

 

 

К У Л Т У Р Е Н   К А Л Е Н Д А Р 

 

за  2017 год. 

 
на Народно читалище Пробуда 1910/ с.Странско 

 
№  наименование  на мероприятието    

  

дата, място, час 

м.януари 

1. Народен обичай „Бабин ден” 08.01.2017г.-Читалището от     

13.00 ч. 

   

   

м.февруари 

1. 19.02.-143 г. от обесването на Васил 

Левски 

19.02.2017 г.-Читалището    

от 13.00 ч. 

2. Сирни заговезни – хвърляне на чавги 26.02.2017 г.-В двора на 

Читалището от 18.00 ч. 

   

м. март 

1. Ден на самодееца  01.03.2017 г.-Читалището    

от 13.00 ч. 

2. Баба Марта 01.03.2017 г.-Читалището    

от 13.00 ч. 

3. Освобождението на България 03.03.2017 г.-Читалището    

от 13.00 ч. 

4. Ден на жената 08.03.2017 г.-Читалището    

от 13.00 ч. 

5. Първа Пролет 22.03.2017 г.-Читалището    

от 13.00 ч. 

м.април 

1. Народен обичай „Лазаровден „ 08.04.2017 г. – из селото от 

10.00 ч. 

2. Възкресение Христово 16.04.2017 г. – в черквата 

12.00 ч. 

м. май 

1. Народен обичай „Гергьовден” 06.05.2017 г.- в парка на 

селото от 10.00 ч. 

2. Ден на Европа 09.05.2017 г. – Читалището 

от 10.00 ч. 

3. Ден на „Св.св.Кирил и Методий 11.05.2017 г. – Читалището 

от 10.00 ч. 

 



м.юни 

1. Ден на Ботев  02.06.2017 г. – в центъра 

пред паметна плоча на заги-

налите във войните жители 

на селото от  12.00 ч. 

 

2. 

 

 

Тракийски жътварски събор Странско 

2017 г. 

 

17.06.2017 г. – на нивата и в 

парка – от 10.00 ч. 

   

м.юли 

   

м.август 

   

м.септември 

1. Съединението на България 06.09.2017 г. – Читалището 

от 13.00 ч. 

2. Ден на независимостта на България 22.09.2017 г.-Читалището 

от 13.00 ч. 

   

м.октомври 

1. Ден старите хора 01.10.2017 г.-Читалището 

от 14.00 ч. 

   

м.ноември 

1. Ден на народните будители 01.11.2017 г.-Читалището 

от 13.00 ч. 

2. Ден на християнското семейство 21.11.2017 г.-Читалището 

от 13.00 ч. 

м. декември 

1. Никулден   - празник на рибарите 06.12.2017 г.-Читалището 

от 13.00 ч. 

2. Народен обичай „Коледуване” 24.12.2017 г.-Групи Коле-

дари из селото от 17.00 ч. 

 

 

Настоятелство  при НЧ „Пробуда-1910” с.Странско 

 

      Председател:Тенчо Бонев Михов 

 

 

     Членове:   

 

Славка Колева Генова 

Минка Донева Тодорова 

Тонка Димитрова Маринова 

Милка Колева Стоянова 



	

	

	Читалищно	настоятелство:	

1.	Тенчо	Бонев	Михов	–	Председател	

2.	Славка	Колева	Генова	–	секретар	

3.	Минка	Донева	Тодорова	–	член	

4.	Тонка	Димитрова	Маринова	–	член	

5.	Милка	Колева	Стоянова	-	член	

	

	Проверителна	комисия	:	

1.	Желка	Тодорова	Георгиева	-		Председател	

2.	Денка	Иванова	Митева	

3.	Тонка	Жекова	Иванова	

	

	



                                 Н Ч  П Р О Б У Д А  - 1 9 1 0                    
                    с.Странско , Димитровград , Хасково 
                         Email: probuda1910stransko@abv.bg 

 

 

                                                  О  Т  Ч  Е  Т 

 

 

                За дейността на НЧ „Пробуда-1910” с.Странско общ.Димитровград     обл . 

Хасково през 2016 г.  

 

      I. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

 

               Библиотечния  фонд на читалището е 6 712 тома литература, включваща – от-

раслова, българска художествена,  чужда художествена литература , детска художест-

вена и научно- популярна литература.Брой читатели – 69, в заемна за дома – 827 , в 

читалня – 1737. 

               Получаваме 5 бр. периодични издания: „Читалищен вестник”, „Над 55”, 

„Втора младост”, „Трета възраст”, „Пенсионери”. 

              Читалището притежава магнетофон и грамофон- не работещи. Има компютър с 

действащ интернет, принтер и  консумативи към него.  

     

 II. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 

 

                1.Постоянно действащи колективи. 

                  .  Женска  фолклорна група. 

                  .  Група за народни обичаи. 

               2.Временно действащи колективи. 

                  . Детска група Коледари. 

                  . Детска група Лазарки. 

                  . Група за църковно песнопение,рецитали  

               3. Международни , национални , регионални  и общински участия и награди : 

                 . Национални – 1. „Тракийски жътварски събор” – с.Странско – Златен медал, 

Грамота и Диплом ; 2. „С вяра в доброто и  Надежда в бъдещето” – с.Добрич – 

Сребърен медал , Диплом , Грамота,Златен медал за индивидуален изпълнител 

3.”Еврофолк 2016” Велико Търново-Сребърен медал,Грамота,Диплом  за „Национален 

шампион” ,Носител на почетния знак на  Старопланински събор Балкан фолк 2016 г.;  

4. НФФ за двугласно пеене гр.Неделино-Грамота. 

                  . Регионални – 1.„С Паисий през вековете „ – с.Длъгнево – Дипломи ; 

2.„Празник на минералната вода , здравето и красотата „ – Минерални бани – Хасково 

Грамоти; 3. Събор на земята и плодородието – с.Голямо Асеново – Сребърен медал и 

Грамота;  4. „Песни край Марица „ – с.Доситеево – Сребърен медал и Грамоти ; 5.”Ден 

на народните будители” – с. Бряст  – Грамота ; 6. „На панаир  с песни и хора” – 

гр.Димитровград – Грамота ; 7.”Даровете на природата” – с.Крум – Грамота ; 8. „Чита – 

лището- храм на българския дух – Златен медал и Грамота . 

                   . Общински – В  деня на Димитровград  - Исторически музей-дефиле   на 

автентични народни носии от нашия край – Грамота ; Коледна трапеза –  на  площада в 

гр.Димитровград – Второ  място – парична награда 



               4. Групата за църковно песнопение  - участва в църковните служби за по голе-

мите празници като  Въскресение Христово , Рождество Христово .      

               5. Група за   шиене  и плетене –изплитане на  възи, шарени чорапи, а преди 

Жътварският събор плетене на бради от сламени стръкове .Поддържат носиите на 

групите- женска и детска 

               6. Детска група Коледари от 10 деца ,детска група за Лазаруване от 7 деца.  

               7.  Постоянна сбирка от носии, домакински съоръжения и други вещи, които са 

на съхранение в сградата на читалището.  

               8. Националния Тракийски жътварски събор се проведе на 11.06.2016 г.  За  

него работихме заедно с Кмета на селото, Председателя на КЗУ „Доверие” и Кмета на 

Община  Димитровград. Присъстваха много гости от 10 общини, над 23 фолклорни и 

танцови групи, индивидуални изпълнители. В организираното лятно изложение по 

време на събора  участие взеха  пчеларите , както имаше и изложение на земеделска 

техника. 

 

         ЧЕСТВАНИЯ И ПРАЗНЕНСТВА 

 

       . 06.01. 2016 г. – 168 г. от рождението на Ботев 

       . 06.01.-07.01. 2016 г. – Богоявление и Йордановден 

       . 08.01. 2016 г. – Бабин ден  

       . 19.02. 2016 г . – 143 г. от обесването на Васил  Левски 

       . 01.03.2016 г. – Деня на самодееца 

       . 03.03.2016 г. – 138 г. от освобождението на България 

       . 08.03. 2016 г. – Деня на жената-майка 

       . 13.03.2016 г. – Сирни заговезни 

       . 22.03. 2016 г. – Първа пролет 

       . 12.04.2016 г. – Възкресение Христово 

       . 06.05. 2016 г. – Гергьовден 

       . 02.06. 2016 г. – Деня на Ботев и загиналите във войните за освобождението на 

България 

       . 06.09.2016г. – Съединението на България 

       . 22.09.2016 г . – Деня на Независимостта 

       . 06.12. 2016 г. – Никулден 

       . 24.12.2016 г. – с детска група Коледари – наричане за здраве из селото   

 

      

      III. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

          1. Получени средства за периода 

        . Остатък от предходна година – 2015 г.                            1 227,82 лв. 

        . Получена Държавна субсидия                                          9 000,00 лв. 

        . Получена Общинска субсидия                                             630,81 лв. 

        . Членски внос                                                                          330,00 лв.    

        .  Приходи от награди                                                              684,00 лв. 

                       Всичко приходи:                                                     11 872,63 лв.      

 

 



         2. Разходи 

        . Заплати по трудови правоотношения                             2  800,37 лв. 

        . Възнаграждения по извънтрудови правоотношения        219,13 лв. 

        . Осигурителни  вноски от работодател за ДОО             1 180,26 лв. 

        . Здравно-осигурителни вноскии от работодател               544,87 лв. 

        . Книги за библиотеката                                                        289,82 лв 

        . Храна                                                                                    769, 15 лв.   

        . Материали                                                                             899,14 лв. 

        . Вода,горива и енергия                                                         519,28 лв.  

        . Разходи за външни услуги                                               1 209,77 лв.  

        . Текущ ремонт                                                                         29,90 лв. 

        . Платени данъци , мита и такси                                        1 520,65 лв. 

        . Глоби,неустойки,съдебни обещетения                              776,96 лв.        

        . Други разходи                                                                      198,00 лв.       

           Всичко разходи                                                                 10 957,30 лв.                      

           Oстатък за 2017 г.                                                                 915,33 лв. 

             Отчета е приет и одобрен от общото отчетното събрание  на читалището про-

ведено на 12.03.2017 г. 

 

 

 

    16.03.2017 г.                                                         Председател : …………………… 

     с. Странско                                                                         /Тенчо Б.Михов/                                                       

 

  

 

 



 
																													Устав	на	Народно	Читалище		„Пробуда	1910”		
																																Хасково,Димитровград,с.Странско	
	
																																																В	Ъ	В	Е	Д	Е	Н	И	Е		
																												
										Читалището	е	„негаснещо	огнище”	за	човешката		душа	,		особено	в	това	забър-
зано	време	на	компютри	и	нови	технологии.	Място	за	обединение			и	сближаване	на	

хората	,	за	културна	почивка	,	за	духовно	издигане	на	човека	и	просветление….	И	най-

вече	за	възпитание	на	децата	в	любов	към	Родината	и	нашето	национално	богатство	–	

българския	народен	фолклор.	

										Народните		читалища		имат	историческа	роля	за	развитието	и	запазването	на	

фоклорното	богатство	и	традиции	на	нашия	народ		,	за	библиотечното	и	музейно	дело.	

Те	са	уникално				,	самобитно	явление	на	България		,	създадено	от		нашите		прадеди		,	

жадни	за	просвета		и	култура	,	в	онова	робско	минало,	Чрез	своята	многостранна	дей-

ност	те	ще	продължават	да	бъдат	мястото	за	съхранение	на	народните	традиции	,	за	

опазване	на	културната	ни	идентичност	като	българи	и	няма	да	загубят	своето	значе-

ние	за	запазване	на	българската	националност.	

	
																																											
	

ГЛАВА	ПЪРВА	
ОБЩИ	ПОЛОЖЕНИЯ	
	

Чл.1:	Народно	Читалище	„Пробуда	1910	”		е	традиционно	самоуправляващо	се		бъл-
гарско	културно-просветно	сдружение,което	изпълнява		и	държавни	културно-прос-

ветни	задачи	в	областта	на	културата.То	работи	на	принципите	на	доброволността,	

демократизма	и	автономията.	

	

Чл.2:	В	неговата	дейност			може	да	участват		всички	физически	лица	без	ограничение				
на	въздраст	,	пол	,	политически		и	религиозни		възгледи	и		етническо	самосъзнание.	

	

Чл.3:	Читалището	е	юридическо	лице	с	нестопанска	цел.То	подлежи	на	вписване			в	
регистъра	на	Окръжния	съд	,	за	осъществяване	на	обществено	полезна	дейност.	

	

Чл.4:	Читалището	поддържа	отношения	на	сътрудничество	и	координация	с	държав-
ните	и	общинските	органи	и	организации	,	на	които	законите	възлагат	права	и	задъл-

жения	,	свързани	с	неговата	дейност	,	като	запазва	своята		автономия.	

	

Чл.5:	Читалището	може	да	се	сдружава	и	с	други	читалища	и	сродни	организации	,	за	
постигане	на	своите	цели	,	за	провеждане	на	съвместни	дейности	при	условия	посо-

чени	в		ЗНЧ.	

	

Чл.6:	Читалището	работи	във	взаимоотношения	и	с	други	културни	и		научни	институ-
ции	,	учебни	заведения	,	обществени	,	стопански	и	нестопански	организации,извършва-



щи	или	подпомагащи	културната	дейност.То	може	да	влиза	в	договорни		отношения	с	

тези	или	други		структури			,	без	да	накърнява		своите	права	и	интересите	си.	

	

	

ГЛАВА	ВТОРА	
ЦЕЛИ,ДЕЙНОСТИ	И	ЗАДАЧИ	
	

ЧЛ.	7:	Целта	на	читалището	е	да	задоволява		потребностите	на	гражданите		свързани	с:	
	

									1.	Развитие				и		обогатяване	на	културния	живот	,	социалната	и	образователна		

дейност	на	населението	

									2.	Запазване	на	обичаите	и		традициите	на	българския			народ.	

									3.	Развитие	на	творческите	заложби	на	подрастващото	поколение		и		приобщава-

нето		им			към	ценностите	и	постиженията	на	науката	,	изкувството	и	културата.	

									4.	Възпитание	и	утвърждаване	на	националното	самосъзнание.	

									5.	Осигуряване	на	достъп	до	информация.	

							

Чл.8:		За	постигането	на	своята	цел	читалището	извършва	следните	дейности:	
							

								1.	Поддържа	библиотека	,	читални	,	фото	-	,	фоно	-	,	филмо	и	видиотеки	,	както	и	

създава	и	поддържа	електронни	и	информационни	мрежи.	

								2.	Организира	школи			,	кръжоци	,	курсове	,	клубове	,	кино	и	видеопоказ	,	празнен-

ства	,	концерти	,	чествания	и	младежки	дейности.	

								3.	Развива	и	подпомага		любителското	художествено	творчество	и	младежки	дей-

ности.	

								4.	Събира	и	разпространява	знания	за	родния	край.	

								5.	Създава	и	съхранява	музейни	колекции	съгласно	Закона	за	културното	наслед-

ство.	

								6.	Предоставя	компютърни	и	интернет	услуги.	

	
Чл.9:	Читалище	„Пробуда	1910”	може	да	развива	допълнителна	стопанска	дейност	
свързана	с	предмета	на	основната	му	дейност	,		в	съответствие	с	действащото	законо-

дателство	,	като	използва	приходите	от	нея	за	постигане	на	определените	в	устава	це-

ли.	Читалището	не	разпределя			печалба.	

	

								1.	Читалищното	сдружение	няма	право	да	управлява	и	да	се	разпорежда	с	иму-

ществото	на	своите	членове.	

	

	

	
ГЛАВА	ТРЕТА	
УЧРЕДЯВАНЕ	,	ПРЕКРАТЯВАНЕ,ЧЛЕНСТВО	
	
	
Чл.10:		
	

									1.	Читалище	„Пробуда	1910”	е	основано	на	28.03.1910	година.	



									2.	То	се	регистрира	в	окръжния	съд	в	съответствие	с	параграф	2	от	предходните	и	

заключителни	разпоредби	и	в	МК	в	съответствие	с	чл.10		от	Закона	за	Народните	чита-

лища.	

									3.	За	да	продължи	да	съществува	Народно	читалище	„Пробуда	1910”	по	смисъла	

на	чл.8	,	ал.1	от	ЗНЧ,	трябва	да	има	минимум	50	члена	дее	способни	физически	лица.	

									4.	Всяка	промяна	на	вписаните	в	съдебния	регистър	обстоятелства	се	заявява	в	съ-

да	в	съответствие	с	чл.9	,	ал.4		от	ЗНЧ.	

	

Чл.11:		
	

									1.	Читалището	може	да	бъде		прекратено	по	решение		на	Общото	събрание,	взето	

в	съответствие		с	чл.	19	и	чл.20					на	Устава	и	вписано	в	регистъра					на	Окръжен	съд.	

									2.	Читалището	може	да	бъде		прекратено	и	по	решение	на	Окръжния	съдсъгласно		

чл.27	от	ЗНЧ.	

	

	

Чл.12:	Членовете		на	читалище	„Пробуда	1910”	могат	да	бъдат	индивидуални	,	колек-
тивни,почетни,дарители.	

	

Чл.13:	
				

								1.	Индивидуалните	членове	са	български	граждани.Те	са	действителни	и	спомага-

телни.	

								2.	Действителни	ччленове	са	дееспособни	лица	,които	плащат	редовно	членския	си	

внос	трябва	да	са	навършили	18г.	и	да	участват	в	дейността	на	Читалището.Те	имат	пра-

во	да	избират			и	да	бъдат		избирани.Право	на	глас	имат	тези,които	са	плащали	член-

ския	си	внос	за	текущата	година.	

							3.	Спомагателни	членове	са	лица	до	18г.,	които	нямат	право	да	избиран	да	бъдат	

избирани	и	имат	съвещателен	глас.	

							4.	Лицата	,	заемащи	щатни	длъжности	в	Читалището,	задължително	са	негови	дей-

ствителни	членове.	

							5.	Членството	се	учредява	или	продължава	с	акта		на	плащането	на	членския	внос.	

Води	се	регистър	на		читалищните	членове.	

							6.	Членството	се	прекратява:	

												-	с	писмено	заявление	на	читалищния	член	

												-		когато	не	участвав	дейността	на	читалището	

												-	когато	не	е	платен	членския	внос	в	рамките	на	календарната	година	

												-	когато	не	участва	в	три	последователни	заседания	на	общото	събрание	

												-	когато	общото	събрание		изключи		читалищен	член	за	грубо	нарушение		на	

Устава	,	за	поведение	,	уронващо	доброто	име	на	читалището	или	за	нанесени			сто-

пански		и	финансови	щети	в	особено	големи	размери.	

									7.	Нови	членове	се	приемат			от	Общото	събрание.	

	

Чл.14:		
	

					I.		ЧЛЕНОВЕТЕ	на	читалище	«Пробуда	1910»		имат	право:	



								1.	Да	избират	ръководни	органи	и	да	бъдат	избирани	в	тях	,ако	най-малко	2	годи-

ни	непосредствено	преди	избора	са	били	членове	на		читалището.	

								2.	Да	получават	информация		за	дейността	на	читалището.	

								3.	Да	участват	в	обсъждането		на	дейността	на	читалището.	

								4.	Да	ползват	с	предимство	неговата	база	и	услугите	му.	

	

				II.		ЧЛЕНОВЕТЕ	на	читалище	«Пробуда	1910»		са	длъжни:	
									1.	Да	плащат	редовно	членския	си	внос		в	размер	на	6,00	лв./шест	лева/	

									2.	Да	спазват	Устава	на	читалището.	

									3.	Да	учасват	според	възможностите	си	в	дейността	начиталището.	

									4.	Да	опазват	недвижимото	имущество	и	предприемат	стъпки	за	обогатяването	му.	

									5.	Да	не	уронват	доброто	име	на	читалище	«Пробуда	1910»	

									6.	Да	не	създават	конфликтни	ситуации	,	които	да	са	в	ущърб	на	дейността	и	изяви-

те	на	читалището.	

	

	Чл.15:		
	

					I.		Колективни	членове	на	читалище	«Пробуда	1910»	могат	да	бъдат:	
									1.	Професионални	и	стопански	организации.	

								2.	Търговски	дзужества	,	регистрирани	по	установения	ред	,	кооперации	и	сдруже-

ния	с	нестопанска	цел.	

								3.	Културно-просветни	и	любителски	клубове	,	творчески	колективи	,	учебни	заве-

дения.	

	

			II.			Колективните	членове			съдействат:	
								1.	За	осъществяване	на	целите	на	читалище	«Пробуда	1910»	

								2.	Подпомагат	финансово	дейностите	и	поддържането		и	обогатяването	на	мате-

риалната	база.	

								3.	Имат	право	на	един	глас.	

	

		III.		Членството	на	колективните	членове	се	учредява	и	поддържа	чрез	писмено	спо-
разумение	или	договор	,	които	не	могат	да	накърнят		интересите	на	читалище	

«Пробуда	1910»	

	

		IV.		Колективното	членство	се	прекратява:	
								1.	По	писмено	искане	на	колективен	член.	

								2.	При	фактическо	прекъсване	на	взаимоотношенията	между	колективен	член	и	чи-

талище	„Пробуда	1910”	в	продължение	на	една	календарна	година.	

	

Чл.16:	Почетните		членове	на	читалище	„Пробуда	1910”	са	български		и	чужди	гражда-
ни	и	дарители	с	изключителни	заслуги	към	него.	

	

	

ГЛАВА	ЧЕТВЪРТА	
УПРАВЛЕНИЕ	
	
Чл.17:	Органите	на	управление	на	читалище	„Пробуда	1910”	са:	



								1.	Общото	събрание.	

								2.Настоятелството.	

								3.	Проверителната	комисия.	

	

Чл.18:			Върховенорган	на	читалището	е	Общото	събрание.То	сестои	от	всички	членове	
на	читалището	,	имащи	право	наглас.	

	

Чл.19:		Общото	събрание:	
								1.	Изменя	и	допълва	Устава.	

								2.	Избира	и	освобождава	членове	на	Настоятелството,Проверителната	комисия	и	

Председателя.	

								3.	Изключва	членове	на	читалището.	

								4.	Определя	основните	насоки	за	дейността	на	читалището.	

								5.	Взема	решения	за	членуване	или	прекратяване	на	членството	в	Читалищно	

сдружение.	

							6.	Приема	бюджета	на	читалището.	

							7.	Приема	годишен	отчет	до	края	на	януари	на	следващата	година.	

							8.	Обявява	почетни	членове	в	това	число	дарителите.	

							9.	Отменя	решения	на	органите	на	читалище	„Пробуда	1910”.	

					10.	Взема	решения	за	отнасяне	до	съда	на			незаконосъбразних	действия	на	ръко-

водството	или	отделни	членове.	

						11.	Взема	решения	за	прекратяване	на	читалището.Решенията	на	Общото	събрание	

са	задължителни	за	другите	органи	на		читалището.	

						12.	Определя	размера	на	членския	внос.	

						13.	Взема	решения	за	откриване		на		клонове	на	читалището	след	съгласуване	с	

общината.	

	

Чл.20:	Събрания	
		

								1.		Редовно	общо	събрание	на	читалище	“Пробуда	1910”	се	свиква	от		Настоятелст-

вото		веднъж		годишно.	

								2.	Извънредно	общо	събрание	на	читалище	„Пробуда	1910”	можеда	бъде	свикано	

и	по	искане	Настоятелстово,	и	по	искане	на	Проверителната	комисия	,	и	по	решение	на	

1/3	от	членовете	имащи	право	на	глас.При		отказ	на	Настоятелството				да	свика	извън-

редно	общо	събрание	за	15	дни	от			постъпването	на	искането	Проверителната	комисия	

или	една	трета	от	членовете	на	читалището	с	право	на	глас	могат	да	свикат	извънредно	

общо	събрание	от	свое	име.	

								3.	Поканата	за	събранието	съдържа	дневния	ред	,	датата	,	часа	,	мястото	на	про-

веждането	и	кой	го	свиква.	Поканата	да	бъде	получена	срещу	подпис	или	връчена	не	

по-късно	от	7	дни	преди	датата	на	провеждането.В	същия	срок	на	общодостъпни	мес-

та,	на	вратата	на	читалището	и	чрез	медиите	трябва	да	бъде	залепена	покана	за	съб-

ранието.	

								4.	Общото	събрание	е	законно	,	ако	присъстват		най-малко	половината	от	имащите	

право	на	глас	членове	на	читалище	„Пробуда	1910”.При	липса	на	кворум	събранието	се	

отлага	с	един	час.Тогава	събранието	е		законно	,	ако	на	него	присъстват				не	по-малко	

от	1/3			от	членовете	при	редовно	общо	събрание			и	не	по-малко	от	половината	плюс	

едн	от	членовете	при	извънредно	общо	събрание.	



								5.	Решенията	се	вземат	с	мнозинство	повече	от	половината	от	присъстващите		чле-

нове	с	право	на	глас	,	освен	решенията	по	чл.14,ал.1,т.1,4,10,11,12	от	ЗНЧ	,	които	се	взе-

мат	с	мнозинство	най-малко	2/3	от	всички	членове	на	читалище	„Пробуда	1910”.	

								6.	Две	трети	от	членовета	на	общото	събрание	на	НЧ”Пробуда	1910”	могат	да	пре-

дявят		иск	пред	окръжен	съд	по		седалището	на		читалището			за	отмяна	на	общото	съб-

рание	,	ако	то	противоречи	на	закона	или	устава.	

								7.	Искът	се	предявява	в	едномесечен	срок	от	узнаването	на	решението	,	но	не	по-

късно	от	една	година	от	датата	на	вземане	на	решението.	

								8.	Прокурорът	може	да	иска	от	окръжния	съд		по	седалището	на	читалището		да	

отмени	решение	на	общото	събрание	,	което			противоречи	на	закона	или	устава	,	в	

едномесечен	срок		от	узнаване	на	решението	,	но	не	по-късно	от	1	година	от	датата	на	

вземане	на	решението.	

	

Чл.21:	Настоятелство	
	
			I.		Изпълнителен		орган	на	читалище	„ПРобуда	1910”	е	Настоятелството.То	се	състои	
от	5/пет/	члена	избрани	за	3/три/години.	Те	не	могат	да	имат	роднински	връзки	по	

права	и	съребрена	линия			до	четвърта	степен.	

	

		II.		Настоятелството:	
							1.	Свиква	общото	събрание	и	изпълнява	взетите	от	него	решения.	

							2.	Подготвя	и	внася	в	общото	събрание	проект	за	бюджет	на	читалището	,	следи	за	

изпълнението	му		и	утвърждава	щата.	

							3.		Подготвя	и	внася	в	общото	събраниеотчет	по	бюджета	и	дейността	на	читалище-

то.	

							4.	Назначава	секретаря	на	читалището	и	утвърждава	длъжностната	му	характерис-

тика.	

						5.	Взема	решения	относно	изпълнението	на	програмата	и	приетия	годишен	бюджет.	

						6.	Взема	решения	за		назначаване	на	щатния	и			хонорования	персонал	и	за	опреде-

ляне	на	хонорарите	им	и	трудовите	възнаграждения.	

						7.	Приема	годишни	планове	за	работа	на	читалището	и	програмите	на	отделните	ко-

лективи.	

						8.	Взима	решения	за	сдружаване	на	читалището	с	изключение	на	решения	свързани	

по	чл.14,ал.1,т.6	от	ЗНЧ.	

						9.	Решава	въпросите	за	създаване	и	закриване	на	колективи	за	художествено	твор-

чество	,	школи	,	курсове	и	други.	

				10.	Взема	решения	за	стопанисване	на	читалищното	имущество	,	за	придобиване	на	

недвижимо	имущество	,	за	отдаване	на	имущество	под	наем	или	в	аренда	,	за	опреде-

ляне	размера	на	таксите	,	наемите	,	арендните	вноски	,	за	образуване				и	управление	

на	целеви	фондове	,	в	това	число	и	в	изпълнение	на	дарения.	

				11.	Решава	въпросите	за	откриване	и	закриване	на	допълнителни	дейности	,	в	т.ч.	и	

стопански	,	за	учредяване	и	прекратяване	на	търговски	и	граждански		дружества	и	за	

участие	в	такива	,	свързани	с	дейността	на	читалището.	

				12.	Взима	решения	за	морално	и	материално		стимулиранеи	поощряване	на	чита-

лищни	членове	и	дейци	,	работещи	в	читалището.	



			13.	Приема	нови	членове	на	читалището	въз		основа	на	собственоръчно	написана		

молба	,	която		да	отговаря	на	утвърдения	от	Настоятелството	образец	и	предлага		за	ут-

върждаване	на	Общото	събрание.	

	

	

		III.		Настоятелството	се	свиква	на	заседание	най-малко	веднъж		на	тримесечие		.	При	
необходимост	на	тях		могат	да	се	канят	и	други	читалищни	членове	и	служители	или	

членове	на	Проверителната	комисия.Настоятелството	взева	решения	с	мнозинство	по-

вече	от	половината		от	членовете	си.	

	

Чл.22:	
	
						1.	Председателят	на	читалището	се		избира		пряко		от	общото	събрание	за	3	г.	въз	

основа			на	чл.17	от	ЗНЧ.	

						2.	Председателят	представлява	читалището.	

						3.	Свиква	и	ръководи	заседанията		на	Настоятелството	и	председателства	общото	

събрание.	

						4.	Сключва	и	прекратява	трудовите	договори	със	служителите	,	съобразно	бюджета	

на	читалището		и	въз	основа		на	решение	на	Настоятелството.Сключва	и	прекратява	

трудовия	договор	със	секретаря	въз	основа	на	решение	на	Настоятелството	и		контро-

лира		работата				му		по	текущата	дейност.Изготвя		длъжностната	му	характеристика.	

							5.	Отчита	дейносттаси	пред	Настоятелството.	

	

Чл.23:	
	

							1.	Секретарят	на	читалището	организира	изпълнението	на	решенията	на	Настоятел-

ството	,	включително	решенията	за	изпълнението	на	бюджета.	

												-	организира	текущата	основна	и	допълнителна	дейност	

												-	отговаря	за	работата	на	щатния	и	хонорувания	персонал	

												-	представлява	читалището	заедно	и	поотделно	с	Председателя.	

							2.	Секретарят	не	може	да	е	в	роднински	връзки	с	членовете	на	Настоятелството	и	на	

Проверителната	комисия	по	права	и	по	съребрена	линия	до	четвърта	степен	,	както	и	

да	бъде		съпруг/съпруга	на	Председателя	на	читалището.	

	

Чл.24:	
	

							1.	Проверителната	комисия	се	състои			от	3/три/	члена	,	избрани	за	3	/три/години.	

Не	могат	да	бъдат			членове	на	лица	,	които	са	в	трудово-правни	отношения	с	читали-

щето	или	са	роднини	на	на	членове		на	Настоятелството	на	Председателя		и	секретаря				

по	права	линия	,	съпрузи	,	братя	,	сестри	и	роднини	по	сватовство	от	първа	степен.	

							2.	Проверителната	комисия	осъществява	контрол	върху	дейността	на	закона		,	уста-

ва	и		решенията	на	общото	събрание.	

							3.	При	костатиране	на	нарушения		Проверителната	комисия	уведомява	общото	съб-

рание	на	читалището	,	а	при	данни	за		извършено			престъпление	–	органите	на	проку-

ратурата.	

							4.	Комисията		взема	решения	с	мнозинство		повече		от	половината.	

	



Чл.25:	Когато	поради	смърт		трайна	физическа	невъзможност	или		подаване	на	остав-
ка,Председателят	на	читалището	престане	да	изпълнява		задълженията	си	,	или	когато	

поради	същите	причини		Настоятелството	или		Проверителната	комисия	остават	с	по-

малко	членовеот	предвидените	в	чл.21,ал.1	,	чл.22	и	чл.24	,	в	срок	от	два	месеца	Общо-

то	събрание	избира	нов	Председател	или	попълва	състава	на	съответния	орган.	

	

Чл.26:	Не	могат	да	бъдат	избирани	за	членове		на	Настоятелството			и	Проверителна-та	
комисия	и	лица	,	които	са	осъждани	на	лишаване		от	свобода		за	умишлени	

престъпления	от	общ	характер.	

	

Чл.27:	Членовете	на	Настоятелството	,	включително	Председателя	и	Секретаря	,	пода-
ват	декларации			за	конфликт	на	интереси						при		условията			и	по	реда	на	Закона	за	

предотвратяване	и	разкриване	на	конфликт	на	интереси.Декларациите	се			обявяват	на	

интернет	страницата	на	читалището.	

	

ГЛАВА	ПЕТА	
ИМУЩЕСТВО	И	ФИНАНСИ	
	
Чл.28:		Имуществото	на	читалището	се	състои	от	собствени				недвижими	имоти	,	дви-
жими	вещи	,	ценни	книжа	,	авторски	права	,	вземания	и	от	предоставени	за	безвъз-

мездно	ползване	недвижими	имоти.	

	

Чл.29:	Читалището			полага		еднакви		грижи	на	добър	стопанин	за	опазване	и	обогатя-
ване	както	на	собственото	,	така	и	на	ползваното	имущество.	

	

Чл.30:	Читалището	набира	средства			от	следните	източници:	
									

									1.	Членски	внос.	

									2.	Културно-просветна	и	информационна	дейност,	включително	школи	и	курсове.	

									3.	Субсидия	от	държавният	и	общинския	бюджет.	

									4.	Наеми	от	движимо	и	недвижимо	имущество.	

									5.	Дарения	и	завещания.	

									6.	Други	приходи	,	включително	от	стопанска	дейност.	

	

Чл.31:	Единният	читалищен	бюджет	се	формира	от	всички	приходоизточници	собстве-
ни	и			от	субсудии.	

	

Чл.32:	Читалищното	настоятелство	изготвя	годишния	отчет	за	приходите	и	разходите	,	
койтосе	приема	от	Общото	събрание.	

	

Чл.33:	Отчетът	за	изразходваните	от	бюджета	средства	се		представя	в	общината	,	на	
чиято	територия	се	намира	читалището	в	срок	до	31	март	на	следващата	година.	

	

Чл.34:	Председателят	на	читалището	на	територията	на		общината	ежегодно	в	срок	до		
10	ноември	представят	на	Кмета	предложения	за	своята	дейност	през	следващата	го-

дина.	



									1.	Кметът	на	общината			внася	направените	предложения	в	Общинския	съвет,	кой-	

то	приема	годишна	програма	за	развитие	на	читалищната	дейност	в	общината.	

									2.	Програмата	по	ал.1	се	изпълнява		от	читалището	въз	основа	на	финансово	обез-

печени	договори	,	сключени	с	Кмета	на	общината.	

									3.	Председателят	на	читалището	представя	ежегодно	до	31	март	пред	Кмета	на	

общината	и			Общинския	съвет		доклад	за	осъществените		читалищни	дейности	в	изпъл-

нение	на	програмата	по	ал.1	и	за		изразходваните	от	бюджета	средства	през	предход-

ната	година.	

									4.	Докладите	по	ал.3		на	читалището	на	територията	на	една	община	се	обсъждат		

от	Общинския	съвет		на	първото	открито	заседание	след	31	март	с	участиетона	предста-

вителите	на	Народните		читалища	–	вносители	на	докладните.	

													Счетоводната	отчетност	се	води		в	съответствие	със	Закона	за	счетоводството	и		

подзаконовите	документи.	

	

	

ГЛАВА	ШЕСТА	
ПРЕКРАТЯВАНЕ	
	
Чл.35:	Читалището	може	да	бъде	прекратено		по	решение			на	Общото	събрание	или	на	
Окръжен	съд.	

	

Чл.36:	Окръжния	съд	постановява	решение	за	прекратяване	на	Читалището	,	ако:	
									

									1.	Дейността	му	противоречи		на	ЗНЧ	,	Устава	и	добрите	нрави.	

									2.	Имуществото	му	не	се	ползва			според		целите	на	Читалището	и	при	трайна	не-

възможност	Читалището	да	действа.	

									3.	Е	налице	трайна	невъзможност	Читалището	да	действа	или				не	развива	дей-

ност	за	период				две	години;	в	тези	случаи		Министърът		на	културата	изпраща	сигнал	

до	Прокурора			за	костатирана	липса	на	дейност	на	Читалище.	

									4.	Не	е	учредено	по	законния	ред.	

									5.	Е	обявено	в	несъстоятелност.	

									6.	Прекратяването	на	Читалището	по	решение	на	Окръжния	съд	може	да	бъде	пос-

тавено	по	искане	на	Прокурора			,	направено	самостоятелно			или	след	подаден	сигнал		

от	Министъра	на	културата.	

									7.	Прекратяването	на	Читалището	по	искане	на	Прокурора	се	вписва	служебно.	

									8.	За	неуредени	в	ЗНЧ	случаи			се	прилага	Законът		за	юридически	лица	с	несто-

панска		дейност.	

	

	

ГЛАВА	СЕДМА	
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ	РАЗПОРЕДБИ	
	
										1.	Читалището	има	име	–	«Пробуда	1910».	

										2.	Читалището	има	кръгъл	печат	,	надпис		Народно	читалище	«Пробуда	1910»	с	

окръжност	,	в	средата	отворена	книга	,	село	Странско	,	община	Димитровград.	

										3.	Празник	на	Читалището	е	на			Еньовден	/Събота	преди	Еньовден/	-	«Тракийски	

жътварски	събор»	



										4.	За		всички	неуредени		в	този	Устав	приложения	се	прилага	ЗНЧ		,	обн.Дв.бр.89	

от	22.10.1996	г.	изм.Дв.бр.42			от	06.06.2009г.	

	

											Настоящият	Устав	бе	приет	на	Общото	събрание	на	Читалището	на	28.03.2010г.	

	

	

СЕКРЕТАР......................................	

	

ПРЕДСЕДАТЕЛ..................................	

	

ПРОТОКОЛИСТ......................................		

	

											

	
	

	

							


