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УСТАВ 

на Народно читалище  

,,Светлина –Царевец 1927” 

 

 
Глава първа: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

 Чл.1. Народно читалище ,,Светлина – Царевец 1927” е 

самоуправляващо се  българско културно – просветно сдружение, 

изпълняващо държавни културно – просветни задачи. 

 Чл.2./1/ Читалището  е юридическо лице с нестопанска цел с 

наименование Народно читалище ,,Светлина-Царевец 1927”, което 

допълнително може да се изписва и на чужд език по следния начин Narodno 

chitalishe ,,Svetlina – Tsarevec 1927”. 

 /2/  Всяко писмено изявление на читалището трябва да съдържа 

неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, данъчен 

номер и БУЛСТАТ. 

 Чл.3/1/  Читалището е юридическо лице, отделно от членовете си, 

учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, Устава и Решението на Общото събрание. 

       /2/ Читалището отговаря за задълженията си със своето 

имущество. 

      /3/  Членовете на читалището не отговарят за задълженията му. 

Членовете отговарят за задълженията на читалището само до размера на 

предвидените в този устав имуществени вноски. 

 Чл.4. Народно читалище ,,Светлина- Царевец 1927” има за свое 

седалище и адрес на управление с. Царевец, общ. Свищов, обл. Велико 

Търново. 

 Чл.5.  Читалището е неполитическа организация и в дейността му 

вземат участие всички физически лица без оглед на ограничения на възраст 

и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

 

Глава втора: Цели и задачи 

  
 Чл.6/1/ Основната цел на читалището е  да задоволява потребностите 

на гражданите , свързани със: 

1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 

образователната дейност  на жителите от с. Царевец и съседните 

райони; 

2. запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; 
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4. възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка 

нравственост; 

5. осигуряване на достъп до информация. 

         /2/  За постигане на целите по ал.1 читалището извършва основни 

дейности, като: 

1. уреждане и поддържане на библиотека, читалня, фото-, фоно-, 

филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на 

електронни информационни мрежи; 

2. развиване и подпомагане на любителското художествено 

творчество, чрез създаване на колективи и изпълнители в 

различни жанрове на изкуството, за които има необходимите 

условия; 

3. организиране на кръжоци, клубове, видеопоказ, заснемване на 

филми, празненства, концерти, чествания, младежки дейности, 

прегледи и фестивали в различни жанрове.  

4. събиране и разпространяване на знания за родния край; 

5. създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона 

за културното наследство; 

6. предоставяне на компютърни и интернет услуги; 

7. издава печатни материали, свързани с неговата дейност. 

        Чл.7.  Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, 

свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото 

законодателство, като използва приходите от нея за постигане на 

определените в устава цели. Читалището не разпределя печалба. 

Допълнителната стопанска дейност се изразява в : 

/ 1 / концертна дейност, организиране на фестивали за народно 

творчество. 

1.  Организирането на фестивали приемането на статут и регламент се 

определят от организационен комитет, избран от Читалищното 

настоятелство с утвърден правилник за работата си. 

/ 2 / Отдаване под наем на помещение за провеждане на събрания, 

концерти, чествания, предизборни кампании 

/ 3 / копирни, компютърни и интернет  услуги за населението, 

изработване на некролози, ламиниране, предоставяне временно на 

озвучителна техника за озвучаване на мероприятия в областта и България 

и други.  

/ 4 / Да придобива движимо и недвижимо имущество от дарения и други. 

1.  Да приема за стопанисване и управление движимо и недвижимо 

имущество и да го предоставя за наем и други дейностти предвидени в 

закона за ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, и други поднормативни актове. 

       Чл.8. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от 

него имущество възмездно или безвъзмездно: 

1. за хазартни игри и нощни заведения; 

2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията 

религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива 

общности; 
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3. за постоянно ползване от политически партии и организации; 

4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството 

,читалището , проверителната комисия и на членове на техните 

семейства. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА: ЧЛЕНСТВО 

 

     Чл.9. Членството в читалището е свободно за всички дееспособни 

граждани без ограничения, щом те работят за постигане на целите на 

читалището и защитават неговите интереси. 

 Чл.10./1/ Членовете на читалището са индивидуални, колективни и 

почетни. 

            /2/  Индивидуалните членове са български граждани, които са 

длъжни да спазват устава на читалището, да опазват имуществото на 

читалището, да участват в читалищната дейност според възможностите 

си и да не извършват действия, уронващи доброто име на читалището. Те 

биват действителни и спомагателни: 

1. Действителните членове са лица, навършили 18 години, които 

участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос 

и имат право да избират и да бъдат избирани; 

2. Спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право 

да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас. 

Те могат да бъдат освободени от плащането на членски внос или 

да го плащат в намалени размери, съобразно решенията на Общото 

събрание на читалището. Спомагателните членове нямат право да 

избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището. 

Чл.11./1/ Кандидатите за действителни индивидуални членове 

подават писмено заявление до настоятелството на читалището, с което 

декларират, че желаят да станат членове на читалището, че познават и 

приемат устава му и ще работят за постигането на неговите цели. 

       /2/ Кандидатурите се гласуват от Общото събрание на читалището 

с обикновено мнозинство на присъстващите.  

       /3/. Приетият действителен индивидуален член на читалището 

плаща членски внос по ред, определен от Общото събрание 

       /4/. На всички членове се издава членска карта.  

       1.  В членската карта   се поставя задължително мокър печат и 

подпис за съответната календарна година удостоверяващ редовността 

на  всеки член.  

Чл.12.  Колективните членове съдействат за осъществяване целите на 

читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването 

на материалната база и имат право на един глас в Общото събрание. 

Те се приемат по писмено заявление на упълномощен представител на 

кандидатите за колективно членство и се приемат по реда на чл.11./2/ 

от този Устав. Юридическото лице представя удостоверение за 

актуално състояние със заявлението за членство.  
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Колективни членове могат да бъдат: 

1. професионални организации; 

2. стопански организации; 

3. търговски дружества; 

4. кооперации и сдружения; 

5. културно – просветни и любителски клубове и творчески 

колективи. 

Чл.13. Лица, които имат особени заслуги към читалището, се обявяват за 

почетни членове по решение на Общото събрание на читалището, по 

предложение на Настоятелството или членове на Настоятелството. 

Чл.14. На лицата по предходния член се издават специални удостоверения 

и предметно почетен плакет, пластика или друго на стойност до 500 лв. 

Чл.15./1/ Членовете на читалището имат право: 

           1. Да участват в дейността на читалището и в работата на Общото 

събрание; 

           2. Да участват в управлението на читалището; 

           3. Да   бъдат избирани в органите на управление на читалището. 

           4. Да бъдат информирани за дейността на читалището; 

           5. Да получават улеснен достъп до всички читалищни форми на 

дейност и прояви по ред, определен от Настоятелството, с посочени 

писменно ясни мотиви за това.  

          /2/ Членовете на читалището са длъжни: 

1. Да внасят членския си внос; 

2. Да спазват Устава на читалището и да работят за постигане на 

неговите цели; 

3. Да работят за увеличаване имуществото на читалището, да 

привличат дарители работят активно за издигане на неговия 

обществен авторитет. 

4. Да участват в работата на читалището. 

    Чл. 16. Членството в читалището се прекратява:  

1. С еднократно волеизявление до ЧН; 

2. Със смъртта или поставянето под запрещение; 

3. С изключване – за уронване престижа на Читалище,  председател, 

секретар, ръководство и неговите членове, доказано с писмено 

становище от Читалищното настоятелство . 

4. С прекратяването на юридическото лице – член на читалището 

или на самото читалище; 

5. При отпадане поради неплащане на дължимите имуществени 

вноски.  

6. Влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ 

характер, доказваща се с решение на съответната съдебна 

истанция 

    Чл. 17. Отпадането на членството по т. 1,2,4 и 5 се констатира от 

Настоятелството по документи и с надлежно решение, с което се прекратява 

членството. 
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     Чл. 18./1/ Решението за изключване се взема от Общото събрание на 

читалището с приложени мотиви изготвени от Читалищното настоятелство. 

                /2/ Изключеният член може да кандидатства за ново членство най 

– рано една година от датата на изключване и няма право да заема ръководен 

пост най – рано три години от възобновяване на членството си. 

      Чл. 19. Отпадането на членството е на лице, когато има едногодишно 

невнасяне на членски внос и неучастие в работата на читалището. 

Отпадането се констатира от Настоятелството по документи и с надлежно 

решение, с което се прекратява членството. 

 

 

Глава четвърта: УПРАВЛЕНИЕ 

 

       Чл.20. Органи на управление на Народно читалище ,,Светлина – 

Царевец 1927” са: 

1. Общо събрание 

2. Настоятелство 

3. Проверителна комисия 

        Чл.21./1/.Върховен орган на читалището е Общото събрание.   

                  /2/ Общото събрание се състои от всички членове на читалището, 

имащи право на глас. 

         Чл.22./1/ Правомощия на Общото събрание: 

1. Изменя и допълва устава; 

2. Избира и освобождава членовете на Настоятелството, 

Проверителната комисия и Председателя; 

3. Приема вътрешни актове, необходими за организацията на 

дейността на читалището; 

4. Изключва членове на читалището; 

5. Определя основни насоки на дейността на читалището; 

6. Приема бюджета на читалището; 

7. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година; 

8. Определя размера на членския внос; 

9.  Отменя решения на органите на читалището; 

10. При избора на членове на настоятелството и проверителна 

комисия да се съобрази със Закона за предотвратяване и разкриване 

на конфликт на интереси и други нормативни актове влезли в сила. 

11. Взема решение за прекратяване на читалището; 

12. Взема решение за отнасяне до съда и МК за незаконосъобразни 

действия на ръководството или отделни читалищни членове . 

        /2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи 

на читалището. 

     Чл.23./1/ Редовно Общо събрание се свиква от Настоятелството най – 

малко веднъж годишно, като на три /3/ години е отчетно – изборно. 

              /2/ Извънредно Общо събрание се свиква по решение на 

Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или една трета от 

членовете на читалището с право на глас. При отказ на Настоятелството да 
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свика извънредно общо събрание, до 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 събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, 

часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде 

получена срещу подпис и връчена не по – късно от 7 дни преди датата на 

провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други 

общодостъпни места  в с. Царевец да бъде поставено и съобщение за 

събранието. Комисия в състав от 3-ма члена на настоятелството изготвя 

протокол, с който се удостоверява изпълнението или неизпълнението на 

чл.23, ал.3. 

   /4/  Общото събрание е законно, ако присъстват най – малко 

половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на 

кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако 

на него присъстват не по – малко от една трета от членовете при редовно 

общо събрание и не по – малко от половината плюс един от членовете при 

извънредно общо събрание. 

  /5/  Решенията по чл. 22 ,ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с 

мнозинство най – малко две трети от всички членове. Останалите решения 

се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. 

          /6/  Две трети от членовете на Общото събрание на читалището могат 

да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна 

на решение на Общото събрание, 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. 

 Чл.24./1/  Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което 

се състои най – малко от трима членове, избрани за срок от 3 години, без 

роднински връзки помежду им по права и съребрена линия до четвърта 

степен. 

             /2/ Читалищното настоятелство и неговите членове носят  

отговорност за приетите от него решения по време на мандата  си . 

1. Общото събрание освобождава Читалищното 

настоятелство от отговорност 

2. Решението влиза в сила една година след 

освобождаването на Ръководството от отговорност 

            /3/  Правомощия на Настоятелството: 

1. свиква Общото събрание; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на 

читалището. 

4. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната 

му характеристика; 

5. приема заявления за нови членове на Читалището, които се 

гласуват на Общото събрание. 
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/4/  Настоятелството провежда заседания най – малко един път на три 

месеца, които се свикват от Председателя или по искане на 

половината от членовете, отправено до 24 часа устно преди 

провеждане на заседанието. Протоколите от заседанията и взетите 

решения се подписват от всички присъстващи членове на 

настоятелството. 

/5/  Решенията на Настоятелството се вземат с мнозинство, повече от 

половината от членовете му. 

1. Решенията на Настоятелството се отменят само от Общото 

събрание или съгласно ЗНЧ чл. 15, ал.7 

         Чл.25./1/  Читалище ,,Светлина – Царевец 1927” се представлява от 

Председател. Той е член на Настоятелството и се избира за срок от 3 години. 

             /2/  Правомощия на Председателя: 

1. организира  и ръководи дейността на Читалището съобразно ЗНЧ 

, ЗЮЛНЦ, Устава и решенията на Общото събрание 

2. представлява читалището; 

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и 

председателства Общото събрание. 

4. отчита дейността си пред настоятелството. 

5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите 

съобразно бюджета на Читалището , в качеството си на 

Работодател, съгласно КТ 

6. подписва и подпечатва договори, заявления и други такива, 

свързани с дейността на Читалището, съгласно утвърдения 

бюджет на Читалището или други форми на финансиране в полза 

на Читалището. 

7. Взема решение за членуване или за прекратяване на членство в 

Читалищно сдружение и други организиции / фондации, 

сдружения с идеална цел/ свързани с развитието дейността на 

Читалището, доброто управление и стопанисване, съгласно 

ЗЮЛНЦ, ЗНЧ и други преходни и заключителни нормативни 

актове. 

         Чл.26./1/  Секретарят на Читалище ,,Светлина – Царевец 1927”  се 

назначава  по решение на Настоятелството на щатна длъжност по КТ. 

              /2/  секретарят: 

              1. организира изпълнението на решенията на Настоятелството,   

включително решенията за изпълнението на бюджета и носи отговорност; 

              2. организира текущата основна и допълнителна дейност; 

              3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал; 

              4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя при 

неговото отсъствие и упълномощаване от него; 

              5. води преките контакти с обществеността, със съставите към 

читалището и Настоятелството; 

              6. отчита работата си пред Председателя или пред Настоятелството. 

   /3/ Секретарят не може да е  в роднински връзки с членовете на 

настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена 
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линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/а  на председателя на 

читалището. 

 Чл.27./1/ Проверителната комисия се състои от 3/трима/ члена и се 

избира от Общото събрание за срок от 3/три/ години.   

          /2/  Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които 

са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на 

настоятелството, на председателя или на секретаря на читалището по права 

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

 /3/  Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на 

настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на 

закона, устава и решенията на Общото събрание. 

 /4/  При констатирани нарушения, проверителната комисия уведомява 

Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление – 

и органите на прокуратурата. 

 Чл. 28. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и 

на проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на 

лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

 Чл. 29. Членовете на настоятелството, проверителната комисия, 

включително председателят и секретарят  задължително подават 

декларации за конфликт на интереси. 

 

 

Глава пета: Имущество и финансиране 
  

Чл.30. Имуществото на читалището се състои от право на собственост 

и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения. 

 Чл.31./1/ Читалище ,,Светлина – Царевец 1927” набира средства от 

следните източници: 

1. членски внос; 

2. културно – просветна и информационна дейност; 

3. субсидия от държавния и общинския бюджет; 

4. наеми от движимо и недвижимо имущество; 

5. дарения и завещания;. 

6. придобиване на движимо и недвижимо имущество 

7. проекти, програми и други форми на финансиране в полза на 

Читалището 

8. открива депозити в банкови клонове 

9. лихви 

10. други приходи 

 /2/ Сумите от дарения се изразходват според волята на дарителя или 

по решение на настоятелството, ако няма изрично изразена воля на 

дарителя. 

/3/ Читалищното настоятелство може да награждава изявили се 

читалищни служители, читалищни деятели и самодейни колективи, 

допринесли за обогатяване на читалищната дейност и популяризиране 
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името на Читалището и общината на регионални и национални 

конкурси и прегледи с диплом и предметна награда до 50 лв. 

Чл.32. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да 

учредява ипотека  върху тях . Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, 

залагани, бракувани, или заменени с по – доброкачествени само по решение 

на настоятелството. 

Чл.33. Читалищното настоятелство изготвя годишен отчет за 

приходите и разходите, който се приема от Общото събрание. Отчетът за 

изразходваните от бюджета средства, заедно с отчета за дейността се 

представят в Община Свищов. 

Чл.34. /1/  Председателят на читалището ежегодно в изискуемия срок 

представя на кмета на Община Свищов предложения за своята дейност през 

следващата година. 

 /2/  Годишната програма за развитие на читалищната дейност , 

приета от Общински съвет, се изпълнява от читалището въз основа на 

финансово обезпечени договори, сключени с Кмета на община Свищов. 

 /3/  Председателят на читалището представя ежегодно до 31 

март  пред Кмета на община Свищов и общинския съвет доклад за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 и 

за изразходваните  от бюджета средства през предходната година. 

Чл.35. Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със 

Закона за счетоводството и приложимото действащо законодателство. 

  /1/ първичното счетоводство се води от отговорен касиер-

счетоводител, секретар или друго назначено лице в Читалището, който се 

избира от Настоятелството. 

  /2/ счетоводната отчетност се извършва от избран от 

Настоятелството дипломиран експерт счетоводител. 

 

 

Допълнителни и заключителни разпоредби 
 

1. Читалището има валиден кръгъл печат с графично изображение на 

слънце и разтворена книга, с надпис Народно читалище ,,Светлина – 

Царевец 1927” ,с. Царевец 

2. Читалището организира и провежда Национален фолклорен фестивал 

„Фолклорен извор”  

3. Читалището има кръгъл официален печат с графично изображение на 

две арт фигури, с надпис НФФ фолклорен ИЗВОР във вътрешността. 

В четирите външни края има разгънати листенца с надпис НЧ 

СВЕТЛИНА – ЦАРЕВЕЦ 1927. с. ЦАРЕВЕЦ. общ.СВИЩОВ. 

национален фолклорен фестивал. 

4. Официален празник на читалището е 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и славянската писменост. 
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Настоящият Устав съдържа всички изменения и допълнения приети на 

редовно Отчетно – изборно събрание на Читалището, проведено на 

15.03.2014 г. 

 

Същият е подписан в 2 /два/ екземпляра от присъстващите действителни 

членове на Читалището, съгласно приложения списък, представляващ 

неразделна част от Устава.  

 

 

с. Царевец                                                        

общ. Свищов                                                   
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  О   Т  Ч  Е  Т 

 
на дейността на НЧ ,,Светлина – Царевец 1927” 

с. Царевец, общ. Свищов  за 2018 г. 
 

  В продължение на 91 години  нашето Читалище е 

институцията, която съдейства за запазване духа и ритъма на 

културния живот, за популяризирането и развитието на 

българския фолклор, чрез осъществяване на редица културни 

прояви в селото. Читалището в с. Царевец се утвърди с особен 

авторитет през последните години в Община Свищов и в региона. 

 Въпреки трудностите, обхванали всички сфери в нашата 

страна Настоятелството на Читалище ,,Светлина – Царевец 1927” 

се стреми да съхрани, поддържа и развива културното наследство, 

оставено ни от нашите деди, в светлината на специфичните 

традиции на селото. 

Библиотечна дейност 

   В настоящия момент библиотеката разполага с 11176 тома 

разнообразна литература. Най – много е художествената 

литература, а най – многообразни и постоянни са читателите на 

детска и юношеска литература. 

   През 2018 г. са закупени 173 бр. нови книги на стойност 

2951,88 лв., като 172 бр. от тях са от спечелен проект към 

Министерство на културата по програма „Българските библиотеки 

– съвременни центрове за четене и информираност 2018“ на 

стойност  2921 лв. 

Дарени на библиотеката са 96 бр. книги на стойност  287,17  лв. от 

бившето училище „Алеко Константинов“ гр. Свищов – 75 бр. , 

Любляна Георгиева Петрова – 21 бр.. 

 През 2018 г. са отчислени с акт № 1 / 17.12.18 г. – 97 бр. 

физически и морално остарели книги на стойност 159,88 лв. 

Читателите са 173, от тях до 14 години – 54; над 14 години – 

119, заетите от тях книги – 1480 бр.  

 През изминалата година в библиотеката се уредиха 

витрини с литературни произведения по повод годишнини на 

бележити писатели и поети и празници свързани с духовността, 

като: 

- 155 години от рождението на Алеко Константинов 
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- 145 години от гибелта на Васил Левски 

- Международен ден на детската книга 

- 142 години от гибелта на Христо Ботев 

- 132 години от рождението на Ран Босилек 

- Първи ноември – Ден на народните будители 

Изложбата – базар на книги за деца съвместно с книжарница 

„Приятели” е целогодишна. През 2018 г. съвместно с книжарница 

„Приятели“ отново бе организиран и базар за мартеници. 

На първи март посрещнахме Баба Марта  в  ДГ „Радост“.  

За Великден се организира изложба „Шарени яйца“, в която 

се включиха децата от ДГ „Радост“, за красиво изработените яйца 

получиха грамота и лакомства. За великденското тържество децата 

от детската градина изработиха пролетни и Великденски рисунки, 

а  за коледното тържество изработиха рисунки и сурвакници, 

които експонирахме в салона на Читалището. 

  През националната седмица на четенето децата от ДГ 

„Радост“ дойдоха на гости при книжките. Четохме приказки и 

гледахме анимацията „Маша и мечока“ 

Художествена самодейност 

Певческите състави през 2018 г. са Група за автентичен 

фолклор „Фолклорен извор”, Детска вокална формация „Изворче”, 

Фолклорна формация „Фолклорен извор”, Формация „Романтика” 

, Мъжка фолклорна група „Фолклорен извор”, Смесена фолклорна 

група „Фолклорен извор” с художествен ръководител  г-н Деян 

Йорданов. 

 Детски танцов състав „Фолклорен извор” и Танцов състав 

„Фолклорен извор“ са с  ръководител и хореограф г-жа Александра 

Ганчева 

 Към Читалището продължава да функционира петчленен 

народен оркестър с художествен ръководител г-н Деян Йорданов. 

 В Читалището продължава своята работа  и Клуб за народни 

хора с ръководител г-жа Светлана Христова. 

 През 2018 г. всички фолклорни състави към Читалището 

продължават да носят с гордост името Фолклорен извор, което се 

превърна в символ и емблема на нашето Читалище пред България. 

Съставите редовно провеждаха своите репетиции, взеха 

активно участие във всички тържества на наша сцена, в различни 

по тематика и характер мероприятия – концерти, фолклорни 

празници, фестивали и конкурси в общината, областта и страната, 

от който се завърнаха с  престижни награди: 
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- Детска вокална формация „Изворче”- второ място от 

втори регионален фолклорен фестивал „От Лазарица до 

Гергьовден“ с.Българско Сливово,  второ място от 

Национален фестивал за детски и младежки фолклор „С 

песни и танци в Овча Могила”, с. Овча Могила  

- Група за автентичен фолклор „Фолклорен извор” – в 

категория „обичаи“ и в категория „песни“ две първи места 

от втори регионален фолклорен фестивал „От Лазарица до 

Гергьовден“ с.Българско Сливово, трето място  от 14 

национален събор – надпяване „Авлига пее” с. Обединение, 

първо място от фолклорен фестивал „Искри от миналото“ 

гр. Априлци , поощрителна награда за запазване на 

автентичните традиционни ястия от Празник на хляба 

„Никой не е по-голям от хляба“ с. Ресен, запис от Агро ТВ 

във филм за Царевец 

- Фолклорна формация „Фолклорен извор“ - първо място 

от втори регионален фолклорен фестивал „От Лазарица до 

Гергьовден“ с. Българско Сливово, първо място от 14 

национален събор – надпяване „Авлига пее” с. Обединение, 

обл. В.Търново, трето място от фолклорен фестивал „Искри 

от миналото“ гр. Априлци  

- Формация „Романтика“ – два записа на стара градска песен 

в гр. Свищов от Фен фолк ТВ 

- Детски танцов състав „Фолклорен извор“  -  второ място 

от Национален фестивал за детски и младежки фолклор „С 

песни и танци в Овча Могила”, с. Овча Могила,  първо място 

и диплом за най-артистичен колектив и стенен часовник 
от фолклорен фестивал „Искри от миналото“ гр. Априлци 

- Танцов състав „Фолклорен извор“   - първо място от втори 

регионален фолклорен фестивал „От Лазарица до 

Гергьовден“ с.Българско Сливово, ,  първо място от 

фолклорен фестивал „Искри от миналото“ гр. Априлци 

- Клуб за народни хора „Фолклорен извор“ – трето място и 

75 лв. от седми национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми 

агънце“ , плакет от трети фолклорен фестивал „С премяна на 

мегдана“ с. Ресен 

- Народен оркестър „Фолклорен извор“ – награда за 

артистичност и 200 лв. от втори фестивал за народни 

оркестри „Фолкстраж“ гр. Стражица 
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- Милко Блажев -   второ място от втори регионален 

фолклорен фестивал „От Лазарица до Гергьовден“ с. 

Българско Сливово,  второ място  от Национален фестивал 

за детски и младежки фолклор „С песни и танци в Овча 

Могила”, с. Овча Могила , плакет от национален фестивал 

„Като звездите“ гр. Русе, първо място от 14 национален 

събор –надпяване „Авлига пее” с. Обединение, обл. 

В.Търново, трето място от 11 фолклорен фестивал „От 

Дунав до Балкана“ гр. Борово, второ място от национален 

фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка есен“ 

с. Водица, общ. Попово 

- Деница Банкова – първо място от втори регионален 

фолклорен фестивал „От Лазарица до Гергьовден“ с. 

Българско Сливово , трето място от Национален фестивал за 

детски и младежки фолклор „С песни и танци в Овча 

Могила”, с. Овча Могила 

- За цялостно представяне – плакет и 100 лв. от втори 

регионален фолклорен фестивал „От Лазарица до 

Гергьовден“ с. Българско Сливово 

Самодейните състави към Читалището взеха участие в : 

- Бабинден 

- Трети март 

- Коледният спектакъл 

- Общински празник на читалищната художествена 

самодейност в с. Драгомирово, общ. Свищов 

- Майски празници на културата в гр. Белене  

- Тържествата посветени на 24 май  в гр. Свищов 

- „Ден на пшеницата“ организиран от ППОК „Изгрев 93“ 

- 49 фолклорен събор „Златната гъдулка“ гр. Русе 

- Фолклорен фестивал „Път, вдъхновение, вяра“ в гр. Белене 

- Фестивал на българската погача в с. Овча Могила, общ. 

Свищов 

- 12 празник на групите за изворен фолклор „От извора“ в с. 

Янтра 

- Национален фолклорен събор „Айдъка пее и танцува“ в с. 

Кметовци, обл. Габрово 

- Кръстовден в с. Обединение 

- При организирана туристическа обиколка на чужди туристи 

в гр. Свищов 
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- Международен фолклорен фестивал „Море от ритми“ гр. 

Балчик 

- Ден на градинарската чорба в гр. Златарица 

- Фолклорен празник „С песните на Борис Машалов“ в с 

.Сливовица, обл. В.Търново 

- „Свищовски лозници“ гр. Свищов 

- Седми фестивал на „Житената питка“ гр. Стражица 

- В коледно новогодишен концерт в с. Стърмен, обл. Русе 

    В Читалището се отбелязаха и празнуваха много местни 

празници и чествания, съвместно с Кметство с. Царевец, ДГ 

„Радост” , ППОК „Изгрев 93”, ККП „Изгрев 2005” като: 

Ивановден, Бабинден, Трети март – Национален празник на 

Република България и празник на родния край, Осми март с 

концерт на оркестър „Плам“ гр. Русе- за поредна година 

подарък от ППОК „Изгрев 93”,  Великден – с празничен 

концерт „Великденско веселие“ с гост изпълнители от 

самодейни състави от Община Ценово, Коледа – с коледен 

спектакъл с участието на нашите самодейци , и  Нова година 

– по традиция на площада с баници с късмети, червено вино 

, музика и фойерверки. 

През изминалата година членовете от кръжока „Сръчни 

ръце” изработиха украса за Баба Марта, пролетна украса, 

великденска украса и коледна украса, с които бяха украсени 

библиотеката и Читалището. За осмото издание на 

фолклорният фестивал изработиха знаменца за украса на 

центъра на селото. 

  Изработени бяха и декори за 3 март,  8 март, Великден, и 

Коледа. Във фоайето  на Читалището се обнови 

документалната експозиция от снимки, грамоти и награди на 

художествените състави. 

За поредна година на Бъдни вечер за най-малките жители 

на село Царевец , Читалището организира посещение на Дядо 

Коледа , Снежанка и джудже по домовете /Борис Йосифов, 

Симона Славчева и Мирослав Николов/.  

 На Бъдни вечер домовете бяха посетени и от коледарска 

група съставена от Мартин Славев, Мирослав Миленов, 

Николай Славев, на които Читалището предостави 

коледарско облекло. 

   За етнографската сбирка през изминалата година не са 

дарявани предмети.  



 16 

    И през 2018 г. продължи сътрудничеството между 

Читалището и средните училища от гр. Свищов за извън 

класни форми на обучения. Етнографската сбирка бе 

посещавана от началните класове на СУ „Николай Катранов” 

и СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов.  

За осма поредна година  Читалището организира и 

проведе вече утвърдилия се Национален фолклорен фестивал 

„Фолклорен извор”. Имахме удоволствието четири дни / 2,3,4 

и 5 август 2018  / да се насладим на пленителните изпълнения 

на над 5000 участника от 24 области на България (Бургас, 

Варна, Велико Търново, Видин, Враца,  Габрово, Добрич, 

Кюстендил, Ловеч, Монтана,  Перник, Плевен,  Пловдив,  

Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, София град, Стара 

Загора, Търговище, Хасково ,  Шумен  и Ямбол) от 4 до 91 

годишна възраст. 

Участваха  181  певчески групи, 46 танцови състава, 3 

ансамбъла, 12 клуба за народни хора, 133 индивидуални 

изпълнители и 8 оркестъра. На сцената на „Фолклорен извор“ 

бяха пресъздадени 14 обичая. Показани бяха пъстри носии от 

различни етнографски области на страната. 

През четирите фестивални дни се представиха групи от 

народни читалища, пенсионерски клубове,  детски градини, 

средни училища, специализирани училища по певческо и 

танцово изкуство, организации на хора с увреждания, съюза 

на слепите в България, частни школи по изкуства и др. 

Всеки фестивален ден приключваше с концерт на 

специален гост изпълнител. Такива концерти изнесоха 

Ансамбъл „Тбилиси“ – Грузия, Ансамбъл „Пирин – 

Благоевград“, формация Даниел Спасов, Милен Иванов, 

Бинка Добрева и Олга Борисова – солисти на Мистерия на 

българските гласове, Ансамбъл „Калинка“ – Русия, 

Ансамбъл „ Мерани“ – Коста Рика .  

За шеста година фестивалът премина под патронажа на 

Министерство на културата, което присъди три специални 

грамоти за високи постижения в областта на фолклора на 

отличили се състави и изпълнители. 

     За организаторите и за наградените гала вечерта на 

фестивала беше много емоционална, която завърши с 

изпълненията на Нелина. 
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 На 30.10.2018 г. в зала 1 на НДК в гр. София се проведе 

юбилейният концерт, 70 години житейски път и 50 години на 

сцената, под наслов „Българийо, майчице свята“ на нашият 

почетен член и приятел на Читалището народната певица 

Гуна Иванова. Читалищното настоятелство взе решение ние 

като институция да уважим това събитие, като организираме 

посещение. Закупихме 40 бр. билети за самодейците, 

настоятелството, проверителната комисия и служителите на 

Читалището. Транспорта до гр. София бе организиран и 

платен от ППОК „Изгрев 93“. 

 През 2018 г. до 15 август залата в закритото основно 

училище е използвана  от 10 семейства жители на с. Царевец 

за техните празненства.  

 На 15.08.2018 г. в присъствието на г-н Цветан Цветанов 

– зам.председател на ПП Герб и председател на 

парламентарната група на ПП Герб в 44- то народно събрание 

и г-н Генчо Генчев – кмет на Община Свищов, се даде старт 

на строително ремонтните дейности по изграждането на 

център за култура и образование по проект „Традиция и танц 

– мост над Дунава“ в бившето училище „Д-р Асен Златаров“. 

       През 2018 г. Читалището работи по различни по вид и 

насоченост проекти като:  

 Проект „ Осми  НФФ „Фолклорен извор“- към 

Министерство на културата на стойност 10000 лв.  

 „Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност 2018“ – към Министерство на 

културата на стойност 2921 лв. 

    Читалищното настоятелство е провело 6 редовни 

заседания, на които са вземани решения свързани с дейността 

на Читалището. 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩЕ    

„ Светлина – Царевец  1927 „ с. Царевец   

за  2019  г. 

 
 

І . В организационен план: 
 

  Основната роля на читалище  „Светлина – Царевец 1927” е да 

осъществява културен живот и приобщаване на гражданите и най - вече 

подрастващото поколение  към постиженията на науката, изкуството и 

културата. Да работи за запазване на обичаите и традициите на българския 

народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организира и 

участва в инициативи като: фестивали, събори, тържества и други на местно, 

регионално и национално ниво.  

  

1.    Насоки, цели и задачи за развитие на читалищната 

дейност  
1.1 Основни задачи: 

 Да засилим интереса в  извънкласните форми на обучение в 

детските градини и училищата на територията на община Свищов, 

като ги запознаваме с народният бит  и култура на региона в 

етнографската сбирка в с.Царевец. 

 Тясно сътрудничество и обмяна на опит  с общински и регионални 

етнографски музеи.  

 Да засилим интереса на подрастващото поколение за включването 

им в художествените колективи към Читалището 

 Да използваме фолклора като средство за възпитание. 

  Да спомага изграждането на ценностна система у децата и 

младежите 

 Да опазва културно-историческото наследство и националните 

традиции 

 Да поддържа и обогатява материалната си база 

 Да разработва и реализира инициативи, проекти за общностно 

местно развитие и финансиране на читалищната дейност 

 Да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-

висококачествена образователна, културна, социална и 

информационна среда на населението 

 Да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната 

дейност за привличане на по-широк кръг население 

 Да развива ползотворен културен обмен  между читалищата на 

територията на община Свищов, региона и страната и културни 

центрове в страни членки на ЕС 

 Да развива публични частни партньорства със страни членки на ЕС. 



 19 

 Да поддържа активно партньорство с общинската и областната 

администрации и НПО, както и с културните институции и бизнеса 

за взаимна полза. 

 Да сътрудничи тясно с Детска градина „Радост” и Културен клуб на 

пенсионера „Изгрев 2005” в с. Царевец 

1.2. Библиотечна дейност: 

 Обновяване на библиотечният фонд в зависимост от читателските 

интереси 

 Инсталиране на нова версия на вече внедреният библиотечен 

софтуер с многообхватни модули от програмни продукти 

 Снабдяване на библиотеката с електронни издания на наши и чужди 

автори 

 Обновяване на дълготрайния  материален фонд. 

 Подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите 

и нуждите на населението, чрез различни форми на културно – 

просветна  работа 

 Осъществяване на изложби  свързани с бележити дати на личности 

и събития от местен, регионален и национален характер 

 Провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена 

литература и млади автори. 

1.3. Културно – масова дейност: 

 Провеждане     на   деветото  издание на  Националният    фолклорен   

фестивал „ Фолклорен извор” от 01.08.2019 до 04.08.2019 г .  

  Затвърждаването му като  значимо събитие от национален мащаб 

и стъпки към превръщането му в международен. 

 Осъществяване на културният календар за читалищните прояви 

 Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на 

културните мероприятия 

 Участие в културните мероприятия на общината и в с. Царевец 

 Честване на официалните и традиционни празници, сборове,  вечер 

на родният край  и годишнини 

 Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, 

развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи. 

 Гостуване на гост изпълнители и театри 

1.4. Любителско художествено творчество: 

 Повишаване на художествено – творческите постижения на 

художествените  състави и индивидуални изпълнители  чрез 

привличане на специалисти – ръководители 

 Привличане на доброволци и включването им в творческите 

състави към Читалището от различни възрасти и пол. 

 Активно участие на художествените състави и индивидуални 

изпълнители в културно – масови  събития на селото , общината , 

България и страни членки на ЕС. 

1.5. Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 
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 Осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на 

допълнителни средства за по-активно участие на любителските 

състави и индивидуални изпълнители в местни и национални 

програми, конкурси и фестивали; 

 Увеличаване броя на членовете на читалището. 

 Активиране на по-голям кръг от доброволци и дарители 

1.6. Освен държавната субсидия читалището да реализира 

приходи от: 

 членски внос 

 проекти и програми 

 дарения и спонсорства 

 наем от земеделски земи 

 наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата 

  Публични частни партньорства 

 Концертна дейност 

 Нови услуги в Читалището 

 Придобиване на дълготрайни активи в полза на Читалището 

 

   ІІ . Обучение и квалификация: 
Участие на щатните  работници в семинари, обучения и други,  

свързани с повишаване квалификацията им по основните читалищни и 

библиотечни  дейности и работата им по проекти.  

Повишаване качеството на обслужване към потребителите на 

услугите в Читалището.                                       
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РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„СВЕТЛИНА – ЦАРЕВЕЦ 1927” 

с. ЦАРЕВЕЦ, общ.СВИЩОВ 

 

 
 

 

 

 

 

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – 4  ЧЛЕНА 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ВЕРА КРЪСТЕВА БЛАЖЕВА 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  БОГДАН ЕМАНУИЛОВ ВЕЛИНОВ 

                                   АТАНАСКА ПЕТРОВА БЛАЖИНОВА 

                                   АЛЕКСАНДРА КАМЕНОВА ГАНЧЕВА 
                                    
 

 

 

 

 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ  - 3  ЧЛЕНА 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МИЛЕНА КИРИЛОВА ЛИЧЕВА 
 

 

ЧЛЕНОВЕ:              ТОДОРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 

                                    ГИНКА ИВАНОВА НИКОЛАЕВА 
 


