
У С Т А В 

 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – 1936”, 

СЕЛО МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Читалище „Братя Миладинови – 1936”, с. Микрево чрез своята 

народополезна и многостранна дейност допринася в голяма степен за 

духовното развитие на селището и личността, за цялостното обновление на 

обществото. 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Читалище „Братя Миладинови - 1936” е юридическо лице с 

нестопанска цел. 

Чл. 2. В неговата дейност участват всички жители на село Микрево без 

ограничение на възраст, пол, без оглед на техните политически и религиозни 

възгледи, етническо самосъзнание. 

Чл. 3. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, 

културни институции, обществени и други организации, които извършват 

културно-просветна работа. 

Чл. 4. Читалището може да се сдружава за защита на своите интереси. 

За провеждане на съвместни дейности и инициативи в общината и региона то 

упълномощава свои органи, които да го представят пред държавните власти. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

Чл. 5. Народно читалище „Братя Миладинови – 1936”, село Микрево, 

общ. Струмяни, област Благоевград, Република България. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чл. 6. Цел на читалище „Братя Миладинови – 1936” е да задоволява 

потребностите на гражданите, свързани с : 

1. развитие и обогатяване на културния живот; 

2. запознаване на обичаите и традициите на населението; 



3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; 

4. възпитава и утвърждава националното самосъзнание; 

5. подобряване на социалната среда, чрез използване на различни  

форми на културен диалог, творчество и подобрено качество на живот. 

Чл. 7. Читалище „Братя Миладинови – 1936” осъществява своите цели и 

задачи чрез различни дейности като: 

(1) Общодостъпна библиотека със статут на общинска читалищна     

библиотека. 

(2) Самодеен колектив, школа, кръжоци и курсове по изкуства,  

изучаване на чужди езици, научно-технически занятия, битова култура и 

други. 

(3) Народни университети и лектори. 

(4) Музейни и художествени сбирки. 

(5) Клубове по интереси за проучвателна и събирателна дейност в  

областта на фолклора, етнографията  и  краеведието, екологически, 

дизайнерски и други. 

(6) Кина, видео-клубове, дискотеки и други форми за приложение на 

съвременни технически средства в културно-възпитателния процес. 

(7) Събрания и разпространение на знания за родния край. 

(8) Концерти, изложби, спектакли. 

(9) Празници и ритуали. 

(10) Други дейности, в това число и чрез създаване на фирми, 

извършване на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на 

основните функции, с изключение на използването на читалищната сграда за 

клубове с политически цели, за обсебването му от религиозни секти и други 

дейности, противоречащи на добрите нрави, националното самосъзнание и 

традиции. 

(11) Читалището няма право да организира и да предоставя 

имуществото си за хазартни игри и нощни заведения. 

ГЛАВА ВТОРА 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 8. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и 

почетни. 



(2) Индивидуалните членове са български граждани, жители на село 

Микрево. Те биват действителни и спомагателни. 

1. Действителните членове са дееспособни лица, плащат редовно 

 определения по устав членски внос от 5.00 лв./пет лева/ годишно и 2.00 лв. 

/два лева/ за пенсионери, и имат право на глас. 

2. Действителните членове имат право да избират ръководни органи  

след едногодишно членство и да бъдат избирани в ръководни органи след 

двугодишно членство. Членството се прекратява: 

 при писмено заявление; 

 при неплащане на членски внос за срок от 2 /две/ поредни години; 

 при неявяване на две поредни общи събрания по неуважителни 

причини; 

 при смърт. 

3. Спомагателните членове са лица до 18 г. Те нямат право да избират 

 и да бъдат избирани в читалищното настоятелство, но имат право на 

съвещателен глас. 

(3)  Колективните членове съдействат за осъществяването на целите на  

читалището, помагат в дейностите, поддържането и обогатяването на 

материалната база и имат право на един глас. 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; 

6. представители на местната власт в лицето на кметство Микрево. 

(4)  Колективните членове плащат годишен членски внос в размер на  

15.00 лв.  /петнадесет лева/. 

(5)  Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с  

изключителни заслуги за читалището. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА ТРЕТА 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 9. Органите на читалището са общото събрание, настоятелството и 

проверителната комисия. 

Чл. 10. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. избира членове на читалищното настоятелство и може да изключи  

член на читалищното настоятелство, който отсъства от три поредни заседания 

на настоятелството без уважителни причини; 

3. избира и освобождава членове на читалищното настоятелство,  

председателя и членове на проверителната комисия; 

4. приема вътрешни актове, необходими за организацията на дейността 

 на читалището; 

5. приема и изключва членове на читалището; 

6. определя основните насоки за дейността на читалището; 

7. взема решения за членуване или прекратяване на членството в 

 читалищно сдружение и други; 

8. приема бюджета на читалището; 

9. определя размера на членския внос; 

10. взема решения за откриване на клонове на читалището след 

 съгласуване с общината. 

(2) Прием на нови членове на общото събрание става след подаване на 

писмено заявление до читалищното настоятелство. 

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи 

на читалището. 

1. Право да внасят предложения по чл. 10, ал. 1, т. 1 имат читалищното 

настоятелство, проверителната комисия и минимум една десета от членовете 

на общото събрание. 

2. Предложенията по чл.10, ал. 3, т. 1 се представят писмено на 

читалищното настоятелство минимум 3 /три/ дни преди датата на общото 

събрание. 

Чл. 11 (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от 

настоятелството на читалището най-малко веднъж годишно. Извънредно 



общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по 

искане на проверителната комисия или на 1/3 от членовете на читалището. 

(2) Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата, часа 

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

не по-късно от седем дни преди датата на провеждането. В същия срок на 

общодостъпни места трябва да бъде обявено и съобщението за събранието. 

(3) 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. 

(4) Решенията на общото събрание за изменение и допълнение на устава, 

изключване членове на читалището, отменяне решенията на органите на 

читалището, вземане на решения за откриване на клонове на читалището и 

вземане на решения за прекратяване на читалището се вземат с мнозинство 

повече от половината от присъстващите членове. 

Чл. 12. (1) Ръководен орган на читалището е настоятелството, което се 

състои от седем членове, избрани за срок от три години. Същите нямат 

роднински връзки по права и съребрена линия с членове на проверителната 

комисия. 

(2) Настоятелството: 

1. свиква общо събрание; 

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

3. подготвя и представя пред общото събрание проекта за бюджета на 

читалището и утвърждаването му; 

4. подготвя и представя пред общото събрание отчет за дейността на 

читалището; 

5. избира от състава на настоятелството зам.-председател на ЧН; 

6. взема решение за назначаване и освобождаване на работещите в 

читалището; 

7. взема решение за отдаване под наем на помещения, инструменти и 

имоти, собственост на читалището, чрез конкурс и по договаряне; 

8. взема решения за морално и материално стимулиране на работещите в 

читалището; 



9. избира, назначава и утвърждава длъжностните характеристики на 

работещите в читалището. 

(3) Настоятелството взима решения с квалифицирано мнозинство 50 

плюс 1 глас за особено важни за институцията въпроси. 

Чл. 13. (1) Председателят и зам.-председателят са членове на   

настоятелството и се избират за срок от три години. 

  (2) Председателят: 

     1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и 

решенията на общото събрание; 

2. представлява читалището; 

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства 

общото събрание; 

4. ръководи текущата дейност на читалището; 

5. отчита дейността си пред настоятелството; 

6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на 

читалището и лицата с граждански договори въз основа на решенията 

на настоятелството, съобразно бюджета на читалището и щата; 

7. при напускане или отсъствие на председателя в рамките на текущия 

мандат, функциите се изпълняват от зам.-председателя. 

Чл. 14. (1) Проверителната комисия се състои от трима членове, 

избрани за срок от три години. 

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

са трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на 

настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри, роднини по 

сватовство от първа степен. 

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на 

настоятелството и председателя 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. 15. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на 

проверителната комисия лица, които са осъждани на лишаване от свобода за 

умишлени престъпления от общ характер. 

Чл. 16. (1) Секретарят на читалището се избира от настоятелството за 

срока на своя мандат и се назначава на щат съобразно Кодекса на труда. 



(2) Секретарят на читалището: 

1. организира и непосредствено участва в изпълнението на решенията, 

взети от общото събрание и настоятелството; 

2. осигурява условия за развитие на читалищната дейност и организира 

работата на щатния, административния и обслужващия персонал; 

Отчита писмено дейността си по чл. 16, ал. 2, т. 1 пред настоятелството 

на всеки шест месеца. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл. 17. Имуществото на читалището се състои по право от собственост 

и от други вещни права, вземания, други права и задължения, пряко свързани 

с дейността му. 

Чл. 18. Читалището набира средства от следните източници: 

1. членски внос; 

2. основно културно-просветна дейност; 

3. културни услуги; 

4. субсидии от държавния и общински бюджет; 

5. наеми от движими и недвижими имущества; 

6. дарения и завещания; 

7. други приходи. 

Чл. 19. (1) Предвидените по държавния и общински бюджет средства за  

читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието 

на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се 

предоставят на читалищата за самостоятелно управление. 

 (2) При недостиг на средства за ремонт и поддръжка на читалищната 

сграда средствата се осигуряват от общинския бюджет. 

 Чл. 20.(1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да 

учредява ипотека върху тях. 

 (2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани или залагани само по 

решение на настоятелството. 

Чл. 21. Недвижимо и движимо имущество, собственост на читалището, 

както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение, освен за 

вземания, произтичащи от трудови правоотношения. 



Чл.22 (1) Проверителната комисия изготвя отчет за собствените 

приходи и разходи, както и отчет за изразходваните от читалището бюджетни 

средства, които се приемат от общото събрание. 

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в 

общината, на чиято територия се намира читалището. 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 23 (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на общото 

събрание, вписано в регистъра на окръжен съд. То може да бъде прекратено с 

ликвидация или по решение на окръжен съд, ако: 

1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави; 

2. имуществото му не се използва според целите и дейността на 

читалището; 

3. е налице трайна невъзможност на читалището да действа. 

(2) Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може 

да бъде поставено по искане на министъра на културата и на прокурора. 

(3) Прекратяването на читалището по искане на министъра на културата 

и на прокурора се вписва служебно. 

Чл. 24. (1) Активите на прекратеното читалище, останали след 

ликвидацията, се разпределят между други читалища по ред, установен с 

наредба на министъра на културата и министъра на финансите, съгласувано с 

Националния съвет по читалищно дело, като се има предвид регионалния 

принцип. 

(2) Читалищното сдружение, в което е членувало прекратеното 

читалище, не може да претендира за разпределянето на имуществото на това 

читалище. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

& 1. Читалището има име, кръгъл печат, надпис Народно читалище 

„Братя Миладинови – 1936” с. Микрево. 

& 2. Този устав е изменен и допълнен от общото събрание, провело се 

на 10.02.2011 г. 

                                                            Председател:………………… 

                                                                                        /В. Янев/ 


