
                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

 
УСТАВ 

НА 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРИС БЕРОВ 1903” с. Т ъ ж а 
 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1.(1) Народно читалище „БОРИС БЕРОВ 1903” с. Т ъ ж а, наричано по-нататък за 

краткост Читалището е независимо, самоуправляващо се българско културно-
просветно сдружение. 

 

Чл.2. (1) Читалището е юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна 

дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища.  
(2) Читалището има собствен печат, на който се посочени наименованието 
и седалището му. 

 

Чл. 3. Читалището не е политическа организация . В неговата дейност могат да 

участват всички физически лица без оглед на ограничение на възраст, пол, 
политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание . 

 

Чл. 4. Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с 

държавните и общински органи и организации, на които законите възлагат 
определени задължения в същата сфера на дейност. 

 

Чл.5. (1) Читалището може да се съюзява за защита на своите интереси, за 

провеждане на съвместни дейности и инициативи с други Народни читалища, 
културно-просветни организации, любителски клубове и творчески колективи както 

на местно така и на национално равнище. 

 

II.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

 
Чл. 6. Читалището ще осъществява дейността си под наименованието Народно 

читалище „Борис Беров 1903”, което може допълнително да се изписва и на 
еквивалента му на латиница в официалните документи , печата и други символи 

и знаци, както и в кореспонденцията му. 

 

Чл.7. Читалището е със седалище в с.Тъжа, община Павел баня, Старозагорска област  
и адрес на управление: с.Тъжа, община Павел баня, Старозагорска област, ул. 
„Марко Чернев” № 12. 

 

III.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Чл.8. Целта на народното читалище е да задоволява потребностите на гражданите , 
свързани със:  
1.развитие и обогатяване на културния живот;  
2.разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 
постиженията на науката , изкуството и културата;  
3.възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

4.запазване, обогатяване и развитие на народните обичаи и традиции;  
5. създаване условия за развитие е изява на творческите способности на 
младото поколение;  
6. издигане културата на труда, бита и отношенията между хората; 

 

Чл. 9.(1) За постигане на своите цели и задачи читалището извършва основни дейности, 
като:  
1.уреждане и поддържане на общо достъпни библиотеки, читални, фото-,фоно-
,филмови видеотеки;  
2.развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;  
3.организиране на школи, кръжоци, курсове,клубове, кино-и 
видеолектори, празненства, концерти и чествания;  
4.събиране и разпространяване на знания за родния край; 

5.създаване и съхраняване на музейни сбирки; 

6.организиране на образователни срещи и семинари.  
(2) То може да извършва и допълнителни дейности,подпомагащи изпълнението на 

основните му функции, с изключение на използването на читалищните сгради за 

клубове с политически цели, за обсебването им от религиозни секти и други дейности, 
противоречащи на добрите нрави, националното самосъзнание и традиции.  
(3) Читалището няма право да организира или да предоставя имуществото си 
за хазартни игри и нощни заведения. 

 

IV. УЧРЕДЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 10. (1) Читалището се учредява от 50 дееспособни физически лица, които 
вземат решение за това на учредително събрание.  
(2) Учредителното събрание приема устав на читалището и избира неговите 
органи. Уставът урежда:  

1. наименованието; 

2. седалището; 

3. целите; 

4. източниците на финансиране ;  
5. органите на управление и контрол, техните правомощия, начина на 

избирането им, реда за свикването им и за вземане на решения;  
6. начина за приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за 

определяне на членския внос. 

 

Чл.11.(1) Членовете на читалището са индивидуални , колективни и почетни.  
(2) Индивидуални членове на читалището могат да бъдат лица, които са 
български граждани.  
Те биват действителни и спомагателни:  

1. действителните членове са дееспособни лица, които плащат 
редовно определения членски внос и имат право на глас;  

2. спомагателни членове са лица до 18 години, нямат право да избират и да 
бъдат избирани в читалищното настоятелство и имат съвещателен глас;  

3. Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, 

подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и 

имат право на един глас. 
Колективните 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.  
(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни 
заслуги за читалището. 

 

Чл.12. (1) Членството в читалището е доброволно  
(2) Кандидатът подава писмена молба до Читалищното настоятелство, в която 

декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящият Устав. Кандидатите  
– ЮЛ представят с молбата преписи от документите си за регистрация и 
от решението на управителните си органи за членство в Читалището .  

(3) Молбата се разглежда от Читалищното настоятелство. Членството се 
придобива от дата на решението на Читалищното настоятелство. 

 

Чл.13. Всеки член на читалището има право: 

1. да участва в управлението на читалището 

2. да бъде информиран за неговата дейност 

3. да се ползва от резултатите дейността на читалището 

 

Чл.14. Членовете на читалището са длъжни:  
1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията 

на ръководните органи на читалището;  
2. да издигат авторитета на читалището и да пазят и обогатяват 

читалищното имущество;  
3. да не извършват действия и бездействия, които противоречат на неговите цели 

и уронват доброто му име;  
4. да плащат редовно членски внос;  
5. да предоставят опит, знания и информация необходими за неговата дейност 

и функции. 

 

Чл.15. Членството в читалището се прекратява:  
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Читалищното 

настоятелство;  
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно с 

прекратяване юридическата личност на член на сдружението;  
3. с изключването ; 

4. с прекратяване на читалището;  
5. при отпадане поради системно невнасяне на членския внос и в случаите 

на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 

 

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 16. Органи на управление на читалището са общото събрание, 
ЧИТАЛИЩНОТО НАТОЯТЕЛСТВО и ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ. 

 

Чл. 17. (1)  Върховен орган на читалището е общото събрание.  
(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, 
имащи право на глас. 



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

 

Чл.18.(1) Общото събрание има следната компетентност: 

1.изменя и допълва устава;  
2.избира и освобождава членовете на настоятелството , проверителната комисия 
и председателя;  
3.приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността 
на читалището;  
4.изключва членове на читалището; 

5.приема основни насоки на дейността на читалището; 

6.взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищен съюз; 

7.приема бюджета на читалището; 

8.приема годишния отчет; 

9.определя размера на членския внос; 

10.отменя решения на органите на читалището; 

11.взема решение за прекратяване на читалището;  
12.взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на 
ръководството или отделни читалищни членове.  
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището. 
 

 

Чл.19. (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-

малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по 
решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета 

от членовете на читалището.  
(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и мястото 
на провеждането му и кой го свиква.  
Тя трябва да бъде получена не по –късно от 7 дни преди дата на провеждането 
В същия срок на общо достъпни места трябва да бъде обявено и съобщение за 
събранието.  
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите на 

право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се насрочва 
за друга дата не по-рано от една седмица . Тогава събранието е законно ,колкото и 

членове да се явят.  
(4) Решенията по чл.17,ал.1,т.1,2,10,11 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. 
 

 

Чл.20. (1) Ръководен орган на читалището е настоятелството ,което се състои от петима 

членове, избрани за срок до 3 години. Същите не трябва да имат роднински връзки по 
права и съребрена линия до четвърта степен.  
(2) Настоятелството:  
1.свиква общото събрание; 

2.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;  
3.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и 
утвърждава щата му;  
4.организира и направлява цялостната дейност на читалището , както спазва законите 
и се ръководи от устава, решенията на Общото събрание и собствените си решения; 
5.подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището ;  
6.назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика. 



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

7.взема решение за назначаване и освобождаване на работещите в читалището и за 
сключване на договори с други физически и юридически лица;  
8.взема решение за морално и материално стимулиране на работещите в читалището ;  
9.решава въпросите за откриване и закриване на самодейни колективи ,школи, клубове 
и др. форми на работа;  
10.приема правилника за вътрешният ред на читалището . 

(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете 

си.  
(4) Не могат да бъдат избрани за членове на настоятелството лица, които са осъждани 
на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

 

Чл.21. (1) Председателя на читалището е член на настоятелството и се избира от 

общото събрание за срок до 3 години.  
(2) Председателя;  
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 съобразно бюджета на 
читалището и въз основа решение на настоятелството. 
 

Чл.  22( 1).Секретарят на Читалището 
1.Организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително 
включително решенията за изминенията на бюджета. 
2. Организира текущитата основна и допълнителна дейност. 
3. Отговаря за работата на щатния и хонорования персонал. 
4. Представлява Читалището заедно и поотделно с Председателя. 
(2)  Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и 
Проверителната комисия по права съребрена линия до четвърта степен,  
Както и да бъдат съпруг, съпруг на съпруга на Председателя на Читалището. 
(3)  Секретаря да има право да бъде член на Настоятелството без да има право на  глас 
в случаите, когато се обсъжда неговата работа или докладва или се отчита за нея. 
 
Чл.23.(1) Проверителната комисия се състои от трима членове , избрани от общото 

събрание на читалището за срок до 3 години.  
(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудово правни 

отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството по права линия , 

съпрузи , братя, сестри и 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 констатирали нарушения на проверителната комисия уведомява общото 
събрание на читалището , а при данни за извършени престъпления - и органите 
на прокуратурата.  
(5) Не могат да бъдат избирани за членове на проверителната комисия лица, които са 
осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

 

Чл.24. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещи 

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

 

Чл.25. Читалището набира средства от следните източници: 

1.членски внос; 

2.културно –просветна дейност; 

3.субсидия от държавния и общинските бюджети; 

4.наеми от движимо и не движимо имущество на читалището; 

5.дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лиць 

6.платени културни услуги с участието на собствени и гостуващи изпълнители 
и състави;  
7.такси за участие в курсове,школи,кръжоци и други форми на обучение , 
организирани от читалището или съвместно с други организации;  
8.реализиране на проекти и програми в социалната ,културната и образователна сфера; 

9.издателска дейност ; 

10.други приходи и постъпления осъществявани съгласно установения от закона ред; 

 

Чл. 26.(1) Читалището не може да отчуждава не движими вещи и да учредява 
ипотека върху тях.  
(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани или залагани само по решение 
на настоятелството. 

 

Чл.27. 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.28. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите 
и разходите, които се приемат от общото събрание.  
(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя общината , на 
чиято територия се намира читалището. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.29. (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, 
вписано в регистъра на на Окръжен съд гр.Стара Загора. 

 

Чл.30.(1) То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния 
съд ако:  
1.дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави:  
2.имуществото му несе използва според целите и предмета на дейността 
на читалището:  
3.е на лице трайна невъзможност читалището да действа  
(2) Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да 
бъде постановено по искане на министъра на културата или на прокурора.  
(3) Прекратяването на читалището по искане на министъра на културата и на 
прокурора се вписва служебно. 

 

Чл.31. (1) Активите на прекратеното читалище, останалите след ликвидацията ,се 

разпределят между други читалища по ред, установен с наредба на министъра на 

културата и министъра на финансийте , съгласувана с Националния съвет по 

читалищно дело, като се има предвид регионалния принцип  



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

(2) Читалищният съюз , който е членувало читалището , не може да претендира 
за разпределянето на имуществото на читалището . 
 

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 

1.Списъкът на приелите устава в настоящия му редакция се счита за неразделна част от 

този Устав.  
2. За активна непрекъсната дейност, заслуги за развитието на читалището и лични 
творчески и професионални постижения се присъждат индивидуални и колективни 
награди.  
Награждаването се извършва от общото събрание на Народно читалището. 
Редът за награждаването се урежда от правилник, утвърден от 
читалищното настоятелство.  
4.За неуредените от този Устав случаи, както и относно тълкуването и 
прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за 
народните читалища както и действащото в страната законодателство. 
 
 

&1.Валидният  печат  на Народно Читалище”Борис Беров1903” село Тъжа,  с  ЕИК 

000805345, седалище и управление : с. Тъжа, община Павел баня,  обл.Стара Загора, 

ул.”Марко Чернев” №12 е кръгъл с надпис: „Народно Читалище „Борис Беров 1903” 

село Тъжа,  община  Павел баня,  в  средата  на печата  има  изработена  разтворена 

книга.” 

&2. Устава в настоящата си редакция е на Редовно Общо събрание на членовете на 

Народно читалище  “Борис  Беров 1903” ,  с. Тъжа,  общ. Павел баня, проведено на  

30.04.2019 г. и отменя Устава на читалището в редакцията му от 22.05.2010 г. 

 

 

 

 

Павлина Димова Дочева-Председател………………… 

 

Николина Христова Михалева –член………………….. 

 

Ваня Владимирова Гюмюшева-член……………………. 

 

Нено Христов Мартинов- член………………………….. 

 

Нина Василиевна Лилкина-член………………………… 

 



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

                                           списък 
 на  членове на Народно Читалище ”Борис  Беров 1903” с Тъжа, общ.Павел баня,  
Стара Загора, приели Устава на читалището 

  

 

№ Три  имена Подпис 

1 Александър Петев Бечев  

2 Ана   Христова Чорбаджиева   

3 Ангел   Христов  Гърков  

4 Антоанета  Милчева Атанасова    

5 Борис Нанев Беров  

6 Ваня  Владимирова  Гюмишева   

7  Васка Тенева  Хубева  

8 Веселина  Димитрова  Димитрова  

9 Генчо  Петров Гюмюшев  

10 Георги    Тодоров  Лилкин   

11 Георги Тодоров  Савов  

12 Даниел   Петев  Бечев  

13 Девислав  Нанев  Капитанов  

14 Дечко    Илиев  Калайджиев  

15 Димитър  Христов  Манов  

16 Доника   Койчева  Дочева   

17 Донка  Иванова  Абова  

18 Донка Дончева  Вълкова  

19 Елена  Димитрова   Кехайова  

20 Емил  Койчев  Дочев  

21 Жулиета  Миленова  Талмазова  

22 Иван  Василев  Йотов  

23 Койчо   Тодоров  Дочев  

24 Красимир  Костов  Георгиев  

25 Красимира  Нейкова  Мирчева   

26 Лалка Христова Шишкова  

27 Лиляна  Василева  Ганкова  

28 Мария  Стратиева  Караджова  

29 Мария  Христова  Брайкова  

30 Мария Пенева Пеева  

31 Мария Христова Чолпанова  

32 Марияна  Атанасова  Бечева  

33 Марияна Лазарова Маркова  

34 Мартин Георгиев Гуглев  

35 Милана  Михалева  Карабакалова  

36 Минка   Тачева  Касева  

37 Мирослав  Милчев  Атанасов  

38 Мирослава  Тодорова  Савова   

39 Нено   Христов   Мартинов   

40 Николай  Михайлов  Михалев  

41 Николина   Христова  Михалева   

42 Нина  Василиевна  Лилкина  

43 Павлина  Димова  Дочева   

44 Петрана Мирчава Станчева  



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

 
 

Заверил списъка: 
Павлина Димова Дочева-Председател………………………../подпис/ 
 
 
 

 

 

45 Петър   Генчев   Гюмюшев  

46 Росица  Маркова  Куцарова  

47 София   Нейкова Гошева   

48 Софка   Атанасова  Манова  

49 Стефка Тенева  Ачкова  

50 Теодор    Георгиев  Гуглев  

51 Тинка    Иванова  Комитова  

52 Христина  Миткова  Станчева  

53 Христина  Христова  Мартинова  

54 Христо  Нейков  Атанасов  

55 Христо Тодоров Чолпанов  



                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                      

 

 


