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У     С     Т     А     В 
на Народно читалище „Пейо К. Яворов -1982 „ гр.Хасково 

 
Г Л А В А  П Ъ Р В А 
ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1.Народно  читалище „Пейо К. Яворов -1982”   е традиционно самоуправляващо се 
културно просветно сдружение в  гр. Хасково, което изпълнява и държавни културно-
просветни задачи. В дейността на читалище„Пейо Яворов -1982”   могат да участват 
всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол,политически и 
религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 
(1)Читалище „Пейо К. Яворов -1982”    е юридическо лице с нестопанска цел. 
Чл.2.(1)Целите на читалището са да задоволяват потребностите на гражданите,свързани 
със: 
1.развитие и обогатяване на културния живот,социалната и образователната дейност в 
населеното място; 
2.запазва обичаите и традициите на българския народ; 
3.разширява знанията на гражданите и ги приобщава към ценностите и постиженията 
на науката,изкуството и културата; 
4.възпитава и утвърждава националното самосъзнание; 
5.осигурява достъп до информация. 
(2)За постигане на целите по ал. 1 читалище„Пейо Яворов -1982”   извършва основни 
дейности като: 
1.урежда и поддържа библиотека,читалня,като и създава поддържа  електронни 
информационни мрежи; 
2.развива и подпомага любителското художествено творчество; 
3.организира школи,кръжоци,курсове,клубове,празненства,концерти, 
чествания и младежки дейности; 
4.събира и разпространява знания за родния край;  
5.създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство; 
6.предоставя компютърни и интернет услуги; 
7.осигурява достъп до информация; 
8.създава и подържа електронни информационни мрежи; 
9.младежки дейности; 
(3)Народно читалище “Пейо К. Яворов -1982 „  може да развива и допълнителна 
стопанска дейност,свързана с предмета на основната дейност,в съответствие с 
действащото  законодателство,като използва приходите от нея за постигане на 
определените в устава цели. 
  
(4)Народно читалище“Пейо К. Яворов -1982 „   няма право да предоставя собствено или 
ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно: 
1.за хазартни игри и нощни заведения; 
2.за дейност на нерегистрирани по Закона на вероизповеданията религиозни общности 
и юридически лица с нестопанска цел на такива общности; 
3.за постоянно ползване от политически партии и организации; 
4.на председателя,секретаря,членовете на настоятелството и проверителната комисия 
и на членовете на техните семейства. 
Чл.3.(1)Народно читалище“Пейо К. Яворов -1982 „   може да се сдружава за постигане на 
своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по 
реда на закона.. 
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(2) Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с 
имуществото на народно читалище “Пейо К. Яворов -1982 „ .                         
 ГЛАВА ВТОРА 
УЧРЕДЯВАНЕ  
Чл. 4. (1) Читалище  “Пейо К. Яворов -1982 „  може да бъде учредено най-малко 150 
дееспособни физически лица  които вземат решение на учредително събрание. 
(2) Учредителното събрание приема устава 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. 
(3) Читалището“Пейо К. Яворов -1982 „   може да открива клонове в близки квартали, 
жилищни райони и села, в които няма други читалища. 
Чл. 5.     (1) Читалището“Пейо К. Яворов -1982 „   придобива качеството на 
юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел в Агенцията по вписванията гр.  Хасково. 
(2) Действията на учредителите, извършени от името на народно читалище“Пейо К. 
Яворов -1982 „   до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, 
които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите 
задължения. 
(3) Вписването на читалище“Пейо К. Яворов -1982 „   в регистъра на  юридическите 
лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията гр.  Хасково. 
    Вписването се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която се 
прилагат: 
1. протоколът от учредителното събрание; 
2. уставът на читалището, подписан от учредителите; 
3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището, и 
валидният печат на читалището; 
(4) Наименованието на читалището трябва да не въвежда в заблуждение и да не 
накърнява добрите нрави. То се изписва на български език. Към наименованието на 
читалище „Пейо К. Яворов”  се добавя годината на неговото първоначално създаване -
1982 г. 
(5)  Седалището на Народно читалище „Пейо К. Яворов – 1982г. –Хасково” е гр. Хасково 
ул.”Клокотница” 9 , където се намира неговото управление. Адресът на читалището е 
адресът на неговото управление гр. Хасково ул.”Клокотница” 9 
(6)  Всяка промяна в обстоятелствата по  трябва да бъде заявена в 14-дневен срок от 
възникването й. 
(7)  Настоятелството  в 7-дневен срок от вписването на читалището в  регистъра на  
юридическите лица с нестопанска цел   подава заявление за вписване в регистъра  на 
народните читалища  към Министерство на културата  по ал. 1. Към заявлението се 
прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището. 
Чл. 6 (1) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава 
удостоверение за вписване в регистъра по ал. 1 и уведомява служебно за това кмета на 
община Хасково. 
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(2) Народно читалище  „Пейо К. Яворов -1982 „  гр. Хасково може  да кандидатства за 
държавна и/или общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок от 
вписването в регистъра по чл. 10.  

ГЛАВА ТРЕТА 
ЧЛЕНСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 
Чл. 7. (1) Членовете на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  са индивидуални, колективни 
и почетни. 
(2) Индивидуалните членове са български граждани. 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. 
(3) 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. 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. 
(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни 
заслуги за читалището. 
Чл 8 (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 – 
юридически лица, 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.9. 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 от дейността на читалището.  
Чл.10. 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.11 Членството в читалището се прекратява:  
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до читалищното настоятелство;  
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2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, 
3. с изключването му;  
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 
Чл.12. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната 
комисия. 
Чл 13. (1) Върховен орган на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „ 
 е общото събрание. 
(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи 
право на глас. 
Чл. 14. (1) Общото събрание: 
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. определя основните насоки на дейността на читалището; 
6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно 
сдружение; 
7. приема бюджета на читалището; 
8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година; 
9. определя размера на членския внос; 
10. отменя решения на органите на читалището; 
11. взема решения за откриване на клонове на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  след 
съгласуване с общината; 
12. взема решение за прекратяване на читалището; 
13. 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. 15. Редовно общо събрание на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  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 с право на глас. При отказ на настоятелството 
да 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. 
(1) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 
провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде връчена не по-късно от 7 дни преди 
датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други 
общодостъпни места , където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена 
поканата за събранието. 
(2) 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. 
(3) Решенията по чл. 10, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две 
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трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 
половината от присъстващите членове. 
(4)  Две трети от членовете на общото събрание на  читалище„Пейо К. Яворов -1982 „   
могат да предявят иск пред окръжния съд Хасково  за отмяна на решение на общото 
събрание, ако то противоречи на закона или устава. 
(5) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно 
от една година от датата на вземане на решението. 
Чл. 16. (1) Изпълнителен орган на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  е настоятелството, 
което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Същите да 
нямат 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. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището; 
5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика. 
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. отчита дейността си пред настоятелството; 
5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на 
читалището и въз основа решение на настоятелството. 
5.председателя на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета на 
съответната община предложения за своята дейност през следващата година. 
Чл. 17 (1) Секретарят на читалището: 
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително 
решенията за изпълнението на бюджета; 
2. организира текущата основна и допълнителна дейност; 
3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал; 
4. 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. 18. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за 
срок до 3 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 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 
(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание 
на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „ а при данни за извършено престъпление - и 
органите на прокуратурата. 
Чл. 19. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната 
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комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер. 
Чл. 20аЧленовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, 
подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  
 
Чл. 20 б Председателя,членовете на Настоятелството и членовете на Проверителната 
комисия могат да получават и възнаграждение . 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 
Чл. 21. Имуществото на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  се състои от право на 
собственост и от други вещни права. 
Чл.22.Читалището може да получава и допълнителна субсидия; 
Чл.23. Читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  набира средства от следните източници: 
1. членски внос; 
2. културно-просветна и информационна дейност; 
3. субсидия от държавния и общинските бюджети; 
4. наеми от движимо и недвижимо имущество; 
5. дарения и завещания; 
6.такси за участие в курсове и школи; 
6.други приходи; 
Чл.24.С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират 
допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените приходи 
на общината. 
Чл.25.Гласуваната от общинския съвет Хасково субсидия за народните читалища, 
определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се отклонява от 
общината за други цели. 
Чл. 26. (1) Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна 
дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на 
община Хасково, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за 
самостоятелно управление. 
(2) При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда на 
читалище„Пейо К. Яворов -1982 „ средствата се осигуряват от общински съвет Хасково. 
Чл. 27. (1) Читалище „Пейо К. Яворов -1982 „ не може да отчуждава 
 недвижими вещи и да учредяват ипотека върху тях. 
(2)  Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с 
по-доброкачествени само по решение на настоятелството. 
Чл. 28. Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалище„Пейо К. Яворов 
-1982 „  , както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за 
вземания, произтичащи от трудови правоотношения. 
Чл. 29. (1)  Настоятелството на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  изготвя годишния 
отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание. 
(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в община Хасково, на 
чиято територия се намира читалището. 
Чл. 30.  (1) Председателя на народно читалище „Пейо К Яворов – 1982   Хасково    
ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета  на Община Хасково предложения за 
своята дейност през следващата година. 
(2) Кметът на община Хасково внася направените предложения в общинския съвет, 
който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината. 
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(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалище  „Пейо К. Яворов -1982 „ въз основа на 
финансово обезпечен договор, сключен с кмета на община Хасково. 
(4) Председателят на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „   представя ежегодно до 31 март 
пред кмета на община Хасково и общинския съвет доклад за осъществените читалищни 
дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства 
през предходната година. 
(5) Докладите по ал. 4 на читалищата на територията на  община Хасково се обсъждат 
от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на 
представителите на народните читалища - вносители на докладите. 
ГЛАВА ПЕТА 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Чл. 31. (1) Читалище „Пейо К. Яворов -1982 „  може да бъде прекратено по решение на 
общото събрание, вписано в регистъра регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел-  Хасково. 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 не се използва според целите и предмета на дейността на 
читалището; 
3.  е налице трайна невъзможност читалище „Пейо К. Яворов -1982 „ да действа или не 
развива дейност за период  от две години; в тези случаи министърът на културата 
изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалището. 
4.  не е учредено по законния ред; 
5. е обявено в несъстоятелност. 
(2)  Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде 
постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден 
сигнал от министъра на културата. 
(3)  Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно. 
Чл. 28.  Читалищното сдружение, в което е членувало  читалище„Пейо К. Яворов -1982 „, 
не може да претендира за разпределянето на имуществото му. 
ГЛАВА ШЕСТА  
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 32.  Председателя и/или секретаря на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  , който 
предостави имущество в нарушение на чл. 3, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 500 до 
1000 лв. и с лишаване от право да заема изборна  длъжност в читалището за срок 5 
години. 
Чл. 33.  Председателя на читалище„Пейо К. Яворов -1982 „  , ако не заяви вписване в 
регистъра на читалищата  в срока по чл. 10, ал. 3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв. 
Чл. 34. Председател на читалището, който не представи доклад за изпълнението на 
читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срока по чл. 26а, ал. 
4, се наказва с глоба от 150 до 300 лв. 
Чл. 35. (1) Нарушенията се установяват с актове на: 
1. оправомощени от министъра на културата длъжностни лица - за нарушения по чл. 31; 
2. кмета на община Хасково или оправомощени от него длъжностни лица - за 
нарушенията по чл. 30 и 32. 
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от 
оправомощен от него заместник-министър, съответно от кмета на общината. 
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 
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(4) Събраните глоби за нарушения по чл. 31 се внасят в Национален фонд "Култура". 
                   ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1.Читалището има кръгъл печат с надпис Народно читалище „ П.  К.Яворов – 1982” ,  в 
средата ХАСКОВО. 
2.Празник на читалището е 24 май  Деня на българската просвета и култура. 
3.Този устав е изработен въз основа на Закона на народните читалища  влезнал в сила 
от 2 януари 2018 г. 
4. Този устав е приет на отчетно-изборно събрание на читалището,състояло се на 
05.02.2019 г. 
 

                                     ПЛАН 

за дейността на Народно 
читалище 

«Пейо Яворов-1982»- Хасково 
2021 година 

     

 

       Народно читалище “Пейо Яворов -1982 ”  Хасково развива дейността  
си на територията на кв. Бадема  кв. Поройни. 

      Читалището се явява център за представяне пред местното население  
на различни културни, обществени, държавни и други инициативи.  
          През 2021 година Народно читалище“Пейо Яворов -1982 ”  Хасково   
ще насочи своите усилия към организиране и реализация на комплекс от  
дейности, подчинени на основната мисия на читалището. 

  
• Развитието му като културен център съобразяващ се с културната 
политика на Република България и работещ за духовното извисяване на 
гражданите на община Хасково. 
• Приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството  
и културата; запазване  обичаите и традициите на българския народ и 
утвърждаване  национално самосъзнание. 
• Извършване социална и образователна дейност  със всички възрастови 
групи. 

 
 

 
Списък 

на  художествените състави, формациите  и клубовете 
работещи в читалище «Пейо Яворов-1982» 

  
o Танцов ансамбъл „ Южняци” 

o Детска формация за народни танци “Южняци” 

o Фолклорна група  «Лазарки» 

o Фолклорна група « Коледари» 

o Театрална студия «Смехорани» 
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o Вокална група  за популярни песни«Жасмин» 

o Детска вокална група «Детелини» 

o Литературна студия «Зорница» 

o Клуб «Мама» 

 
 

Библиотечни мероприятия с регионално и местно значение 
 

Маратон на четенето   - 15 април 2021г. 
Честване на 135 години от рождението на писателя Ран Босилек. 

    В Литературен салон  «Елисавета Багряна» 
▪ Маратон на четене приказки от Ран Босилек –   

▪ Презентация за живота и творчеството на писателя   

▪ Изложба от произведения  на Ран Босилек 

                  15 .04.2021г.        
▪ Участие в Национална библиотечна седмица  

10 – 14 май 2021 година 
   

▪ „Стани  библиотекар за един ден” -  с участие в обслужването на   ученици, 

желаещи да се запознаят с библиотечната професия 

10 .05.2021        
  

▪ Дарителска акция „Подари книга на твоята любима библиотека”    

10-14.05.2021 г  сред членове на библиотеката, състави и формации на 
читалището и граждани. 
  
 
В Литературен салон  «Елисавета Багряна» 

▪ Детско утро -„Книжно царство мъдро господарство” –    

10.05.2021                  
 

▪ На кафе с книга – сбирка в библиотеката на  Клуб „ Мама» на   при 

читалището с поети  и писатели членове на Литературтна студия «Зорница» 
. 

В Литературен салон  „Елисавета Багряна”  

▪ Представяне на 6 брой Литературен алманах „Зорница“ -по произведения 

на поети и писатели членове на Литературна студия  „Зорница“.   

23.06.2021г.                         
         В Литературен салон  „Елисавета Багряна” – 
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Честване 135 години от рождението на  писателката       Дора Габе 29-
30.09.2021 

▪ Конкурс за рецитиране на стихове на Дора Габе – две възрастови групи 

         29.09.2021 година       
  

▪ Представяне  на презентация „Дора Габе -  поетесата с детска душа“. 

Рецитал и награждаване на участниците в конкурса. 
         30.09.2021 г.               

 
В Литературен салон  „Елисавета Багряна” –по случай 
Деня на народните будители и 100 години от смъртта на Патриарха на 
българската литература Иван Вазов 
 
Среща-разговор с писателката Катя Зографова.  
Представяне на книгата й „ Неканоничния Вазов“. 
27.10.2021г   

 
Културни мероприятия с регионално и местно значение 

 

1.ЧЕСТВАНЕ– Деня на самодееца и Баба Марта .    

01.03.2021                            

2. ДЕТСКО УТРО-   по случай   светлите пролетни празници – Лазаровден, 
Цветница и Великден.   

23.04.2021                                     

3. РАБОТИЛНИЦИ за изработване на: лазарски венци, рисуване на цветя и 

боядисване на великденски яйца.  Раздаване на  награди на отличилите се.        

23.04.2021                                                                                                        

 4.  ИЗЛОЖБА на изработеното в работилниците и на великденски яйца 

изографисани по ракитовски.    

23.04.2021     

 5.КОНЦЕРТ    светлите пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден  

3.05. 2021г.                          

6. НА ГОСТИ НА БЯЛО СЛАДКО - Събитието  бе част от програмата на 

тържествата по случай Деня на Хасково.      

07 .09. 2021г.          зала Нова история   Исторически музей- Хасково 

Организиратори:  Народно читалище „Пейо Яворов“ и Регионален исторически 

музей  гр. Хасково.   
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7. ИЗЛОЖБА  на   плетива, плетени на една кука. С  Участието  на  майсторки на  

плетенето на  една кука.     

 07 .09.  2021г.        

 8. ЧЕСТВАНЕ по случай Деня на християнското семейство  

21. 11. 2021 година                    

9. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ за жителите на кв. Бадема и кв. Поройни гр. Хасково. С 

участието на състави на НЧ „Пейо Яворов-1982“ :  

20.12.2021     

 10. „Дядо Коледа пристига“- детско шоу за децата  на град Хасково“   

 18.12.2021г.                                                                                                                                         

11. КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ  на ТА Южняци“ и Народен оркестър при Община Хасково   
.   

21.12.2021 г.                                             

12.  ДЕТСКО КОЛЕДНО УТРО за ученици от 1 и 2 клас при ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

    С участието на състави на НЧ „Пейо Яворов-1982   

  

 

 Проекто плана  за дейността на НЧ” Пейо Яворов - 1982” за 2021  година бе 
разгледан и одобрен на заседание на  Настоятелството с протокол № 6  

от 04. 11.2020 година. 

Настоятелството на читалище „Пейо Яворов- 1982“ взе решение :  

С оглед на противоепидемичната обстановка в страната и опазването здравето на 
участниците в съставите и членовете на читалището, планът за  2021 година  да 
търпи изменение. В зависимост от Наредбите на Здравното министерство и 
Кмета на Община Хасково. 
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                                                         ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ“ПЕЙО ЯВОРОВ-1982” град ХАСКОВО 

ОБЩИНА ХАСКОВО 
2020година 

ПРИЕТ НА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
на  09.03.2021 година 

 
 

 
 
                 БРОЙ НА ЖИТЕЛИТЕ   

1. в населеното място или района обслужван от читалището. 
2. БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАЛИЩНИ ЧЛЕНОВЕ – 246  от тях  : 

- спомагателни членове до 18 години      -   95 
- действителни  членове над 18 години   - 151 

 
 

3. БИБЛИОТЕЧНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
• Библиотечен фонд -    7787 тома 
• Набавени библиотечни материали със средства от проект  по ПРОГРАМА 

„БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И 
ИНФОРМИРАНОСТ” 2020  на Министерство на културата - 205 тома. 

• Брой отчислени библиотечни материали -   0 
• Брой на абонирани периодични издания - 2 
• Брой периодични читателски посещения –     903 
• От тях : за дома 903 
•               посещения  за компютри   0 
• Заети книги –   1709 
• Общо регистрирани читатели -  112  

 
 
 
 

ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 
Постоянно действащи колективи: 

1. Танцов ансамбъл “Южняци”  
2. Детска  танцова формация „Южняци“ 
3.  Театрална студия „Смехорани”  

  4.  Детска  вокална група   „ Детелини“ 
  5.  Вокална група “Жасмин“ 
  6.  Клуб „Мама 

 Временно действащи колективи: 
 

     1. Певческа фолклорна група   
 

 
 
 
  



 13 

               Международни, национални и общински участия:  
                   Танцов ансамбъл «Южняци» 
 1 Участие в честване -Деня на родилната помощ      
  
19.01. 2020 
2.Участие в Концерт, посветен на 1 март - Баба Марта и Деня на самодееца . 
Организиран от ОЧС Хасково. 
  3.Участие   в“ Пробуждане с хоро" 2020  – По случай Освобождението на   
България от турско робство. Организатор Община Хасково. 
   4  Участие  в Концерт „За нея жената“  . 
 Организатор НЧ «П. Яворов-1982» 
   5..Концерт на ТА "Южняци"и ДФ „Южняци“ при НЧ "Пейо Яворов-1982"  
съвместно с Народен оркестър към община Хасково с диригент Димчо 
Йорданов. По случай 112 години от обявяването на Независимостта на 
България . 
  6. Благотворителен концерт на ТА "Южняци"и ДФ „Южняци“ при НЧ "Пейо 
Яворов-1982"   „ В помощ на Йоана“.   
  
                   Детска  танцова формация „Южняци“ 
 
1 Участие в честване -Деня на родилната помощ –  .  Ч «П. Яворов-1982»  
2.Участие в Концерт, посветен на 1 март - Баба Марта и Деня на самодееца  
".Организиран от ОЧС Хасково.  
  3.Участие   в“ Пробуждане с хоро" 2020  – По случай Освобождението на   
България от турско робство.   
   4.  Участие  в Концерт „За нея жената“ – Организатор НЧ «П. Яворов-1982» 
   5. Участие   в Международен детски фестивал "Млади таланти" 2020 
                       Национален дворец на  децата гр. София 
   6. Концерт  съвместно с Народен оркестър към община Хасково с диригент 
Димчо Йорданов. По случай 112 години от обявяването на Независимостта на 
България . 
    7. Творческа ваканция  по програма на Национален дворец на децата  в 
Кранево-"Хайде да творим заедно"-Кранево 2020 
  
   8. Благотворителен концерт  - „ В помощ на Йоана“.   
  
 
                       Вокална група  „Детелини“ 
 

1 Участие в честване -Деня на родилната помощ    
2 2.Участие  в Концерт „За нея жената“  

   
 

              Детска  певческа фолклорна група    
1 Участие в честване -Деня на родилната помощ  .   
2.  Участие  в Концерт „За нея жената  
3. Участие  в Тържествено закриване на Вазовите дни.     
           Детско театрално студио «Смехорани“: 
1 Участие в честване -Деня на родилната помощ    
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 2.  Участие  в Концерт „За нея жената“  .   
 3. Участие  в Тържествено закриване на Вазовите дни.     
                             Вокална група “Жасмин“: 
  1 Участие в честване -Деня на родилната помощ    
  2.  Участие  в Концерт „За нея жената“  .   
  
 
 ШКОЛИ ПО ИЗКУСТВАТА-вид и брой на участниците във всяка от тях: 
1.Театрална“ Смехорани“ - 8  участника 
   
                                
ШКОЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ- вид и брой на участниците във 
всяка от тях 
 
КЛУБОВЕ И КРЪЖОЦИ- вид и брой на участниците във всяка от тях 
   1.Клуб «Мама» -20 членове. 
ДЕЙСТВАЩИ МУЗЕЙНИ /ГАЛЕРИЙНИ/СБИРКИ 
 
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ -2020 година-     

1. Проект за ремонт на вътрешно пространство на читалището  по Наредбата за 
финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково – по Програма 
читалища. Одобрен от Експертната комисия . 

2.  Проект за запис на  диск с изпълнение на песните  на  вокална група Детелини 
при читалище „Пейо Яворов-1982“.  По Наредбата за финансово подпомагане на 
местната култура в Община Хасково. 

3. Проект на читалище „Пейо Яворов-1982“   по Програма „Българските 
библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” на 
Министерството на културата. 

 
 
 
 Културно- масови мероприятия 
 
1.Честване -Деня на родилната помощ –  организиран от Клуб „Мама“ при 
читалището. С участието на ТА „Южняци“, Вокална група „Жасмин“ ,членове на 
клуб „Мама“ и Театрална студия  „Смехорани“. 
19.01.2020                                                                        зала читалище                                                                                                          
2. Здравна  лекция:  «Социално общуване и личностно развитие при децата – 
Лектор  психолог -Галина  Георгиева  Съвместно  Читалище «Пейо Яворов-
1982 – Клуб «Мама 
27.01.2020  
  
3. Фотоизложба по случай 147 годишнина от гибелта на Васил Левски. 
18.02-2020г.                                                            фоайе читалище  
 4.Участие в Концерт, посветен на 1 март - Баба Марта и Деня на самодееца 
н а ТА "Южняци" и ДФ  „Южняци“ при НЧ "Пейо Яворов-1982".Организиран от 
ОЧС Хасково. 
01.03.2020г                                       Сцена  площад Свобода 
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 5.Участие на ТА „Южняци“ и ДФ „Южняци „ в“ Пробуждане с хоро" 2020  – 
По случай Освобождението на България от турско робство. Организатор 
Община Хасково. 
 03.03-2020                                            площад Свобода                  
                                                               
6.Концерт „За нея жената“ – с участието на ТА“ Южняци“ ,  ДФ „Южняци“,  
Театрална студия „Смехорани“ , Вакална група „Жасмин“, Детска  певческа 
фолклорна група,  Вокална група  „Детелини“. 
 04.03.2020г. .                                                    голяма зала читалище 
7. Отчетно събрание за дейността на Читалище «Пейо Яворов-1982 за 2019 
година 
 05. 03. 2020 г.                                                    голяма зала 
8.  Фотоизложба  по случай 120 годишнината от рождението на  поетесата 
Леда Милева. 
 12.03.2020г.                                                         библиотека 
9.   В чест на празника на театъра  изработване   на видео материал за 
дейността на   Куклено- театрална студия „Смехорани“ при читалище „Пейо 
Яворов-1982“ - качена на феисбук страницата на читалището .   
27.03.2020                                                    фейсбук страница  
10.  Изработване на видео  материал  по случай Лазаровден за дейността на 
Лазарската група при читалище  „ П. Яворов-1982 “. 
11.04.2020                                                     фейсбук страница 
 
11 . Изработване видео материал за спомени от традиционното посрещане на 
светлите пролетни празници в читалище "Пейо Яворов-1982"              
19.04.2020г                                                   фейсбук страница 
 
 12. Изработване на видео материал за  Международния ден на книгата и 
Маратонът на четенето 
 11.05.2020                                                    фейсбук страница 
 
  13.Концерт по случай 24май- Деня на славянката писменост и култура -  
КОНЦЕРТ ПРИ НЕОБИЧАЙНИ  УСЛОВИЯ 
  
  24.05.2020 г.                                                   пред НЧ „П. Яворов“                           
   14.  Изработване на проект за ремонт на вътрешно пространство на 
читалището  по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в 
Община Хасково – по Програма читалища. Одобрен от Експертната комисия по 
чл.6  
 30.07.2020 
  
  15. Изработване на проект за  диск изпълнение на песни от  вокална група 
Детелини при читалище „Пейо Яворов-1982“.  По Наредбата за финансово 
подпомагане на местната култура в Община Хасково . Неодобрен от 
Експертната комисия   
30.07.2020 
 16. Изработване на проект на читалище „Пейо Яворов-1982“   по Програма 
„Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 
на Министерството на културата .Проектът на читалището  бе класиран  и  
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получи финансиране на стойност   2417.00 лв за закупуване на нова 
литература за библиотеката към читалището. 
04.08.2020 г. 
  17.Творческа ваканция  по програма на Национален дворец на децата  в 
Кранево-"Хайде да творим заедно"-Кранево 2020 
25 .08. 2020 г.                                                         Кранево 
  18. Благотворителен концерт на ТА "Южняци" и ДФ „Южняци“ при НЧ "Пейо 
Яворов-1982" с художествен ръководител Васко Димов – „ В помощ на Йоана“.   
29.08.2020            Пред зала Спартак   на открито в гр. Хасково. 
  
19.Концерт на ТА "Южняци"и ДФ „Южняци“ при НЧ "Пейо Яворов-1982" с 
художествен ръководител Васко Димов съвместно с Народен оркестър към 
община Хасково с диригент Димчо Йорданов. По случай 112 години от 
обявяването на Независимостта на България . 
22.09.2020 г.                                                  Сцена  площад Свобода  
20. Участие на ДФ"Южняци" в Международен детски фестивал "Млади 
таланти" 2020. Първо място и грамота. 
19.09. 2020 г.                      Национален дворец на децата   
                                                                                                  гр. София 
21. Извършен основен ремонт в читалище „ Пейо Яворов -1982“ гр. Хасково 
през месец октомври. Ремонт на залата за репетиции, която се ползва и за 
мероприятия и ремонт на малката зала. Боядисани бяха стените и подменена 
подовата настилка, сменени бяха две врати . 
Средствата три хиляди лева, бяха осигурени от Община Хасково по одобрен 
проект на читалището, съгласно Наредбата за финансово подпомагане на 
местната култура  
за 2020 година. 
 05.10.2020г до  16.10.2020 
 
22.  Детско утро  „Книжно царство мъдро господарство“-       Посетиха  
Литературен салон „Елисавета Багряна“  двадесет и пет  ученици от втори 
клас на ОУ „СВ .Св. Кирил Методий“  Те разгледаха с интерес изложбата от 
нови книги от фонда на библиотеката.        
Секретарката на читалището   запозна учениците   с подреждането на фонда   с 
правилата за опазване на взетите книги и  двадесет и четири ученика  станаха  
членове на библиотеката . 
21.10.2020г                                                        библиотека 
  В чест на деня на народните будители  и 170 години от рождението на Иван 
Вазов организиране на Вазови дни. 
23. Фотоизложба  „Иван Вазов  живот и дело „      
25.10.2020г                                                         фоайе читалище  
 24. Изложба на произведения на Иван Вазов    е 
25.10.2020                                                          библиотека        
  25.   Конкурс за рецитиране на стихове на Иван Вазов – участници ученици 
от 2-5 клас.  С участието на 23  ученици от 2 до 7 клас. 
26.10.2020                                                          голяма зала 
  26. Четене на любими стихове от творчеството на Иван Вадзов с ученици от 
6 и 7 клас  при ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ – Хасково. 
26.10.2020                                                          голяма зала   
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 27. Тържествено закриване на Вазовите дни   – Презентация „Иван Вазов – 
поетичен и вечен“. Награждаване и рецитал на отличените в конкурса за 
рецитиране на стихове на Иван Вазов. Изпълнения на вокална група 
„Детелини“ и Театрална студия „Смехорани“. Организатор читалище „Пейо 
Яворов-1982“. 
27.10.2020 г.                                                        зала читалище    
28. Изложба на дарение  книги на библиотеката при читалище „Пейо Яворов-
1982“ от Университетското издателство на Софийския университет "Св. 
Климент Охридски". 
02.12.2020г.                                                           библиотека  
 29. Инвентиране на 205 книги на стойност 2417. 00 лв. получени по проект 
на Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и 
информираност” на Министерството на културата. 
30.Изложба от новите книги  получени от проект  по Програма „Българските 
библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” на 
Министерството на културата 
                                                                                      
  
             РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ:  Боядисване на голяма и малка зала. 
Подновяване на подова настилка голяма зала. Смяна  на два  броя врати. 
            МАТЕРИАЛНА БАЗА: 
• Разгъната площ в кв. метри за читалищна дейност –230 м2 
• Брой места в салоните:   
• Зрителна  зала – 90 седящи места 
            Техническа база – добра. 
Компютърни системи – 4броя, скенер, принтер, музикална уредба, 
многофункционално устройство/принтер, скенер, факс/, мултимедиен 
проректор. 
 СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА – 2,5 бройки 
 ОБУЧЕНИЯ В КОИТО Е УЧАСТВАЛ ПЕРСОНАЛА 2020 година :                 
  ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2020 година -36975,02   /Тридесет и шест хиляди 
деветстотин седемдесет и пет лева и 02 ст./ 
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Настоятелство в състав: 
Иво Тодоров Иванов- председател 
Членове: Росица Пенева Димова 
 Бинка Руменова Райчева 
 
Проверителна комисия в състав: 
Председател: Снежана Стоянова Иванова 
Членове: Живко Василев Кара Атанасов 
 Меглена Делчева Тодорова. 

 
 


