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УСТАВ 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871" ТРЯВНА 

/ приет от Общото събрание на 16 април 2010 г./ 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. Народно читалище „Пенчо Славейков 1871” гр. Трявна е 

самоуправляващо се, независимо и самостоятелно българско културно-

просветно сдружение, със седалище и адрес на управление: обл. Габрово, 

гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 33. То работи на принципа на 

демократизма, доброволността и пълната автономия, като с дейността си 

изпълнява и държавни културно-просветни задачи. 

 Чл. 2. В дейността на читалището могат да участват всички 

граждани без ограничения за раса, възраст, партийна, етническа и 

религиозна принадлежност, образование, пол.  

 Чл. 3. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебните 

заведения и културните институти, сътрудничи с обществени и други 

организации, които извършват културно-просветна дейност, която не е в 

противоречие с основните му цели и задачи. 

 Чл. 4. Читалището поддържа отношения на сътрудничество и 

координация с държавните органи и организации, на които законите 

възлагат определени задължения към читалището. 

 Чл. 5. Читалището може да се сдружава с други читалища на местно 

и национална равнище.  

 Чл. 6. Народно читалище „Пенчо Славейков 1871” е юридическо 

лице с нестопанска цел съгласно Чл. 2, ал. 2 от Закона за народните 

читалища ДВ бр. 42 от 05.06.2009 г. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чл. 7. Целите и задачите на НЧ „Пенчо Славейков 1871” са: да 

създава и разпространява духовни ценности; да развива творческите 

способности и да задоволява културните потребности и интереси на 

населението; да създава условия за общуване между хората, възпитаване и 

утвърждаване на националното самосъзнание. 

Чл. 8. Читалището: 
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1. организира разнообразни културни прояви; 

2. допринася за укрепване на знанията и постоянния интерес към 

науката, изкуството и културата; 

3. създава условия за откриване, развитие и изява на творческите 

способности на младото поколение; 

4. поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; 

5. осигурява достъп до информация; 

6. възпитава в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка 

нравственост. 

Чл. 9. Читалището осъществява своите цели и задачи чрез различни 

форми и средства, като: 

1. поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и 

видеотеки, електронни информационни мрежи; 

2. школа по изкуствата, курсове и кръжоци по изучаване на 

чужди езици, учебни дисциплини, битова култура и други; 

3. любителски колективи, развиване и подпомагане на 

любителското художествено творчество; 

4. предоставяне на компютърни и интернет услуги; 

5. клубове по интереси, чествания и младежки дейности; 

6. кино-, фото- и видео-клубове, звукозаписно ателие и други 

форми за приложение на съвременни технически средства; 

7. предоставяне на социални и информационни услуги, рекламна 

и посредническа дейност; 

8. празници, ритуали и забавни игри; 

9. концерти, спектакли и изложби; 

Чл. 10. 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. 

Чл. 11. 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; 

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. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

 

УЧРЕДЯВАНЕ И ДЕЙНОСТ 

 

 Чл. 12. Народно читалище „Пенчо Славейков 1871” е основано на 6 
декември 1871 година и му е предоставено безвъзмездно право на 
ползване върху сградата, съгласно Решение № 80/29.10.1998 г. на 
Общински съвет Трявна и Решение № 876/26.06.1997 г. на Габровски 
окръжен съд с протокол № 3/20.03.1997 г.  и е регистрирано в регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел в Габровски окръжен съд – том. 
ІІ, р. V, стр. 90, партида 16 по ф.д. № 361/1997 година. 

  Чл. 13. Самоуправлението на читалището се изразява в доброволното 
участие на членовете му във вземането на решения, предопределящи неговото 
развитие. 
 Чл. 14. Членовете на читалището са: действителни, спомагателни, 

колективни, почетни и благодетелни. 

1. Действителни членове могат да бъдат всички лица навършили 

18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат 

членски внос. 

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

право да избират и да бъдат избирани. 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: 

 професионални организации; 

 стопански организации; 

 търговски дружества;  

 кооперации и сдружения; 

  културо-просветни и любителски клубове и творчески 

колективи. 

4. Почетни членове са граждани, които имат особени заслуги за 

развитието на читалището. Тяхното почетно членство се утвърждава от 

общото събрание по предложение на Читалищното настоятелство. 

Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с 

изключителни заслуги за читалището. 

5. Благодетелни членове са гражданите, направили след 

приемането на настоящия устав дарения в значителни размери. 
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6. Почетното и благодетелното членство е пожизнено и тези 

членове се рeгистрират в специална книга. 

 Чл. 15. Читалищните членове имат право: 

1. да участват в обсъждането на всички въпроси от читалищната 

дейност; 

2. да получават информация за работата на ръководните органи 

на читалището и за цялостната читалищна дейност; 

3. да ползват базата и определено имущество на читалището с 

предимство и при облекчени условия; 

4. да бъдат избирани в ръководните органи на читалището при 

условие, че през последните три последователни години са били 

читалищни членове и са съпричастни към читалищните дейности. 

 Чл. 16. Не може да бъде щатен или хоноруван читалищен служител 

лице, което не е читалищен член. 

 Чл. 17. Членовете на читалището са длъжни: 

1. да спазват Устава; 

2. да подпомагат дейността и издигат авторитета на читалището; 

3. да пазят и обогатяват читалищното имущество; 

4. да плащат членския внос. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Чл. 18. Органите на управление на НЧ „Пенчо Славейков 1871” са: 

1. общото събрание; 

2. читалищното настоятелство; 

3. проверителната комисия. 

 Чл. 19. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание. 

 (2) Общото събрание се състои от всички членове на читалището, имащи 

право на глас. 

 Чл. 20. (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 основни насоки на дейността на читалището; 

6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в 

читалищно сдружение; 
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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 читалището след 

съгласуване с общината; 

12.  взема решение за прекратяване на читалището; 

13.  взема решение за отнасяне до съда на незаконосъбразни действия 

на ръководството или отделни читалищни членове; 

14.  решенията се вземат:  

а) за ръководството на събранието, неговите помощни органи и 

решенията за бъдещата дейност с явно гласуване; 

б) изборът на членовете на настоятелството и проверителната 

комисия става чрез тайно гласуване; 

в) изборът на председател се извършва с тайно или явно 

гласуване с решение на общото събрание; 

г) при освобождаване на член от настоятелството или 

проверителната комисия преди изтичане на мандата, избор на 

нов член се извършва с тайно или явно гласуване с решение на 

общото събрание; 

д) за избрани се считат лицата, избрани с обикновено 

мнозинство от участвалите в гласуванията.  

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

читалището. 

 Чл. 21. (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 с право на глас.  

 (2) 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 или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на 

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

общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, 

трябва да бъде залепена поканата за събранието.  

 (3) Приемът на читалищни членове се прекратява 2 дни преди 

провеждане на общото събрание. 

 (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 1 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 
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извънредно общо събрание. 

 (5) Решенията по чл. 20, 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 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.  

 (8) Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на 

читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи 

на закона или устава в едномесечен срок от узнаване на решението, но не 

по-късно от една година от датата на вземане на решението.  

 Чл. 22. (1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, 

което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до три 

години и работи на обществени начала. Броят на членовете се определя от 

общото събрание. Членовете на настоятелството не трябва да имат 

роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.  

 (2) Заседанията на настоятелството са редовни, когато на тях 

присъстват повече от половината от членовете. Решенията се вземат с 

обикновено мнозинство.  

 (3) На заседанията на настоятелството със съвещателен глас могат да 

присъстват председателя на проверителната комисия и представител на 

висшестоящ държавен орган. При необходимост могат да се канят 

специалисти, експерти, синдикални дейци, читалищни членове, служители 

и други. 

 (4) Настоятелството може да изгражда помощни комисии и работни 

групи по отделни проблеми и направления на дейността. 

 Чл. 23. 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; 

6. взема решения за избирането, освобождаването и 

назначаването на главния библиотекар, отговорника на ШИ,  

счетоводителя и други секторни ръководители.  
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7. взема решения за морално и материално стимулиране на 

читалищните служители, творческите колективи и участниците в тях, 

сътрудници на читалището и др. 

8. решава въпросите за откриване и закриване на творчески 

колективи, школи, клубове и други форми на дейност; 

9. приема правилник за вътрешния ред и други правилници и 

наредби, регулиращи читалищната дейност; 

10. на заседанията на настоятелството се води протоколна книга, 

като протоколите се подписват от председателя. 

11. настоятелството е длъжно да се произнесе и вземе решения 

по всяка внесена писмена молба или предложение, направено от редовен 

член на читалището; 

12. заседанията се ръководят от председателя, а при 

необходимост от негов заместник; 

13. настоятелството взема решение с мнозинство повече от 

половината на членовете си. 

 Чл. 24.  (1) Председателят на читалището е член на настоятелството 

и се избира от общото събрание за срок до 3 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. отчита дейността си пред настоятелството; 

5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите, 

съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на 

настоятелството. 

6. ако избраният председател е служител на читалището мястото 

му се пази за определения мандат. 

 Чл. 25. (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/а на председателя на 

читалището. 

 Чл. 26. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима 
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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 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. 27. 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. 28. Членовете 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. Декларациите се обявяват на интернет страницата на 

читалището.  

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Чл. 29. Имуществото на читалището се състои от право на 

собственост и други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и 

задължения. 

 Чл. 30. Читалището 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. други приходи. 
 Чл. 31. С решение на общинския съвет читалището може да се 
финансира допълнително над определената по чл. 30 субсидия със 
средства от собствените приходи на общината. 
  Чл. 32. При разпределението на предвидените по Държавния и 
Общински бюджети средства в комисията по разпределението 
задължително присъства упълномощен представител на 
Настоятелството на читалището. 
 Чл. 33. След утвърждаване на определената сума от държавния и 
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общински бюджети, същата се предоставя на читалището за 
самостоятелно управление. 
 Чл. 34. При недостиг на средства за ремонт и поддръжка на 
читалищната сграда и помещения средствата се осигуряват от общинския 
съвет. 
 Чл. 35. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да 
учредява ипотека върху тях. 
 Чл. 36. Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани 
или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството. 
 Чл. 37. Недвижимото и движимо имущество, собственост на 
читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително 
изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови 
правоотношения. 
 Чл. 38. Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за 
приходите и разходите, който се приема от общото събрание. 
 1. Отчетът за изразходените от бюджета средства се представя в 
Община Трявна. 
 Чл. 39. Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември 
представя на кмета предложения за своята дейност през следващата 
година. 
 Чл. 40 . (1) Кметът на Общината внася направените 
предложения в общинския съвет, който приема годишната програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Трявна. 
 (2) Програмата се изпълнява от читалището въз основа на финансово 
обезпечени договори, сключени с кмета на Община Трявна. 
 Чл. 41. (1) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 
март пред кмета на Общината и общинския съвет доклад за 
осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 
40, ал. 1 и за изразходваните от бюджета средства през предходната 
година. 
 (2) Докладите на читалищата от Община Трявна (в това число и 
народно читалище „Пенчо Славейков 1871”) се обсъждат от Общинския 
съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на 
представителите на народните читалища - вносители на докладите. 
 

 

Г Л А В А   Ш Е С Т А  

ПРЕКРАТЯВЯНЕ 

Чл. 42. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото 
събрание, вписано в регистъра на Окръжния съд. То може да бъде 
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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. налице   е   трайна   невъзможност   читалището   да 
действа или не развива дейност за период 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. обявено е в несъстоятелност. 

 Чл. 43. 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. 
 Чл. 44. Прекратяването на читалището по искане на прокурора се 
вписва служебно. 

Г Л А В А  С Е Д М А   

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 45. Председател и/или секретар на читалище, който предостави 
имущество в нарушение на чл. 3, ал. 4 от ЗНЧ се наказва с глоба в размер от 
500 до 1000 лева и с лишаване от право да заема изборна длъжност в 
читалището за срок 5 години. 

Чл. 46. Председател   или       представляващ   читалищното 
сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или 
читалищните сдружения в срока по чл. 10, ал.3 от ЗНЧ се наказва с глоба от 
150 до 300 лева. 

Чл. 47. Председател на читалище, който не представи доклад за 
изпълнението н ачиталищните дейности и за изразходваните от бюджета 
средства в срока по чл. 26 а, ал. 4 от ЗНЧ се наказва с глоба от 150 до 300 лв. 

Чл. 48. Нарушенията се установяват с актове на: 

1. оправомощени от министъра на културата длъжностни лица - за 
нарушения по чл. 46; 

2.   кмета   на   общината   или   оправомощени   от   него длъжностни 
лица - за нарушенията по чл. 45 и чл. 47. 

Чл. 49. Наказателните постановления се издават от министъра на 
културата или от оправомощен от него заместник-министър, съответно от 
кмета на общината. 

Чл. 50. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 





СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 

ПРИ НЧ “П.СЛАВЕЙКОВ 1871” 

 

1. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ СИРАКОВ - Председател 

2. СТЕФКА МАРИНОВА ТОДОРОВА - член 

3. АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА - член 

4. ХРИСТО СЛАВЧЕВ СЛАВОВ - член 

5. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГАНЧЕВА - член 

6. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ЗИДАРОВ – член 

7. ЖИВКО ТОДОРОВ КОЖУХАРОВ – член 

8. АНТОН ЙОНЧЕВ НИКОЛОВ – член 

9. ДЕНЧО ВЕСЕЛИНОВ МИНЕВ – член 

 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ 

1. НИКОЛИНА ИВАНОВА КОЛЕВА - Председател 

2. ВИОЛЕТА ПЕТКОВА КОЕВА - член 

3. АНЯ МЛАДЕНОВА СТОИЛКОВА- член 




