
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА-1907”-СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ 

 

У  С  Т  А  В 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Читалището е традиционно, самоуправляващо се, българско, културно-

просветно сдружение с нестопанска цел, изградено върху принципите на 

доброволността, демократизма и автономията. То няма политическа насоченост и в 

дейността му могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на 

възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

Чл.2. Читалището е самостоятелна институция, която работи във 

взаимодействие с учебни заведения, обществени организации и други структури, които 

извършват определена културно-просветна или образователна дейност. 

Чл.3. Читалището се съюзява, сътрудничи  и координира своята дейност с други 

читалища на територията на Република България, за защита на своите интереси и за 

провеждане на съвместни дейности и инициативи. 

 Чл.4. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, с наименование 

НАРОДНОЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА-1907” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ, със 

седалище и адрес на управление –село Ръжево Конаре, община Калояново, област 

Пловдивска, ул.”32-ра” № 6. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ЦЕЛИ 

Чл.5. Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, 

свързани със: 

а/  развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност; 

б/  запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

в/ разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 

г/  възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

д/ осигуряване на достъп до информация. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ДЕЙНОСТИ 

Чл.6. НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре осъществява дейност в 

обществена полза и извършва основни дейности като: 

а/ урежда и поддържа библиотека, читалня, фото-фоно-филмо и видеотека; 

б/ развива и подпомага любителското художествено творчество; 

в/ организира школи, кръжоци и курсове, клубове, кино и видеопоказ, 

празненства, концерти и чествания и младежки дейности; 

г/ събира и разпространява знания за родния край; 

д/ създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното 

наследство; 

е/ предоставя компютърни и интернет услуги; 

ж/ развива самостоятелно или в сътрудничество с други организации 

допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на другите основни дейности; 
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з/ осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, 

както и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняване на 

свободното време;  

е/ работи за преодоляване на междуетническите проблеми и бедността на 

засегнатите социални групи и общности; 

и/ развива културен и семинарен туризъм в страната и чужбина; 

й/ допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, в 

съответствие с действащото законодателство,като използва приходите от нея за 

постигане на определените цели в Устава.Читалището не разпределя печалба.  

Чл.7.  Читалището провежда и възпитателна дейност, съобразно своите основни 

цели. 

Чл.8. Читалището няма право да предоставя  своята база възмездно или 

безвъзмездно: 

а/ за хазартни игри и нощни заведения; 

б/за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни 

общности и юридически лицас нестопанска цел на такива общности; 

в/ за постоянно ползване от политически партии и организации; 

г/ на председателя, секретаря, членовете на Настоятелството и Проверителната 

комисия и на членове на техните семейства. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ЧЛЕНСТВО 

Чл.9. Народно читалище „Просвета–1907”- е правоприемник на името и 

традициите на учреденото  през 1907  г. в село Ръжево Конаре  читалище „Просвета”, 

съгласно  Закона за народните читалища. 

Чл.10. Членовете на читалището са: индивидуални, колективни и почетни. 

1. Индивидуалните членове са български граждани.Те биват действителни и 

спомагателни: 

а/ действителните членове са  лица над 18 годишна възраст, участват  в 

дейността на читалището, плащат редовно определения членски внос и имат право на 

глас, да избират и да бъдат избирани в ръководните органи. 

б/ спомагателните членове са лица до 18 годишна възраст.Те имат съвещателен 

глас и нямат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на 

читалището. 

2. 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: 

а/ професионални организации; 

б/ стопански организации; 

в/ търговски дружества; 

г/ кооперации и сдружения; 

д/ културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи; 

3. Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни 

заслуги към читалището. 

Чл.11. 1. Членството в читалището е доброволно. 

2. Кандидатът подава писмена молба до Настоятелството, с която декларира, че 

е запознат с Устава и го приема.Кандидатите – юридически лица представят освен 

молба и преписи от документите си за регистрация и от решението на управителния си 

орган за членство в читалището и за представляващия ги.В едноседмичен срок от 

подаване на молбата Настоятелството е длъжно да вземе решение по нея и писмено да 

уведоми кандидатстващия за становището си. 
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3. Всеки член получава членска книжка.Настоятелството води регистър на 

издадените за съответната година членски книжки. 

4. Всеки член има право да бъде информиран за дейността на читалището, да се 

ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му. 

5. Всеки член на читалището е длъжен да плаща ежегодно определения внос.При 

заплащанетов членската  му карта се прави съответната отметка с подпис и печата на 

читалището.  

6. Членските права и задължения на индивидуалните членове са непрехвърлими 

и не преминават върху други лица. 

Чл.12. Прекратяване на членството сеи извършва чрез: 

1. Изключване на съответния член на читалището от Общото събрание по 

предложение на Настоятелството, за системни нарушения на Устава и злоупотреба с 

името и традициите на НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре, както и поради 

незаплащане  на определения членски внос. 

2. По писмена молба на съответния член на читалището, адресирана до 

настоятелството. 

3. Поради смърт на съответния член на читалището или поставянето му под 

пълно запрещение. 

4. Прекратяване на юридическото лице – при колективните членове. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО 

Чл.13. Органи на читалището са: Общото събрание, Настоятелството и 

Проверителната комисия. 

Чл.14. Върховен орган на читалището е Общото събрание. 

1. Общото събрание на читалището се състои от всички членове на НЧ 

„Просвета–1907”- село Ръжево Конаре”, имащи право на глас. 

Чл.15. Общото събрание: 

1. Изменя и допълва устава. 

2. Избира и освобождава Председателя, членовете на Настоятелството и 

Проверителната комисия и определя броя на членовете им. 

3. Приема вътрешни актове, необходими за организация на дейността на 

читалището. 

4. Изключва членове на читалището, по предложение на настоятелството, на 

основание чл. 12, т. 1 от Устава на НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре. 

5. Приема основните насоки за дейността на читалището. 

6. Взема решение за членуване или за прекратяване на членство на читалището в 

читалищен съюз или други организации. 

7. Приема бюджета на читалището. 

8. Приема годишния отчет на читалището до 31 март на следващата година. 

9. Определя размера на членския внос за всяка календарна година по 

предложение на Настоятелството. 

10. Отменя решение на органи на читалището. 

11. Взема решения за откриване клонове на читалището 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. 

Чл.16. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

читалището. 
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Чл.17. 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, имащи право на глас.При отказ на Настоятелството да свика 

извънредно общо събрание до 15 дни от постъпване на искането, Проверителната 

комисия или една трета от членовете на читалищате с право на глас могат да свикат 

извънредно общо събрание от свое име. 

Чл.18. 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 , трябва да бъде залепена 

поканата за събранието. 

Чл.19. 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. 

Чл.20. Решенията по чл. 15, 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 

поломината от присъстващите членове. 

Чл.21. Две трети от членовете на читалището могат да предявят иск пред 

Окръжен съд – Пловдив за отмяна на решение на Общото събрание, ако то противоречи 

на Закона за народните читалища или Устава на НЧ„Просвета–1907”- село Ръжево 

Конаре. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-

късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл.22. Изпълнителен орган на НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре е 

Настоятелството, което се състои от седем членове, избрани за срок от три 

години.Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта 

степен. 

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 щатното разписание. 

4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището. 

5. Назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му 

характеристика. 

6. Разпорежда се с имуществото на читалището. 

7. Взема решение за сключване на договори с ръководители, репетитори и други 

лица, необходими за осъществяване на читалищната дейност. 

8. Определя и утвърждава размера на месечните такси и хонорари и взема 

решение за награждаване на ръководители и самодейци. 

9. Взема решения и утвърждава договори за наем на помещения, собственост на 

читалището. 

Чл.24. Настоятелството взема решение с мнозинство повече от  половината на 

членовете си. 

Чл.25. Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от 

общото събрание за срок от  три години. 

Чл.26. Председателят: 
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1. Организира дейността на читалището съобразно Закона за народните 

читалища, Устава на НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре 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. 

Чл.27. Секретарят на читалището е член и секретар на Настоятелството. 

Чл.28. Секретарят: 

1. Организира изпълнението на Решенията на Настоятелството, включително 

изпълненията 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. 

Чл.29. Секретарят на НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре не трябва да е в 

роднински връзки с членовете на Настоятелството и Проверителната комисия по права 

и съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг или съпруга на 

Председателя на читалището. 

Чл.30. Проверителната комисия се състои от три членове, избрани зи срок от три 

години. 

Чл.31. 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. 

Чл.32. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на 

Настоятелството, председателя и секретаря по спазване на ЗНЧ, Устава и решенията на 

Общото събрание. 

Чл.33. При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява 

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

на Прокуратурата. 

Чл.34. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и 

Проверителната комисия лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер. 

Чл.35. 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 

публични места и интернет-страницата на НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

           Чл.36. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други 

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

           Чл.37. Читалището набира средства от следните източници: 

            а/ членски внос; 

            б/ културно-просветна и информационна дейност; 

            в/ субсидия от държавния и общинските бюджети; 

            г/ наеми от движимо и недвижимо имущество; 

            д/ дарения и завещания; 

            е/ други приходи. 
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 Чл.37. Всички членове на читалището дължат годишен членски внос, който бива 

индивидуален и колективен. Размерът на членския внос се определя от Общото 

събрание. 

 Чл.38. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява 

ипотека върху тях. 

 Чл.39. Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или 

заменени с по-доброкачествени само по решение на Настоятелството. 

 Чл.40. Недвижимото и движимото имущество, собственост  на читалището, 

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

вземания, произтичащи от трудови правоотношения. 

 Чл.41. Настоятелството изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който 

се приема от Общото събрание. 

 Чл.42. Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя 

на Кмета на община Калояново предложения за дейността през следващата година. 

Чл.43. Председателят на читалището ежегодно в срок до 31 март представя пред 

Кмета на община Калояново и Общинския съвет доклад за осъществената дейност и 

изразходваните средства от бюджета през предходната година. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.44. НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре може да бъде прекратено по 

решение на Общото събрание, вписано в регистъра на Окръжен съд – Пловдив. 

Чл.45. Читалището може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на 

Окръжен съд – Пловдив, ако: 

 1. дейността му противоречи на Закона за читалищата, Устава и добрите нрави; 

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

читалището; 

 3. е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност 

зе период от две години; 

4. не е учрезено по законния ред; 

 5. е обявено в несъстоятелност. 

 Чл.46. Читалището може да бъде прекратено по решение на Окръжен съд – 

Пловдив, поставено по искане на Министъра на културата  или на Прокуратурата. 

 Чл.47. При прекратяване на читалището се извършва ликвидация, за която се 

прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

 Чл.48. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предава 

на Община Калояново. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 &1. НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево Конаре като свой празник 24 май – Деня 

на славянската писменост и на българската просвета и култура. 

 &2. Този устав е приет на Общо събрание на НЧ „Просвета–1907”- село Ръжево 

Конаре , проведено на 18 ноември 2009 година. 

 &3. Списъкът на членовете, подписали Устава да се счита неразделна част от 

този Устав. 

 &4. За неуредените в този устав случаие, както и относно тълсуването и 

прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на 

ЗЮЛНЦ.Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват 

по право от повелителните му правила. 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА- 1907” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ 

 

 

С П И С Ъ Ч Е Н     С Ъ С ТА В 

на ръководните органи на читалището 

 

 

І. НАСТОЯТЕЛСТВО 

1. Радка Янкова Сейменска     - председател 

2. Пенка Илиева Титова   - секретар 

3. Лидия Емилова Василева– член 

4. Минка Христова Даданска– член 

5. Татяна Георгиева Станчева – член. 

6. Йорданка Василова Видолова – член 

7. Пенка Илиева Груева - член 

 

ІІ. ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ 

1. Гюрга рангелова Кънчева– председател 

2. Светла Иванова Груева - член 

3. Пена Петкова Рашкова – член. 

    

                                                         

                                                             Секретар: 

                                                                          /П. Титова/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА- 1907” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ 

 

 

О  Т  Ч  Е  Т 

за работата на читалището през 2018 година 

 

І. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

А . ПРИХОДИ                                     - ОБЩО  10 986,00 ЛВ. 

      В т.ч.: 

1. Държавна субсидия                 -                    8375, 00 лв. 

2. Собствени приходи                  -                   2611,00 лв. 

В т.ч. от : 

- Членски внос          -                            341,00 лв.; 

- Наем земя          -                              1050.00 лв.; 

- По проект на МК за обновяване  

на библиотечния фонд                                   1220,00 лв. 

 

Б. РАЗХОДИ  -                                   -                  8404,09 ЛВ. 

 

 В.  ОСТАТЪК 31.12.2018 Г.                   -           2581,94 ЛВ. 

 

 

ІІ.  БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

 

Основните библиотечни показатели за изминалата 2018 г. са следните: 

- Читатели                   - 93 ; 

- Набавени нови библиотечни документи – 94 ; 

- Заети библиотечни документи   - 2923; 

- Посещения – общо  4521; 

- Библиотечен фонд – 8767  б.е.; 

Проведе се  се среща с Николай Илчевски. 

 

ІІ. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО  И КУЛТУРНО-МАСОВИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Традиционно съвместно с  ОУ „Христо Ботев” се проведоха концерти 
за 3 март , 24 май, Деня на народните будители, Коледа и Нова година. 
По подходящ начин се отбелязаха Бабинден и 8 март. 
Вокална група „ Детелина” взе участие в:   Национален фестивал на 

старата градска песен в Свиленград , Хасково, Чавдар и   юбилейни 

празници и събори. 

                                                                    Секретар: 

                                                                                /П.Титова/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА- 1907” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ 

 

 

П Р О Г Р А М А 
за дейността на читалището през 2019 година 

 

 

І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
1. Обновяване на библиотечния  фонд чрез: 
 - закупуване на нови библиотечни документи и вторичен подбор; 
-  кандидатстване по обявените сесии и програми на МК ; 
- организиране на дарителски кампании сред членовете на 
читалището.  
2.  Възстановяване на повредените и изхабени инвентарни книги и 
предавателни листове – с разрешително писмо от МО на РНБ „Иван 
Вазов” – Пловдив. 
3. Повишаване квалификацията на читалищния работник чрез 
участие в обучителни инициативи на РНБ „Иван вазов”- Пловдив. 
 
 
ІІ. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО  И КУЛТУРНО-МАСОВИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
1.  Участие в организирането и провеждането на годишните общински 
празници. 
2. Разширяване участието на читалището при отбелязването на 
национални, официални и религиозни празници в Ръжево Конаре,   
селата от общината и други населени места в региона. 
4. Участие на Вокална група  „Детелина” в регионални и национални  
фестивали и събори. 
 
 
ІІІ.  ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА  И ФИНАНСИРАНЕТО. 
 
1. Да се  изготви мотивирано искане до община  Калояново за 
частичен ремонт на покрива . 

 
                     СЕКРЕТАР: 

                                                              /П.Титова/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА- 1907” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ 

 

 
 

П Л А Н 
за дейността на читалището през 2019 година 

 
 

1. Честване на Бабинден. 

     2. Отбелязване годишнината от обесването на Васил Левски – 

съвместно с ОУ „Христо Ботев”. 

    3. Честване на националния празник – съвместно с ОУ „Христо Ботев” и 

ДГ „Никола Инджов”. 

    4. Отбелязване на Международния Ден на жената 8 март. 

    5.Организиране на конкурс за най-красив букет  и най-красиво 

великденско яйце  с децата от ДГ „Никола Инджов”. 

    6.  Участие в организирането и провеждането на годишните 
общински празници.  
     7.   Участие на Вокалната  група в Чавдар. 

8. Участие на Вокалната група в Панагюрище. 
9. Откриване на новия сезон в любителското творчество. 

10. Честване Деня на народните будители. 

11. Провеждане на срещи с д-р Неделя Щонова и Борислав Ганчев. 

    12. Концертни изяви на Вокалнатата група по повод коледните и 

новогодишни празници  в населени места от общината и региона. 

    13.  Провеждане на традиционния коледно-новогодишен концерт. 

 

                           

                  СЕКРЕТАР: 
                                                              /П.Титова/ 

 

 
 

 

 


