
                                                  УСТАВ 
 
Народно читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево,община 
              Бобошево,област Кюстендил 
 
 
                                             Глава първа 
 
Общи положения  
 
чл.1.Наименование на читалището: 
       Пълното наименование на читалището е: 
       Народно читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево, основано е през 1920  
чл.2. Народно читалище ,,Васил Левски’’-1920 е юридическо лице с нестопанска цел 
                 
                                                 Глава втора  
 
чл.3. Седалището и адрес на управление на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево, 
        община Бобошево,област Кюстендил,ул. Изгрев № 1’  . 
        Адрес на управление на читалището-село Блажиево,община Бобошево,област  
        Кюстендил,ул. Изгрев № 1 
 
  
                                                 Глава трета   
  
Цели на НЧ ,,Васил Левски’’-1920-село Блажиево  
чл.4.(1) Целите на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево е да задоволяват  
             потребностите на гражданите свързани с: 
             1.развите и обогатяване на културния живот,социалната и образователната 
                дейност в селото; 
              2.запазване на обичаите и традициите на българския народ; 
              3.разширяване на знанията  на гражданите и приобщаването им към 
                 ценностите и постиженията на науката,изкуството и културата; 
              4.възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание; 
              5.осигуряване достъп до информация 
чл.5.    За постигане на своите цели НЧ ,,Васил Левски’’-1920 извършва следните  
            основни дейности: 
              1.поддържане на общодостъпна библиотека; 
              2.развитие и подпомагане на любителско-художествено творчество,като 
                 поддържа групата за автентичен фолклор; 
              3.запазване на обичаите в селото; 
              4.организиране на тържества,концерти,събори; 
              5.възпитание и утвърждаване на българското самосъзнание; 
              6.събиране и разпространяване знания за родния край. 
чл.6.    НЧ ,,Васил Левски’’-1920 с.Блажиево може да развива и допълнителна дейност  
           свързана с предмета на основната му дейност в съответствие с действащото  
           законодателство,като използва придобитите от нея за постигане на определени- 
            те в устава му цели.                



 чл.7.   НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево няма право да предоставя собствено 
или  
           ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно. 
              1.за хазартни игри или нощни заведения; 
              2.за дейности нерегистрирани по закона за вероизповеданието религиозни 
                 общности и юридически лица с нестопанска цел; 
              3.за постоянно ползване от политически партии и организации;     
   
              4.на председателя,секретаря,членовете на настоятелството и Проверителната 
                 комисия и на членове на техните семейства. 
чл.8.    НЧ ,,Васил Левски’’-1920 с.Блажиево може да сдружава и други читалища за 
            постигане на своите цели,за провеждане на съвместни дейности и инициативи 
            при условията и реда на този закон. 
       (2)Читалищните сдружения нямат право да управляват ,и се разпореждат с  
             имуществото на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево, ако то е техен член. 
чл.9.    НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево е културно просветно сдружение, 
което  
            изпълнява и държавни културно-просветни задачи.В неговата дейност могат  
            да участват всички лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически 
             и религиозни възгледи и етническо самосъзнание  
 
 
                                                 Глава четвърта  
              
                                        Източници на финансиране 
 
чл.10  Имуществото на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 с.Блажиево се състои от право на  
            собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и 
             задължения . 
чл.11.   НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево набира средства за следните 
източници: 
              1.членски внос; 
              2.културно-просветна дейност; 
              3.субсидия от държавния общинския бюджет от община Бобошево; 
              4.наеми от читалищния салон; 
              5.дарения и завещания; 
              6.други приходи. 
чл.12.(1)С решение на ОБС-Бобошево читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево   
              може да бъде финансирано допълнително. 
         (2) С решение на ОБС-Бобошево при недостиг на средства за ремонта и  
               поддръжката на читалищната сграда в село Блажиево финансовите средства  
                се осигуряват от ОБС-Бобошево. 
чл.13.(1)Народно читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево не може да отчуждава  
               недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. 
          (2)Недвижимото и движимото имущество,което е собственост на НЧ ,,Васил 
                Левски’’-1920 село Блажиево, както и приходите от него не подлежат на  
                 принудително изпълнение освен за вземания произтичащи от трудовоправ- 
                 ни отношения. 
чл.14.(1) Читалищното настоятелство при НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево  
                 изготвя годишен отчет за приходите и разходите,който се приема от  



                 Общото събрание. 
           (2) Отчет за изразходваните от бюджета средства се предоставя в община  
                 Бобошево. 
чл.15. (1) Председателят на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево ежегодно до 10  
                 ноември предоставя на кмета на община Бобошево предложения за  
                 своята дейност през следващата година . 
       (2) Председателят на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево ежегодно до 31 март 
             предоставя на кмета на община Бобошево  и общинския съвет доклад за  
             осъществените читалищни дейност и изпълнение на програмата по ал.2 и за 
             изразходваните от бюджета средства.         
      (3) Докладите по ал.4 на читалищата в община Бобошево се обсъждат от  
             ОБС-Бобошево на първото открито заседанине след 31 март с участието на  
             всички представители внесли докладите. 
                                                  
                                                 Глава пета  
                      
                       Органи на управление и контрол  
 
чл.16. НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево има следните органи на управление и 
контрол : 
              1.Общо събрание  
               2.Настоятелство  
               3.Проверителна комисия    
             4.Председател 
                5.Секретар библиотекар 
                6.Членове 
чл.17.(1) Върховен орган на читалището е Общото събрание. 
          (2) Общото събрание на читалището се състои от всички негови членове,имащи 
                 право на глас. 
чл.18.(1) Общото събрание: 
                1.изменя и допълва устава;  
                2.избира и освобождава членове на настоятелството,Проверителната комисия 
                   и председателя; 
                3.приема вътрешни актове необходими за организацията и дейността на  
                    читалището; 
                4.приема и изключва членове на читалището; 
                5.определя основни насоки за дейността на читалището; 
                6.взема решения за членуване или прекратяване на читалището в читалищно- 
                   то 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 читалището след съгласуване  
                    с общината; 
               12.взема решения за прекратяването на читалището; 
               13.взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на  
                    ръководството или отделни негови членове. 
        (2)    Решенията на Общото събрание са задължителни за другите негови органи 
                на читалището. 



чл.19.(1) Редовно общо събрание на читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево се  
                свиква от читалищното настоятелство най-малко веднъж годишно. 
               Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на 
                настоятелството,по искане на роверителната комисия или една трета от 
             читалището с право на глас. 
                При отказ на настоятелството да свика извънредно Общо събрание до 15 
                дни от постъването на искането,Проверителната комисия или една трета  
                от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно  
                Общо събрание от свое име. 
      (2)    Поканата за събранието трябва да съдържа дневен 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)     Общото събрание е законно ако присъстват най-малко от половината от  
               имащите право на глас членове на читалището.При липса на кворум  
               събранието се отлага с един час.Такова събрание е законно,ако на него  
              присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно Общо 
               събрание и не по-малко и не по-малко от половината плюс един 
             от членовете при извънредно Общо събрание. 
      (4)    Решенията по чл.18(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. 
      (5)     Две трети от членовете на общото събрание на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 
               с.Блажиево могат предявят иск пред Окръжен съд град Кюстендил за отмяната 
на 
              решение,ако то противоречи на закона или Устава. 
      (6)    Искът се предявява в едногодишен срок от узнаването на решението,но не  
               по-късно от една година от датата за вземане на решението. 
      (7)    Прокурорът може да иска Окръжен съд град Кюстендил да отмени решението 
               на общото събрание,което противоречи на закона или Устава в едномесечен  
               срок от узнаването на решението,но не по-късно от една година от датата на 
               вземане на решението. 
чл.20.(1) Изпълнителен орган на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево е 
читалищното 
              настоятелство.То се състои от 5 члена,които са избрани за срок от три  
              години.Членовете на насоятелстовот не трябва да имат роднинска връзка по  
              права и съребрена линия до четвърта степен. 
         (2) Читалищното настоятелство: 
              1.свиква Общо събрание; 
              2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
              3.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета на читалището и  
                 утвърждава щата му; 
             4.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището; 
             5.назначава секретаря на читалището; 
чл.21.  Читалищното настоятелство избира заместни председател между членовете си. 
чл.22.  Настоятелството провежда своите редовни заседания най-малко един път на три 
            месеца. 
чл.23. Заседанията на настоятелството се свикват и ръководят от Председателя на  



           читалището,а в негово отсъствие от заместник председателя. 
чл.24. Заседанията на Настоятелството се смятат за законни,когато присъстват 
           най-малко 50 + 1% от членовете му. 
 
                                         Проверителна комисия  
чл.25. Проверителната комисия на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево се състои 
от 
            трима членове,които са избрани за три години. 
      (2)същите не се намират в трудово-правни отношения с читалището,не са роднини 
        на членове на Настоятелството,не са роднини на Председателя на читалището  
        и на секретаря по права линия,не са съпрузи,братя,сестри и по сватовство от 
        първа степен.За доказателство същите подписват деклерации,които се  
         представят в Окръжен съд град Кюстендил. 
    (3)Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настотелство- 
         то,Председателя,читалищния секретар,по спазване на ЗНЧ,Устава на читалището, 
          и решение на Общото събрание.   
    (4)При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото  
          събрание,а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата. 
чл.26.Не могат да бъдат избрани за членове на Настоятелството или Проверителната           
           комисия и за секретар лица,които са осъждани за лишаване от свобода за  
           умищлени престъпления и от обществен характер. 
чл.27.Членовете на Настоятелството включително и председателя и секретаря  
           подписват деклерации за конфликт на интереси при условията и реда на Закона 
           за предотвратяване и разкриване на конфликтни интереси. 
 
 
                                             Председателят  
чл.28.(1)Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от  
               Общото събрание за срок от три години. 
                1.представя организационната дейност на читалището съобразно закона, 
                   Устава и решенията на Общото събрание; 
                2.представлява читалището; 
                3.свиква и ръководни заседания на Настоятелството; 
                4.отчита дейността си пред Настоятелството; 
                5.сключва и прекратява трудови договори със служителите на читалището 
                    съобразно бюджета на читалището и въз основание на Настоятелството. 
чл.29.     Председателят на читалището на заседания на Настоятелството делегира  
                права на секретар-библиотекаря на читалището за организиране на текущата 
                дейност на читалището съобразно Устава и решение на Общото събрание. 
чл.30.      При отсъствие на Председателя функциите му се поемат от заместник  
                председателя. 
чл.31.      Когато председателя не може да изпълнява функциите си за повече от три  
                месеца Настоятелството свиква извънредно Общо събрание съгласно  
                чл.19(1) от Устава на читалището. 
чл.32.      Председателя и заместник председателя работят на обществени начала.   
чл.33.(1)  Секретар библиотекар 
                 1.организира и изпълнява пешенията на Настоятелството,включително  
                    решенията за изпълнение 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; 
                 5.отговаря за библиотечната дейност изцяло; 
           (2) Секретарят на читалището не може да бъде в роднински връзки с членове  
                  на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и съребрена  
                   линия до четвърта степен,както и да бъде съпруг(а) на Председателя на  
                   читалището. 
чл.34.       Читалищния секретар се назначава от Настоятелството съгласно чл.20(1)  
                   т.5 от Устава на читалището. 
чл.35.        Читалищния секретар работи на безсрочен трудов договор,който може да  
                  бъде прекратен по правилата на КТ. 
чл.36.        С изтичане на мандата на едно настоятелство договора на читалищния  
                  секретар-библиотекар не се прекратява.Новото настоятелство може да  
                  прекрати договора при наличие на причини от КТ. 
 
                                    Членове на читалището    
чл.37.(1)  Членовете на  НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево са индивидуални и  
                 почтенни. 
           (2)  Индивидуалните членове са български граждани. 
                  Те биват действителни и спомагателни. 
                   1.действителните членове на    НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево са 
лица 
                      навършили 18 години,които участват в дейността на читалището,редовно 
                      плащат членския си внос и имат право да избират и да бъдат избирани. 
                   2.спомагателните членове на читалището са лица до 18 години,които нямат 
                      право да избират и да бъдат избирани.Те имат право на съвещателен глас. 
           (3)   Почтени членове на НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево могат да бъдат  
                   български и чужди гражданни с изключителни заслуги за развитето на  
                   читалището.Приемането става по предложение на Настоятелството и се  
                   обсъжда от Общото събрание съгласно чл.18(1) т.4. 
чл.38.       Всеки член на читалището е длъжен: 
                  1.да спазва Устава на   НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево; 
                  2.да плаща редовно членския си внос; 
                  3.редовно да присъства на Общите събрания на читалището. 
чл.39.       Членството в читалището се прекратява поради:  
                  1.освобождаване от Общото събрание в случаите на доброволно напускане, 
                      неплащане на членския внос на повече от една година; 
                  2.изключване на членове от Общото събрание в случаите на неспазване на  
                     Устава на читалището,както и посегателство върху имуществото му. 
чл.40.        Размерът на членския внос се обсъжда и приема на редовно Общо събрание 
                  по предложение на членовете на читалището. 
 
                                          
                                    Глава шеста 
 
                                   Прекратяване 
 
чл.41.     НЧ ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево може да бъде прекратено по решение 
на  
                Общото събрание вписано в регистъра на Окръжен съд град Кюстендил.То 



                може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжен съд ако: 
                 1.дейснотта му противоречи на Закона,Устава и добрите нрави. 
                 2.имуществото не се използва според предмета на дейността му; 
                 3.на лице е трайна невъзможност читалището да действа или не развива 
                     дейност за период от две години.В този случай Министерството на  
                     културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дей- 
                    ност. 
чл.42.     Прекратяването на читалището по искане на Министерството на културата или 
               прокурора се вписва служебно. 
чл.43.      При прекратяването на читалището активите му се разпределят между друите 
                читалища,като се спазва регионалния принцип на ред установен със  
               специална наредба на Министерството на културата. 
 
 
                                         Глава седма  
 
              Преходни и заключителни разпоредби 
 
Параграф 1.Народно читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево има кръгал печат в  
                     средата разтворена книга,под нея изгряващо слънце,а около тях   
                     разстоянието между две окръжности е изписано: 
                     Народно читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево 
Параграф 2. Народно читалище ,,Васил Левски’’-1920 село Блажиево се регистрира по  
                      надлежния ред на параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
                     на ЗНЧ изм.ДВ-бр.42 от 2009 от 5 юни. 
Параграф 3. Празници на читалището са 
                      24 май-Деня на славянската писменост и българската култура; 
                        1 ноември-Ден на народните будители. 
Параграф 4. Този Устав е приет на Общо събрание на читалището проведено на 
                      14 април 2010 година и може да се изменя с мнозинство две трети от  
                      членовете на читалището. 
                      Към Устава е приложен списък на всички членове на читалището,които  
                      са го подписали.Списъкът съдържа трите имена на членовете,ЕГН-то им 
                      и подписите им.Списъкът да се счита,като неразделна част от Устава. 
 
 
 
                                                                                                   23 април 2010 г. 
                                                                                                    с.Блажиево 
                                                                                                    общ.Бобошево  
                                                                                                    обл.Кюстендил 
 
                                      
Списък на членовете: 
1.Антоанета Димитрова Стойнева          7408132910 
2.Анка Смилянова Таушанова                 4801182837   
3.Албена Венева Тонева                           5408316534    
4.Анелия Георгиева Григорова                8304122872      
5.Бистра Давиткова Кочева                      4104152830     



6.Веселка Тодорова Спасова                   7001212835       
7.Виолета Асенова Божкова                     5407272977        
8.Валентин Боянов Караканов                 4802266969         
9.Веселин Иванов Дамянов                   4603202920        
10.Величка Огнянова Станоева               5304042853        
11.Величка Хараламбиева Мелевска     4407142834       
12.Цветанка Методиева Мелевска           4507252870 
13.Грета Смилянова Георгиева                4607159272       
14.Димитрина Пламенова Димитрова   8704012990     
15.Димитрина Стоилова Божкова           4403302914        
16.Елка Александрова Маврова              5905212895       
17.Елена Стоилова Ангелова                    5003152834          
18.Здравка Крумова Китова                     4908152838 
19.Иван Стоилов Иванов                           9111162826   
20.Иванка Стоилова Бухалска                  4608112897            
21.Иванка Трифонова Йорданова           7606152896        
22.Иван Стоилов Бранков                         4907072825        
23.Исталяна Борисова Ранчина               4501052849   
24.Иванка Николова Чорбаджииска      8102252890        
25.Иван Михаилов Билярски                   6003062820              
26.Йордан Кирилов Мавров                     5601142926    
27.Йорданка Георгиева Славова              6208282932 
28.Йордан Замфиров Георгиев                 4001012960 
29.Красимир Тодоров Спасов                   7205032823         
30.Кирил Крумов Десподов                      4001172866    
31.Красимира Спасова Кочева                  6202192831 
32.Любка Андреева Кадийска                   4812032910  
33.Милчо Петров Божков                           4310092928        
34.Мария Маринова Гаврилова                5408307390  
35.Марияна Христова Малинова              5812052837  
36.Надя Емилова Шаламанова                 8401126796       
37.Недка Иванова Алексиева                    4506012827        
38.Никола Георгиев Малинов                   5804012965    
39.Пламен Димитров Славов                    6204132826  
40.Росен Виденов Борсучки                      7407202865   
41.Радостина Георгиева Николова           7512202919  
42.Райна Атанасова Вутева                        4905306776      
43.Руска Йорданова Дамянова                 5708042835  
44.Стоил Иванов Стойнев                            7209282820   
45.Спаска Велинова Стойнева                    4411122872        
46.Станислава Пламенова Димитрова     8405242876 
47.Станислав Илиев Грънчаров                 9109252826   
48.Стоил Иванов Бранков                          7310212825        
49.Спаска Витанова Божкова                    4108202858   
50.Спаска Костадинова Шушкова            6512242858        
51.Тошка Кръстева Кръстева                     3007312834    
52.Теменужка  Георгиева Ранчова           5002162859         
53.Цанко Димитров Каров                          8108022869    



 


