
Изх.№57/08.11.2018 г.                        ДО  КМЕТА 

               НА  ОБЩИНА  КЮСТЕНДИЛ 

                ОТ НЧ,,ПРОСВЕТА,, 1927 Г. 

                С. ГРАМАЖДАНО 

 

                                         План за работата на  НЧ „Просвета” 1927 г.  

                                                                          с.Грамаждано 

                                                                          За  2019 година 

 

1. Основна цел е да продължим  развитието и  превръщането  на  читалището в съвременен 

център предлагащ  на  населението духовно и културно  израстване и приобщаване към 

световното културно  информационно  общество.  

2. Приоритет  е превръщането на читалището в притегателно  място  за оползотворяването на 

свободното време на  нашите съселяни. 

3. Участие на читалището в градски  културни  програми  . 

4. Възраждане и съхранение на българските традиции и обичаи. 

5. Реклама  на дейността  и популяризиране на всички значими мероприятия  на читалището: 

-Читалищен профил в социалните мрежи 

-отпечатване на обяви  ,листовки и плакати  

6. Опазване на библиотечния фонд  и насърчаване на дарителството 

-тематични изложби на снимки  и други образователни инициативи и   

-годишнини свързани с исторически дати 

7. Екологично и здравословно просвещение на населението 

-формиране на здравословен начин на живот  

-провеждане на излети и екскурзии 

8. Социални  и културни мероприятия  

-посещения на театрални представления и други 

Настоятелството при читалище „Просвета” 1927 година  планира  следната  дейност  и 

мероприятия:                                   



 

Библиотечна дейност и други: 

1.За  закупуване на  художествена литература -50. 00 лева 

2.За Интернет връзка с цел получаване на необходима информация-200.00 лева 

3.За  мероприятия  , възникнали в процеса на целогодишната дейност на читалището-400.00 лв. 

4.За закупуване на народни носии необходими за дейността на читалището-500.00 лева 

 

 

ЯНУАРИ 

Курбан за рамото на черквата  ,,Св. Атанасий” 

Празнуване на Бабин ден-70.00 лева 

ФЕВРУАРИ 

Празнуване на празника ,,Трифон Зарезан”(Ден на лозаря) 

Спомен за Апостола 

Отбелязване на Световния ден против тормоза в училище 

МАРТ 

Отбелязване на празника (Баба Марта)-20.00 лева 

Отбелязване на 3-ти  март 

Празнуване на Сирни Заговезни (прошка) 

Международен ден на жената-100.00 лева  

Изложба на старинни носии и  предмети в читалището 

Посрещане на първа пролет  с посещение на местността Хисарлъка 

Отбелязване на деня на гората 

АПРИЛ 

Отбелязване на деня на лъжата 

Отбелязване на деня на здравето и здравният работник 

Боядисване на великденски яйца на Велики  четвъртък -50.00 лева 



Отбелязване на Международният ден на авиацията и космонавтиката 

Отбелязване  на деня на книгата  

Провеждане на  излет в околностите на селото 

МАЙ 

Отбелязване на деня на Европа 

Ден на българската просвета и култура-100 .00 лева 

Световен ден без тютюнев дим 

Провеждане на екскурзия до град Кюстендил и посещение на Картинната галерия или друга 

историческа и културна  институция 

ЮНИ 

Празник на детето -100 лева 

Отбелязване на деня на Ботевата  чета 

Празник на черешата-100.00 лева 

Еньов  ден-бране на лековити билки 

Провеждане  на междуселски курбан в местността ,,Попови ливади „  

Провеждане на екскурзия  до парка  в град  Дупница 

ЮЛИ 

Събор-земляческа среща  и курбан -200.00 лева 

Провеждане на екскурзия до определена от нас  дестинация 

АВГУСТ 

Здравни  ,образователни и развлекателни  инициативи за  деца и възрастни -200.00 лева 

Провеждане на излети в околностите на селото 

,,Панагия-Въздигане на хляба”-100.00 лева 

СЕПТЕМВРИ 

Отбелязване на деня на Съединението 

Отбелязване на Независимостта на България 

Ден на плодородието -100.00 лева 



ОКТОМВРИ 

Изложба на снимки от дейността на читалищните дейци  през годините -50.00 лева 

Прожекция на филм в читалището  с интересна тематика-200 .00 лева 

Отбелязване ,, Международен ден на възрастните хора” 

НОЕМВРИ 

Ден на народните будители 

Панахида на загиналите наши съселяни  във войните  -50.00 лева 

Отбелязване на,, Ден на християнската младеж  и семейство”-30.00 лева 

ДЕКЕМВРИ 

Отбелязване на,, Световен ден за борба срещу спина” 

Коледно новогодишно празненство  с  дечица -100.00 лева 

Коледно –новогодишно празненство  с  възрастни   -200.00 лева 

 

Планираме и през новата 2019 година да продължим дейността на ,,Клуб за жената”и да 

се събираме всеки ден ,за да четем заедно  книги ,материали , списания и вестници  ,като ги  

обсъждаме и общуваме по между си.Така се спасяваме от самота  и се информираме за  

всичко ,което се случва по света и у нас. 

 

Обща сума за планирани  мероприятия:  2920.00 лева 

 

 

09.11.2018 г.        Секретар: 

с.Грамаждано        /Диана Димитрова/ 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на 

Настоятелството  и  Проверителната  комисия 

при НЧ,,Просвета“1927 година с.Грамаждано 

 

 

 

Настоятелство: 

 

1.Виолета Костадинова Христова-председател 

 

2.Йорданка Димитрова Сербезка 

 

3.Фиданка Иванова Христова 

 

4.Петрана Георгиева Стойчева 

 

5.Светла Миланова Сандева 

 

 

 

Проверителна комисия: 

 

1.Ерма Димитрова Методиева -председател 

 

2.Мариана Асенова Мицова 

 

3.Татяна Борисова Анастасова 

 

 

Секретар: 

 

Диана Методиева Димитрова 

 

 

 

 

 



  

 

          До 

          Отдел,,Култура и 

          духовно развитие“ 

          гр.Кюстендил 

 

          От 

          НЧ,,Просвета“1927г. 

          с.Грамаждано 

 

 

Отчет  за 2018 година 

 

 

1 Актуално състояние на читалището, като културен център за изминалата 2018 година: 

 

 1.1 Броят на регистрираните членове на читалището е 60. Събраният членски  внос 

е 60.00 лева. 

1.2 Броят посетители на предоставяните от читалището услуги е 2900. 

1.3 Проведохме 1 Общо годишно отчетно събрание с членовете на читалището и 

5 събирания с настоятелството. 

1.4 Извършена пререгистрация на читалището на дата 07.02.2019 година. 

1.5  Субсидираната численост на читалището  в  предходната година  е 1 субсидирана 

бройка -8375 .00 лева. 

1.6 Общият бюджет на читалището за 2018 година е 8435.00 лева.. 

1.7  През изтеклата 2018 година , работещият в читалището не е участвал в обучения 

за повишаване на квалификацията. 

1.8 Нямаме наложени санкции на читалището по чл.31,32 и 33 от ЗНЧ. 

 

2 Библиотечна дейност 

 

2.1 Библиотечният фонд наброява 3125 броя библиотечни единици. 

2.2 Дарени от наш съселянин 30 броя библиотечни единици през 2018 година 

2.3  Брой абонаменти - 1 брой (вестник Градина) 

2.4  Брой читателски посещения -300. 

2.5  Заета литература 700 броя. 

2.6 Библиотечни инциативи- Проведохме множество  творчески срещи през годината 

като представихме 6 нови книги на тема,,Водата в нашият живот“ ,,,Как да свалим кръвното 

налягане без лекарства“, ,,Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота“, 

,,Агресията“, ,,Български светци и празници“ ,,,Будители народни“. 

Заедно прочетохме откъси от незабравими произведения на Йовков, Елин Пелин, Вазов и др. 

 

3 Любителско творчество 

 

3.1 Временно действащи колективи-нямаме 

3.2 Постоянно действащи колективи-нямаме 

 

4 Организиране на празници ,фестивали,събори,изложби,творчески вечери и други 

4.1 Международни изяви -нямаме 

4.2 Национални изяви-нямаме 

4.3 Общински изяви-нямаме 



4.4  Местни изяви – Организирахме 2 изложби- на старинни носий и предмети  и на             

снимки  запечатили дейността на читалището през годините. 

Взехме участие в подготовката и провеждането на събора на селото на 12 юли 2018 година. 

Организирахме и проведохме следните празници в читалището: 

-Бабин ден, 

-Трифон Зарезан и Свети Валентин, 

-Боядисване на великденски яйца, 

-Баба Марта 

-Осмомартенско тържество, 

-Празник посветен на децата, 

-Празник на славянската писменост и култура и 

-Новогодишно тържество. 

-Панахида пред паметника на читалището на загиналите във войните на дата 28 октомври. 

-Отбелязахме важни дати като 3-ти март, 2- юни, 6-септември, 22-септември 1-ноември и 

-Световният ден против тормоза в училище 

-Световният ден на гората 

-Световният ден на книгата   

-Ден на хумора и шегата 

-Ден на космонавтиката 

-Денят  на Европа 

-Световен ден без тютюнев дим 

-Ден на старите хора 

 

-Проведохме множество литературни сутрини  с прочит и дискусии  на  прочетените 

материали и откъси от литературни произведения. 

-Направихме 8 излета в околностите на селото. 

 

5 Участие в празници ,фестивали, събори, изложби, творчески вечери и др. 

 

5.1 Международни изяви-нямаме 

5.2  Национални изяви-нямаме 

5.3 Взехме участие  в регионалните празници: 

-  ,,Празник на черешата“ 

-В кулинарният празник  с ястия и десерти с череши 

-,,Панагия-въздигане на хляба“ 

 - ,,Ден на плодородието“. 

5.4  Местни изяви – Във всички мероприятия , организирани от нас в селото и 

изложени по-горе в т.4/4.4 

 

6 Други форми на читалищна дейност 

 

6.1 В читалището действа един клуб -,,Клуб на жената“ 

6.2  Езикови курсове нямаме 

6.3  Школи нямаме 

6.4 Действащи музейни (галерийни сбирки)-нямаме 

 

7 Партньорства-съвместни дейности с НПО и други организации -не 

 

8 Социална политика на читалището 

8.1 Доброволческа дейност  -Група млади хора от нашето село и от съседното 

Жиленци ,  закупиха  хранителни продукти и  заедно с помощта на читалището раздадохме 

на най-бедните хора в селото за Коледа и Нова година . 



За подготовката и провеждането на двата курбана  се включват  всички доброволно и 

безвъзмездно с работа  и дарения на продукти . 

Почти всички хора от селото се включват активно в инциативите ,,Да почистим България.“ 

8.2 Работа с различни възрастови  групи- Читалището   работи  с възрастни 

хора, които са останали сами .За това всеки ден се събираме в читалището за да могат 

тези посетители да си общуват помежду си ,да преодолеят самотата  ,да почетат книги или 

вестници .Заедно празнуваме черковни и други празници и отбелязваме важни дати. 

Така осмисляме живота си и го правим по-лек. 

8.3 Работа с хора с увреждания и осигуряване на достъп на тези хора до дейността 

на читалището-нямаме опит 

8.4 Работа с представители на етнически общостни  -нямаме опит ,тъй като в 

селото не живеят хора от други етнически общостни 

 

9  Проекти 

 

 9.1Подготвени -не 

9.2 Реализирани-не 

 

10 Ефективно използване на базата за дейност 

 -Базата за дейност се използва ефективно и ежедневно. 

Тук всеки работен  ден след 9.30 часа се събират редовни посетители и читатели в клуба на 

читалището.В сградата на читалището се провеждат почти всички тържества  и мероприятия 

организирани в селото.Тук в сградата се раздават социалните помощи  в продукти.Провеждат 

се всички избори.Също така  в сградата на читалището се раздават пенсийте  и извършват 

всички плащания на хората в селото. Тук се провеждат и лични тържества  и детски 

празници.При хубаво време използваме и двора на читалището,който е 270 квадратни метра. 

 

11 База /сграден фонд/ -Стара сграда ,разполагаща се на 95 квадратни метра площт.Състои 

се от библиотека, кабинет и клубна зала.Последен по-голям ремонт е правен през 2007 

година.Залата , кабинета и библиотеката са оборудвани с всичко необходимо за работата ни. 

В момента библиотеката се нуждае от ремонт. 

 

12 Наличие на интернет в читалището.Да в читалището има Интернет. Всички посетители 

го ползват безплатно. 

 

13 Наличие на електронна поща -  prosveta1927_kl@abv.bg 

 

14 Наличие на интернет WEB-страница- НЧ,,Просвета“1927 година 

 

15 Управленческа инциатива при стопанисване на читалищната собственост  и набиране на 

собствени средства -  Секретарят на читалището се грижи за почистване то и отоплението на 

сградата, за поддържането на двора  .Всички посетители и читатели се стремят  да пазят   

чистота  и да съхраняват имуществото на читалището.Собствени средства  нямаме. 

  

16 Брой жители -300 

  

 

 

 

 



                                                             У С Т А В  

 

 

на Народно читалище „Просвета“ 1927 г. 

със седалище  с.Грамаждано ул.“Здравец“№2 община Кюстендил                                                                                                                                                                    

област Кюстендил 

 

 

       I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

        

       Чл.1.Народно читалище „Просвета“ 1927 г. в с.Грамаждано е учредено и създадено 

съгласно Закона за Народните читалища и всички изменения и допълнения към него, 

публикувани в Държавен вестник уреждащи учредяването устройството, управлението, 

дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на Народните 

читалища. 

 

       Чл.2 (1) Народно читалище “Просвета“ 1927г. е традиционно, самоуправляващо се 

културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. 

Читалището не може да обслужва ничии политически интереси. В дейността му могат да 

участват всички физически лица, без ограничения на възраст, пол, политически и религиозни 

възгледи, етническо самосъзнание и местоживеене. 

                (2) Народно читалище „Просвета“ 1927г. е юридическо лице с нестопанска цел. 

          

        Чл.3 (1) Целите на Народно читалище „Просвета“ 1927г. са  да задоволяват 

потребностите на гражданите, свързани с:  

                       1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната  

дейност.  

                       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. възпитаване и утвърждаване на  национално самосъзнание;                                                                           

                        5. осигуряване на достъп до информация; 

                  

                 (2) За постигане на целите по ал.1 Народно читалище „Просвета“1927г. ще 

извършва основни дейности, като:    

                        1.уреждане и поддържане на библиотека, читалня, фото-,фоно-,филмо - и 

видеотека, както и създаване и поддържане на електронна информационна мрежа. 

                        2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество.                                               

                        3. организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино – и  видеопоказ, 

празненства концерти, чествания и младежки дейности; 

                        4. събиране и разпространяване на знания  за родния край; 

                        5. създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното 

наследство; 

                        6. предоставяне на компютърни и интернет услуги;  

                  

                  (3) Народно читалище „Просвета“ 1927 г. 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, без да разпределя печалба.  

 

                  (4) Народно читалище „Просвета“ 1927 г. няма право да предоставя собствено или 

ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно: 



                        1. за хазартни игри и нощни заведения;                                                                    

                        2. за дейност на нерегистрираните 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, членове на настоятелството и проверителната 

комисия и на членове на техните семейства; 

               

               Чл.4 Народно читалище „Просвета“ 1927 г. може да се сдружава с други читалища за 

постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при 

условията и по реда на Закона за народните читалища. 

   

            II.УПРАВЛЕНИЕ 

 

               Чл.11(1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни. 

                         (2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и 

спомагателни: 

                               1. действителни 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 

                             -действителен член може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 

пълнолетие, без разлика на пол, народност, религия 

                             -всеки член трябва да се съобразява с решенията на общото събрание 

                             -член на читалището, който не си плаща членският внос, престава да бъде 

такъв 

                             -нови членове на читалището се записват по тяхна молба /писмена или устна 

/и след плащане на одобрения от Общото събрание членски внос; 

                             -членовете получават членски карти, които се издават в канцеларията на 

читалището и всяка година при плащане на членския внос се презаверяват с подпис на 

председателя на читалището и печата на читалището; 

                             -по решение на настоятелството на читалището, могат да не бъдат 

допускани до членство или да не бъдат презаверени членските карти на проявили негативно 

отношение към читалищната  дейност или уронили авторитета и престижа на читалището. 

 

                              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 читалище- 

то, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяване 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.12   Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и 

проверителната комисия. 

 

                 Чл.13 (1)  Върховен орган на читалището е Общото събрание. 



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

читалището, имащи право на глас. 

 

                 Чл.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 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; 

                             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 незаконосъобразни действия на 

ръководството или на отделни членове на читалището;           

                              

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

на читалището. 

 

                         Чл.15 (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството    

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 и датата, часа и 

мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена  срещу подпис не 

по–късно от 7 дни преди датата на провеждането. 

 

                                   (3) Общото събрание  е законно, ако присъстват най–малко от половина– 

та от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се от–           

лага 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 члено– 

вете при извънредно общо събрание. 

 

                                    (4) Решението по чл14, ал. 1, т.1,4,10,11 и 12 от ЭНЧ се вземат с най–

малко  две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече 

от половината от присъстващите членове. 

 

                           Чл.16 (1) Изпълнителен орган  на читалището е настоятелството, което се 

състои от 5 членове, избрани за срок от 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.наэначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната    

му характеристика;  

                            

                                  (3) Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината  

на членовете му.  

 

                        Чл.17 (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира  

от общото събрание за срок от 3 години. 

                                   (2) Председателят: 

                                         1.органиэира дейността на читалището съобразно закона, устава и 

решенията на общото събрание;  

                                          2.представлява читалището;  

                                          3.свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председател– 

ства общото събрание;  

                                          4.отчита дейността си пред настоятелството;  

                                          5. сключва и прекратява трудовите договори със служители 

съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството; 

                                          6. председателят може да изпълнява длъжността читалищен секретар  

 

                         Чл.17а (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 от 3-ма членове, избрани за срок 

от 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 

,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.19   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.19а  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. 

 

                        Чл.19б  Председателят, членовете на настоятелството и проверителната 

комисия имат право да получават възнаграждение за своята дейност  като такива. 

 

              III.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ  

 

                        Чл.20  Имуществото на  НЧ „Просвета“ 1927 г. се състои от право на 

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

 

                        Чл.21   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.24(1) Народно читалище „Просвета“ 1927 г. не може да  отчуждава 

недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях . 

 

                                  (2) Движимите вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани 

или заменени с по-доброкачествени само с решение на настоятелството. 

 

                         Чл.26(1)  Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и 

разходите, който се приема от общото събрание. 

 

                          Чл.26а(1) Председателят на читалището ежегодно в срок до 10-ти ноември 

представя на кмета на община Кюстендил предложения за дейността през следващата година. 

 

                                      (4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред 

кмета на община Кюстендил доклад за осъществените читалищни дейности и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година.  

 

                IV. БИЛИОТЕКА И ЧИТАЛНЯ 

              

                          За правилното използване на читалищната библиотека настоятелството 

назначава библиотекар. 

                           - работното време на библиотекаря се определя от председателя на 

настоятелството, съобразено с кодекса на труда  

                           - библиотекарят води цялостната документация на библиотеката  

                            

 

                   

 



                  V  ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

                       Чл.27(1) Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, 

вписано в регистъра на окръжния съд. 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 и дейността 

на читалището  

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

дейност за период от 2 години  

  

                             (2)  Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да 

бъде поставено по искане на министъра на културата или на прокурора. 

                   

                              (3)  Прекратяването на читалището по искане на министъра на културата и 

на  прокурора се вписва служебно. 

 

                      Чл.28(1) Активите на прекратеното читалище, останали след ликвидацията, се 

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

министъра на финансите, съгласувано с Националния съвет по читалищно дело, като се има  

предвид регионалния принцип.  

 

                                 (2) Читалищното сдружение, в което е членувало читалището, не може да 

претендира за разпределянето на имуществото на това читалище. 

 

                 VI.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

       Народно читалище „Просвета“ 1927 г. е със седалище в с.Грамаждано, ул.Здравец №2, 

община Кюстендил, област Кюстендил. 

       Името на читалището не се променя, но към него се прибавя годината на първоначалното         

му създаване 1927 г.  

       Читалището има кръгъл печат  с думите: НЧ „Просвета“1927 г. , с. Грамаждано , обш. 

Кюстендил. 

       В средата на печата има разтворена книга . 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Настоящият устав е приет на Извънредно общо отчетно -изборно събрание на датата 

18.05.2010 г. и е съобразен с измененията и допълнения в ЗНЧ  обнародвани в ДВ бр. 42/ 5 

юни 2009 г. 

       От присъстващите 48 члена на читалището всички гласуваха за него и в уверение на това 

положиха своя подпис в  допълнително  приложен списък. 
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