
УСТАВ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ДИНЬО П. СИВКОВ - 1870" НОВА ЗАГОРА 

 
Народното читалище има историческо право на световен културен феномен и е 

знак на духовната ни автентичност и национална идентичност. Създадено в епохата на 
националното възраждане, читалището има важен принос във формирането на нашата 
духовност и култура. Като стожер на духовния живот в града ни с многоликата си 

обществено-полезна дейност читалище „Д. П. Сивков 1870" е оставило ярка следа в 
живота на поколения новозагорци. 

НЧ „Д. П. Сивков" е вписано в регистъра на ЮЛНЦ с решение № 34 от 
15.07.1997г. под партиден № 35, том 1, стр. 70, по ф. д. № 554/1997г. при Сливенски 
окръжен съд, като с настоящия устав към наименованието му се прибавя годината на 

неговото първоначално създаване - 1870, съгласно изискванията на чл.9, ал.6 от ЗНЧ. 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. Народно читалище „Д. П. Сивков - 1870" е традиционно самоуправляващо 

се българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-

просветни задачи. То работи на принципите на доброволността, демократизма и 
автономията. 

Чл. 2. Седалището и адреса на управлението на читалището е град Нова Загора, 
пл.”Свобода”4, общ. Нова Загора. 

Чл. 3. Читалището не е политическа организация. В неговата дейност могат да 
участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, 
политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

Чл. 4. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел. То подлежи на вписване 
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Читалището придобива качеството 

на юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел. 

Чл. 5. Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с 

държавните и общински органи и организации, на които законите възлагат права и 
задължения, свързани с неговата дейност, като запазва своята автономия. 

Чл. 6. Читалището може да се сдружава и с други читалища и сродни 
организации, без да ограничава самоуправлението на собствената си дейност и 
имуществото си. 

Чл. 7. Читалището работи във взаимоотношения и с други културни и научни 
институти, учебни заведения, обществени, стопански и неправителствени организации, 

извършващи или подпомагащи културната дейност. То може да влиза в договорни 
отношения с тези или други структури, без да накърнява своите права и интереси. 

ГЛАВА ВТОРА  

ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 
Чл. 8. Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, 

свързани със: 
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната 

дейност в Община Нова Загора; 

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ: 
3. Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение 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. 

Чл. 9. За постигане на целите по чл. 8 читалището извършва основни дейности, 
като: 

1. Поддържане на библиотека, читалня, както и създаване и поддържане на 
електронни информационни мрежи; 

2. Организира школи, кръжоци, клубове, празненства, концерти, чествания, 

фестивали, конференции и други научни прояви, издава печатни материали, свързани с 
неговата дейност и съответстващи на ЗНЧ и Устава; 

 



3. Развива и подпомага любителското художествено творчество; 
4. Предоставя компютърни и интернет услуги. 

Чл. 10. Способите и средствата, с които Читалището постига своите цели, са:  
1. Взаимодействие с Министерство на културата, Национален център по 

читалищно дело, Община Нова Загора, Сдружение на читалищата и други организации. 
2. Организиране на семинари, конференции, кръгли маси, конкурси, фестивали 

и други приети форми на общуване и контакти, свързани с осъществяването на задачите 

и целите на читалището, както в рамките на страната, така и в Европейската общност. 
3. Кандидатстване за участие в проекти по Европейските фондове и 

организации, свързани с предоставянето на финансови средства и материални 
придобивки за развитието на културната дейност на читалището. 

Чл. 11. Народно читалище „ Д. П. Сивков-1870" 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. 12. 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. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 
УЧРЕДЯВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЧЛЕНСТВО 

Чл. 13. (1) НЧ „ Д. П. Сивков- 1870" е основано през 1870 година. 
(2) То е вписано в регистъра на народните читалища към Министерство на 

културата(МК). 

Чл. 14. Читалището може да бъде прекратено: 
1. по решение на Общото събрание, взето в съответствие със ЗНЧ и вписано в 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 
2. по решение на Окръжен съд, в случаите на чл. 27, ал. 1, т. 1-5 от ЗНЧ. 
Чл. 15. Членовете на НЧ „ Д. П. Сивков-1870" могат да бъдат индивидуални, 

колективни и почетни. 
Чл. 16. Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и 

спомагателни: 
1. Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в 

дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да 

бъдат избирани. Право на глас в Общото събрание имат тези, които са платили членски 
си внос за текущата година, 24 часа преди провеждането на Събранието. 

2. Спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и 
да бъдат избирани. Те имат право на съвещателен глас. 

3. Лицата, желаещи да станат членове на читалището, подават заявление до 

настоятелството, чийто входящ номер се вписва в регистър. 
4. Членството се прекратява: 

4.1. С писмено заявление на читалищния член. 
4.2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на читалищния член. 
4.3. С решение на Общото събрание за изключване на читалищен член поради 

неплащане на членски внос за три последователни години, грубо нарушаване на Устава, 
за поведение, уронващо доброто име на читалището, или за нанесени стопански и 

финансови щети. 
Чл. 17. (1) Колективни членове на НЧ„ Д. П. Сивков - 1870" могат да бъдат:  
1. професионални и стопански организации;  

2. търговски дружества, кооперации и сдружения с нестопанска цел.  
3. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи, учебни 

заведения. 



(2) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, 
за поддържането и обогатяването на материалната база и подпомагат финансово 

дейността му. 
(3) Колективните членове имат право на един глас в Общото събрание. 

(4) Членството на колективните членове се урежда чрез писмено споразумение 
или договор, в които се записва начина на съдействие на читалището. 

(5) Колективното членство се прекратява: 

1. С писмено заявление на колективния член. 
2. С решение на Общо събрание при фактическо прекъсване на 

взаимоотношенията между колективния член и читалището в продължение на три 
години.  

Чл. 18. Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с 

изключителни заслуги към читалището. Те се гласуват от Общото събрание. 
Чл. 19. (1) Води се регистър на читалищните членове, който периодично се 

актуализира. 
(2) При установяване от Настоятелстното на неплащане на членски внос за срока, 

приет с настоящия устав, или други нарушения на устава, същото внася предложение 

пред Общото събрание за изключване на читалищни членове. 
Чл. 20. (1) Членовете на НЧ„ Д. П. Сивков - 1870" имат право: 

1. Да избират ръководни органи и да бъдат избирани в тях. 
2. Да получават информация за дейността на читалището. 

3. Да участват в обсъждането на дейността на читалището. 
4. Да ползват с предимство неговата база и услугите му. 
(2) Членовете на НЧ„ Д. П. Сивков 1870" са длъжни: 

1. Да плащат редовно членския си внос. 
2. Да спазват устава. 

3. Да участват според възможностите си в дейността на читалището. н 
4. Да не уронват доброто име на читалището. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 Чл. 21. Органи на читалището са: 
1. Общото събрание. 
2. Настоятелството. 

3. Проверителната комисия. 
4. Председател. 

5. Секретар. 
Чл. 22. Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички 

членове на читалището, имащи право на глас. 

Чл. 23. (1) Общото събрание: 
1. Приема, 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. Приема основни насоки за 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 отделни читалищни членове. 
14. Обявява почетни членове в т. ч. дарители. 

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

Чл. 24. (1) Редовно Общо събрание на читалището се свиква от настоятелството 
най-малко веднъж годишно. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(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 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. 

(5) Решенията по чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 от ЗНЧ се вземат с мнозинство 
най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство 

повече от половината от присъстващите членове. 
Чл. 25. (1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои 

най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Същите да нямат роднински 

връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.  
(2) Настоятелството: 

1. Свиква Общото събрание и осигурява изпълнението на решенията на Общото 
събрание; 

2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и 

утвърждава щата му; 
3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището; 

4. Назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му 
характеристика. 

5. Взема решения са назначаване на щатния и хонорования персонал и за 

определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения. 
6. Приема годишните планове за работа на читалището и програмите на 

отделните колективи. 
7. Взема решения за сдружаване на читалището с изключение на решения, 

свързани с чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗНЧ. 

8. Решава въпроси за създаване и закриване на колективи за художествено 
творчество, школи, курсове и др. 

9. Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на 
недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или под аренда за по-
продължителен период, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, 

за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения. 
10. Взема решения за разкриване на помощни стопански дейности, подпомагащи 

основната читалищна дейност. 
11. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на 

читалищни членове и дейци, работещи в читалището. 

12. Внася предложения в общинска администрация и други организации за 
ремонт, реконструкция, поддържане и обзавеждане на сградите, с цел създаване на 

материални, финансови и кадрови условия за развитие на дейностите. 
13. Води регистър на читалищните членове. 
14. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната 

компетентност на Общото събрание.  
15. Работещите по трудови правоотношения в НЧ „Д. П. Сивков – 1870”, могат да 

бъдат членове на читалищното настоятелство, но не участват в гласуване за назначаване 



на щатния и хонорован персонал, и определяне на хонорарите им и трудовите 
възнаграждения. 

(3) Настоятелството' се свиква най-малко веднъж на три месеца. При 
необходимост на заседанията могат да се канят и други читалищни членове и служители 

или членове на Проверителната комисия. Настоятелството взема решение с мнозинство 
повече от половината на членовете си. 

(4) Членовете на настоятелството се свикват на заседание от председателя, 

който ги уведомява за деня, часа и мястото на провеждане на заседанието. 
Уведомяването може да бъде устно или писмено, по телефона, факс или друг подходящ 

начин. 
Чл. 26. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира 

от общото събрание за срок до 3 години. 

(2) Председателят: 
1. Представлява читалището и организира дейността му. 

2. Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства 
Общото събрание. 

3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно 

бюджета на читалището и въз основа решенията на настоятелството. 
4. Сключва и прекратява трудовите договори със секретаря и останалите 

служители на основание решение та настоятелството и контролира работата им по 
текущата дейност. 

5. Организира текущата дейност на читалището съобразно ЗНЧ, Устава и 
решенията на Общото събрание и настоятелството. 

6. Отчита дейността си пред настоятелството. 

Чл. 27. Секретарят на читалището се избира и назначава от настоятелството. Той 
организира изпълнението на решенията на Общото събрание и настоятелството, 

включително решенията за изпълнението на бюджета, организира текущата основна и 
допълнителна дейност и оперативно ръководи работата на щатния и хонорувания 
персонал, представлява читалището заедно и поотделно с председателя. 

Чл. 28. (1) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на 
настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава 

и решенията на Общото събрание. 
(2) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за 

срок до 3 години. 

(3) 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.  

(4) Членовете на проверителната комисия избират помежду си председател, 

който свиква заседания на комисията и ръководи работата й. Комисията приема правила 
за работата си. 

(5) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява Общото 
събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление – и органите на 
прокуратурата. 

(6) Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от членовете 
си. 

Чл. 29. 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. 29а. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, 
декларират частните си интереси по смисъла на Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се 
обявяват на интернет страницата на читалището. 

 

ГЛАВА ПЕТА 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 



Чл. 30. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други 
вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения. 

Чл. 31. (1) Читалището полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и 
обогатяване, както на собственото, така и на ползваното имущество. 

(2) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека 
върху тях.  

(3) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или 

заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството. 
Чл. 32. Читалищата набират средства от следните източници: 

1. Членски внос; 
2. Културно-просветна и информационна дейност, включително школи и курсове: 
3. Субсидия от държавния и общинския бюджети; 

4. Наеми от движимо и недвижимо имущество; 
5. Дарения и завещания; 

6. Други приходи, включително от стопанска дейност: 
7. Защитени проекти. 
Чл. 33. Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточници -

собствени и  субсидии. 
Чл. 34. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и 

разходите, който се приема от общото събрание. 
(2) Отчетът за изразходваните държавни и общински субсидии се представя в 

община Нова Загора. 
 (3) Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството 

и подзаконовите актове. 

 
ГЛАВА ШЕСТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. НЧ„ Д. П. Сивков 1870" има име, кръгъл печат с надпис Народно читалище 

„Д. П. Сивков" Нова Загора, в окръжност - в средата разтворена книга с годината на 

основаването му 1870г. 
§ 2. Празник на читалището е 24 май - Денят на славянската писменост и 

българската просвета и култура. 
§ 3. За неуредените в този устав въпроси се прилага Закона за народните 

читалища и останалите закони на Р България. 

§ 4. Измененията в Устава са приети на Общо събрание на НЧ „Д. П. Сивков -
1870" на 12.02. 2019 г.   

 
 
 

 


