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Г Л А В А   П Ъ Р В А 
 

О Б Щ И    П О Л О Ж Е Н И Я 
 

          Чл. 1. (1) Наименованието на читалището е НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 
1907”. 
                      (2) Народно читалище “Градище 1907” – гр. Своге е учредено на 04 
април 1907 година и има за седалище град Своге, с адрес на управление: гр. Своге, 
община Своге, област Софийска, ул. “Цар Симеон” № 29. 
         Чл. 2. Народно читалище “Градище 1907” е традиционно самоуправляващо се 
българско културно – просветно сдружение на населението от град Своге, което 
изпълнява и държавни културно – просветни задачи. То се изгражда и работи върху 
принципите на демократизма, доброволността и автономията.. 
          Чл. 3. Народно читалище “Градище 1907” не е политическа организация. В 
неговата дейност могат да участват всички граждани, без ограничения на възраст, 
пол, партийна, етническа и религиозна принадлежност. 
              Чл. 4. Народно читалище “Градище 1907” е юридическо лице с нестопанска 
цел, съгласно Закона за народните читалища.  
          Чл. 5. Народно читалище “Градище 1907” поддържа отношения на 
сътрудничество и координация с държавните органи и организации, на които 
законите възлагат определени задължения и изпълнява държавни задачи в областта 
на културата. 
          Чл. 6. Народно читалище “Градище 1907” работи в тясно взаимодействие с 
учебни заведения, културни институти, обществени и други организации, които 
извършват културно – просветна дейност. 
           Чл. 7. За защита на своите интереси, читалището може да се съюзява с 
подобни организации и институти на местно и национално равнище. Читалището 
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. 
           Чл. 8. Дейността на читалището се прекратява по решение на Общото 
събрание, на неговите членове или на Окръжния съд, въз основа на разпоредбите на 
закона. 
 

 
Г Л А В А    В Т О Р А 

 
Ц Е Л И,   С Р Е Д С Т В А 

 
        Чл. 9. (1) Целите на Народно читалище “Градище 1907”, град Своге са да 
задоволява потребностите на гражданите, свързани с: 
1.Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната 
дейност в гр. Своге; 
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 националното самосъзнание; 
5. Осигуряване на достъп до информация. 
        (2)Основните цели на Народно читалище “Градище 1907”, град Своге са: 
             1. Да бъде средище на духовна и материална култура на населението от 
гр.Своге и общината; 
             2. Да съдейства за обогатяването на културния живот в Своге, за 
разнообразяване на свободното време на хората и приобщаването им към 
културните достижения на нацията; 
             3. Да спомага за развитие на творческите способности и задоволяване на 
културните интереси и потребности на хората; 
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             4. Да допринася за укрепването на знанията и интереса към науката, 
изкуствата и културата; 
             5. Да възпитава в дух на демократизъм, родолюбие, общочовешка 
нравственост и хуманност, за утвърждаване на национално самосъзнание; 
             6. Да поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; 
             7. Да създава условия за развитие и изява на творческите способности на 
младото поколение; 
             8. Да разкрива условия за общуване, да организира и подпомага културни и 
стопански инициативи в града и общината; 
          Чл. 10. (1) За постигане на целите, Народно читалище “Градище 1907” 
извършва основни дейности, като: 
            1.  Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и 
видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи; 
            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. 
                     (2)Читалището осъществява своите цели, чрез различни форми и 
средства, като: 
               1. Урежда и поддържа общодостъпна библиотека и читалня; 
                2. Развива и подпомага любителското художествено творчество; 
                3. Организира школи, кръжоци и курсове по изкуствата и за изучаване на 
чужди езици, научно – технически знания, битова култура и др.; 
                4. Създава и поддържа музейна сбирка; 
                5. Събира и разпространява знания за родния край; 
                6. Изгражда клубове по интереси: литературни, за изучаване на родния 
край, дизайнерски, ателиета за народни художествени занаяти и пр.; 
                7. Организира кино и видеоклубове, дискотеки, музикални студия, 
звукозаписни ателиета и други форми за приложение на съвременни технически 
средства в културно – възпитателния процес; 
                8. Организира празници и обреди, концерти, спектакли, изложби, 
екскурзии; 
                9. Издава печатни материали; 
              10. Осъществява информационна дейност; 
              11. Извършва други дейности, които не противоречат на целите и задачите 
на читалището, на Закона и на този Устав; 

         (3) За постигане на целите си, Народно читалище „Градище 1907” 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 настоящия Устав цели. Читалището не 
разпределя печалба по закон. 

                   (4)  Народно читалище “Градище 1907” 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, на Секретаря, членовете на Настоятелството и 
Проверителната комисия, и на членове на техните семейства; 
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Г Л А В А    Т Р Е Т А 
 

Ч  Л  Е  Н  С  Т  В  О 
 

          Чл. 11. Членството в читалището се заявява чрез заявление, подадено 
лично и чрез редовно заплащане на определения членски внос, и е свободно за 
всички дееспособни граждани, без ограничения, щом те работят за постигане на 
целите му и защитават неговите интереси. 
            Чл. 12. Членовете на читалището са не по-малко от минимално определения 
брой по закон и могат да бъдат индивидуални, колективни и почетни членове. 
                 1. Действителни индивидуални членове на читалището са всички 
дееспособни физически лица, навършили 18 години, които приемат Устава му, 
работят за постигане на неговите цели и заплащат редовно членски внос; 
                 2. Спомагателни индивидуални членове са лица до 18 години, участващи 
дейно в живота на читалището. Спомагателните членове нямат право да избират и 
да бъдат избирани в органите за ръководство на читалището и имат съвещателен 
глас. По решение на Общото събрание могат да бъдат освободени от заплащане на 
членски внос или да го заплащат в намален размер; 
                3. Колективните членове са културно – просветни и любителски клубове, 
творчески колективи, професионални и стопански организации, търговски 
дружества, кооперации и сдружения. Те съдействат за осъществяване целите на 
читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната 
база. Имат право на един глас и заплащат членски внос не по-малък от 
десетократния размер на гласувания индивидуален членски внос. 
                4. Почетни членове са лица, български или чужди граждани, които имат 
особени заслуги за развитие на читалището. Обявяват се по предложение на 
Настоятелството и решение на Общото събрание и имената им се вписват в 
летописната книга на читалището; 
                5. Членството в читалището се заявява  чрез заявление до 
Настоятелството. На действителните, колективните и почетните членове се издават 
членски карти; 
             Чл. 13. Действителните и почетните членове на читалището имат право: 
                  1. Да избират и да бъдат избирани в неговите ръководни органи; 
                  2. Да участват в обсъждането и определянето на основните насоки в 
дейността на читалището; 
                  3. Да получават информация за работата на ръководните органи, 
състоянието и използването на материалната база на читалището; 
                  4. Да получават улеснен достъп до всички читалищни форми на дейност 
и проява; 
                  5. Да ползват с предимство базата на читалището; 
             Чл. 14. Членовете на читалището са длъжни: 
                   1. Да спазват Устава на читалището; 
                   2. Да участват активно в дейността му; 
                   3. Да пазят и обогатяват читалищното имущество; 
              Чл. 15. Членството в читалището се прекратява: 
                   1. По желание на самия член; 
                   2. Когато членът не е заплатил определения от Устава членски внос; 
                   3. Когато членът не спазва Устава и решенията на неговите органи, 
работи срещу неговите цели, интереси и авторитет или му е причинил умишлени 
щети. Решението за изключване се взема от Общото събрание, по предложение на 
Настоятелството; 
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Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А 
 

У П Р А В Л Е Н И Е   Н А  Ч И Т А Л И Щ Е Т О 
 

П Р Е Д СТ А В И Т Е Л С Т В О 
 

         Чл. 16. Органите за управление на Народно читалище “Градише 1907” са 
Общото събрание, Настоятелството и Проверителната комисия. 
          Чл. 17. Върховен орган на читалището е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, което се състои 
от всичките членове на читалището, имащи право на глас. Решенията на Общото 
събрание са задължителни за другите органи на читалището. 
          Чл. 18. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ има следните компетенции: 
                        1. Приема, изменя и допълва Устава на читалището; 
                        2.Избира и освобождава членове на Настоятелството, 
Проверителната комисия и Председателя; 
                        3.Решава основните въпроси за развитие на читалището. Приема 
вътрешни актове, необходими за организацията на неговата дейност; 
                        4. Изключва членове на читалището; 
                        5. Приема основни насоки за дейността на читалището, дългосрочни 
и годишни планове и програми; 
                        6. Взема решение за съюзяване с други читалища и културни 
организации, за членуване или прекратяване на членството в читалищно сдружение; 
                        7. Приема бюджета на читалището; 
                        8. Обсъжда и приема годишния отчет на Настоятелството и 
Проверителната комисия до 30 март на следващата година; 
                        9. Определя размера на членския внос; 
                       10. Отменя решения на другите органи на читалището; 
                       11. Взема решения за откриване на клонове на читалището, след 
съгласуване с общината, и създадени по предвидения в закона ред; 
                       12. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни 
действия на ръководството или отделни читалищни членове; 
                       13. Взема решение за прекратяване на читалището; 
          Чл. 19. (1) Редовно Общо събрание на читалището се свиква от 
Настоятелството, най-малко веднъж годишно. Събранието /редовно или извънредно/ 
е законно, ако действителните членове са уведомени 7  / седем / дни преди 
определената дата, на която се свиква то, и на него присъстват повече от 
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 при редовно Общо събрание и не по-малко от 
половината плюс един от членовете при извънредно Общо събрание. 
                        (2) Извънредно Общо събрание се свиква 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 постъпването на искането, 
Проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на 
глас, могат да свикат извънредно общо събрание  от свое име; 
                        (3) Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно 
гласуване и обикновено мнозинство. Решенията по чл.18, алинея 1, 4, 10, 11 и 13 се 
вземат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от членовете на читалището; 
  Чл. 20. Изпълнителен орган на читалището между общите събрания е 
НАСТОЯТЕЛСТВОТО. То се състои от 7 / СЕДЕМ / члена, избира се за срок от три 
години. По време на мандата промени в неговия състав могат да се правят на Общи 
годишни събрания. 
         1. Настоятелството има Председател, зам-председател и членове, които да 
нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен, не са в 
трудово правни отношения с читалището, които не са осъждани на лишаване от 
свобода за умишлени престъпления от общ характер; 
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          2. Настоятелството провежда своите заседания най-малко един път в месеца и 
работи при пълна гласност. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от 
половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство; 
          3. Членовете на Настоятелството имат право да получават възнаграждение за 
своята дейност като такива, детайлизирани във Вътрешния правилник на 
читалището. 
          Чл. 21. Правомощия на НАСТОЯТЕЛСТВОТО: 
           1. Свиква Общото събрание; 
           2. Организира и направлява цялостната дейност на читалището, като спазва 
Закона и се ръководи от настоящия Устав, решенията на Общото събрание и 
собствените си решения; 
            3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Читалището и 
проект за бюджет; 
            4. Упражнява бюджета на читалището; 
            5. Утвърждава структурата и щата на читалището; 
             6. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му 
характеристика; 
             8. Приема Правилник за вътрешния ред и утвърждава длъжностните 
характеристики на работещите в читалището; 
             9. Решава въпросите за откриване и закриване на самодейни колективи, 
школи, клубове и други форми на работа; 
           10. Взема решения за отдаване на имоти под наем или аренда, за развиване 
на помощна стопанска дейност; 
           11. Взема решения за морално и материално стимулиране на работещите в 
читалището; 
           12. Внася предложения в Общинския съвет и Община Своге и други органи и 
организации за строителство, реконструкция, модернизация, ремонт и обзавеждане 
на сградата, за създаване на материални, финансови и кадрови условия за развитие 
на дейността; 
         Чл. 22. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на читалището е член на Настоятелството. Избира се 
от Общото събрание за срок от три години, има право да получава месечно 
възнаграждение и има следните правомощия: 
            1. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства 
Общото събрание; 
            2. Представлява читалището; 
            3. Организира дейността на читалището, контролира работата на 
служителите, подписва всички документи и сключва всички договори, по които 
читалището е страна; 
            4. Сключва и прекратява трудови договори със служителите, съобразно 
бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството; 
            5.  Отчита дейността си пред Настоятелството веднъж годишно, при 
поискване и при освобождаване; 
         Чл. 23. В изпълнение на своите правомощия, Председателят издава заповеди. 
         Чл. 24. При необходимост Председателят упълномощава член на 
Настоятелството или секретаря със своите правомощия. 
         Чл. 25. (1) СЕКРЕТАРЯТ е основно длъжностно лице в читалището – щатен 
организатор на текущата му дейност.  
           1.  Назначава се от Настоятелството, съгласно КТ; 
           2. Организира и непосредствено участва в изпълнението на решенията на 
Настоятелството и Общото събрание; 
           3. Осигурява условия за развитие на всички дейности и оперативно ръководи 
работата на щатния и хонорован персонал; 
           4. Правата и задълженията на Секретаря на читалището се утвърждават от 
Настоятелството в длъжностната му характеристика;          

(2) Секретарят представлява читалището заедно и поотделно с Председателя; 
(3)  Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на 

Настоятелството и на Проверителната комисия по права и съребрена линия до 
четвърта степен, както и да бъде съпруг, съпруга на Председателя на читалището; 

Чл. 26. ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ се избира от Общото събрание, за срок 
от три години и се състои най-малко от трима членове. Тя има следните правомощия: 
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             1.  Осъществява контрол върху дейността на Настоятелството  Председателя 
и Секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на Общото 
събрание; 
             2. При констатиране на нарушение уведомява Настоятелството и Общото 
събрание, а когато е установено престъпление и органите на Прокуратурата; 
             3. Отчита своята работа пред Общото събрание на читалището; 
             4. Председателят на Проверителната комисия се избира пряко от Общото 
събрание; 
             5.  Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са 
в трудовоправни отношения или са роднини на членове на Настоятелството, на 
Председателя или Секретаря по права линия – съпрузи, братя, сестри и роднини по 
сватовство от първа степен;     
        Чл. 27. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и 
Проверителната комисия, и Секретар, лица, които са осъждани на лишаване от 
свобода за умишлени престъпления от общ характер. Членовете на Настоятелството, 
включително Председателят и Секретарят, подават декларации за конфликт на 
интереси по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището. 
 
 

Г Л А В А    П Е Т А 
 

И М У Щ Е С Т В О   И   Ф И Н А Н С И Р А Н Е 
 

                Чл. 28. Имуществото на НЧ “Градище 1907” се състои от право на 
собственост и други вещни права, вземания, ценни книжа и други права и 
задължения. 
           Чл. 29. Читалището набира средства за своята дейност от: 
               1. Членски внос; 
               2. Субсидия от държавния бюджет и от бюджета на Община Своге; 
               3. Платени културни услуги с участието на собствени и гостуващи 
изпълнители; 
               4. Библиотечни и обществени услуги, в размер, гласуван от 
Настоятелството или Общото събрание; 
               5. Такси за участие в курсове, школи, кръжоци и други форми на дейност, 
организирани от читалището или съвместно с други организации и фирми; 
               6. Наеми от помещения и друго имущество на читалището; 
               7. Трудови инициативи и информационни услуги, сключване на договори с 
фирми, откриване на кино-видеоклубове, продажба на печатни произведения; 
                8. Помощи от стопански и обществени организации и движения, 
ведомства, учреждения и фирми; 
                9. Дарения и завещания от български и чужди физически и юридически 
лица, които се изразходват според волята на дарителя; 
               10. Държавни субсидии, когато такива се предвиждат по закон. 
               11. Приходи от реализация на проекти, финансирани по особен закон или 
от ЕО/ЕС. 
               12. Приходи от право на собственост върху недвижими имоти и други 
вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, права върху 
интелектуалната собственост, ценни книги и други права, регламентирани от Закона.  
               13. Приходи и постъпления от дейността на читалището, осъществявани 
съгласно установения от закона ред. 
               14. Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на 
основната дейност, в съответствие с действащото законодателство. 
               15. Други източници, допустими по закон: 
           Чл. 30. Всяка година Общото събрание приема отчет за приходите и 
разходите и проект за бюджет, отговорността за изпълнението на който, се възлага 
на Настоятелството. Отчет за изразходваните от бюджета средства се предоставя и в 
Община Своге до 31 март, следващата година. 
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           Чл. 31. Разходите по бюджета не бива да надвишават приходната част, като 
оформянето на оправдателните документи и отчитането на разходите се извършва по 
установения от закона ред. 
           Чл. 32. Председателят на НЧ “Градище 1907” представя на Кмета на община 
Своге ежегодно, в срок до 10 ноември предложения за своята дейност през 
следващата година. 
 
 
 

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И   И  З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И 
Р А З П О Р Е Д Б И: 

 
 
         § 1. НЧ “Градище 1907” има кръгъл печат, с надпис НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  
“ГРАДИЩЕ 1907” – СВОГЕ  в окръжност и разтворена в средата книга. 
         § 2. Празникът на читалището е 24 май – Денят на славянската писменост, на 
българската просвета и култура. 
         § 3. За всички неуредени в Устава положения се прилага действащият ЗНЧ, а 
когато в него липсва уредба, се прилагат действащите в страната нормативни 
уредби. 
 &4.Общото събрание определя членски внос в размер на 5,00 лв. 
годишно.   
  
 
 
 

Този Устав, е приет на редовно Общо събрание на читалището, проведено на 
28.03.2012 г и изменен с Решение на Общото събрание, проведено на 15. 
03.2018 год. 

Същият е подписан  от присъстващите действителни членове на читалището, 
съгласно приложения списък, представляващ неразделна част от Устава. 
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