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Народно Читалище „Паисий Хилендарски-1870" 
гр.Балчик 

I . О с н о в н и положения 

Ч л . 1 . Народно читалище"Паисий Хилендарски-1870" е общоградска 
организация без политическа ориентация и е неутрално към 
вероизповеданията. 

Чл .2 . Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870" е юридическо 
лице с нестопанска цел. 

И. Ц е л и и задачи 

Чл.З Народното читалище е организация с идеална цел.То работи за 
обществения авторитет и анатомията на читалището чрез изпълнение 
на следните основни цели: 
1. /културен живот и приобщаване гражданите на община Балчик към 
постиженията на науката,изкуството и културата; 
2. /запазване на обичаите и традициите на българския народ и 
утвърждаване на националното самосъзнание; 
3. /социална и образователна дейност на територията на община Балчик; 
4. /осигуряване на достъп на информация; 

Чл .4 За изпълнение на основните цели Народно читалище „Паисий 
Хилендарски-1870" има следните основни задачи; 
1 ./да работи за укрепването и утвърждаването на читалищното дело 
във всяко едно селище на община Балчик и в града; 
2. /да се изгражда и утвърждава върху демократичните принципи на 
изборността,самоуправлението и автономията със Закона за народните 
читалища; 
3. /да работи за развитието на читалището,като естествено средище на 
духовния живот и родолюбието на територията на община Балчик,за 
формирането на доверие между хората; 
4. /да работи за подобряване на социалната,образователната и младежките 
дейности в община Балчик; 
5. /да работи за осигуряване на достъп до информация на национално и 
глобално ниво чрез създаване и. поддържане на електронни 
информационни мрежи,предоставяне на компютърни и интернет услуги; 



2. 
6. /да работи за осигуряване на социална и правна защита на 
читалищтиге интереси: 
7. /да работи за изучаване историята и съвременното състояние на 
читалището; 
8. /грижи се за подготовката на кадрите,за тяхната квалификация, 
заплащане и защита на професионалните им интереси; 
9. /поддържа връзки и укрепва съвместната работа на Министерство 
на културата,с други министерства и ведомства,с обединения и 
фирми,с творчески,синдикални и кооперативни организации,с 
Общински съвет-Балчик за развитието на читалищното дело въз 
основа на културно сътрудничество,диалога и законите на страната; 
10. /поддържа връзки със сродни културно-просветни организации и 
техните ръководства в други дърЖави,работи за културното 
сътрудничество между народите; 

I I I . С ъ с т а в на ч и т а л и щ е т о 

Чл.5(1)Членовете на читалището са индивидуални,колективни и 
почетни; 
(2) 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; 
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 
читалището,подпомагат дейностите,поддържането и обогатяването 
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. 

I V . Р ъ к о в о д н и органи 

Чл.6 Органи на читалището са:Общото събрание,Настоятелството и 
Проверителната комисия 
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Чл.7(1)Върховен орган на Народното читалище е Общото събрание. 
(2)Общото събрание на читалището се състои от всички членове на 
читалището,имащи право на глас-но не по малко от 150 дееспособни 

физически лица. 

Чл .8(1)Общото събрание на Народното читалище: 
I .изменя и допълва Устава; 
2.избира и освобождава членовете на Настоятелството, 
Проверителната комисия и Председателя; 
3.определя основни насоки на дейността на читалището; 
4. приема вътрешни актове,необходими за организацията и дейността 
на читалището; 
5. изключва членове на читалището; 
6. взема решение за членуване или прекратяване на членството в 
Читалищното 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; 
II .взема решение за откриване на клонове на читалището след 
съгласуване с Общинската администрация; 
12. взема решение за прекратяване на читалището; 
13. взема решение за отнасяне до съда за незаконосъобразни действия 
на ръководството или отделни читалищни членове; 
(2)Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи 
на читалището. 

Чл.9(1)Редовно общо събрание на читалището се свиква от 
Настоятелството най-малко веднъж годишно. 
(2) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на 
настоятелството,по искане на проверителната комисия или на една 
трета от членовете на читалището с право на глас.При отказ на 
настоятелството да свика извънредно общо събрание,до 15 дни от 
постъпване на искането,проверителната комисия или една трета от 
членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно 
общо събрание от свое име. 
(3) Поканата за събранието 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 Община Балчик,където е дейността на 
читалището,трябва да бъде-залепена покана 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.8,т. 1,5,10.11 и 12 се вземат д мнозинство най-малко 
2/3 от всички членове.Останалите решения се вземат с мнозинство 
повече от половината от присъстващите членове. 
(6) 2/3. от членовете на общото събрание на народното читалище могат 
да предявят иск пред окръжен съд по седалището на читалището за 
отмяна на решение на общото събрание,ако то противоречи на закона 
или настоящия устав.Искът се предявява в едномесечен срок от узнаване 
на решението,но не по-късно от една година от датата на вземане на 
решението. 

Чл.10(1)Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството.Броят на 
членовете на настоятелството се определя от Общото събрание,който не 
може да бъдепо-малък от трима избрани за срок до 3 години.Членовете 
на настоятелството следва да нямат роднински връзки помежду си по 
права и съребрена линия до четвърта степен.Членове на настоятелството 
не могат да бъдат щатни служители на читалището. 

Чл.11(1)Председателят на читалището е член на настоятелството и се 
Избира от общото събрание за срок до 3 години. 
(2)Председателят : 
1.организира дейността на читалището съобразно закона,устава и 
решенията на общото събрание; 
2. представлява читалището; 
3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и представлява 
общото събрание; 
4.отчита дейността си пред настоятелството; 
5.сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно 
бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството. 

Чл.12(1)Секретарят на читалището: 
1 .организира изпълнението на решенията на настоятелството, 
включително решенията за изпълнението на бюджета; 
2.организира текущата основна и допълнителна дейност; 
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3.отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал; 
4. представлява читалището заедно и поодтелно с председателя; 
5. участва в заседанията и работата на читалищното настоятелство; 
(2) Секретарят на читалището се назначава от читалищното настоятелств 
по длъжностна характеристика утвърдена от него,съгласно разпоредбите 
на закона на народните читалища. 
(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.13(1)Броят на членовете на проверителната комисия се определя от 
общото събрание за срок от 3 години.Като съставът и е най-малко 3 
членове; 
(2) членовете 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; 
(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,членовете на настоятелството и 
секретарят подават декларации за конфликт на интереси при условията и 
по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси.Декларации се обявяват на интернет страницата на Народно 
читалище „Паисий Хилендарски-1870''; 

V . И м у щ е с т в о и финансиране 

Ч л . 1 5 Имуществото на читалището се състои от право на собственост и 
Други вещни права,вземания,ценни книжа,други права и задължения. 

Чл.16(1)Приходите на Народно читалище"Паисий Хилендарски-1870" 
Се състоят от: 
1 .членски внос; 
2. постъпления от културни прояви с входна такса; 
3. такси по курсове,,школи и други форми на обучения; 
4. субсидия от държавния бюджет и от общинския бюджет; 
5. приходи от собственост на читалището и наеми на помещения; 
6. помощи и дарения от стопански организации и лица; 
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7.приходи от допълнителна стопанска дейност,свързана с предмета на 

читалището.която е в съответствие с действащото законодателство 
(2)Сумите от приходи от допълнителна стопанска дейност,свързана с 
Предмета на дейността на читалището,която е в съответствие с 
Действащото законодателство се изразходват само за постигане на 
Основните цели на читалището и по тях се забранява разпределянето на 
Печалба. 

Чл .17 Разходите се състоят от: 
1. заплати и възнаграждения 
2. поддържане и ремонт 
3. поддържане на централна библиотека на община Балчик 
4. командировки 
5. разходи по художествена самодейност 
6. други непредвидени разходи 

Чл .18 Сумите на Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870" се 
Влагат по негова сметка в банка и се разходват по решение на 
Настоятелството въз основа на утвърдения бюджет. 

Чл .19 Сумите от дарения се съхраняват по сметка в специална партида 
И се изразходват според волята на дарителя. 

Чл .20 Настоятелството със свое рашение предлага за държавни и 
Общински отличия и награди изявени читалищни дейци и самодейци. 

У . О б щ и разпоредби 

Чл .21 Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870"има кръгъл 
Печат с надпис:Народно читалище „П.Хилендарски-1870"гр.Балчик, 
В центъра отворена книга. 

Чл .22 Седалището на Народно читалище"Паисий Хилендарски-1870" 
Е град Балчик,площад „21 септември"№7' 

Чл .23 Празник на читалището е 24-май Деня на славянската 
Писменост и българската просвета и култура. 
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Чл.24 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 ме не се ползва според целите и предмета на 
дейността на читалището 
3. налице и трайна невъзможност читалището да действа или не 
развива дейност за период две години 

Чл.25 Този устав може да бъде изменян от общото събрание с 
мнозинство 2/3 от всички членове на читалището 

УЪДопълнителни разпоредби 

Чл.26 По смисъла на този устав: „Допълнителна дейност" е: 
обема на тази допълнителна стопанска дейност да не превишава 
обема на извършваната основна дейност на читалището,тя следва 
да е свързана с предмета на основната им дейност и да е в 
съответствие с действащото законодателство,като приходите се 
използват за постигане на определените в устава цели и забрана 
за разпределяне на печалба. 

Настоящият устав е приет от Общото събрание на читалището 
проведено на 15.04.2010 год. 

« 



Списък на настоятелството 

на НЧ „Паисий Хилендарски 1870" гр.Балчик 

1. Станка Тодорова Ганчева - председател 

2. Николай Костадинов Митев 

3. Тодор Симеонов Митев 

4. Румяна Александрова Калчева 

Б.Станислав Стоянов Николов 

6.Иванка Николова Митова 

7.Веселин Светославов Романов 

8. Милка Тодорова Морянова-Близнакова 

9. Радослав Борисов Радев 

Ю.Стоян Иванов Банков 

И.Димка Петрова Малева 

Проверителна комисия: 

1. Татяна Ненкова Тодорова 

2. Геновева Димитрова Митева 

3. Добринка Колева Коларова 


