У С Т А В
на Народно читалище “Г А Б Р О В О-2002”
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Народно читалище “ ГАБРОВО-2002“ е традиционно
самоуправляващо се културно-просветно сдружение на жители и културната
общественост на гр. Габрово.
Чл. 2. Читалището е юридическо лице с идеална цел и наименование
“Габрово-2002”, което е създадено и функционира на основание на Закона за народните
читалища и този устав.
Чл. 3. Народно читалище “Габрово-2002” има за свое седалище
гр. Габрово, Община Габрово,
улица Тимок № 2, където се намира и адреса на
неговото управление.
Чл. 4. Народно читалище „Габрово-2002” е неполитическа
организация и в неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед
на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо
самосъзнание.
Гла ва
ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ

втора
НА ЧИТАЛИЩЕТО

Чл. 5. Народно читалище “Габрово-2002” има за свои цели :
1/ Да работи за развитието и обогатяването на културния живот на хората от
град Габрово.
2/ Да запазва и развива обичаите и традициите на българския народ.
3/ Да способства за разширяване на знанията на гражданите и за
приобщаването им към ценностите и постиженията на науката,изкуството и културата.
4/ Да работи за възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
5/ Да способства за опазването на околната среда и изграждането на
висока екологична култура на територията на община Габрово.
6/ Да работи за осмисляне на свободното време на младите хора и да стимулира
творческите им заложби
7/ Да работи за приемственост между поколенията в духовната област
8/ Да съдейства за съхраняване и развитие на традиционните фестивали и
карнавала в Габрово.
9/ Да работи за развитието на културния туризъм и опазването на паметниците
на културата на територията на община Габрово.
Чл.6. За постигане на своите цели, читалището извършва следните
основни дейности:
1/ Организира клубове, курсове, концерти, чествания, фестивали, театрални
спектакли, изложби, литературни четения, празненства и други публични прояви;
2/ Събиране и разпространяване на знания за родния край;
3/ Подпомага съхраняването и създаването на музейни сбирки;
4/ Поощрява развитието на любителското художествено творчество;
5/ Съвместно с други не правителствени организации и Община Габрово,
участва в подготовката и реализацията на традиционните фестивали в Габрово;
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6/ Партнира с културните институти на територията на Община Габрово в
тяхната културно-просветна и образователна дейност;
7/ Партнира с други не правителствени организации, чиято дейност е сходна с
целите и задачите на Народно читалище “Габрово-2002”;
8/ Партнира с читалищата на територията на Община Габрово за реализация на
съвместни проекти и организиране на пълноценен културен живот в малките населени
места;
9/ Организира и извършва допълнителни дейности и услуги , свързани с
подпомагането на основните читалищни функции, които не противоречат на
добрите нрави, националното самосъзнание, традициите, законите на Република
България и този устав.
Г л а в а

т р е т а

ЧЛЕНСТВО В ЧИТАЛИЩЕТО
Чл. 7. Членството в читалището е свободно за всички дееспособни
граждани без ограничения, които работят за постигане на неговите цели и задачи.
Чл. 8. / 1 / Членовете на читалището са: индивидуални, почетни и
колективни.
/2 / Индивидуални членове могат да бъдат само български граждани.
Те биват действителни и спомагателни.
Чл. 9 . Действителни индивидуални членове на Народно читалище
“Габрово-2002” могат да бъдат всички дееспособни български граждани, които са
навършили 18 години, които плащат редовно определения по устава на читалището
членски внос и имат право на глас.
Чл. 10. /1/ Кандидатите за действителни индивидуални членове
подават писмена молба до Настоятелството, с която декларират, че желаят да станат
членове на Народно читалище “Габрово-2002”, че познават и приемат неговия устав и
ще работят за постигане на целите му.
/2/
Кандидатурите се приемат
с обикновено мнозинство от
присъстващите на съответното му заседание членове на Настоятелството.
Чл. 11. Приетият за действителен индивидуален член на читалището
заплаща редовно членския си внос по определения от Общото събрание ред.
Чл.12.
За почетни членове могат да бъдат обявени български и
чуждестранни граждани, с изключителни заслуги към читалището и за развитието на
културата на град Габрово.
Чл. 13. Настоятелството на Народно читалище “Габрово-2002“
издава на своите почетни членове специални удостоверения.
Чл. 14. Спомагателни индивидуални членове на читалището са всички
лица, не навършили 18 г., които работят за постигане на неговите цели и задачи. Те
нямат право да избират и да бъдат избирани в читалищното настоятелство.
Спомагателните индивидуални членове имат право на съвещателен глас.
Чл. 15. Колективните членове съдействат за осъществяване целите
на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на
материалната база и имат право на един глас. Те се приемат по реда на чл. 10 от този
устав.
Колективни членове могат да бъдат :
1. Професионални организации;
2. Стопански организации;
3. Търговски дружества;
4. Културно-просветни и любителски клубове, сдружения и творчески
колективи.
Чл. 16. Членовете на читалището имат право да :
т. 1. Участват в управлението на читалището
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т. 2. Получават улеснен достъп до всички дейности на читалището
по ред, определен от Настоятелството.
т. 3. Получават всякаква информация относно дейността на
читалището и упражняват контрол върху нея.
Чл. 17. Членството в читалището може да се прекрати с решение
на общото събрание, когато членът нарушава грубо този устав и решенията на
неговите ръководни органи и работи срещу неговите цели.
Чл. 18. /1/ Членството в читалището се прекратява и ако негов член
не заплаща редовно членския си внос без уважителна причина
/2/ Членството в читалището се прекратява и по желание на самия член
- с писмено известие до Настоятелството, с неговата смърт, както и при прекратяване
или преобразуване в колективен член.
Чл. 19. Общото събрание може да отмени решение на Настоятелството, с
което е отказано на дадено лице членство в читалището. В този случай кандидатът се
смята приет за член от момента, в който му е отказано членство от Настоятелството.
Г л а в а
ОРГАНИ

ЗА

ч е т в ъ р т а
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органи за управление на Народно читалище "Габрово-2002"
са:
т. 1 Общото събрание на членовете на читалището.
т. 2 Настоятелството
т. 3 Проверителната комисия
Чл. 21. Общото събрание се свиква редовно най-малко веднъж в
годината по решение на Настоятелството на читалището с писмена покана, която
обявява датата, мястото и часа за началото на събранието, както и неговия дневен
ред. Поканата се връчва на членовете на читалището по ред, определен от ЗНЧ, не покъсно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места
трябва да бъде обявено и съобщението за събранието.
Чл. 22.. /1/ Общото събрание заседава редовно, ако на него присъстват
повече от половината от имащите право на глас членове на читалището.
/2/ Когато в часа на провеждането на събранието няма нужния кворум,
то се отлага със седем дни и след това се провежда на същото място, час и дневен ред,
като тогава е редовно, независимо от броя на присъстващите читалищни членове.
/3/ В работата на общото събрание на читалището могат да участват
всички негови членове, при спазване условията на чл.8, ал.1 на Закона за народните
читалища.
/4/ Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство, освен
случаите, когато закона или този устав изискват друго. Право на глас в общото
събрание имат само
действителните, почетните и колективните членове на
читалището. Само те могат да бъдат избирани и в ръководните органи на Народно
читалище "Габрово-2002”
Чл. 23. /1/ Общото събрание :
т.1. изменя и допълва устава на читалището;
т.2. избира и освобождава членовете на настоятелството,
проверителната комисия и председателя;
т.3 . приема вътрешните актове, необходими за организацията на
дейността на читалището;
т.4. изключва членове на читалището;
т.5. приема основни насоки на дейността на читалището;
т.6. взема решение за членуване или за прекратяване на
членството в читалищни съюзи;
т.7. приема бюджета на читалището;
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т.8. приема годишния отчет;
т.9. определя размера на членския внос;
т.10. отменя решения на органите на читалището;
т. 11. взема решения за откриване на клонове на читалището след
съгласуване с общината;
т.12. взема решение за прекратяване на читалището;
т.13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни
действия на ръководството или отделни читалищни членове.
/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи
на читалището.
Чл. 24./1/ Общо събрание на Народно читалище "Габрово-2002"
може да се свика и извънредно по предложение на 1/3 от действителните му членове,
по предложение на Проверителната комисия или с решение на Настоятелството, а
поканата за него се обявява от инициатора.
/2/ Решенията по чл .23, 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.
Чл. 25. Настоятелството на Народно читалище "Габрово-2002" се
състои от осем души, които не трябва да имат помежду си роднински връзки по права
и съребрена линия до четвърта степен.
Чл. 26. /1/ Настоятелството само определя реда на своята работа. То
заседава най-малко десет пъти годишно и заседанията са редовни, ако в тях участват
половината плюс един от членовете му. Настоятелството взима решения с мнозинство
повече от половината от членовете му по всички въпроси свързани с:
т.1. Непосредственото ръководство на читалищната дейност между
общите събрания.
т.2. Цялостната организация на читалищната работа;
т.3 Организиране на допълнителни дейности по реда на чл.6, т.9
от този устав, както и начините на тяхното ръководство;
т.4. Изпълнява решенията на общото събрание;
т.5
Подготвя проект за бюджета, упражнява го и отчита
изпълнението му пред общото събрание.
т.6. Подготвя и внася пред общото събрание отчета за дейността
си;
т.7.
Одобрява щата на читалището и дава съгласието си за
сключване на договори с извънщатни сътрудници.
т.8. Назначава и освобождава секретаря на читалището;
т.9. Осъществява и други пълномощия,съгласно закона и този
устав.
/2/ В състава на Настоятелството не могат да влизат щатни
служители на читалището, освен секретаря, който след назначаването му става негов
член по право.
Чл. 27. Настоятелството се избира за срок от три години.
Чл. 28. Председателят на Настоятелството, който е и председател
на читалището, се избира от общото събрание измежду неговите членове и
непосредствено ръководи цялостната дейност на читалището и на неговото
Настоятелство за срок от три години. Председателят
изпълнява решенията на
Настоятелството и на общото събрание.
Чл. 29
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
председателства общото събрание;
4. Ръководи текущата дейност на читалището;
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5. Отчита дейността си пред настоятелството;
6. Сключва и прекратява трудовите договори със
служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на
настоятелството.
Чл. 30. За правомощия по предходния член, Председателят може да
упълномощи
секретаря на читалището, а при необходимост и друг член на
Настоятелството.
Чл. 31. Правата, задълженията и възнаграждението на секретаря се
определят от Настоятелството в длъжностна характеристика.
Чл. 32. След назначаването му, секретарят се кооптира като член на
Настоятелството по право.
Чл. 33. Проверителната комисия на читалището се състои от трима
члена. Тя сама избира председател и определя реда и правилата за своята работа.
Нейният мандат е за срок от 3 години.
Чл. 34. /1/ Проверителната комисия извършва цялостен контрол върху
работата на читалището и Настоятелството и дава оценка и препоръки за тяхната
работа пред общото събрание.
/2/ Председателят на Проверителната комисия участва в
заседанията на Настоятелството без право на глас.
/3/ Членове на проверителната комисия не могат да бъдат
лица, са роднини на членове на настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри
и роднини по сватовство от първа степен;
/4/ Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството
и на проверителната комисия лица, които са осъждани на лишаване от свобода за
умишлени престъпления от общ характер;
/5/ При констатирани нарушения проверителната комисия
уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и
органите на прокуратурата.
Глава
ИМУЩЕСТВО

И

пета
ФИНАНСИРАН Е

Чл. 35. Народно читалище "Габрово-2002" ежегодно приема на общо
събрание предложен от Настоятелството
годишен бюджет. Настоятелството е
разпоредител на бюджета на читалището, отговаря за неговото изпълнение и го отчита.
Чл. 36. Читалището набира средства за своята дейност от :
т.1. Членски внос
т.2. Субсидия от държавния и общинския бюджет
т.3. Платена културно-просветна дейност
т.4. Собствена стопанска дейност
т.5. Наеми от движимо и недвижимо имущество
т.6. Дарения и завещания, помощи и
спомоществователство.
т.7. Субсидии от донори по спечелени конкурси за
финансиране на проекти
т.8. Други приходи.
Чл. 37. Имуществото на Народно читалище "Габрово-2002" се състои от
право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа и други права
и задължения.
Чл. 38.
Имуществото на читалището се използва за постигане на
неговите цели.
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Г л а в а
ПРЕКРАТЯВАНЕ

ш е с т а
НА

ЧИТАЛИЩЕТО

Чл.. 39. Народно читалище "Габрово-2002" и неговата дейност могат да
бъдат прекратени по решение на общото събрание или по реда на чл. 27 от
Закона за народните читалища.
Г л а в а

с е д м а

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40.
Читалището има свой кръгъл печат с надпис Народно
читалище "Габрово", с разтворена книга и годината на основаването му /2002/ в
средата.
Чл. 41. Празникът на Народно читалище "Габрово-2002" е 14 октомври,
ден на Света Петка Българска
Чл. 42.
За всички, неуредени в този устав отношения се прилагат
Законът за народните читалище и действащите в страната нормативни актове.
Чл. 43. Настоящият устав е допълнен на общото събрание на Народно
читалище "Габрово-2002", проведено на 25 февруари 2010 г.

СЕКРЕТАР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Тотка Полякова-Минкова /

/ Иван Стоянов/
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