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ПРОТОКОЛ

Днес, 17 ноември 2018 г., в сградата на РИМ, зала „Учебен музей“, в гр.
Варна, лицата, посочени в приложения списък, от които 156 пълнолетни, се
събраха доброволно с цел учредяване на народно читалище.
Събранието бе открито от д-р Николай Иванов. Той приветства
присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на
събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат
избрани председател на настоящото учредително събрание, протоколчик на
събранието и преброител на гласуването.
Същият предложи да бъдат избрани както следва:
1.
За председател на Учредителното събрание д-р Мария Иванова
Дражева;
2.
За протоколчик на учредителното събрание Иванка Атанасова
Димитрова ;
3.
За преброител на гласовете Илияна Димитрова Радева.
4.
Други предложения за избор на председател, протоколчик и
преброител на гласовете на събранието не постъпиха, в
резултат на което присъстващите учредители,
РЕШИХА:
1.

Избира се за председател на учредителното събрание д-р Мария
Иванова Дражева
2.
Избира се за протоколчик на учредителното събрание Иванка
Атанасова Димитрова;
3.
Избира се за преброител на гласовете Илияна Димитрова
Радева.
Председателят на събранието предложи събранието за учредяване на
Народно читалище да се проведе по следния дневен ред:
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1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на Народно
читалище.
2. Избор на наименование на Народното читалище, седалище и
адрес на управление.
3. Определяне целите на читалището, средствата за тяхното
постигане и видовете дейности.
4. Приемане на устав на Народното читалище.
5. Избор на Настоятелство и председател на настоятелството.
6. Избор на Проверителна комисия на читалището.
7. Определяне на източници на финансиране, определяне на
членски внос и източник на първоначално финансиране.
8. Разни:
8.1 Определяне на календарен ден за празник на народното
читалище.
8.2 Приемане на печат на народното читалище;
8.3 Приемане на вътрешни актове;
8.4Вземане на решение във връзка с реализиране на процедурите по
регистрация на НЧ“Галатея-2018“ след учредяването му.
Други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред
не постъпиха, в резултат на което присъстващите учредители,
РЕШИХА:
Учредителното събрание на учредителите на Народно читалище да се
проведе съгласно така предложения дневен ред .

По т. 1 и т.2 от дневния ред Председателят на събранието представи на
присъстващите предложението за учредяване на читалището, наименованието
му, седалището и адреса на управление.
След това председателят даде думата на желаещи учредители да се
изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.
Такива нямаше.
Поради това Председателят на Учредителното събрание предложи да се
премине към гласуване на единственото постъпило предложение за
учредяване на Народно читалище, под наименование “Галатея-2018” със
седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна,
ул.“Мадара“ № 23
Учредителното събрание взе следното
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РЕШЕНИЕ № 1:
Учредява Народно читалище с наименование “Галатея-2018” със
седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, ул.
„Мадара“ № 23
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното решение 156
учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното решение – няма.
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения
във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието представи на
присъстващите предложение за приемане на решение относно целите на
читалището, средствата за тяхното постигане и видовете дейности, която
читалището ще осъществява.
Тя запозна присъстващите с изискванията на действащото
законодателство, според които е необходимо целите на читалището и
средствата за тяхното постигане да не противоречат на българското
законодателство и добрите нрави. Учредителите бяха запознати с целите на
читалището и средствата за тяхното постигане.
Присъстващите бяха запознати с предложението за определяне на
видовете дейности, която читалището ще осъществява.
След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се
изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.
Такива нямаше.
Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към
гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на целите на
читалището и средствата за тяхното постигане.
Учредителното събрание взе следното
РЕШЕНИЕ № 3:
Приема за цели на Народно читалище „Галатея-2018“:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната
дейност в квартала и в града;
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на
традиционния фолклорен танц, песен, музика в контекста на местните
традиции;
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3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към
ценностите и постиженията на науката, изкуството, културата и спорта;
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. Възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка
нравственост;
6. Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;
7. Осигуряване на достъп до информация чрез създаване и поддържане на
интернет базирани информационни мрежи;
8. Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се
привличат младите хора в дейността на читалището.

За постигане на своите цели читалището ще осъществява следните
нелимитативно изброени дейности:
Вид дейност
Фолклор
Фолклор
Фолклор
Художествени
занаяти
Фолклор
Фолклор

Фолклор

Фолклор
Класически танци
Театър

Наименование на формацията
Фолклорни танцови състави за различни
възрастови групи
Оркестър за народна музика „Галатея-2018“
Народен хор „Галатея-2018“

Ръководител
Д-р Мария Дражева

Занаятчийска работилница „Галатея-2018“
(съвместно с ЕК „Кривини“)
Дифон – Дигитална онтология на
българския фолклор
Дейност „Маргарита Дикова“ - проучване,
съхранение
и
разпространение
на
образците на българския фолклорен танц
Годишни награди за достижения в областта
на сценично разработения фолклорен
„Маргарита Дикова“
Великденски празници на фолклорния танц

Стоян Маринов

Студио за класически и съвременен танц
„Галатея-2018“
Театрална работилница „Галатея-2018“

Златинка Иванова

Дигитално
Дигитални технологии в музиката, танца,
изкуство
плаката и смесената реалност
Човешки права и Безопасност и защита в света на Интернет
Интернет
Човешки права и Европейска програма за защита на личните
Интернет
данни (GDPR – General Data Protection
Regulation)
Българска
Поетичен клуб и творческо писане
литература
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Димо Железов
Дафинка Дамянова

Доц. д-р С. Василев
Д-р Мария Дражева

Д-р Мария Дражева

Д-р Мария Дражева

Иван Михайлов
Доц. д-р С. Василев
Д-р Н. Иванов
Адв. Биляна Дякова

Вартухи Берберян-Гарабедян

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГАЛАТЕЯ-2018“
Българска
литература
Българска
литература
Чужди езици
Изобразително
изкуство
Спорт за всички
Спорт за всички
Здраве

Издателство „Галатея-2018“
(съвместно с ДиММеДа Пъблишинг))
Библиотека „Галатея 2018“

Д- Мария Дражева
Вартухи Берберян-Гарабедян

Изучаване на английски, френски, немски, Юлияна Горидкова
руски, китайски
Графика, живопис, скулптура
Соня Косатева
Всеки варненец – плувец
(съвместно със СК „Дръзки)“
Обща физическа подготовка
(съвместно с Карате Клуб "Шотокан ЕКГ"
Целесъобразен начин на живот

Венцислав Стефанов
Сенсей Емил Златев
Сенсей Емил Златев

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 156
учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение –
няма.
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения
във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието представи на
присъстващите предложението за приемане на проектоустава на Народно
читалище “Галатея-2018”
Тя запозна присъстващите с изискванията на действащото
законодателство, според което е необходимо приемането на устав на
новоучреденото читалище. Учредителите бяха запознати с начина на
управление, правомощията на органите на читалището, както и с характера и
вида на имуществото му, начина на финасиране на чиалището.
След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се
изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.
Такива нямаше.
Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към
гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на Устава на
Народно читалище “Галатея-2018”, като беше разяснено на учредителите, че
след приемането му следва да удостоверят това и с полагането на имената и
подписите си в списък под него, като са подготвени два типа списъци –
единият, който не съдържа лични данни, а само с графи за имена и подпис,
който ще бъде представен за публикуване в регистъра към Агенцията по
вписванията и още един с изписването и на лични данни, а именно ЕГН, адрес
и телефон за връзка , който няма да се публикува.
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Учредителното събрание взе следното
РЕШЕНИЕ № 4:
Приема Устава на Народно читалище “Галатея-2018”.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 156
учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение –
няма.
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения
във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието представи на
присъстващите предложение за избор на Настоятелство на читалището и
председател на настоятелството, като запозна присъстващите с неговите
правомощия и поясни че Председателят на Настоятелството е фигурата, която
представлява читалището съгласно устава и закона.
Тя запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на
кандидатите за Настоятелство на читалището и председател на
настоятелството.
След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се
изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.
Такива нямаше.
Поради това Председателят на учредителното събрание предложи да се
премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на
Настоятелство на Народно читалище “Галатея-2018”.
Учредителното събрание взе следното
РЕШЕНИЕ № 5:
Избира Настоятелство на Народно читалище “Галатея-2018” в следния
състав:
Д-р Мария Иванова Дражева;
Адв. Биляна Иванова Дякова;
Д-р Николай Димитров Иванов;
Г-н Емил Бориславов Златев;
Г-жа Вартухи Арам Берберян-Гарабедян.
Избира за председател на настоятелството Д-р Мария Иванова Дражева.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното решение 156
учредители.
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Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното решение – няма.
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения
във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
По т.6 от дневния ред Председателят на събранието представи на
присъстващите предложение за избор на Проверителна комисия на Народно
читалище „Галатея-2018“.
Тя запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на
кандидатите за членове на Проверителната комисия. След това Председателят
даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и
направят предложения по същество.
Такива нямаше.
Поради това Председателят на учредителното събрание предложи да се
премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на
Проверителна комисия на Народно читалище „Галатея-2018“.
Учредителното събрание взе следното
РЕШЕНИЕ № 6:
Избира Проверителна комисия на Народно читалище „Галатея-2018“ в
състав:
-

Илияна Димитрова Радева – председател;
Марияна Тодорова Калчева;
Кристалина Иванова Качева.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 156
учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение –
няма.
По т. 7 от дневния ред Председателят на заседанието разясни, че
съгласно чл.32, ал.1 устава на читалището източници на финансиране на
дейността му са : 1. Членски внос;
2. културно-просветна дейност;
3.субсидия от държавния и общинския бюджети;
4. Наеми от двежимо и недвижимо имущество;
5. Дарения и завещания;
6. Други приходи;
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Беше разяснено, че за да се кандидатства за субсидия от държавния и
общинския бюджет има условие читалището да е упражнявало дейност една
година, поради което към момента на дневен ред като първоначална форма на
финансиране е членския внос.Представи на присъстващите предложението за
вземане на решение за размер на членски внос, както и именно събраният
членският внос да представлява първоначалния източник на финансиране на
читалището.
Постъпи предложение от Илияна Радева- икономист, размера на
месечния членски внос на действителни индивидуалните членове на НЧ
„Галатея-2018“ да е 6 (шест) лв, а на годишния – 50 лв, платени еднократно.
Членският внос на спомагателните членове (до 18 год. възраст) и тези в
пенсионна възраст да е 50% от определената сума на действителен
индивидуален член. Почетните членове не заплащат членски внос.
Председателят на събранието предложи да се приемане решение за
размера на членския внос на членовете на читалището.
Учредителното събрание взе следното
РЕШЕНИЕ № 7:
Приема като източници на финансиране на дейността на читалището:
1. Членски внос;
2. културно-просветна дейност;
3.субсидия от държавния и общинския бюджети;
4. Наеми от двежимо и недвижимо имущество;
5. Дарения и завещания;
6. Други;
Определя месечен членски внос за действителни индивидуалните
членове на НЧ „Галатея-2018“ в размер на 6 (шест) лв, а на годишния – 50 лв,
платени еднократно.
Определя членски внос на спомагателните членове (до 18 год. възраст)
и тези в пенсионна възраст в размер на 50% от този на действителен
индивидуален член.
Приема събрания при учредяването на читалището членски внос за
първоначален източник на финансиране.
Почетните членове не заплащат членски внос.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното решение 156 учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното решение – няма.
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По т.8: Д-р Дражева предложи за празник на читалището да бъде избран
1 Ноември – Денят на народните будители, тъй като дата на учредителното
събрание е в този месец.
Нямаше други предложения, поради което и направеното предложение
беше подложено на гласуване следното
РЕШЕНИЕ № 8.1:
Приема за празник на Народно читалище „Галатея-2018“ 1 Ноември –
Денят на народните будители.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното решение 156 учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното решение – няма.
На вниманието на учредителите беше предложен проект на печат на
читалището.Други предложения не постъпиха, поради което беше взето следно
РЕШЕНИЕ № 8.2:
Приема печат на Народно читалище „Галатея-2018“.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното решение 156 учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното решение – няма.
На вниманието на учредителите бяха предложени за обсъждане и
приемане следните вътрешни актове, свързани с осъществяване на част от
дейностите му, а именно: „Правилник за вътрешния ред (ПВР)“ в НЧ „Галатея2018”-Варна, както и „Правилникът за дейността на библиотеката“.
Председателят на събранието изтъкна, че с приемането на тези правилници се
гарантира нормалната и устойчива дейност на читалището в близка и далечна
перспектива. Документите са съобразени със съществуващата нормативна база.
Нямаше други предложения, поради което и направеното предложение
беше подложено на гласуване следното
РЕШЕНИЕ № 8.3:
Приема „Правилник за вътрешния ред (ПВР)“ в НЧ „Галатея-2018”-Варна,
както и „Правилникът за дейността на библиотеката“ на НЧ „Галатея-2018”Варна.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното решение 156 учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното решение – няма.
С оглед необходимостта от вписване на новосъздавеното читалище в
нарочния регисър при Агенцията по вписванията и след това в съответните
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регистри при Министерството на културата, следва да се упълномощи
председателя на Настоятелството и/или последният на упълномощи адвокат
да окомплектоват нужните документи и заявят за вписване Народно
читалище“Галатея-2018“.
Беше подложено на гласуване следното
РЕШЕНИЕ № 8.4:
Общото събрание упълномощава председателя на Настоятелството на
Народно читалище“Галатея-2018“ да предприеме необходимите действия по
вписването му в Агенцията по вписванията и след това регистрирането му в
Министерството на културата като извърши тези действия лично или чрез
упълномощен надлежно на адвокат.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното решение 156 учредители.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното решение – няма.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения
във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
С това поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание на
Народно читалище „Галатея-2018“бе закрито.
Неразделна част от настоящия протокол е приетият устав на НЧ“Галатея2018“, ведно със списък на всички учредители- действителни членове на
читалището, които са ги подписали.
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