
В продължение на
дейностите в T.R.A.P.
решихме да основем
читалище!

СТАНИ УЧРЕДИТЕЛ
НА ЧИТАЛИЩЕ
"ТРОТОАРА" !

Очакваме те на
16.12.2020г от 18.30ч
онлайн.

Участие в учредително
събрание
ЕДНОКРАТНО

Участие в общо събрание
ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА

Заплащане на членски внос
ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА

Това е всичко!

ТВОИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

ЗАПОЗНАЙ СЕ С
ИНФОРМАЦИЯТА

ВКЛЮЧИ СЕ В ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ - ОНЛАЙН ЧРЕЗ

ЛИНК

ПОДПИШИ УСТАВА
ЕЛЕКТРОННО

ВЗЕМИ БЕЗПЛАТЕН
ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ОТ

EVROTRUST - ИНСТАЛИРАЙ
МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕЧЕ СИ ЧАСТ
 ОТ ЧИТАЛИЩЕ

"ТРОТОАРА" !

Народно
читалище 

2020



Читалищната форма на
самодейност е
фундаментът в
българското възраждане
и културно развитие от над
150 години.

Дейностите, които ще се
извършват в новото
читалище ще бъдат
максимално съобразени с
нуждите на младите хора
като главни действащи
лица.

В първия управителен
съвет и общото събрание
сме поканили много
младежи и вдъхновени
способни членове.

Защото вярваме, че
споделяш ценностите на
Тротоара. Може би вече
знаеш какво правим, а може
би е нещо ново - но сме
сигурни, че младите хора,
образованието и
будителството са важни за
теб!

ЗАЩО АЗ?

БЪДИ БУДИТЕЛ,
ТВОРЕЦ И

СЪЗДАТЕЛ С НАС!

Народно
читалище 

2020



Читалище се създава чрез
Учредително събрание. 

На него трябва да присъстват
минимум 150 учредители.

Срещата ще се проведе
дистанционно в Zoom, а
подписването на
необходимите документи
чрез приложение за
електронен подпис Evrotrust.

Как ще се 
случи?

Аз,
учредителят

Участвайки в нашето
учредително събрание, ти се
превръщаш в будител,
основател и вдъхновител. За
да има читалище трябва да
има хора, които да го поискат
заедно. С нас ли си?

Деян - 0899396466
d.yankov@trotoara.com
Ева - 0886623673
eva@trotoara.com
Марк - 0882069957

Контакти

Будителство въпреки
ограниченията? За щастие
модерните технологии
позволяват провеждането на
събранието още по-лесно.
Учредяването на читалище
дистанционно е прецедент в
нашето право. Бъди част от
първите!

https://zoom.us/
https://www.evrotrust.com/landing/en


Участие в учредително
събрание
ЕДНОКРАТНО

Участие в общо събрание
ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА

Заплащане на членски внос
ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА

Това е всичко!

МОИТЕ
АНГАЖИМЕНТИ:

месечни сметки, наем,
консумативи
проекти, програми,
работа с младежи
увеличаване на
материалната база на
читалището
заплати и хонорари на
преподаватели и
служители

Събраните средства ще се
изразходват по следните
пера, показани с детайлни
и прозрачни годишни
отчети:

КАК ЩЕ СЕ ХАРЧАТ
ПАРИТЕ МИ?

Да избирам и да бъда
избиран 
Да гласувам 
Да давам предложения
Да прекратя членството си
по всяко време

МОИТЕ ПРАВА:

Аз,
учредителят

15 лв. /
година

КОЛКО Е
ЧЛЕНСКИЯТ
ВНОС?



Свали приложението.
Съгласи се с условията
Сканирай личната си
карта 
Идентифицирай се
визуално
Потвърди с получения
код
Потвърди email

Така направената регистрация
сигурно удостоверява, че това си
ти, както и всички последващи
подписи.

Личните ти данни са криптирани
и съхранени по възможно най-
добрия начин.

В Evrotrust се довериха иснтитуции
като Търговския регистър, НОИ,
множество банки и други
учреждения, грижещи се за
сигурността на данните ти.

Как да се
регистрирам в
Evrotrust?

Какво е Evrotrust?

Евротръст е доставчик на
удостоверителни услуги и
има пълния набор от
сертификати от европейски и
български институции. С
електронен подпис можете
да подписвате всичко, което
в момента се налага да
подписвате на хартия, но
чрез него разполагате с
много повече удобства.
Можете да подписвате от
разстояние, от всяка точка на
света, по всяко време на
денонощието с удостоверено
време на подписване и
гаранция за непроменимост
на съдържанието - не само за
нуждите на читалището.

Да! Електронният подпис на
Евротръст предлага
несравнимо високо ниво на
сигурност, като подписът се
пази в отдалечен криптомодул.
Можете да защитите всеки ваш
подпис с ПИН, отпечатък,
разпознаване на лице и др.

Всички подписи чрез
Evrotrust за Декември 2020
са безплатни!

Сигурен ли е
електронният
подпис на
Евротръст?



Народните читалища са
традиционни самоуправляващи се
български културно-просветни
сдружения. Читалищата са
свързани с населено място (в
нашият случай това е град София) и
с обществото и конкретните му
нужди там.

КАКВО Е ЧИТАЛИЩЕ?

Читалищната форма на
самодейност е фундаментът в
българското възраждане и
културно развитие от над 150
години. Учредяването на читалище
цели да отговори на нуждата от
среда и място, съобразени с
потребностите и актуалните нужди
на обществото, както и
заздравяване на връзките с
общинските структури и органи на
управление на културната и
духовна среда.

ЗАЩО ТОЧНО ЧИТАЛИЩЕ?

Читалище може да бъде учредено
от най-малко 150 пълнолетни
физически лица по време на
учредително събрание, за което се
изготвя протокол. На събранието
следва да бъде приет устав на
читалището и да бъдат избрани
неговите органи.

КАК СЕ УЧРЕДЯВА ЧИТАЛИЩЕ?

В уебсайта на Фондация
Тротоара:
www.trotoara.com

КЪДЕ МОГА ДА ПРОЧЕТА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ И УСТАВА НА
ЧИТАЛИЩЕТО?

Използвайки ценностите и
наследството на читалищната
институция, комбинирани с
натрупания опит, материална и
социална база на TRAP и Фондация
Тротоара, избрахме за цел да
създадем модерна организация, да
привлечем нови членове, млади
хора, спонсори, партньори и
приятели. Дейностите на
читалището ще са съобразени с
нуждите на младите хора, ще идват
от тях и ще се извършват отново от
тях.

КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО В НАШЕТО
ЧИТАЛИЩЕ?

Органи на читалището са общото
събрание, настоятелство и
проверителна комисия. Общото
събрание се състои от всички
членове с право на глас.
Настоятелството и проверителната
комисия са колективни мандатни
органи, които имат съответно
изпълнителна и контролна
функция. Читалището има
председател и секретар.

КАК СЕ УПРАВЛЯВА ЧИТАЛИЩЕ?

В сградата на TRAP (София, ул.
Братя Миладинови 26), като целта е
след време да намерим ново място,
подкрепено от общинската
администрация или други
партньори, с по-голяма квадратура
и по-добри условия.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ПОМЕЩАВА?

Фондациите (каквато е Фондация
Тротоара) и сдруженията, са
регистрирани по ЗЮЛНЦ. За
читалищата има отделен закон,
като контролът от страна на
държавата и изискванията към
дейността им са в по-висока степен.
В допълнение, общините са
длъжни да субсидират
читалищната дейност, освен това,
читалищата са традиционното
българско място за развитие на
културна самодейност и
будителство.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ
ФОНДАЦИЯ, СДРУЖЕНИЕ И
ЧИТАЛИЩЕ?

http://www.trotoara.com/

