ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА !!!

УСТАВ
НА СНЦ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ОУ” ГЕОРГИ КИРКОВ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Училищното настоятелство /УН/ при ОУ „ Георги Кирков” има статут на
юридическо лице с нестопанска цел / ЮЛНЦ/, съгласно ЗЮЛНЦ и Глава Шеста от
Закона за народната просвета.
Чл.2 УН извършва своята дейност, съгласно ЗЮЛНЦ, настоящия Устав и
дестващата нормативна уредба.
Чл.3 Съществуването на Училищното настоятелство не е ограничено със срок.
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.4 Наименованието на сдружението с нестопанска цел е „Училищно
настоятелство / УН/ при ОУ „Георги Кирков”
Чл.5 Седалището и адреса на управление на „Училищно настоятелство / УН/ при
ОУ „Георги Кирков” е гр.Казанлък, ул.”Стоян Михайловски” № 16.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл.6 /1/ УН при ОУ „Георги Кирков” ще осъществява дейност в обществена
полза , като сдружение с нестопанска цел и е създадено за постигане на следните цели:
ОСНОВНА ЦЕЛ – Обединяване на усилията на родителската и учителската
общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и
юридически лица, за подпомагане развитието на учебния процес и материалното
осигуряване на ОУ „Георги Кирков”, като :
а/ Обсъжда и прави предложения за развитие на училището, както и за решаване
на текущи проблеми, свързани с дейността му;
б/ Подпомага осигуряването на допълнителни финансови и други материални
средства за училището;
в/ Подпомага създаването и реализирането на учебно-възпитателния процес на
децата;
г/ Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на
училището;
д/ Съдейства за реализиране на извънкласните и извънучилищни форми за
развитие на учениците;
е/ Предлага мерки за подобряване дейността на училището;
ж/ Организира обществеността за подпомагане на училището;
з/Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на
образованието и младежките дейности.
и/ Подпомага социално слабите ученици;

й/ Съдейства на комисиите за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни;
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СА:
а/ Привличане на дарители и спонсори за подпомагане на материалното
обезпечаване на училището;
б/ Разработване и реализиране на проекти и програми;
в/ Сътрудничество с български и чуждестранни организации със сходни цели и
дейности и членство в други регионални и национални организации;
г/ Издаване и разпространяване на брошури, информационни бюлетини и други
материали, във връзка с дейността на дружеството;
/2/ Сдружението няма да развива стопанска дейност;
ИМУЩЕСТВО и ФИНАНСИРАНЕ
Чл.7 Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други
вещни права върху дълготрайни и краткотрайни материални активи, право на
интелектуална собственост, вземания и други, в зависимост от действащата нормативна
уредба.
Чл.8 Сдружението осигурява финансиране на своите цели и задачи чрез:
а/ Дарения и спонсорство;
б/ Целево финансиране от действащи национални, европейски и други програми
и проекти ;
в/ приходи от встъпителни вноски, членски внос, печатни издания, права върху
интелектуална собственост или вещни права;
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.9 За осъществяване на целите си, сдружението извършва следните дейности:
а/ Администриране на програми за развитие на учебно възпитателния процес и
подобряване на материално-техническата база;
б/ Разработване на проекти и инициативи за развитие на учебно- възпитателния
процес и подобряване на материално-техническата база;
в/ Сформиране на комисии от специалисти и родители за решаване на
възникнали проблеми в учебно- възпитателния процес;
г/ Организиране на извънкласни форми за обучение на учениците;
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.10 /1/ Членството в сдружението е доброволно.
/2/Членове на сдружението могат да бъдат :
- дееспособни физически лица;
- юридически лица – фондации и сдружения с нестопанска цел;
/3/ Когато членове са ЮЛ, те избират делегати , които да ги представляват в
Общото събрание или в органите на управление;
/4/ Не могат да бъдат членове на сдружението : политически партии и коалиции,
синдикални организации, религиозни организации и вероизповедания;
Чл.11 /1/ Нови членове на сдружението се приемат въз основа на заявление до
Управителния съвет, в което кандидатът декларира, че приема и ще спазва устава и ще
работи за постигане целите на сдружението.

/2/ Отказът на Управителния съвет да приеме нов член се обжалва пред Общото
събрание, на първото му последващо заседание.
Чл.12 /1/ Всеки член на сдружението има право :
а/ Да участва в управлението на сдружението чрез Общото събрание;
б/ Да бъде информиран за дейността на сдружението;
в/ Да бъде избиран в органите на сдружението;
г/ На глас при вземане на решения от Общото събрание;
/2/ Всеки член на сдружението е длъжен:
а/ Да спазва Устава;
б/ Да съдейства за осъществяване целите и задачите на сдружението;
в/ Да заплаща предвидените имуществени вноски – встъпителна вноска и
членски внос;
г/ Да пази доброто име и интересите на сдружението;
Чл.13./1/ Членството в сдружението се прекратява :
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването – при системни нарушения на Устава и причиняване на материални
вреди на сдружението;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане;
6. с прекратяване на сдружението;
(2) Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което
прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(3) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно
неучастие в дейността се констатира по документи;
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.14 /1 / Органите за управление на УН при ОУ „Георги Кирков” са :
- Общо събрание;
- Съвет на настоятелите / СН/;
- Председател;
/2/ По решение на Общото събрание може да бъде назначен Контролен съвет или
контрольор;
/3/ По решение на Общото събрание могат да се създават консултативни и
помощни органи;
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.15 Общото събрание е върховен орган на УН при ОУ „Георги Кирков” и се
състои от всички членове на сдружението.
Чл.16 /1/ Общото събрание се свиква минимум веднъж годишно
от
управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на
сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не
отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
натоварено от тях лице.
/2/ Поканата се отправя не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане на
заседанието и трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането
на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата може да бъде връчена
лично, изпратена по пощата, по ел.поща или по факс. Поканата се поставя и на
мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на сдружението.

/3/ Общото събрание е законно ако присъстват не по-малко от половината от
всички членове или делегати. При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 час покъсно на същото място и при същия дневен ред и е законно, независимо колко членове
или делегати са се явили.
Чл.17 (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. определя числеността, избира и освобождава членовете на съвета на настоятелите и
прави предложения за избор на неговия председател;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението и отчета за неговото изпълнение;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13.може да избира Контролен съвет или контрольор;
14.избира други консултативни или помощни органи;
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11,12,13 и 14 не могат да се възлагат на други органи
на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
Чл.18 (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи
се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена
линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание
въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или
събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се
допуска.
(4) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство
от присъстващите;Решенията по чл.17 ал.1 т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите.
СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ / СН/
Чл.19 Управителния съвет се състои от 3 членове на сдружението и се избира за
срок от 3 години;
Чл. 20. Съвета на настоятелите /НС/:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на
отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението,
включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в
правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
Чл.21 СН се свиква на заседание от Председателя му или по искане на поне един
от членовете му, отправено в писмен вид до останалите членове. Заседание може да се
свика чрез лично връчване на искане, чрез електронна поща, факс, поща или телеграма.
Чл.22 /1/ СН взема решения, ако на заседанието присъстват 2/3 от членовете му.
/2/ Решенията на СН се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на
случаите, посочени в ЗЮЛНЦ и ЗНП;

-

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.23 Председателят на СН е председател на УН при ОУ „Георги Кирков”;
Чл.24 Правомощия :
Представлява сдружението при осъществяване на дейността му;
Подписва финансовите и счетоводни документи на сдружението;

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 25 Ежегодно до края на месец март СН съставя за изтеклата календарна
година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими
одитори в предвидените от закона случай.
Чл. 26 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието
на УН и се разяснява годишния финансов отчет .
Чл. 27 (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на
календарната година, той се назначава от Съвета на настоятелите.
Чл.28 Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на
регистрирания одитор се приемат от Съвета на настоятелите, след което се внасят за
разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
Чл.29. Училищното настоятелство не разпределя печалба.
Книги на Училищното настоятелство
Чл. 30 На заседанията на Общото събрание и на Съвета на настоятелите се води
протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените пржения и
заявления и взетите решения.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.31. Училищното настоятелство се прекратява:
- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- с решение на окръжния съд по седалището на настоятелството в
определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 32. (1) При прекратяване на училищното настоятелство се извършва
ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Съвет на настоятелите или от упълномощено
от него лице, при спазване изискванията на българското законодателство.
(3) Относно неплатежоспособността , съответно несъстоятелността, реда за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Търговския закон.
Чл. 33 След удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество се предава
на ръководството на ОУ „Георги Кирков”.
Чл. 34 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване на вписването от Окръжния съд.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 35. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 36. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия
устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народната
просвета.
Този Устав е приет на заседание на Общото събрание на УН при ОУ „Георги
Кирков”, проведено на .........................................

Важно !
Уважаеми дами и господа,
Моля да правите своите предложения за допълнение или изменение на
настоящия проект в писмен вид и да ги изпратите на ел.поща : m_dineva1975@abv.bg
Направените предложения ще бъдат обсъдени и подложени на гласуване на
заседание на Общото събрание.
Моля, да направите своите предложения в срок до 10.11.2013 год., след което ще
свикаме заседание на Общото събрание.

