УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХГ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,
ГРАД ДОБРИЧ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ХГ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ДОБРИЧ, наричано по-нататък за
краткост "СДРУЖЕНИЕТО", е юридическо лице, отделно от членовете си,
регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Глава шеста от Закона за народната просвета (ЗНП),
Устава и Решението на учредителното събрание. То е доброволно и независимо
сдружение с нестопанска цел на физически (родители, учители, служители,
бивши и настоящи възпитаници, представители на бизнеса и общественици) и
юридически лица, обединени за осъществяване на общественополезна
дейност. Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с
вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на
окръжния съд по седалището на юридическото лице.
(2) Настоящият Устав урежда правно-организационната форма и структура
на СДРУЖЕНИЕТО, неговите цели и средствата за тяхното постигане, вида и
предмета на осъществяваната от него дейност, членството в СДРУЖЕНИЕТО,
управлението и начина на вземане на решения, както и други условия във
връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО
като юридическо лице с нестопанска цел.
(3) СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейността си съгласно действащото
законодателство на Република България, настоящия Устав и решенията на
органите си, съгласно предоставената им компетентност.
(4) СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество.
(5) СДРУЖЕНИЕТО не отговаря за задълженията на своите членове.
(6) Членовете не отговарят за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.
(7) Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното
юридическо лице с нестопанска цел до деня на вписването, пораждат права и
задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху
юридическото лице с нестопанска цел от момента на възникването му. При
извършването на сделките се указва, че юридическото лице с нестопанска цел е
в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за
поетите задължения.
(8) Юридическите лица с нестопанска цел са носители на всички права и
задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица
и могат да притежават имущество.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. (1) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е Сдружение с нестопанска цел
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХГ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.
(2) Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа
неговото наименование, седалище, адрес, данни за неговата регистрация,
включително и БУЛСТАТ номер, както и възможностите за комуникация.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е: гр. Добрич,

улица „Велико Търново“ № 2, сградата на Хуманитарна гимназия „Свети свети
Кирил и Методий“.
СРОК
Чл. 4. СДРУЖЕНИЕТО се създава с неограничен срок на действие или друго
прекратително условие.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
ЦЕЛИ
Чл. 5. СДРУЖЕНИЕТО се създава да подпомага дейността на Хуманитарна
гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Добрич, (наричана по-нататък за краткост
„УЧИЛИЩЕТО“) и да насърчава осъзнаването, развиването, проявяването и
реализирането на уникалния творчески потенциал най-вече на учениците и на
свързаните с тях - учители, родители, служители, общественици - като:
(1) Спомага за формирането на нагласи, знания, качества, умения, поведение
и ценности в учениците от УЧИЛИЩЕТО, за успешно и морално житейско
поведение, реализация и социализация чрез свободен избор, следване и
постигане на добродетелни и хуманни цели, мечти, идеи, идеали и намерения, в
съзвучие с личностния си потенциал, интересите и потребностите на другите
членове на училищната общност, на обществото и на социалната среда;
(2) Допринася за създаване в УЧИЛИЩЕТО на благоприятна среда, удачни
условия и модерна материално-техническа база за проявлението на дарбите,
таланта, красотата и добротата, вложени в учениците и непосредственото им
изживяване при запознаването им с природните, научните и духовни закони,
при заниманията им с изкуство, творчество и спорт - за формирането у тях на
чувства, воля, съзнание и характер, адекватни на уникалната им същност, на
целите, ценностите и потребностите на семействата им и на обществото;
(3) Работи за позитивна промяна на обществените нагласи и ценности в
УЧИЛИЩЕТО, в града ни и в съвременна България, в Европа и света, най-вече
сред подрастващите и младите хора, както и с техните учители, родители,
семейства, близки до тях кръгове от хора, настояща и бъдеща среда - за
утвърждаването на качественото образование, възпитание и обучение през ХХІ
век като най-ефикасен път за пълноценна и успешна житейска реализация;
(4) Способства за издигането на функционалното и качественото равнище на
образователните услуги в УЧИЛИЩЕТО, на квалификацията, компетенциите,
уменията, мотивацията, творчеството и ценностите на учители и служители, за
подобряването на духовните начала, етични норми, социално-икономически
условия на живот, за повишаването на културата и на жизнения стандарт на
семействата на учениците, на хората в нашия прекрасен край и в България;
(5) Дава своя принос за утвърждаването на действена комуникация, за
изготвянето и прилагане на ефективни политики от международни, държавни,
регионални, общински институции, други неправителствени организации, от
бизнеса и медиите - за внедряването на качествени образователни стратегии,
концепции, програми, технологии и методи - за пълноценно и перспективно
развитие и адекватно на потребностите на хората модернизиране на научната,
интелектуалната, образователната, културната и социалната сфера;
(6) Подпомага изявяването и утвърждаването на: истински хуманистични,
духовни, морални и естетически ценности; живо и плодоносно гражданско
общество; справедливост, прозрачност, перспективност и просперитет; важното
място в живота на образованието, науката, културата, природата, изкуството и
спорта; устойчиво развитие, ефективно управление и щадящо използване на
природни ресурси, опазване и обогатяване на околната среда; осъзнаването и

защитата на толерантността, човешките права и свободи; успешната социална
интеграция на всички и пълноценната им личностна реализация.
ДЕЙНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 6. За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО ще спазва чл. 46в от ЗНП и
ЗЮЛНЦ, ще осъществява конкретни дейности и ще използва определени
средства, както следва:
(1) Мотивиране за участие и реализиране на дарителски, благотворителни и
спонсорски акции, кампании и инициативи с родители, служители, ученици,
общественици и представители на бизнеса, институциите, неправителствения
сектор, науката, културата, изкуството и спорта;
(2) Установяване на контакти и сътрудничество с институции, организации,
физически и юридически лица от страната и чужбина за осъществяване на
съвместни (и не само) проекти, програми и мероприятия за перспективното
развитие на УЧИЛИЩЕТО, както и други, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО;
(3) Разработване, кандидатстване и реализиране на проекти по национални и
международни програми, свързани с:
1. областите на образованието, развитието, възпитанието, обучението и
реализацията на децата, младежите и пълнолетните граждани;
2. осъществяване на дейности, касаещи образованието, науката, духовността,
културата, изкуството, родното и световно наследство, в това число география
и история на България и света, природа, туризъм, етнография, археология и
музейно дело, иновациите, техниката, информационните технологии, родния и
чуждите езици, здравословния начин на живот, спорта, хигиената, храненето,
биоразнообразието и опазване на околната среда;
3. повишаване и модернизиране на знанията, уменията и компетенциите на
учениците за постигане на хармония със себе си, другите и природата и поадекватна адаптация, интеграция и реализация на уникалния им потенциал във
все по-динамично променящия се и глобализиращ се свят;
4. развитието и утвърждаването на гражданското общество, на правото на
свободен избор и принципите на демокрация и равноправие, на хуманността,
толерантността, междукултурния диалог, стабилността, просперитета, мира и
международното сътрудничество;
(4) Изготвяне и осъществяване на оригинални свои, както и съвместни с
донорски и партньорски организации, образователни, но не само инициативи,
проекти, програми, стратегии, политики, включително и реализиране на
временни и постоянни форми на обучение, занимания по интереси, възпитание,
отглеждане и пълноценно развитие на уникалния творчески потенциал на
децата, младежите и пълнолетните граждани, в това число дистанционни и
дигитални форми, базирани в Интернет - клубове, школи, състави, пленери,
тържества, кампании, забавачки, занимални, ваканционни училища, академии,
експедиции, фестивали, прегледи, училища за родители и други инициативи,
свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО и реалните потребности на нуждаещите се
от качествени образователни услуги и от демократични, толерантни, човечни и
добросърдечни взаимоотношения;
(5) Планиране, проектиране, реализиране, предоставяне на съвременна и
модерна материално-техническа база, ориентирана към децата и младежите, на
образователни технологии и стратегии, свързани с интерактивните методи на
обучение, възпитание и организация на учебната среда. Целесъобразно и
оптимално използване и ефективно стопанисване на училищните имоти;
(6) Организиране и участие в международни, национални, регионални и

местни срещи, дискусии, курсове, семинари, тренинги, научни и практически
форуми, конференции, уъркшопи, школи, както и всякакви други национални и
международни инициативи, свързани с постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО
и потребностите на мотивираните за пълноценно личностно и професионално
израстване и реализация ученици, учители, служители, родители и близки;
(7) Организиране и провеждане на информационна дейност, включително
проучване, събиране, систематизиране, издаване и разпространяване на ноу-хау
и продукти (печатни, електронни, дигитални, чрез Интернет, социалните медии
и други - дипляни, вестници, алманаси, доклади, презентации, сборници, книги
и прочие), свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО и интереса на УЧИЛИЩЕТО.
Чл. 7. Стопанска дейност на СДРУЖЕНИЕТО:
(1) СДРУЖЕНИЕТО осъществява допълнителна стопанска дейност, която е
пряко свързана с целите му, както и с основните му дейности и средства за
постигането им, като ги допълва, подпомага и дообогатява;
(2) Стопанската дейност на СДРУЖЕНИЕТО има за предмет предоставянето
на различни по рода си стоки и услуги; материално, техническо, технологично,
ресурсно и финансово съдействие; осигуряване на експертна подкрепа и помощ;
комуникация, информация, литература и консултации; встъпване във всякакви
видове граждански и търговски правоотношения; всяка друга допълнителна
стопанска дейност, незабранена от закона;
(3) СДРУЖЕНИЕТО извършва стопанска дейност при условията и по реда,
определени с нормативните актове, регулиращи съответния вид стопанска
дейност, като приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се
използват единствено за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО, без да се
разпределя печалба.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. (1) СДРУЖЕНИЕТО, съществуващо и осъществяващо посочените
дейности за постигане на визираните цели, се определя като юридическо лице с
нестопанска цел за извършване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.
(2) Самоопределянето на СДРУЖЕНИЕТО като юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се извършва
с решение на Общото събрание. Самоопределянето на СДРУЖЕНИЕТО като
юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна
дейност, след вписването на това обстоятелство в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел при Добричкия окръжен съд, е отменяемо.
(3) СДРУЖЕНИЕТО не е политическа партия и не си поставя политически,
синдикални и религиозни цели.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 9. Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат български и чуждестранни
дееспособни физически или юридически лица, които приемат настоящия Устав
и работят за изпълнение на целите на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 10. (1) СДРУЖЕНИЕТО има членове и почетни членове.
(2) Почетни членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат български и/или
чуждестранни физически лица.
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 11. (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.
(2) Членове по право с необходимата представителност са: родители (от един
до трима), избрани от съответната паралелкова родителска общност; учители
(от трима до петима), избрани от Педагогическия съвет на УЧИЛИЩЕТО;

(3) Нови членове (физически лица) в СДРУЖЕНИЕТО се приемат въз основа
на писмено заявление, адресирано до Председателя, в което се декларира, че
кандидатът е запознат и приема разпоредбите на Устава му, съпричастен е към
преследваните от СДРУЖЕНИЕТО цели и ще работи за тяхното постигане.
(4) Кандидатите (юридически лица) представят със заявлението преписи от
документите си за регистрация и от решението на управителните органи за
членство в СДРУЖЕНИЕТО.
(5) Председателят внася заявлението задължително на първото (след датата
на постъпването му) заседание на Съвета на настоятелите като членственото
правоотношение възниква след извършването на следните действия:
1. Одобряване на кандидатурата от Съвета на настоятелите с решение, взето с
обикновено мнозинство и постановено в писмено форма;
2. Вписване на кандидата в регистъра на членовете;
3. Заплащане на встъпителен членски внос, ако такъв е предвиден.
(6) Почетните членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да се приемат от Съвета на
настоятелите с квалифицирано мнозинство - 2/3 от всичките му членовете - по
предложение на всеки от членовете му.
(7) Отказът на Съвета на настоятелите да приеме кандидат за член на
СДРУЖЕНИЕТО се обжалва пред Общото събрание. Общото събрание може да
потвърди отказа или да го отмени и да приеме лицето за член.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 12. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има следните права:
1. Да участва в Общото събрание и/или в Съвета на настоятелите;
2. На един глас в Общото събрание, упражнен лично или чрез упълномощен
представител;
3. Да участва лично, респективно за юридическите лица - чрез представител;
4. Да участва в цялостната дейност на СДРУЖЕНИЕТО при осъществяване на
неговите цели;
5. Да получава от Съвета на настоятелите и Председателя информация за
дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
6. Да обжалва пред съда всяко решение на Общото събрание и/или на Съвета
на настоятелите, ако счита, че то противоречи на закона или на Устава.
Чл. 13. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:
1. Да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълнява решенията на
Общото събрание и на Съвета на настоятелите;
2. Да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, да съдейства и активно да
работи за осъществяване на неговите цели;
3. Да издига авторитета на СДРУЖЕНИЕТО и да не извършва действия или
бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
4. Да заплати встъпителен членски внос и да заплаща годишен членски внос
в определения от Общото събрание размер и срок. Плащането става в брой и по
банков път.
Чл. 14. Почетните членове не дължат членски внос.
Чл. 15. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не
преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 16. Членовете СДРУЖЕНИЕТО имат право да овластят трето лице да
упражнява техните права и да изпълнява техните задължения, което се
извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Съвета
на настоятелите. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на
техните задължения от страна на овластеното лице.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 17. (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Председателя;
2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице член на СДРУЖЕНИЕТО, респективно при прекратяване и заличаване на
юридическото лице - член на СДРУЖЕНИЕТО от съответния регистър;
3. С изключването;
4. С прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО като юридическо лице;
5. При отпадане поради невнасяне на установените имуществените вноски и
системно неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО - по решение на Съвета на
настоятелите, взето с обикновено мнозинство.
Чл. 18. (1) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен с решение на
Съвета на настоятелите, взето с квалифицирано мнозинство - 2/3 от членовете
му, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
Несъвместимо е поведение, изразяващо се в груби нарушения на задълженията,
произтичащи от настоящия Устав и груби нарушения на законодателството на
Република България, като:
1. Влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
2. При поставяне под пълно запрещение;
3. Извършване на действия, несъвместими с целите на СДРУЖЕНИЕТО;
4. Извършване на действия или бездействие, уронващи престижа и доброто
име на СДРУЖЕНИЕТО и/или на УЧИЛИЩЕТО;
5. При системно неизпълнение на решения на Общото събрание и на Съвета
на настоятелите;
(2) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.
(3) При маловажни случаи на нарушения Съвета на настоятелите определя
срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите
последици, при неспазване на който взема решение за изключване.
Чл. 19. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това
от Съвета на настоятелите, когато член на СДРУЖЕНИЕТО:
1. не е направил встъпителната си вноска или вноска по чл. 44 и/или чл. 45 от
този Устав в съответния срок - ако такива са предвидени от Общото събрание;
2. не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския си
внос - ако такъв е предвиден с решение на Общото събрание;
3. не е присъствал на три и повече последователни заседания на Общото
събрание или на Съвета на настоятелите, ако е негов член.
(2) Отпадането поради посочените по-горе обстоятелства се констатира по
документите на СДРУЖЕНИЕТО с решение на Съвета на настоятелите, взето с
обикновено мнозинство и се отразява в документацията на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 20. При прекратяване на членството, независимо от основанието,
направените от съответните членове имуществени вноски на СДРУЖЕНИЕТО не
подлежат на връщане.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 21. (1) Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Общото събрание.
(2) Управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО са Съвет на настоятелите и
Председател.
І. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Юридическите лица участват в него чрез лица, които го представляват.
(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да упълномощят с изрично писмено

пълномощно физическо лица да ги представлява на едно или неограничен брой
заседания на Общото събрание. Пълномощниците не могат да представляват
повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си
трети лица.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 23. (1) Общото събрание има следните правомощия:
1. Изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
2. Приема вътрешни актове за организацията и дейността на СДРУЖЕНИЕТО:
Годишен план; Годишен правилник за извършване и отчитане на стопанската
дейност; стратегии, планове, програми, декларации и прочие;
3. Определя броя на Съвета на настоятелите (от пет до единадесет); Избира и
освобождава членовете на Съвета на настоятелите, включително Председателя
на Сдружението и при необходимост определя възнаграждението им;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
7. Приема основите насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
8. Приема годишен план и бюджет на СДРУЖЕНИЕТО;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществени вноски от членове, спонсори и дарители;
10. Приема Годишен доклад за дейността на Сдружението и финансов отчет;
11. Приема отчет за дейността на Съвета на настоятелите за мандата му;
12. Разглежда и взема решения за придобиване на недвижими имоти, както и
за отчуждаване и обременяване с вещни права или тежести на недвижими
имоти, собственост на СДРУЖЕНИЕТО;
13. Отменя решения на други органи на СДРУЖЕНИЕТО (постоянни или
временни), които противоречат на законите, Устава или други вътрешни
актове, регламентиращи дейността му, включително по жалби поради решения
на Съвета на настоятелите за неприемане, изключване или отпадане членове;
14. Взема решения по всички други въпроси и проблеми, поставени в негова
компетентност от законите или настоящия Устав.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10, 11 и 13 не могат да се възлагат на други
органи на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи.
СВИКВАНЕ
Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Председателя, или от минимум
половината от членовете на Съвета на настоятелите или по инициатива или
искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО в сградата на УЧИЛИЩЕТО
или друго подходящо помещение в града ни. Ако в последния случай Съвета на
настоятелите в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на
Общото събрание, то се свиква от съда по седалището - по писмено искане на
заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки член на
СДРУЖЕНИЕТО най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата
се посочва дневният ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото
събрание, както и указание по чия инициатива то се свиква. Уведомяването за
датата на общото събрание може да става по телефон (стационарен / мобилен),
телекс, факс, телеграма, електронна поща, като уведомяването се удостоверява
от длъжностното лице, което е извършило уведомяването.

(3) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да
са в УЧИЛИЩЕТО и да се предоставят на членовете при поискване.
КВОРУМ
Чл.25. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. При липса на кворум събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита
за редовно, колкото членове и да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в
който се отразяват имената на присъстващите членове (техни представители),
заверява се от председателя и от избрания за протоколчик на събранието и се
прилага към протокола за него.
ГЛАСУВАНЕ
Чл. 26 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване 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.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл. 27. (1) Общото събрание приема своите решения с обикновено
мнозинство (50% +1) гласа от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 23, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 12 се вземат с квалифицирано
мнозинство - с гласовете на 2/3 от присъстващите.
(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са
включени в обявения в поканата дневен ред.
ПРОТОКОЛ
Чл. 28. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол.
Председателстващият събранието и изготвилият протокола удостоверяват и
отговарят за съдържанието му;
(2) Протоколът с прикрепен към него списък на поканените и присъствалите
членове и писмените материали по свикването и провеждането на Общото
събрание се завеждат в нарочна книга и класьори.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за
точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
КОНТРОЛ
Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(2) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред Съда по седалището на
СДРУЖЕНИЕТО от член или на негов орган, или от прокурора в едномесечен
срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
II. Съвета на настоятелите
Чл. 30. (1) Съветът на настоятелите се състои от пет до единадесет лица членове на СДУЖЕНИЕТО и избрани от Общото събрание. Юридическите лица,
които са членове на СДРУЖЕНИЕТО, могат да посочват за членове на Съвета на
настоятелите и лица, които не са членове на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Членовете на Съвета на настоятелите се избират за срок от три години
(един мандат) и могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.
ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 31. (1) Съветът на настоятелите има следните правомощия:
1. Организира и ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО в съответствие с
Устава, решенията на Общото събрание и законите на Република България,
управлява, разпорежда се и стопанисва имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Избира от своите членове: заместник-председател, екип за контрол - за
спазване на реда и правилника си за работа, финансовата дейност, законовите
изисквания и изпълнение на решенията на Общото събрание и касиер;
4. Разработва и предлага на Общото събрание за приемане основни насоки и
програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за годишен план и бюджет;
6. Изготвя и представя в Общото събрание Годишен доклад за дейността на
СДРУЖЕНИЕТО и финансов отчет;
7. Разработва и предлага за приемане от Общото събрание отчет за дейността
на Съвета на настоятелите през мандата му;
8. Изработва и предлага на Общото събрание други годишни и дългосрочни
планове, програми, проекти, стратегии и други;
9. Организира и контролира оперативната дейност на СДРУЖЕНИЕТО;
10. Определя структурата на СДРУЖЕНИЕТО - броя, вида на персонала,
длъжностните задължения и размера възнаграждението му;
11. Определя параметрите за комуникация на СДРУЖЕНИЕТО;
12. Приема правилата за работата си и оперативни планове;
13. Приема, прекратява членство и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО;
14. Взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно
Устава не спадат в правата на друг орган;
15. Изпълнява задълженията, предвидени в настоящия Устав;
16. Съгласува и координира своята работа в сътрудничество с директора на
УЧИЛИЩЕТО.
(2) До избиране на нов старият Съвет на настоятелите продължава да
изпълнява задълженията си.
ЗАСЕДАНИЯ
Чл. 32. (1) Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват от
Председателя, от Зам.-председателя или по писмено искане на поне трима от
членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от
постъпването на искането, такова се свиква от всеки един от заинтересуваните
членове на Съвета.
(2) Заседанията се ръководят от Председателя на Съвета на настоятелите, а в
негово отсъствие - от Зам.-председателя или и при негово отсъствие - от избран
от Съвета на настоятелите негов член.
(3) Съвета на настоятелите може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове. За присъстващо се счита
и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
установяване на самоличността му и реалното му участие в обсъждането и
вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола
от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези
по чл. 11, ал. 6, чл. 18, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, т. 1 (трети ред - за имуществото) и т. 4 -

7 от настоящия Устав - с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете си.
(5) Съветът на настоятелите по изключение може да вземе решение и без да
бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан
без забележки и възражения за това от всичките си членове.
(6) Относно протоколите от заседанията на Съвета се прилагат разпоредбите
на чл. 28 от настоящия Устав.
КОНТРОЛ
Чл. 33. Всеки заинтересуван член на СДРУЖЕНИЕТО може да оспори пред
Общото събрание решение на Съвета на настоятелите, което е взето в
противоречие със законите, този Устав или предходно решение на Общото
събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но
не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Чл. 34. Членовете на Съвета на настоятелите носят солидарна отговорност
за действията си, увреждащи имуществото и интересите на СДРУЖЕНИЕТО.
III. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Чл. З5. (1) Председателят на Съвета на настоятелите на СДРУЖЕНИЕТО се
избира от Общото събрание.
(2) Председателят на Съвета на настоятелите има следните правомощия:
1. Ръководи, координира, организира и контролира цялостната дейност на
СДРУЖЕНИЕТО в съответствие с този Устав, изпълнението на решенията на
Общото събрание и Съвета на настоятелите;
2. Представлява СДРУЖЕНИЕТО и председателства Общото събрание;
3. Назначава и освобождава от длъжност служителите на СДРУЖЕНИЕТО;
4. Организира и отговаря за правилното водене на счетоводната отчетност и
деловодството на СДРУЖЕНИЕТО;
5. Подписва всички финансови и разходооправдателни документи;
6. Ръководи заседанията на Съвета на настоятелите;
7. Отчита се пред Съвета на настоятелите и пред Общото събрание за
дейността на СДРУЖЕНИЕТО и за изпълнението на бюджета.
(3) При изпълнение на функциите си Председателят се подпомага от
Заместник-председател, като двама работят в сътрудничество с директора на
УЧИЛИЩЕТО.
Чл. 36. Председателят на Съвета на настоятелите няма право да извършва
разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на
СДРУЖЕНИЕТО без изричното разрешение на Общото събрание.
КЛОНОВЕ
Чл. 37. (1) С решение на Общото събрание могат да се откриват,
преобразуват и закриват клонове извън населеното място, в което е
седалището на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управители и
извършват дейности, определени с решението на Общото събрание за
откриването им.
(3) Клоновете водят книги за работата си и най-малко веднъж годишно
управителят на съответния клон представя пред Съвета на настоятелите на
СДРУЖЕНИЕТО отчет за дейността на клона и разходваните средства.
Чл. 38. Съветът на настоятелите заявява пред Съда в района, в който се
намира седалището на клона, името, седалището и адреса на СДРУЖЕНИЕТО,

седалището, адреса на клона, управителя му и ограниченията на неговите
правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в
горепосочените обстоятелства, което се извършва в 7-дневен срок от датата на
решението на Общото събрание.
ИМУЩЕСТВО
Чл. 39. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от права на собственост и
други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, права върху
обекти на интелектуална и индустриална собственост, ценни книги, дялови
участия в капиталови търговски дружества, вземания и други права, придобити
от него за осъществяване на дейността му или в резултат от нея.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 40. Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се осигурява от:
1. Дарителски и благотворителни акции, кампании и инициативи;
2. Средства, получени от дарения, помощи, спонсорства, завещания, програми
и/или по други подобни начини от български или чуждестранни физически или
юридически лица;
3. Средства, получени от участието на СДРУЖЕНИЕТО в образователни,
научно-изследователски и други проекти, програми, семинари, конференции и
други мероприятия, свързани със сферата на дейност на СДРУЖЕНИЕТО;
4. Предоставени средства от международни организации, държавата или от
общината, от други неправителствени организации;
5. Приходи от управлението на собственото имущество, ноу-хау и продукти;
6. Дивиденти от реализираната печалба на търговски дружества, с които си
партнира СДРУЖЕНИЕТО;
7. Имуществените вноски на членовете си;
8. Индивидуални и колективни такси.
Чл. 41. Като юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕТО може да
учредява търговски дружества, да участва като учредител или да придобива
права на участие в акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност
и други дружества в страната и чужбина в съответствие с действащото в
страната законодателство, когато приходите от тези дейности се използват за
постигане на неговите цели.
Чл. 42. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание
може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й
с квалифицирано мнозинство - 2/3 от присъстващите.
РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Чл. 43. Разпореждането с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и финансирането
на негова дейност се извършва от Съвета на настоятелите, в рамките на
приетия от Общото събрание бюджет и в съответствие с този Устав.
Чл. 44. (1) За финансиране на отделни прояви, инициативи и програми
могат да се създават целеви фондове в левове и валута. Средствата за тези
фондове се събират от заинтересованите членове.
(2) Средствата за финансиране на прояви, инициативи, мероприятия и
дейности, възложени на СДРУЖЕНИЕТО от държавни органи и органите на
местното самоуправление се осигуряват от тях.
Чл. 45. СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения до размера на
имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове, както и
членовете не отговарят за задълженията му.

СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 46. Всяка година до 31-ви май Съветът на настоятелите съставя
годишен счетоводен отчет за предходната календарна година и го предоставя
за заверка на експерт счетоводител.
Чл. 47. (1) В същия срок Съвета на настоятелите изготвя доклад за
дейността на СДРУЖЕНИТЕО, който съдържа данни относно:
1. Осъществените дейности, изразходвани за тях средства, връзката им с
целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите
дейности за набирани на средства;
3. Финансовия резултат.
(2) Информацията с всички изискващи се по ЗЮЛНЦ данни се представя пред
Централния регистър към Министерство на правосъдието.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл. 48. СДРУЖЕНИЕТО според изискванията на ЗЮЛНЦ води книги за
протоколите от заседанията на колективните си органи. Председателстващите
заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си
и отговарят за верността на съдържанието им.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 49. (1) СДРУЖЕНИЕТО може да се преобразува в друг вид юридическо
лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
(2) След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел
отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.
(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели
или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а
членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило съответно членове на новообразуваните - по техен избор.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 50. СДРУЖЕНИТЕО се прекратява:
1. По решението на Общото събрание;
2. По решение на Окръжен съд по регистрацията на Сдружението по иск на
всеки заинтересуван или на прокурора, когато:
- не е учредено по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на законите или е противна на
обществения ред или на добрите нрави;
- е обявено в несъстоятелност.
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 51. (1) При прекратяването на СДРУЖЕНИТЕО се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Съвета на настоятелите / от определено
от него лице, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът
се определя от Окръжния съд по регистрацията на СДРУЖЕНИЕТО.
(З) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно указанията
и разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 52. (1) Ликвидаторът е задължен да удовлетвори кредиторите на
СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез
осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество
на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Ликвидаторът няма право по какъвто и да е начин да прехвърля

имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 53. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се
предоставя по решение на Съда на юридическо лице със същата или сходна
нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на
общината по седалището на прекратеното сдружение.
Чл. 54. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да
поиска заличаване на СДРУЖЕНИЕТО от регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел при Добричкия окръжен съд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. СДРУЖЕНИЕТО има свой кръгъл печат, членски карти, емблеми,
грамоти, свидетелства, дипломи и други, утвърдени от Съвета на настоятелите.
Чл. 56. За неуредените с този Устав случаи, както и относно тълкуването и
прилагането на негови текстове се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. В случай,
че противоречат на закона, разпоредбите на настоящия Устав, се заместват по
право от повелителните законови правила и изисквания.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители
на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХГ” СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ДОБРИЧ, състояло се на 08.05.2014 г. в гр. Добрич, в
уверение на което същите са положили своя подпис в списък, който съдържа
имената, единните граждански номера и подписите на членовете. Списъкът на
членовете, подписали Устава да се счита за неразделна част от този Устав.

