УСТАВ
НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
“ОТЕЦ ПАИСИЙ”
/Приет на 24.10.1999 година; изменен на 18.12.2001 година; изменен 03.05.2010
година/
Забележка: Във връзка с &8ал.1 и ал.8 от ПЗР на Закон за предучилищно и
училищно образование, влязъл в сила от 01.08.2016 година, от СОУ ( Средно
общообразователно училище) се преименува на СУ ( Средно училище) „Отец
Паисий“.
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава
и Решението на учредителното събрание;
/2/Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество;
/З/Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството;
/4/Членовете отговарят за внасянето на дължимите членски вноски.
Чл.2 /1 /Наименованието на сдружението е УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
“ОТЕЦ ПАИСИЙ’;
/2/Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса,
съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и
БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочени в документите от кореспонденцията на
Сдружението.
Чл.З Седалището и адресът на Сдружението са: гр.Кърджали, общ. Кърджали,
ул.”Отец Паисий”, №12.
Чл.4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Чл.5 Сдружението осъществява дейност в частна полза.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО
ПОСТИГАНЕ
Чл.6 /1/ Развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието,
науката и физическата култура;
/2/Създаване на общество на възпитаници на СУ „Отец Паисий“, преподаватели,
родители на възпитаници на СУ ”Отец Паисий”, както и на всички приятели и
привърженици на идеята за високотехнологично образование на европейско и
световно равнище;
/З/Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в СУ ”Отец Паисий” гр. Кърджали;
Чл.7 За постигане на своите цели Сдружението разработва собствени и съвместни
с НПО и органи на местното управление проекти, сътрудничи си с други
граждански организации в България и чужбина, като организира с тях съвместни
прояви или други форми на обществена дейност.

III. ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.8/1/ Осъществяване на програми в областта на образованието, науката,
изкуството, социалната дейност. Провеждане на инициативи за разкриване,
утвърждаване и развитие на българската национална самоличност и духовна
култура, както и нейната популяризация в името на човешкия прогрес;
/2/ Подпомагане на обучението и възпитанието в СУ”Отец Паисий” и съдействие
за издигане на социалния статут на преподаватели и възпитаници на училището;
/3/ Подпомагане на създаването в Кърджали на съвременна образователна
структура за подготовка на високо квалифицирани елитни кадри, адекватни на
предизвикателствата на 21 век;
/4/ Издирване на талантливи младежи и девойки и подпомагане тяхното
изграждане като интелектуално изявени свободни личности;
/5/ Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, на научни знания,
интелектуални ценности и права върху интелектуалната собственост.
Чл.9 Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която е
свързана с предмета на основната дейност, като получените приходи се използват
за постигане целите на Сдружението.
IV. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 10/1/ Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат
пълнолетни физически и юридически лица;
/2/ Член на Сдружението може да бъде всяко упълномощено лице, което споделя
целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия
Устав и плаща редовно членския си внос.
Чл. 11/1/ Всеки член на Сдружението има право:
1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избран в неговите форми на управление;
3. Да бъде информиран за дейността на Сдружението.
Чл.12/1/ Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. Да внася ежемесечно членския си внос;
2. Да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на
неговия обществен авторитет.
Чл.13 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или
прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде
предоставено другиму, чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка
на подписа.
Чл.14 Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите
отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата
задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.
Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Чл. 15/1/ Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизлеяние на Сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическото лице, член на Сдружението;
5. при отпадане.
/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото
събрание на Сдружението;
/3/ Отпадането на членството е налице, когато има системно невнасяне на
членски внос и неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира
от Управителния съвет по документи и е надлежно решение, с което се
прекратява членството.
V. ИМУЩЕСТВО
Чл.16 Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други
вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в
зависимост от действащите нормативни актове.
Чл. 17/1/ Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос.
Годишният членски внос е в размер на 24 лв. и се заплаща всеки месец на вноски
по 2 лева;
/2/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
VI. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 18/1/ Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана е с
основния му предмет, разрешена от ЗЮЛНЦ;
/2/ Извършената стопанска дейност се подчинява на условията и реда предвидени
от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони;
/3/ Изпълнението и контролът върху извършената стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет.
VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.19 Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет,
Председател на Управителния съвет, Изпълнителен секретар и Контролен съвет.
Чл.20 В Общото събрание участват всички членове на Сдружението, лично или
чрез представител.
Чл.21/1/ Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от
законните им представители или изрично упълномощено лице;
/2/ Пълномощникът на юридическо или физическо лице може да бъде само
физическо лице;
/3/ Пълномощията трябва да бъдат издадени изрично за участие в Общото
събрание на Сдружението като могат да бъдат издадени за ограничен или
неограничен брой заседания на събранието;
/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица;
/5/ Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото
събрание.
Чл.22/1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Преобразува и прекратява Сдружението;
4. Приема и изключва членове;
5. / Изменение 03.05.2010 г./ Избира и освобождава членове на Управителния
съвет, Контролния съвет;
6. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случаи
на несъстоятелност;
7. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
членство;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
9. Взема решения за участие в други организации;
10. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
11. Приема бюджета на Сдружението;
12. Взема решение, относно дължимостта и размера на членския внос;
13. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
14.Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и
Устава на Сдружението;
15.Взема и други решения, предвидени в Устава.
Чл.23/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно- редовно
Общо събрание;
/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от УС - извънредно
Общо събрание.
Чл.24/1/ ОС се свиква от УС. То може да се свика по искане на 1/3 от членовете
на Сдружението;
/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на ОС, УС не отправи
писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на
Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натовареното
от тях лице;
/3/ / Изменение 03.05.2010 г./ Свикването се извършва чрез покана, поставена на
мястото за обявления в СУ „Отец Паисий“- град Кърджали, най-малко 1 (един)
месец преди датата на Общото събрание;
/4/ Поканата съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и
по чия инициатива то се свиква;
/5/ Времето от публикуването на съобщението до провеждането на ОС не може да
бъде по-малко от 30 дни.
Чл.25 Писмените материали свързани с дневния ред на ОС трябва да бъдат
предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението найкъсно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на ОС.
При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Чл.26 ОС може да заседава ако са се явили членове представляващи повече от
половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание
в срок 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от
броя на членовете.
Чл.27 Всички членове имат право на един глас.
Чл.28 Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на

отговорността му към Сдружението;
3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини
по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по
сватовство до втора степен включително.
Чл.29/1/ Решението на ОС се приема с мнозинство от присъстващите;
/2/ За решенията по чл.22 т.1 и т.З се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.30/1/ ОС не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били
публикувани в поканата освен, когато всички членове присъстват или са
представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат
обсъждани;
/2/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде
отложено или ако те влизат в сила след обнародване.
Чл.31/1 / За заседанието на ОС се води протокол в специална книга. Протоколът
се води според изискванията на закона;
/2/ Протоколът на ОС се подписва от председателя на събранието и от
преброителите на гласове. Към протоколите се прилага списък на присъстващите
и документи свързани със свикването на ОС;
/3/ Всеки член присъствал на ОС има право да изисква и да следи за точното
записване на решенията в протокола.
Чл.32/1/ УС е в състав от трима до единадесет члена, които са членове на
Сдружението, между които се избират председател и изпълнителен секретар;
/2/ Членовете на УС се избират от Общото събрание за срок от 2 год.;
/3/ Член на УС може да бъде и юридическо лице - член на Сдружението, като на
заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или
изрично упълномощено физическо лице;
/4/ Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл.33/1/ Управителният съвет:
1. / Изменение 03.05.2010 г. / Представлява Сдружението като определя обема на
представителната власт на отделните негови членове и избира председателя на
УС на УН измежду своите членове;
2. Организира и ръководи дейността на Настоятелството;
4. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
5. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
Устава;
6. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
7. Подготвя и внася в ОС проект за дейността на Сдружението;
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или Устава не спадат в
правата
на друг орган;
9. Утвърждава създаване на фондове и други самостоятелни звена на
Настоятелството, както и начина на функционирането и управлението;
10. Изпълнява задълженията предвидени в Устава.
/2/ Решенията се взимат с обкновено мнозинство, освен в случаите предвидени в
чл.ЗЗ т.8 и т.9 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове;
/3/ УС може да взема решение и непресъствено, ако всички членове са уведомени
писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участие в

обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателстващия.
Чл. 34 За цялостната си дейност УС се отчита веднъж годишно пред ОС.
Чл. 35/1/ Председателят на УС на УН представлява Сдружението;
/2/ Ръководи оперативното изпълнение на поставените задачи и цели на
Сдружението;
/3/ Свиква и ръководи УС и ОС;
/4/ Отчита дейността си пред УС и ОС.
Чл.36 /1/ Изпълнителен секретар се избира от УС измежду неговите членове;
/2/ Организира оперативната дейност на Настоятелството и имуществените
правоотношения в съответствие с делегираните му от УС права;
/3/ Води и съхранява документацията на Сдружението, организира изпълнението
на решенията на УС и ОС.
Чл.37 /1/ / Изменение 03.05.2010 г./ Общото събрание избира Контролен съвет,
състоящ се от Председател и двама членове за срок от две години. Единият от
членовете на същия е задължително представител на СУ ”Отец Паисий”.
Контролният съвет избира председателя измежду членовете си;
/2/ Членовете на УС, включително председателят и изпълнителният секретар,
членове, които са работили като материално отговорни лица в Настоятелството,
както и техни роднини по права и съребрена линия до четвърта степен
включително, не могат да бъдат избирани като членове на Контролния съвет.
/3/ Контролният съвет следи за стопанисването на имуществото на
Настоятелството и контролира счетоводната дейност.
1. Дава становище по годишния бюджет и ефективността на инвестирането на
средства на Настоятелството;
2. Свиква извънредно Общо събрание в случай, че констатира противозаконни
или противоуставни действия на УС.
3. Изисква извършването на ревизии, инвентаризации и проверки по
документацията на Настоятелството.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл.38 Дружеството се прекратява:
1. По решение на ОС;
2. С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от
ЗЮЛНЦ случаи.
IX.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация;
/2/Ликвидацията се извършва от определено от УС или съда лице. То извършва
предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на кредиторите на
Сдружението;
/3/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разделя от
ОС. Ако решението не е взето до прекратяването то се взема от ликвидатора;
/4/Лицата придобили имущество, съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.40 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършени по реда предвиден в
него и в Закона за юридическите лица е нестопанска цел.
Чл.41 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав
се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на
Учредителното събрание на Сдружение е нестопанска цел проведено на
24.10.1999 г. и е изменен и допълнен на събрание на 18.12.2001г. в гр. Кърджали
и на събрание на 03.05.2010 г. в град Кърджали, в уверение на което са положили
своя подпис членове на Училищното настоятелство.

ПРОТОКОЛ
Днес, 06.12.2001 год. се проведе заседание на Управителния съвет на
Училищно настоятелство „Отец Паисий“ гр.Кърджали.
За Председател на заседанието бе избрана В.Халачева , а за протоколчик
Б.Тенчева.
На заседанието присъстваха всички членове, с изключение на г-н Димитров,
по уважителни причини.
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане актуализацията на Устава на Училищно Настоятелство „Отец
Паисий“, съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.
2. Свикване на Общо събрание на УН „Отец Паисий“.
3. Разни.
По точка първа от дневния ред ,след съответни разисквания бе взето следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема и внася за обсъждане от ОС на УН „Отец Паисий“ промените в Устава ,
съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ.
2. Свиква ОС на УН „Отец Паисий“, на 18.12.2001 год. от 18.30 часа Вв сградата на
СОУ „Отец Паисий“ гр.Кърджали.
ОС може да заседава , ако са се явили членове представляващи повече от
половината от всички членове. При липса на квором УС насрочва ново заседание в
срок 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя
на членовете.
3. Обсъди и предлага на ОС на УН „Отец Паисий“, приемане на 9 нови членове,
депозирали молби предУС.
След изчерпване на дневния ред заседаниетао бе закрито.

/В.Халачева/
/Б.Тбнчева/

