Сдружение ”Училищно настоятелство „Възраждане“ при ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна

УСТАВ
на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ВЪЗРАЖДАНЕ"
при ОУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ", ГР. ВАРНА

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СЕДАЛИЩЕ. СРОК

Чл. 1. Настоящият устав определя целите и задачите на Училищното настоятелство, членския
състав, имуществото, правата и задълженията на членовете, процедурата за приемане и
напускане на членове и за вземане на решения; определя и регламентира дейността на органите
на управление на Училищното настоятелство.
Чл. 2. Училищното настоятелство на ОУ "Добри Чинтулов" е независимо доброволно сдружение
с идеална цел.
2.1. Училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на обществено полезна дейност за развитие на образованието в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ..
2.2 Училищното настоятелство се вписва в Централния регистър в Министерство на
правосъдието .
Чл. 3. Седалище на Училищното настоятелство е в гр. Варна, ж.к. "Младост", ул."Милосърдие"
№ 12, сградата на ОУ "Добри Чинтулов” с място стаята на главните учители.
Чл. 4. Училищното настоятелство е създадено за неопределен срок.
Чл. 5. Наименованието на настоятелството е. Училищно настоятелство "Възраждане" при ОУ
"Добри Чинтулов"-гр. Варна

II.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ и СРЕДСТВА НА УЧИЛИЩНОТО
НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 6. Училищното настоятелство /УН/ осъществява своите функции и задачи самостоятелно и
във взаимодействие с училището и други физически и юридически лица.
6.1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие
на училището, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на учебното
заведение;
6.2. Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за
училището;
6.3. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;
6.4. Съдейства при организирането на ученическото хранене, осигуряване на транспорт
и други битови условия за учениците;
6.5. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми
и училищни проекти;
6.6. Подпомага училищното ръководство за осъществяване на задължително-то
обучение до 16 години;
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6.7. Участва при определянето на СИП, извънкласни и извънучилищни форми на
работа с учениците и съдейства за тяхното реализиране;
6.8. Подпомага и съдейства за включване на родителите при организирането на
свободното време на учениците.

III.

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО
НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 7. Членуването в Сдружението на училищно настоятелство /УН/ е доброволно и по право.
Съставът на УН включва родители, учители, общественици, научни и културни дейци,
представители на бизнеса.
7.1. Доброволен член на Сдружението на УН може да бъде всяко физическо или
юридическо лице което е заявило съгласие с разпоредбите на този устав и целите, които си
поставя Сдружението, и е поискало приемането му с писмена молба до Управителния съвет на
същото.
7.2. Молбата се разглежда на заседание на Управителния съвет в 14-дневен срок от
постъпването и. Отказът за приемане може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му
пред Общото събрание.
7.3. Член по право е един от двамата родители (настойници) на всеки ученик в ОУ
"Добри Чинтулов" - гр. Варна от постъпването до напускането на учебното заведение от страна
на ученика.
Чл.8 (1) Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:
1.

С молба за доброволно напускане с 30 дневно предизвестие до УС;

2.

Със смъртта на физическото лице ;

3.

При изключване.

(2) При доброволно напускане на УН в случаите на Чл.8 /1/ т.1, фактът на прекратяването се
приема от Управителния съвет.
Чл.9. (1) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет, в
следните случаи:
1.

При системно нарушаване на Устава на УН ;

2.

При неплащане на членски внос в определените от Управителния съвет или ОС

срокове;
3.

При системно нарушаване на правилата за осъществяване на дейността на УН ;

4.

Когато с действията си уронва престижа на УН;

(2) Решението на УС за изключване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му
пред Общото събрание.
Чл. 10. Всеки член на Училищното настоятелство има право:
10.1. Да бъде информиран за дейността на Училищното настоятелство;
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10.2. Да участва в организираните от Училищното настоятелство дейности и неговата
работа;
10.3. Да участва в приемането на решенията за разпределение на приходите от
финансовите средства;
10.4. Да избира и да бъде избиран за член на ръководството на Училищното
настоятелство;
10.5. Свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетентността на УН.
Чл.11. Всеки член на Училищното настоятелство е длъжен:
11.1. Да работи активно за издигане и утвърждаване на авторитета и финансовото
състояние на УН;
11.2. Да пази доброто име на УН и на неговите членове;
11.3. Да спазва Устава на УН и да изпълнява решенията на Общото събрание.
11.4. Да оказва активно съдействие и да дава своя принос за реализиране целите на УН в
съответствие със своите възможности;
11.5. Да участва активно в работата на Общото събрание и да посещава заседанията му .

IV.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл.12. Структура: (1) Върховен орган на Сдружението е Общо събрание на членовете на
училищно настоятелство /ОС/
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителен съвет /УС/.
(3) Контролен орган е Надзорният съвет.
Чл.13. Учредително събрание се свиква от инициативен комитет и се конституира с решение
като Общо събрание.
Чл. 14. (1) Общото събрание на УН се състои от всички членове на Сдружението.
(2) ОС провежда редовни заседания най-малко един път годишно.
(3) ОС се свиква по решение на УС с покана, която съдържа дневен ред, дата, час и място на
провеждане на събранието. Поканата се огласява чрез поставянето й на три видни места в
сградата, където се намира адресът на управление на Сдружението, не по-късно от две седмици
преди датата на събранието. Поканата може да бъде изпратена и по електронна поща, както и
чрез на сайта на ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна.
(4) ОС може да се свика на извънредни заседания по решение на Председателя или по искане
най-малко на 1/3 от членовете, както и в други случаи предвидени в Устава.
(5) ОС се счита редовно, ако на него са присъствали най-малко половината от всички членове.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и
може да се проведе, независимо от броя на присъстващите. Гласуването е явно.
(6) Всеки член на ОС има право на един глас. Членовете по право, чиито деца са ученици в ОУ
"Добри Чинтулов" - гр. Варна биват представлявани в ОС най- малко на един представител -
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делегат от всеки клас. Всеки член може да упълномощи друг член на Сдружението да го
представлява в ОС, включително и да упражни правото му на глас.
(7) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решенията за
изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или сливането му с друго, се вземат с
мнозинството от 2/3 от присъстващите.
(8) Секретарят води протоколите от заседанията на УС и ОС.
Чл.15. ОС има следните правомощия:
1.

Приема, изменя и допълва Устава.

2.

Приема други вътрешни актове.

3.

Избира и освобождава членовете на Управителния съвет /УС/ и неговия

Председател ,който е и единствен представляващ Сдружението
4.

Избира Председател и членове на надзорния съвет /НС/;

5.

Взема решения за участие в други организации.

6.

Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

7.

Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.

8.

Приема годишния финансов отчет на УС.

9.

Взема решение относно дължимостта и размера на доброволния членски внос и/или

на имуществените вноски.
Чл.16. (1) Управителният съвет /УС/, се състои от най-малко 7 члена в следния състав:
Председател, касиер, секретар и минимум четирима членове, и се избира за срок от 4 (четири)
години.
1.

УС организира и ръководи работата на Сдружението и изпълнява всички функции,

които не са от изключителна компетентност на ОС, организира дейността на
Сдружението, в съответствие с Устава и решенията на ОС;
2.

Взема оперативни решения за управление на паричните и материални фондове,

набрани от УН под формата на доброволен членски внос, спонсорство, дарения, помощи,
сделки и други;
3.

Приема нови членове на УН по тяхна писмена молба, и изключва членове на

Сдружението;
4.

Приема решения за набиране и изразходване на финансови средства;

5.

Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението вкл. и

тази в обществена полза;
6.

Взема други решения от съществено значение за дейността на Сдружението.

(2) Решенията на УС се вземат с мнозинство от 1/2 от неговите членове(3) Освобождаването на членове на УС става с писмена молба до председателя, която се гласува
с обикновено мнозинство от ОС . На тяхно място общото събрание / ОС/избира нови членове.
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Чл.17. (1) Веднъж годишно от Управителния съвет се изготвя доклад за дейността на
Сдружението, който съдържа данни относно :
1.

Осъществените дейности, изразходените за тях средства, връзката им с целите и

програмата на Сдружението и постигнатите резултати;
2.

Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности

за набиране на средства;
3.

Финансовия резултат.

(2) Доклада е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото ,времето и
начина на запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.
Чл.18. До 31 май всяка година Сдружението представя информация за дейността си в
предходния период пред Централния регистър по реда на ЗСНЦ.
Чл.19 (1) В Сдружението се водят следните книги:
1. Книга за членовете, като в нея се записват имена, адрес на членовете. В тази книга се
вписва и внесеното от учредителите и членове имущество и финансови средства и се
отчита членския внос;
2. Книга за протоколите на Общото събрание;
3. Книга за протоколите на заседанията на Управителния съвет;
4. Книга по счетоводната отчетност/приходно разходна книга,
5. Книги за входяща и изходяща кореспонденция.
(2) Ръководещите Общите събрания и заседанията на Управителния съвет и лицата изготвили
протоколите удостоверяват и отговарят за верността им;
(3) Всички книги се прошнуроват и подпечатват с печата на Сдружението и се съхраняват от
председателя.
(4) Книгите по ал.1., актовете и документите за собственост се съхраняват от Председателя на
Сдружението;
Чл.20. ОС избира членове на Управителния съвет за нов четиригодишен мандат, най- малко два
месеца преди изтичане на мандата на текущото ръководство. В случай на обективна
невъзможност за свикване на заседания съгласно чл.13, УС продължава да изпълнява своите
функции до избиране на нов Управителен съвет.
Чл.21. Председателят на УН:
1. Свиква и ръководи заседанията на ОС;
2. Свиква и ръководи заседанията на УС;
3. Участва в работата на педагогическия съвет на училището и има право да внася и обсъжда
материали;
4. Представлява еднолично (без съпредставляване - заедно или поотделно с касиер или друг
член на УС) Сдружението пред държавните и обществени органи, обществени организации

УН „Възраждане“, адрес: гр. Варна, ж.к. Младост, ул. Милосърдие № 12; e-mail: un_vazrajdane@abv.bg

5|7

и пред други юридически и физически лица. Председателят може да упълномощи трети
лица за извършване на определени действия, конкретно посочени в пълномощното;
5. При отсъствие на председателя, заседанията на УН се ръководят от посочен от
председателя заместник;
6. Правомощията му се прекратяват по решение на ОС.
Чл. 22. Надзорният съвет се избира от Общото събрание за срок от 4 години. Състои се от
председател и двама членове.
Чл. 23. Не могат да бъдат избирани за членове на Надзорния съвет членове на Управителния
съвет, които са работили като материално отговорни лица в УН, както и техни роднини по права
и съребрена линия до четвърта степен.
Чл. 24. Надзорният съвет:
1. Следи за стопанисването на имуществото на УН и контролира счетоводната му отчетност;
2. Дава становище по годишния отчет и баланса на УН, ефективността на инвестирането на
средствата на УН;
3. Свиква извънредно Общо събрание, в случай че констатира противозаконни или
противоуставни действия на Управителния съвет, Председателя или касиера;
4. По своя инициатива или по възлагане на Общото събрание изисква извършването на
ревизии, инвентаризации и проверки по документацията.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА УН

V.

Чл.25. Имуществото на УН се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа, право върху
интелектуална собственост и др.
Чл.26. За постигане на целите си УН набира средства от:
1. Доброволен членски внос от родителите на всеки ученик в размер на 10 лв. за всяка
учебна година, внесени в срок до 30.10. на календарната година;
2. Доброволни дарения от ФЛ и ЮЛ, обществени организации, спонсорство и др.
3. Приходи от собствена дейност, свързани с нейните цели;
4. Допълнителни вноски на членовете;
5. Приходи по проекти, средства от европейски и други фондове и програми;
6. Финансови средства, постъпили от завещания в полза на Сдружението;
7. Имуществени и други права, придобити от Сдружението и други източници.
Чл.27. (1) Средствата на УН се разходват единствено за реализиране на неговите цели и задачи.
(2) Сдружението може да формира и целеви фондове по решение на УС, който определя начина и
реда на тяхното разходване.

УН „Възраждане“, адрес: гр. Варна, ж.к. Младост, ул. Милосърдие № 12; e-mail: un_vazrajdane@abv.bg

6|7

Чл.28. (1) УН открива своя банкова сметка, чийто титуляр е единствено Председателя на УС и
представляващ УН .
(2) Всички финанси се управляват от Управителния съвет и се водят на отчет от Надзорния
съвет.

VI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото събрание;
2. С решение на Окръжния съд по седалището му, когато:
а. не е учредено по законния ред;
б. извършва дейност, която противоречи на Конституцията, законите или е противна
на обществения ред или добрите нрави.
в. е обявено в несъстоятелност.
Чл.30. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от избрания Председателя на Сдружението, а в случай че не е
определен по този ред, както и в случаите на прекратяване на Сдружението на основание чл.29
т.2 , ликвидатор се определя от окръжния съд по седалището му.
(3) Решението за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество се взема от ликвидатора, като в този случай то се предоставя на Общината по
седалището на Сдружението .
(4) След разпределението на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване
вписването на ЮЛ с нестопанска цел.

VII.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 За всички неуредени в Устава въпроси се прилага ЗЮЛНЦ.
§2 Настоящия Устав на Сдружение „Училищно настоятелство "Възраждане" при ОУ "Добри
Чинтулов" е приет на Общо събрание, състояло се на 07.10.2015 г.

УН „Възраждане“, адрес: гр. Варна, ж.к. Младост, ул. Милосърдие № 12; e-mail: un_vazrajdane@abv.bg
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