ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
гр. Търговище
Ул. „Иван Вазов” 2, тел: 6 25 29, e-mail:ou_1_tg@abv.bg
УСТАВ
НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
при Първо основно училище „Христо Ботев”
гр. Търговище
Приет на учредително събрание, състояло се на 28.04.2004 г. в І ОУ „Христо
Ботев“ гр. Търговище, актуализиран във връзка с измененията в нормативната уредба.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за
общественополезна дейност, по смисъла на чл. 306, ал. 4 от Закона за предучилищното
и училищното образование и Закона за юридическите лица с нестопанска дейност.
Чл. 2. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
Чл. 3. Членовете на настоятелството не отговарят за задължения на
сдружението.
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 4. Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е:
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ”
ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
Чл. 5. Адресът на Управление на Сдружението „УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” е гр.
Търговище ул. „Иван Вазов” 1.
ІV. ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ. СРОК.
Чл. 6. Сдружението се представлява и управлява от Общо събрание и Съвет на
настоятелите, които се избират за срок от 4 години.
Чл. 7. Сдружението не се ограничава със срок или друго прекратително условие.
V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ще осъществява дейност за подпомагане дейността на
Първо основно училище „Христо Ботев” в гр. Търговище, като осъществява дейността
си в обществена полза, изразяваща се в съдействие за напредъка на училището,
подпомагане на образователно-възпитателния процес, утвърждаване на духовните

ценности у учениците, подпомагане на социалната им интеграция и личностната
реализация.
VІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Чл. 9. Основни цели на сдружението са:
1. Обсъждане и представяне на конкретни предложения пред училищното ръководство
за решаване на текущи проблеми на училището.
2. Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за
училището, както и контролиране на целесъобразното им изразходване.
3. Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на
училището.
4. Съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на безопасен
транспорт и при решаване на други социално-битови проблеми на децата, учениците и
учителите.
5. Съдействие за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за
заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт.
6. Организиране и подпомагане обучения на родителите по въпросите на възпитанието
и развитието на техните деца.
7. Организиране обществеността за подпомагане на училището.
8. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на
предучилищното и училищното образование.
VІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 10. Сдружението ще постига своите цели чрез събиране на парични средства
от свои членове и дарители, чрез пропагандиране на дейността си чрез средствата за
масова информация в града, както и чрез участие и кандидатстване по програми за
развитие на образованието, отпускани на страната ни в резултат на присъединяване към
Европейския съюз и чрез средства от участие в различни национални и международни
програми. Дружеството може да развива и стопанска дейност, доколкото това е
необходимо за постигане на целите му.
VІІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл. 11. (1) Членуването в сдружението и доброволно. Членове могат да бъдат
физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите
му и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно
членския си внос.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите му
и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския
си внос.
Чл. 12. Права на членовете:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.
2. Да бъде избиран в органите за управление на сдружението.
3. Да осъществява контрол върху работата на органите на сдружението.
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението.

5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността
му.
Чл. 13. Задължения на членовете:
1. Да внасят ежемесечно членския си внос в размер на 1 (един) лев.
2. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите
цели.
3. Да работи за увеличаване имуществото на сдружението и издигане на
неговия обществен авторитет.
Чл. 14. Членските права и задължения 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. 15. (1) Придобиването на членство става чрез подаване на писмена молба до
Съвета на настоятелите, който разглежда молбата в срок от 1 (един) месец. Приемането
на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) Молбата следва да отговаря на следните изисквания и да съдържа данни за: трите
имена, ЕГН, данни от личната карта, постоянен адрес, образование, професия и занятие
за физическите лица, а юридическите лица – наименование, седалище, адрес на
управление, данни за съдебната регистрация, както и изрична декларация, че
кандидатът е запознат с устава и целите на сдружението и ги споделя.
Чл. 16. (1) Членството се прекратява
1. С едностранно волеизявление до сдружението.
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
3. С изключването.
4. Прекратяване на юридическото лице – член на сдружението.
(2) Решението за изключване се взема от съвета на настоятелите с мнозинство от 2/3 от
всички членове и се обжалва пред общото събрание на настоятелството. Решението, с
което се потвърждава решението на Съвета на настоятелите или се отменя то, се взема
с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на общото събрание.
(3) Член на настоятелството се изключва при невнасяне на повече от три членски
вноски и неучастие в дейността на сдружението.
ІХ. ОТЧЕТНОСТ
Чл. 17. Отчетността на сдружението ще се води в съответствие с разпоредбите
на Закона за Счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Годишният
финансов отчет се проверява от регистриран одитор, член на Института на ДЕС, ако са
изпълнени условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 18. Сдружението ще води и поддържа протоколна книга, книга на членовете,
книга за даренията и счетоводни книги. Ежегодно Управителният съвет изготвя отчетен
доклад за общественополезната си дейност, който се приема от Общото събрание.
Х. ИМУЩЕСТВО
Чл. 19. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и
други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от
членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл. 20 (1) По решение на Общото събрание учредителите и членовете на
сдружението са длъжни да внасят членски внос, който е в размер на 1 (един) лв. и се
заплаща наведнъж за шест месеца.
(2) Членовете могат да правят целеви вноски за постигане на определените в
настоящия Устав цели. В решението си Общото събрание определя целта, размера и
начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство (50%+1)
от членовете.
Чл. 21. Сдружението в лицето на Съвета на настоятелите, може да получава
дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 22. При наличието на загуби според годишния Счетоводен отчет, Общото
събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни парични
вноски от членовете на дружеството. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички
членове.
ХІ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 23. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с
основния му предмет:
1. Търговска дейност във връзка с осигуряване на храненето на учениците,
снабдяване с учебни пособия и материали, необходими за учебния процес.
2. Издателска дейност.
3. Организиране на курсове за обучение и консултации във връзка с учебната дейност и
други съпътстващи дейности.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда,
определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага
на Съвета на настоятелите на сдружението.
ХІІ. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл. 24. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото
събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от
членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство половината от гласовете
от всички членове на сдружението.
ХІІІ. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл. 25. Органите на сдружението са Общото събрание и Съвета на настоятелите.
Състав на Общото събрание
Чл. 26. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете
на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл. 27. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание
от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо
лице.

(3) Пълномощните са 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 на трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
Х. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 28. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Преобразува и прекратява сдружението;
4. Изключва членове;
5. Избира и освобождава членове на Съвета на настоятелите;
6. Избира регистрирания одитор и го освобождава;
7. Одобрява годишния финансов отчет;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението;
9. Разглежда жалби срещу решения на Съвета на настоятелите;
10. Взема решение за участие в други организации;
11. Взема решения относно дължимостта и размера на събираните парични
вноски;
12. Приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите;
13. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на настоятелите;
14. Отменя решения на съвета на настоятелите, които противоречат на закона и
устава на сдружението.
Чл. 29. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, като се свиква
от съвета на настоятелите или по искане на една трета от членовете на сдружението,
отправено до Съвета на настоятелите. Събранието се свиква с писмена покана,
отправена до всеки един от членовете на сдружението най-малко три дни преди
заседанието, като в поканата са отбелязани дневния ред, датата, часът и мястото на
провеждането му и по чия инициатива се свиква събранието.
Чл. 30. Общото събрание може да заседава, ако са се явили повече от половината
от членовете. При липса на кворум Съветът на настоятелите насрочва ново заседание в
срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя
на членовете.
Чл. 31. Всички членове имат право на един глас.
Чл. 32. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
представяне на искове срещу него; предприемане на действия за осъществяване на
отговорността му към сдружението; при решаване на въпроси, отнасящи се до него,
неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по сребърна линия –
до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително.
Чл. 33. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите. За решенията по чл. 22, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
Чл. 34. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако
действието им не е изрично отложено със закон.
Чл. 35. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга.
Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от
преброителя на гласове, ако е избран такъв. Към протоколите се прилага списък на
присъстващите и документите, свързани със свикването на събранието. Всеки член,

присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване
на решенията в протокола.
Чл. 36. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не
са били включени в дневния ред и съобщени в поканата. освен когато всички членове
присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите
въпроси да бъдат обсъдени.
ХІ. СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Чл. 37. (1) Сдружението се управлява и представлява от съвет на
настоятелите. Членовете на съвета се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири)
години.
(2) Съветът на настоятелите е в състав от 7 (седем) членове на сдружението. Член на
съвета на настоятелите може да бъде и юридическо лице - член на сдружението. На
заседанието на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично
упълномощено физическо лице.
(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(4) членовете на Съвета трябва да:
1. Да имат постоянно местоживеене в страната.
2. Да притежават подходяща професионална квалификация и опит.
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер.
Чл. 38. Членовете на Съвета на настоятелите имат еднакви права и задължения,
независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете. Членовете
на Съвета на настоятелите са длъжни да пазят тайните на сдружението и след като
престанат да бъдат членове на съвета.
Чл. 39. Съветът на настоятелите приема правила за работата си и избира
Председател от членовете си.
(1) Председателят на Съвета на настоятелите да има правомощия да
представлява този съвет.
(2) Съветът на настоятелите се събира на редовни заседания най-малко веднъж
на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(3) Всеки член на съвета на настоятелите може да поиска от председателя да
свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
Чл. 40. Съветът на настоятелите осигурява стопанисването и опазването на
имуществото на сдружението. Определя реда и организира извършването на дейността
на сдружението. Съветът на настоятелите подготвя и внася в общото събрание отчет за
дейността на сдружението.
Чл. 41. Съветът на настоятелите обсъжда и решава всички други въпроси, освен
тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Чл. 42.
Решенията могат да се вземат, ако присъства
повече от
половината от членовете на Съвета. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с
изключение на тези, за които се изисква особен кворум.
ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 43. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на ТОС в определените в ЗЮЛНЦ случаи.

ХІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 44. Сдружението се създава за общественополезна дейност и не може да се
преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза.
Чл. 45. При ликвидация на сдружението, извършена от съвета на настоятелите,
след удовлетворяване на кредиторите, имуществото на сдружението ще се предостави
на педагогическото ръководство на Първо основно училище „Христо Ботев” гр.
Търговище за стопанисване и управление.
ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани само от Общо
събрание на сдружението, при спазване изискванията за кворум.
Чл. 47. 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. За неуредените в
устава хипотези се прилагат разпоредбите на ЗНП и ЗЮЛНСЦ.
Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на
Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”,
състояло се на 28.04.2004 г. в гр. Търговище, в уверение на което същите са положили
своя подпис под този Устав.

УЧРЕДИТЕЛИ: (трите имена)

ПОДПИСИ:

