
 

УСТАВ 

НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГСС „С. РУМЯНЦЕВ“, 

ГР. ЛУКОВИТ 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. /1/ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. 

Луковит е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, наричано по-

долу за краткост “настоятелство” или “сдружение”, регистрирано съгласно 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. 

Сдружението осъществява общественополезна дейност. 

/2 УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПГСС “СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” е 

отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето 

имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения 

само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Чл.2 /1/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПГСС “СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”, което 

може допълнително да се изписва и на чужд език. 

/2/ Всяко писмено изявление от страна на сдружението трябва да съдържа 

неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията и номер 

от БУЛСТАТ. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

 

Чл.3 Седалището и адресът на управление на УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ПГСС „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ е: гр. Луковит, община 

Луковит, ул. “Васил Левски” № 26, ПГСС „Сергей Румянцев“ 

 

ЦЕЛИ 

Чл.4 Основни цели на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПГСС “СЕРГЕЙ 

РУМЯНЦЕВ”, са: 

4.1. Обединяване на усилията на родители, учители и ученици за защита 

интересите на децата и постигане на целите на учебния процес; 

4.2. Подобряване на материално-техническата база с цел създаване на по-

добри условия за протичане на учебно-възпитателния процес; 

4.3. Съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните 

форми, 



организирания отдих, туризъм и спорт сред учениците. 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл.5 Средствата, с които училищното настоятелство ще постига своите цели 

са: 

5.1.Организиране и провеждане на инициативи за подпомагане на учебно - 

възпитателната дейност, творческото и хармонично развитие на учениците; 

5.2. Подпомагане на училището за осъществяване на обучението, 

възпитанието и образованието на децата; 

5.3. Подпомагане на изграждането и поддържането на материално-

техническата база на училището; 

5.4. Организиране и финансиране на други дейности и мероприятия, 

позволени от закона, свързани с целите на настоятелството. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.6. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПГСС „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ е 

сдружение с общественополезна дейност. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението е: обединяване на усилията на 

родители и учители с цел повишаване качеството на учебния процес и 

подобряване на материално-техническата база на училището. 

 

СРОК 

Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок. 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.9. /1/ Членове на сдружението могат да бъдат физически или юридически 

лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението. 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.10 /1/ Членството в настоятелството е доброволно. 

/2/ Кандидатът подава писмена молба – декларация до Съвета на 

настоятелите на сдружението, в която декларира, че е запознат и приема 

разпоредбите на настоящия Устав. 

Молбата трябва да съдържа трите имена на лицето, единен граждански 

номер, адрес и телефон за кореспонденция. Кандидатите – юридически лица 

представят с молбата си препис от документите за регистрация и решението 

на управителния си орган за членство в сдружението. 



Решението за прием на нови членове се взема от Съвета на настоятелите на 

сдружението. 

Членството се придобива от датата на решението. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 

Чл.11. Членовете на сдружението имат следните права: 

- да участват в управлението на сдружението; 

- да бъдат информирани за неговата дейност, включително за начина на 

разходване на средствата на сдружението; 

Чл.12. Членовете на сдружението са длъжни: 

- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на 

ръководните органи на настоятелството; 

- да пазят репутацията и интересите на настоятелството; 

- да заплащат определените в Устава членски вноски; 

- активно да съдействат за изпълнение целите на настоятелството. 

Чл.13. Членствените права и задължения са непрехвърлими, с изключение 

на имуществените и не преминават върху други лица при смърт, съответно 

при прекратяване. 

Чл.14.Членовете на 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 

Управителния съвет. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.15. Членството в настоятелството се прекратява: 

- с едностранно едномесечно писмено волеизявление, отправено до 

Управителния съвет на  

настоятелството при условие, че желаещият е изпълнил задълженията си, 

произтичащи 

от членството; 

- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване на 

юридическата 

личност на член на сдружението; 

- с изключването; 

- с прекратяване на сдружението; 

- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и 

системно неучастие /неявяване на две поредни заседания на ОС без 

уважителни причини/ в дейността на сдружението; 

- при неспазване на разпоредбите на настоящия Устав и/или уронване 

престижа на настоятелството. 

Чл.16. /1/ Отпадането се констатира, когато член на сдружението: 



1. не е направил встъпителната си вноска или не е заплатил членския си внос 

в 

определения за това срок; 

2. просрочил е заплащането на 2 /две/ последователни членски вноски; 

3. преустановил е активното си участие в дейността на сдружението. 

/2/ Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет, който 

докладва отпадането на ОС на сдружението и го отразява в документацията 

му. 

Чл.17. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на 

направените имуществени вноски за периода на членството му. 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл.18. Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на 

настоятелите. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Чл.19. /1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението – 

родители, учители и общественици. 

/2/ ЮЛ участват в ОС чрез лицата, които ги представляват; 

/3/ Членове на сдружението могат да упълномощават с изрично писмено 

пълномощно физическо лице да ги представлява на заседанията на ОС. 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

Чл.20. Общото събрание: 

1. изменя и допълва Устава; 

2. избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите и определя 

възнаграждението им; 

3. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението 

5. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

6. приема бюджета на сдружението; 

7. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

8. приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите; 

9. взема решение за участие на сдружението в други сдружения и 

юридически лица; 

10. взема решения по други въпроси, поставени в негова компетентност от 

закона или настоящия Устав. 



СВИКВАНЕ 

 

Чл.21. Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на настоятелите 

на сдружението. 

Чл.22. Инициатива за свикването му има Съветът на настоятелите. Една 

трета от членовете на сдружението имат право да поискат Съвета на 

настоятелите да свика ОС и ако той не отправи 

писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, 

събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на 

заинтересуваните членове. 

Чл.23. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, поставена 

на мястото за обявления в  сградата на ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. 

Луковит, където се намира управлението на Сдружението, най-малко две 

седмици преди насрочения ден. Поканата трябва да бъде писмена и да 

съдържа дневният ред, 

датата, часа и мястото на провеждане на ОС, както и указание по чия 

инициатива се свиква. След поставянето и се изготвя протокол и се подписва 

от 3-ма членове на училищното настоятелство. 

Поканата се изпраща и на всеки един от членовете на сдружението по 

електронна поща, посочена писмено от тях. 

Чл.24. Към датата на поставяне на поканата по предходния член всички 

материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на 

разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят 

на всеки член при поискване. 

 

КВОРУМ 

 

Чл.25 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 

всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-

късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, 

колкото и членове да се явят. 

 

ГЛАСУВАНЕ И РЕШЕНИЯ 

 

Чл.26. Всеки член на сдружението има право на един глас. 

Чл.27 Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство / 50% плюс един 

гласа от присъстващите. Решенията по чл.20, т.1, т.5 и т.9 от Устава се 

взимат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от всички присъстващи членове 

на Сдружението. 

Чл.28. ОС не може да взема решения, които не са включени в обявения в 

поканата дневен ред на заседанието. 

Чл. 29 /1/ За заседанието на ОС се води протокол, който се заверява от 



председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола. 

Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените 

материали по свикването и провеждането на ОС се завеждат в нарочна 

книга. 

/2/ Всеки член, присъствал на ОС, има право да следи за точното отразяване 

на 

заседанието и взетите на него решения в протокола. 

 

 

КОНТРОЛ 

 

Чл.30. Всеки член на сдружението, Съвета на настоятелите и прокурорът 

могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе 

относно законосъобразността на решение на ОС или съответствието му с 

този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на 

решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му. 

 

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

 

Чл.31. Съветът на настоятелите се състои от 3 (три) лица – членове на 

сдружението. 

Чл.32. Съветът на настоятелите се избира за срок от 3 (три) години, като 

членовете му могат да бъдат преизбирани неограничено. 

 

 

ПРАВОМОЩИЯ 

 

Чл.32. Съветът на настоятелите: 

1. Представлява сдружението чрез председателя си; 

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС 

3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на 

разпоредбите на закона и настоящия Устав; 

4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет; 

5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението; 

6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението; 

7. Определя адреса на сдружението; 

8. Приема правила за работата си; 

9. Взема решения по всички други въпроси, извън тези от компетентността 

на ОС; 

10. Приема и освобождава членове на сдружението. 

 

 



ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ 

 

Чл.33. /1/ Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват от председателя 

по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на шест месеца, както и по 

искане на всеки от членовете му. 

Ако председателят не свика заседание в 7 дневен срок от писменото 

поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове. 

/2/ Заседанието е редовно, ако на него присъства повече от половината от 

членовете на СН. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда 

заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и 

възражения за това от всички членове на УС. 

Чл.34. Съветът на настоятелите взема решенията си с мнозинство от 

присъстващите, а тези по чл.36, т.3. и т.6 и чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ – с 

мнозинство от всички членове. 

Чл.35. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред ОС 

решение на НС, което е взето в противоречие със закона, Устава или 

предхождащо решение на ОС. Това може да бъде направено в едномесечен 

срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението. 

Чл.36. Членовете на Съвета на настоятелите носят солидарна отговорност за 

действията 

си, увреждащи имуществото на сдружението. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

 

Чл.37. /1/ Председателят на Съвета на настоятелите се избира от членовете 

му, като с решението се определят и функциите му. 

Чл.38. Председателят на Съвета на настоятелите няма право да извършва 

разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на 

сдружението. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ 

 

Чл.40. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски 

и/или 

членския внос на членовете, дарения от физически и юридически лица, 

спонсорство. 

Чл.41. Имуществените вноски и/или членския внос на членовете се 

определят по 

размер от ОС всяка година, като в решението се посочва начина за внасянето 

им. 

 

 



 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

 

Чл.43. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с 

нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.44. Сдружението се прекратява: 

1. С решение на ОС 

2. По решение на Окръжния съд в случаите, предвидени в ЗЮЛНЦ. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл.45. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. 

Чл.46. Ликвидацията се извършва от Съвета на настоятелите на 

сдружението при спазване на правилата и изискванията, залегнали в чл.43 

от ЗЮЛНЦ. 

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА 

 

Чл. 47. Имуществото, останало след удовлетворение на кредиторите, се 

предоставя по решението на съда на юридическото лице с нестопанска цел, 

определено за извършване на общественополезна дейност със същата или 

близка нестопанска цел, ако не е определена такава в 

устава или учредителния акт. 

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на 

общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с 

нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за 

извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното 

юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ И ДОКЛАД 

 

Чл. 48 (1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от 

заседанията на колективните си органи – ОС и СН. Ръководещият 

заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, 

удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който 

следва да съдържа всички данни, упоменати в чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ. 

За всички неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и 

прилагането на неговите разпоредби се прилаган разпоредбите на Закона за 

народната просвета и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 



Разпоредбите на настоящия устав, в случай, че противоречат на закона, се 

заместват по право от повелителните му правила. 

Настоящият Устав е приет от ОС на членовете на УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ПГСС “СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”, проведено на 

10.12.2021г. в гр. Луковит. 

 

 

 

 

 

 


