
УСТАВ 
НА 

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СРЕДНО 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ТРОЯН” 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1./1/ Сдружение „Училищно настоятелство при Средно общообразователно 

училище “Васил Левски” – гр. Троян” е юридическо лице, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип 

преподаватели, родители и общественици и се създава в обществена полза. 

  /2/ Сдружението, по решение на Общото събрание на членовете му, може да се 

обединява със сходни сдружения и фондации на федеративен принцип. 

 

Чл. 2. Сдружението изгражда и развива дейността си на основата на принципите на 

доброволност, равноправие на членството, периодична отчетност и самофинансиране. 

 

Чл. 3. Сдружението е със седалище и адрес на управление гр. Троян, общ. Троян, обл. 

Ловеч, ул. “34-ти троянски полк” № 43.   

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 
Чл. 5./1/   Наименованието на сдружението е  - Училищно настоятелство при Средно 

общообразователно училище “Васил Левски” – гр. Троян. 

  /2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за селището, адреса, съда, 

където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат 

посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението. 

  /3/ Наименованието на сдружението може да бъде изписано със съкращение: УН 

при СОУ „Васил Левски” – гр. Троян, както и да бъде изписано с латински букви на чужди 

езици. 

 

 

ЦЕЛИ 
 

Чл. 6./1/ Сдружение „Училищно настоятелство при Средно общообразователно 

училище “Васил Левски” – гр. Троян”:  

1. подпомага развитието и материалното осигуряване на Средно общообразователно 

училище “Васил Левски” – гр. Троян; 

2. работи за утвърждаване на училищна политика, развиваща формите на гражданска 

инициатива, гарантиращи стабилността и напредъка на училището; 

3. стреми се към приобщаване на родителите и обществеността към живота на 

училището. 
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СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

 Чл. 7. Сдружението постига целите си като: 

1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за 

решаването на текущи проблеми на училището; 

2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

училището и контролира целесъобразното им разходване; 

3. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището; 

4. участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават 

учениците от училището и при възможност осигурява закупуването им; 

5. съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и 

решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от 

училището; 

6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по 

проблемите на учениците; 

7. подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното 

училищно обучение; 

8. съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, 

организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; 

9. съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на 

учениците; 

10.  предлага мерки за подобряване дейността на училището; 

11.  организира обществеността за подпомагане на училището; 

12.  сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

народната просвета; 

13.  организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

14.  подпомага дейността на училището в противодействието му срещу  наркоманията и 

други вредни влияния върху учениците; 

15.  подпомага социално слабите ученици; 

16.  стимулира и създава условия за изява на талантливи ученици; 

17.  съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните; 

18.  участва в комисии по оценяване и съдейства на кмета на община Троян за упражняване 

на контрол.  

 
ОПPЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 Чл. 8./1/ Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като изразходва 

имуществото за постигане на целите си. 

  /2/ Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

  /3/ Сдружението сътрудничи с международни, национални, регионални и местни 

организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на развитието на 
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гражданското общество, възпитание на децата и младите хора в дух на толерантност, 

етичност и взаимопомощ, както и съхраняване на духовните ценности на обществото. 

  /4/  Сдружението подпомага училището в усилията му за осигуряване на 

нормални условия за възпитание, обучение и професионално развитие на учениците, както и 

за професионалната квалификация и личностно развитие на учителите. 

  /5/ Сдружението подпомага институциите, учрежденията, организациите и 

физическите лица, извършващи полезна за развитието на страната, региона, общината и 

училището дейности. 

 
ПPЕДМЕТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

         Чл. 9. За постигане на целите си и в съответствие с посочените средства сдружението 

осъществява следния предмет на основна дейност: 

  1. обединява усилията на преподаватели, родители и общественост за повишаване 

ефективността на учебно-възпитателната работа в училището и за утвърждаване на 

ценностите на гражданското общество; 

  2. организира разработването и реализирането на проекти и програми по значими за 

училището проблеми; 

            3. подпомага социалната интеграция и личностната реализация на учениците; 

            4. осъществява благотворителна дейност в интерес на училището и обществото; 

            5. предлага на компетентните държавни, обществени и стопански органи и 

организации решаването на въпроси, имащи отношение към работата на училището. 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 10./1/ Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с 

предмета на основната дейност, като приходите се използват за постигането на определените 

в устава цели, без да се разпределя печалба. 

/2/  Предметът на стопанската дейност е: 

l. реализация на произведения на ученическо творчество; 

2. отдаване на имущество под наем; 

3. извършване на услуги с имуществото на сдружението; 

4. други услуги, незабранени от закона и свързани с предмета на дейност на 

сдружението; 

5. педагогически услуги от “Център за професионално обучение” към Средно 

общообразователно училище “Васил Левски” – гр. Троян - с Лицензия №200412202 от 

23.09.2004 год. на Националната агенция за професионално образование и обучение. 

 
 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
 

 Чл. 11./1/ Член на сдружението може да бъде всеки пълнолетен гражданин, който 

споделя целите и приема Устава на сдружението. 

  /2/ Членството в сдружението е доброволно. 

  /3/ Членовете на сдружението са равноправни помежду си. 
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 Чл. 12./1/ Членовете се приемат с решение на Общото събрание, въз основа на 

писмена молба, в която декларират, че приемат устава на сдружението. 

  /2/Съветът на настоятелите внася молбата на кандидатите за членство в 

сдружението на първото общо събрание след подаването й. 

  /3/Членството се придобива от датата на решението на общото събрание. 

  /4/За членството на сдружението се води регистрационна книга на членовете, 

вписванията в която се заверяват с подписите на членуващите. 

 

 Чл. 13. Всеки член има право: 

 1. да участва в дейността на ръководните органи на сдружението в различните 

направления и форми на неговата изява; 

 2. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението; 

 3. да получава своевременна информация за цялостната дейност на сдружението; 

 4. да оказва активно съдействие и да дава своя принос за реализиране на целите на 

сдружението; 

 5. да бъде командирован в страната и чужбина. 

 

 Чл. 14. Всеки член на сдружението е длъжен: 

 1. да работи за постигане на целта и задачите на сдружението; 

 2. да спазва устава и да изпълнява решенията на ръководните органи на сдружението, 

като не пречи за реализирането на онези от тях, с които не е съгласен; 

 3. да участва активно в работата на органите на сдружението. 

 4. Да заплаща членски внос в размер приет от Общото събрание. 

 

 Чл. 15. Членството в сдружението се прекратява с решение на Общото събрание 

поради: 

l. прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел; 

2. с едностранно волеизявление до сдружението; 

3. смърт или тежко здравословно състояние; 

4. поставяне под пълно или ограничено запрещение; 

5. едностранно прекратен контакт с организацията за повече от две години; 

6. изключване. 

 

Чл. 16. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху 

други лица при прекратяване на членството. 
 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. 
 

 Чл. 17./1/Върховен орган на сдружението е общото събрание, а негов управителен 

орган - Съветът на настоятелите. 

                     /2/Председателят на Съвета на настоятелите представлява сдружението пред 

трети лица, а в негово отсъствие - от друг изрично упълномощен член на Съвета на 

настоятелите. 

          /3/Финансово-контролният съвет е контролен орган на сдружението. 
  

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
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Чл. 18./1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 

                       /2/Членовете на сдружението участват в заседанията на общото събрание лично. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

Чл. 19./1/ Общото събрание: 

 1. приема, изменя и допълва Устава на сдружението; 

 2. приема други вътрешни актове; 

 3. приема отчета на Съвета на настоятелите за дейността на сдружението; 

4. определя насоките за бъдещата дейност на сдружението; 

5. избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите и на финансово-

контролния съвет. 

6. взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението; 

7. взема решение за откриване и закриване на клонове на сдружението; 

8. взема решение за участие в други организации; 

9. приема, освобождава и изключва членове; 

10. взема други решения, произтичащи от устава, нормативни актове или имащи 

особена важност за сдружението; 

 11. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона 

или устава; 

 12. предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни 

символи и ритуали; 

 13. приема отчетите на Съвета  на настоятелите и Финансово – контролния съвет; 

 14. приема бюджета на сдружението.  

/2/Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 
 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

Чл. 20. 0бщото събрание се свиква най-малко веднъж годишно с решение на Съвета на 

настоятелите или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния 

случай Съвета на настоятелите не отправи писмено покана за свикване на общо събрание , то 

се свиква от съда по седалище на сдружението по писмено искане на заинтересованите 

членове или упълномощено от тях лице. 

 

Чл. 21./1/ 0бщото събрание се свиква от Съвета на настоятелите с писмена покана, 

която съдържа дневния ред, датата, мястото и часа за провеждане, както и по чия инициатива 

се свиква събранието. 

/2/ Поканата се обнародва в "Държавен вестник", ако законът изисква това и се 

поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението 

най-малко един месец преди насрочения ден. 
 

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

 Чл. 22./1/ Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват най малко 

половината от всички членове. 

  /2/ При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия 

дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят. 
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ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

 Чл. 23. В Общото събрание всеки член има право на един глас, не се допуска гласуване 

с пълномощно. 

 Чл. 24./1/ Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси 

отнасящи се до: 

1. негов/а съпруг/-а/ или роднина по права линия - без ограничения на степените, 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 

взимането на решения. 

  /2/ 0бщото събрание може да вземе решение по някои въпроси да се гласува 

тайно. 
 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

Чл. 25./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете, но за 

изменение на Устава, за преобразуване и прекратяване на дейността на сдружението или за 

сливането му с друга сходна организация е необходимо мнозинство на 2/3 от присъстващите. 

/2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може 

да се взимат решения. 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Чл. 26./1/ За заседанията на общото събрание се води протокол, който се подписва от 

председателстващия заседанието и протоколчика. 

 /2/ Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, 

свързани със свикването на Общото събрание. 

  /3/ Протоколите на Общото събрание са публични и всеки член има право да се 

запознае с тях. 
 

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

СЪСТАВ 
 

 Чл. 27./1/ Съветът на настоятелите на сдружението се състои най-малко от седем лица. 

            /2/За членове на Съвета на настоятелите могат да бъдат избирани членове на 

сдружението. 

           /3/ Членовете на Съвета на настоятелите се избират за срок от четири години. 
 

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 
 

 Чл. 28. Съветът на настоятелите: 

l. избира измежду членовете си председател, както и определя обема на 

представителната власт на отделни негови членове; 

2. избира касиер и счетоводител или касиер-счетоводител на сдружението; 

 

3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
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4. разпорежда се с имуществото и финансите на сдружението, като спазва изискванията 

на устава; 

5. разпределя по дейности годишния бюджет на сдружението; 

6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи 

отговорност за това; 

8. взема решения по всички въпроси, които според закона или съгласно устава не са от 

компетентност на друг орган; 

9. представя информация за дейността си при необходимост на регионалния 

инспекторат на МОН и община Троян; 

10. изпълнява други задължения, предвидени в устава. 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 
 

Чл. 29./1/Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват от председателя. 

Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета на настоятелите при писмено искане на 

една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Съвета на настоятелите 

в едномесечен срок, той може да се свика от всеки от заинтересованите членове на Съвета на 

настоятелите. 

                      /2/Заседанията на Съвета на настоятелите се ръководят от председателя, а при 

негово отсъствие от определен от Съвета на настоятелите негов член. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

Чл. 30. Заседанията на Съвета на настоятелите са редовни, ако на тях присъстват 

повече от половината от членовете му. За присъстващо на заседанието се смята и лице, с 

което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на 

самоличността му и позволяваща участие в обсъждането и взимането на решения. 

 

 Чл. 31. Съветът на настоятелите взема решения с явно гласуване и с обикновено 

мнозинство. 

 

Чл. 32. Съветът на настоятелите може да взема решения и неприсъствено, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това, от всички 

членове на Съвета на настоятелите. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 
 

Чл. 33. Председателят на Съвета на настоятелите е и председател на сдружението и го 

представлява пред трети лица. 

 

 Чл.  34./1/ Председателят на сдружението се избира за срок от четири години. 

              /2/ Председателят на сдружението: 

 1. ръководи дейността на сдружението и Съвета на настоятелите и свиква заседанията 

им; 

2. изпълнява други управленски и административни функции, които са му възложени с 

този Устав, с решенията на Общото събрание или Съвета на настоятелите. Без изрично 
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решение на Съвета на настоятелите не може да извършва разпоредителни сделки и да 

обременява с тежести недвижими имоти на сдружението. 
 

 

ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
 

 Чл. 35./1/ Финансово-контролният съвет се избира за срок от четири години. Численият 

му състав се състои от три лица. 

              /2/ Съветът контролира законосъобразното изразходване на средствата на 

сдружението и опазването и обогатяването на материалната му база. 

              /3/ Извършва не по-малко от една финансова проверка годишно, резултатите от 

която отчита пред Общото събрание. 
 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАСИРАНЕ 

 Чл. 36. Внасяне на имуществени вноски от членовете на сдружението не се 

предвиждат. 

 

 Чл. 37. Приходите на сдружението се формират от: 

 1. дарения и спонсорство; 

2. такси от организирани от сдружението образователни или културни прояви, средства 

от извършвани услуги, въз основа на сключени договори с трети лица; 

3. благотворителни прояви; 

4. комисионни от разпространяване на учебници, учебна литература и помагала; 

5. издателска и полиграфическа дейност; 

6. други източници, разрешени от закона. 

 

Чл. 38. Сдружението изразходва имуществото си за: 

 l. постигане на целите на сдружението; 

 2. за развитие и подобряване на материално-техническата база на училището; 

3. за подпомагане на ученици в социално затруднение; 

4. за стимулиране и подпомагане на талантливи деца; 

5. за стимулиране на ученици отличили се през учебната година и издигали чрез 

дейността си престижа на училището; 

6. за стимулиране на учители отличили се през учебната година и издигали чрез 

дейността си престижа на училището; 

7. за повишаване на квалификацията на педагогическия персонал в училището. 
 

КНИГА НА СДРУЖЕНИЕТО 
 

Чл. 39. Общото събрание и Съвета на настоятелите водят книги за протоколите от 

всички проведени заседания. Председателстващите заседанията лица, изготвили протоколите, 

ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им. 
 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
Чл. 40. Финансово  контролният съвет подготвя годишен доклад за финансовите 

резултати от набраните и изразходвани средства и целесъобразността на разходите за 

годишния период.  
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 Чл. 41. Съветът на настоятелите изготвя годишен доклад за цялостната 

дейност на сдружението. 

 

 Чл. 42./1/ Сдружението (в лицето на председателя)изготвя годишен доклад, който 

трябва да съдържа данни за: 

 l. съществените дейности, изразходените за тях средства, връзките им с целите и 

програмите на организацията и постигнатите от тях резултати; 

 2. размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности 

за набиране на средства; 

 3. финансовия резултат 

            /2/ Докладът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, 

времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на Централния регистър на 

сдруженията с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност 

при Министерство на правосъдието(ако законът изисква това). 
  

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 

 Чл. 43. /1/ Дейността на сдружението се прекратява: 

1. по решение на Общото събрание и с мнозинство 2/3 от гласовете; 

2. по решение на съда в определените от ЗЮЛНЦ случаи. 

  /2/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на 

ЗЮЛНЦ. 

 Чл. 44. Ликвидацията се извършва от Съвета на настоятелите или от определено от 

него лице. 

Чл. 45. /1/ При прекратяване дейността на сдружението имуществото се предоставя на 

сходна организация с нестопанска цел, определена за извършване на общественополезна 

дейност, по решение на Общото събрание. 

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

общината. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на най-близка до 

целите на сдружението общественополезна дейност 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 §1. Печатът на сдружението е кръгъл с надпис: „Училищно настоятелство при СОУ 

“Васил Левски” – гр. Троян”  

§2. По неуредени с този устав въпроси се прилагат правилата на действащото в 

страната законодателство. 

§3. Уставът , в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, е приет от членовете на сдружението на общо 

събрание, състояло се на 18 януари 2007 година; 

§4. Уставът е изменен с Решение на Общо събрание Протокол 1 от  20 април 2011г. и 

допълнен на Общо събрание на 21 май 2015г. 

 


