УСТАВ
на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Училищно настоятелство при Професионална гимназия по селско стопанство
град Попово”

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ВИД НА ДЕЙНОСТ
Чл.1. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Училищно
настоятелство при Професионална гимназия по селско стопанство град Попово” е
независимо доброволно сдружение за подпомагане на учебно-възпитателния процес,
стопанско и материално осигуряване на Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров” град Попово.
Чл.2. Сдружение „Училищно настоятелство при Професионална гимназия по селско
стопанство град Попово” се образува за неопределен срок от време и придобива качеството
на юридическо лице от датата на вписването му в регистъра при Окръжен съд –
гр.Търговище.
Чл.3. Седалището на сдружението е в гр. Попово. Адресът на управление на
сдружението е: гр. Попово, ул. „Раковска” №1.
Чл.4. Наименованието, седалището, адресът, данните за регистрацията, както и ИН по
НДР и БУЛСТАТ номера на сдружението се поставят върху всички негови документи,
издания и други информационни носители. Сдружението има печат, утвърден от съвета на
настоятелите.
Чл.5. Сдружение „Училищно настоятелство при Професионална гимназия по селско
стопанство град Попово” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел и в
съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета.
Чл.6. Сдружението обединява родители, учители, общественици, научни и културни
дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, готови да съдействат за напредъка
на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” град Попово.
Чл.7. Сдружението има собствено имущество, отделно от имуществото на своите
членове, което се образува по установения с този устав ред. Сдружението не отговаря за
задълженията на членовете си и членовете му не отговарят за неговите задължения.
II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРЕДСТВА
Чл.8. Сдружение „Училищно настоятелство при Професионална гимназия по селско
стопанство град Попово” има за цел обединяването на усилията на родители, учители,
общественици, научни и културни дейци, бизнесмени и други съпричастни към развитието
на учебното дело лица с тези на държавните и общинските органи и организации за
подпомагане развитието на учебното дело в Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров” град Попово.
Чл.9. За реализиране на основната си цел сдружението ще извършва следните дейности
и използва следните средства, посочени в закона:
1. Обсъждане и изготвяне на предложения пред съответните органи за
перспективно развитие на училището, както и за решаването на текущи проблеми, свързани
с дейността му.

2. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за подпомагане
на учебния процес на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
град Попово.
3. Поддържане на връзки и развиване на сътрудничество със сродни организации в
страната и чужбина.
4. Подпомагане на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров” град Попово при стопанисването и експлоатацията на предоставената й
материална база и увеличаване на училищните имоти.
5. Съдействие при организиране на ученическото хранене, осигуряване на
транспорт и други битови условия на учениците и учителите от Професионална гимназия по
селско стопанство „Никола Пушкаров” град Попово, включително подпомагане на социално
слаби ученици.
6. Подпомагане създаването и реализирането на образователно-възпитателни
програми, ползвайки най-добрите световни модели.
7. Полагане на усилия за спечелване на общественото доверие, осъществяване на
връзки с държавни и общински институции, средства за масово осведомяване и търсене на
съдействие за решаването на възникнали проблеми.
8. Активно участие при определянето на свободно избираемата подготовка, на
извънкласните и извънучилищни форми на работа с учениците и оказване на съдействие за
тяхното реализиране.
9. За постигане на целите си настоятелството осъществява и всички дейности,
изброени в чл.46в от Закона за народната просвета.
Чл.10. Предметът на стопанската дейност на сдружението за постигане на неговите
цели е както следва:
- Организиране на концерти, благотворителни вечери и празнични мероприятия
за ученици и учители от гимназията; извършване на рекламна дейнсот, в т.ч.
продажба на рекламни материали на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров” град Попово; извършване на консултантска и
информационна дейност, свързана с обучението в гимназията; издателска
дейност, включително издаване на училищен вестник и други материали,
свързани с осъществяването на учебния процес.
Чл.11. Имуществото на сдружението се образува от:
1. Членски внос;
2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически
лица;
3. Приходи от имуществото и стопанската дейност на сдружението, лихви,
дивиденти.
Чл.12. За направените дарения сдружението води специална книга и издава дарителско
свидетелство.
Чл.13. Сдружението може да учредява обособени фондове по волята на дарител или
завещател.
Чл.14. Сдружението може да придобива имущество за осъществяване на целите и
дейнсотта си.
Чл.15. Стопанската дейност на сдружението се подчинява на условията и се
осъществява по реда, определен със законите, регулиращи съответния вид стопанска
дейност
1. Стопанската дейност на сдружението се осъществява само ако е свързана с
предемета на основната дейност и с цел набиране на средства за постигане на
определените в настоящия устав цели на сдружението.

Чл.16. Сдружението не разпределя печалба.
III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.17. Членуването в сдружението е доброволно, като членовете могат да бъдат
физически или юридически лица, които приемат устава на сдружението и отговарят на
посочените в него условия.
Чл.18. Приемането на нови членове става с писмена молба до председателя на съвета на
настоятелите, която се разглежда и решава от съвета.
Чл.19. Учредителите се считат за членове с подписването на устава.
Чл.20. Членството се прекратява:
1. С писмено предизвестие до предеседателя на съвета на настоятелите, направено
три месеца преди прекратяването;
2. Поради изключване от сдружението по решение на общото събрание за:
- Нарушение на устава;
- Уронване с поведението си името на сдружението;
- Закъснение с повече от три месеца при заплащане на членския внос.
3. При смърт, поставяне под пълно запрещение, прекратяване на юридическото
лице;
4. При прекратяване на членството в сдружението членовете ме нямат право на
каквато и да било част от имуществото на сдружението и не могат да получат от
сдружението парични средства или друго имущество, свързано с прекратяване
на членството.
Чл.21. Всеки член има право:
1. Да участва в управлението на сдружението;
2. Да бъде осведомяван за дейността на сдружението;
3. Да изисква от контрольора становище за състоянието на документацията на УН;
4. Да носи знака /емблемата/ на Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров” град Попово, ако бъде регистриран такъв.
Чл.22. Членовете на сдружението са длъжни:
1. Да спазват устава и участват в управлението на сдружението;
2. Да заплащат редовно членски внос, в размер и срокове, определени от общата
събрание;
3. Да съдействат според силите и възможностите си за осъществяване на целите и
дейността на сдружението;
4. Да изпълняват решенията на общото събрание.
IV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.23. Органи на управление на сдружението са:
1. Общото събрание;
2. Съветът на настоятелите;
3. Председател на съвета на настоятелите
4. Контрольорът/ите/, избрани от общото събрание;
5. По решение на съвета на настоятелите могат да бъдат образувани помощни
органи или изпълнителни органи, необходими за развиване дейността на
сдружението.
Чл.24. Висш орган на сдружението е общото събрание, което се състои от всички
членове на сдружението.

Чл.25. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове относно дейността на сдружението;
3. Избира от своя състав и освобождава съвета на настоятелите за срок от 4
/четири/ години;
4. Изключва членове на сдружението;
5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
7. Определя стратегията на сдружението и основните насоки на дейността му;
8. Приема годишен план за дейността на сдружението;
9. Приема бюджета на сдружението;
10. Приема годишния отчет на съвета на настоятелите;
11. Освобождава от отгворност съвета на настоятелите и контрольора/ите/ за вреди
от дейността им;
12. Разглежда жалби против решенията на съвета на настоятелите за отказите за
приемане на нов член;
13. Определя размера на членския внос и сроковете за плащането му;
14. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението.
Чл.26. Общото събрание се свиква от съвета на настоятелите по негова инициатива или
по искане на една трета от членовете на сдружението
1. Ако в последния случай съветът на настоятелите в месечен срок не отправи
писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
натоварено от тях лице.
Чл.27. Общото събрание се свиква от съвета на настоятелите най-малко веднъж
годишно.
Чл.28. Поканата за свикване на общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата
часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл.29. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на сдружението, най-малко две седмици преди насрочения ден.
Чл.30. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повача от половината от
всички членове на сдружението. В случай, че не се яви нужният брой членове, събранието се
отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове
да се явят.
Чл.31. Общото събрание не може да разисква и взема решения по въпроси, които не са
били включени в предварително обявения дневен ред. Разискване и решения по такива
въпроси могат да се вземат, само ако присъстват всички членове и те са съгласни с това.
Последното не важи за освобождаване на членовете на съвета на настоятелите и за избиране
на нови членове вместо тях.
Чл.32. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете
на присъстващите. За решения по чл.25, т.1 и т.5 е необходимо мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
Чл.33. Всеки член на сдружението има право на един глас.
Чл.34. Гласуването е явно.
Чл.35. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по
съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен
включително.
2. Юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
Чл.36. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание
въз основа на писмено пълномощно.Преупълномощаване не се допуска.
Чл.37. За провеждането на общото събрание се съставя протокол, който съдържа датата
и мястото на провеждането, колко членове са присъствали, имената на председателя и
секретаря на събранието и взетите решения. Протоколът се съхранява в деловодството на
сдружението. Всеки член на съвета на настоятелите има право да получава заверени
преписи от протоколите на общото събрание.
Чл.38. Съветът на настоятелите се състои от 5 /пет/ члена: председател и четири
членове.
Чл.39. Председателят на съвета на настоятелите и членовете му се събират при
условията на този устав за срок от четири години без ограничения в броя на
преизбиранията.
Чл.40. Членовете на съвета на настоятелите трябва да бъдат и членове на сдружението.
Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочат за членове на
съвета на настоятелите и лица, които не са членове на сдружението.
Чл.41. Съветът на настоятелите има следните правомощия:
1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
2. Взема решения за формиране на изпълнителни и спомагателни органи на
сдружението и следи за тяхната работа;
3. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението, съгласно
бюджета и решенията на ОС;
4. Избира председател и секретар на съвета на настоятелите измежду своите
членове и определя лице, което да води счетоводните книги;
5. Ежегодно, най-късно до един месец след края на финансовата година на
сдружението, внася доклад пред общото събрание за дейността на сдружението,
като копие от него се изпраща на спомоществователите;
6. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
7. Определя адреса на сдружението;
8. Разглежда молбите за приемане на нови членове и за напускане, като взема
решения по тях;
9. Извършва ликвидацията при прекратяване на сдружението;
10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат
в правата на друг орган.
Чл.42. Съветът на настоятелите провежда заседания най-малко веднъж на три месеца,
които се свикват от председателя на съвета чрез писмена покана, включваща проекта на
дневния ред, изпратена най-малко една седмица преди деня на заседанието. Председателят
на съвета на настоятелите е длъжен да свика заседание на съвета при писмено искане на 1/3
от неговите членове или от контрольора/ите/. Ако председателят не свика заседание на
съвета на настоятелите в едномосечен срок, то може да се свика от всеки един от
заинетресуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от
определен от съвета на настоятелите негов член.
Чл.43. Съветът на настоятелите може да взема решения, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице при условията
на чл.32, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.44. Съветът на настоятелите взема решения с мнозинство от от 2/3 от гласовете на
своите членове, а решенията по чл.41, т.3 и т.6 – с мнозинство от всички членове. Решенията
могат да се вземат и неприсъствено, при условие, че всички членове са подписали решението
без забележки или възражения.
Чл.45. Решенията на съвета на настоятелите се вземат с явно гласуване. За своите
решения съветът на настоятелите съставя протоколи.
Чл.46. Председателят на съвета на настоятелите се избира от съвета.
Чл.47. Председателят на съвета на настоятелите:
1. Ръководи работата на съвета;
2. Ръководи текущата дейност на сдружението;
3. Организира изпълнението на решенията на общото събрание и на съвета на
настоятелите;
4. Организира дейността на сдружението;
5. Изготвя щатното разписание на служителите на сдружението. Сключва и
прекратява договорите по трудовите правоотношения със служителите;
6. Представлява сдружението;
7. Свиква съвета на настоятелите на заседания;
8. Може да упълномощава друг член на съвета да изпълнява неговите функции при
отсъствие или обективна невъзможност да ги изпълнява.
Чл.48. Контрольорът/ите/ се избира/т/ от общото събрание.
Чл.49. Контрольорът/ите/:
1. Следи за стопанисване на имуществото на сдружението и за отчетността;
2. Проверява и дава заключение по годишния отчет;
3. Извършва ревизии и иска писмени обяснения от длъжностните лица по
резултатите;
4. Участва в заседанията на съвета на настоятелите със съвещателен глас;
5. Представя ежегоден доклад за дейността на съвета на настоятелите пред общото
събрание.
V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.50. Дейността на сдружението може да бъде прекратена по решение на общото
събрание, а така също и при условията на чл.13 от ЗЮЛНЦ.
1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидаторът се
определя от съвета на настоятелите. При ликвидация на сдружението се прилагат
разпоредбите на чл.43 и 44 от ЗЮЛНЦ.
Чл.51. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, Глава VI-та от Закона за народната просвета и на
българското материално право.
Чл.52. Настоящият устав е приет на проведеното на 20.10.2014 г. общо събрание на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Училищно настоятелство при
Професионална гимназия по селско стопанство гр.Попово”.

