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УСТАВ
НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
„Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - гр. Първомай”
при ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
гр. Първомай
І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 1 Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – гр. Първомай” е
доброволно самоуправляващо се непартийно културно-просветно сдружение с нестопанска
цел при ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
гр. Първомай на физически лица за осъществяване на общественополезна дейност.
Чл. 2 Училищно настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай е
юридическо лице с нестопанска дейност и се образува за неопределено време.
Чл. 3 Наименованието на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО е:
„Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. Първомай”
Чл. 4 Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. Първомай”е със
седалище и адрес на управление на дейността: гр.Първомай, ул. „Гимназиална” № 1
Чл. 5 Основни цел и задачи на Настоятелството са:
(1) Цел: Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в ОУ „Св.св. Кирил и
Методий” за издигане на социалния статус на преподаватели и възпитаници на училището,
както и популяризиране формите, методите и резултатите от обучението в същото.
(2) Задачи:
1. Осъществяване на дейности в областта на образованието, науката, изкуството и
социалната дейност.; Провеждане на инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие
на българската национална самоличност и духовна кулкура, както и нейната популяризация
за изграждане на демократични ценности;
2. Създаване на общество от ученици, учители и родители, обединени около идеята за
осъществяване на образование, отговарящо на изискванията на европейско и световно
равнище.
ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 6 (1) Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат
съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и настоящия Устав.
(2) За осъществяване на своите цели и задачи Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ” – гр. Първомай” може да организира културно-просветни, спортни и други
прояви на учениците от ОУ „Св.св. Кирил и Методий” и извършва други дейности по
чл.46в от Закона за народната просвета:
1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за
решаването на текущи проблеми на училището, детската градина или обслужващото звено;
2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за
училището, детската градина или обслужващото звено и контролират целесъобразното им
разходване;
3. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на
училището, детската градина или обслужващото звено;
4. участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават
учениците от училището, и при възможност осигуряват закупуването им;
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5. съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и
решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от
училището, детската градина или обслужващото звено;
6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по
проблемите на децата и 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
децата и учениците;
10. предлага мерки за подобряване на дейността на детската градина, училището или
обслужващото звено;
11. организира обществеността за подпомагане на детската градина, училището или
обслужващото звено;
12. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на
народната просвета;
13. организира и подпомага обучение 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 децата и учениците;
15. подпомагат социално слабите деца и ученици;
16. съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и
непълнолетните.
ІІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл. 7 Членовете на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр.
Първомай” могат да бъдат физически лица, посочени в чл.1 от настоящия УСТАВ.
Чл. 8 Членовете на Настоятелството са всички лица, отговарящи на условието по
предходния чл.7, които са присъствали на учредително събрание, и които са подписали
този устав в знак на съгласие с неговите разпоредби.
Чл. 9 Кандидатите за членство подават в Настоятелството писмена молба, в която
посочват каква дейност и професия упражняват, своя пълен адрес, както и декларират, че
приемат изцяло клаузите на този УСТАВ.
Чл. 10 Новите членове се приемат от Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ” – гр. Първомай” по реда на чл.9 от УСТАВА.
Чл. 11 Асоциирани членове на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” –
гр. Първомай” могат да бъдат лицата, които заявяват, че приемат клаузите на този УСТАВ
и че ще работят за осъществяване целите на Настоятелството.
Чл. 12 Асоциираните членове могат да бъдат избрани в ръководни органи на
Настоятелството и да участват в неговата работа с право на съвещателен глас.
Чл. 13 Членството в Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр.
Първомай” е се прекратява:
1) при прекратяване дейността на Настоятелството;
2) при доброволно напускане с писмено заявление до Управителния съвет, подписано
лично от напускащия член;
3) при налагане на санкция „ изключване” от страна на Общото събрание по по
предложение на Управителния съвет за действия, несъвместими с този УСТАВ и
колегиалността между членовете, уронващи доброто име и престижа на Настоятелството.
4) при отсъствие от заседания на Общото събрание или заседания на Съвета на
настоятелите в продължение на две години.
Чл. 14 Всички членове на Настоятелството имат право да участват в неговата работа, да
внасят предложения за промени в УСТАВА и дейността му, да участват при приемане на
решения, да избират и да бъдат избрани за членове на Управителния съвет.
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Чл. 15 При неспазване на задълженията, произтичащи от членството в Настоятелството,
неизпълнение на клаузите на УСТАВА и уронване на доброто име и авторитет, Общото
събрание, по предложение на Управителния съвет, налага на виновния член следните
санкции:
1) „предупреждение за изключване”;
2) „изключване”
ІV. СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
Чл. 16 (1) Органи на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр.
Първомай” са:
1) Общо събрание
2) Съвет на настоятелите
(2) Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок до 4
години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.
3) Общото събрание може да избере и Контролен съвет
Чл. 17 Върховен ръководен орган на Настоятелството е Общото събрание на членовете и
асоциираните членове, което се свиква най-малко един път в една календарна година.
Чл. 18 Общото събрание се свиква от Управителния съвет с писмена покана, отправена до
всеки един член и асоцииран член най-малко десет дни преди датата на заседанието, като в
поканата задължително се вписва дневния ред.
Чл. 19 Общото събрание може да бъде свикано и по желание на 1/3 от членовете на
Сдружението, изразено писмено по реда, предвиден в чл. 26 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
Чл. 20 (1) Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко от половината
членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по късно при
същия дневен ред. То се счита за законно, ако присъстват най-малко 1/3 от членовете.
(2) Общото събрание се председателства от заместник-председател на Съвета на
настоятелите. По изключение може Общото събрание да се председателства от председател
на събранието, определен на самото заседание.
(3) Протоколите се водят от секретаря на събранието, определен на самото заседание.
Чл. 21 В Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с
пълномащие.
Чл. 22 Общото събрание има следните правомащия:
1) приема, допълва и изменя УСТАВА на Настоятелството;
2) приема платформа и решения за основните цели и задачи на Сдружението за определен
период от време;
3) избира поотделно с пряко (тайно или явно) гласуване Съвет на настоятелите,
Председател, Секретар, Контролен съвет. Кандидатите се предлагат от Общото събрание;
4) приема и изключва членове на Настоятелството;
5) обсъжда и приема отчетите на Съвета на настоятелите, Председателя и КС;
6) определя необходимостта от щатни и хоноровани изборни длъжности;
7) утвърждава или отменя решения на Съвета на настоятелите и Председателя;
8) взема решения за обособяване на имущество, собственост на Настоятелството и
регистрация на дружествата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
9) взема решение за прекратяване дейността на Настоятелството;
10) взема решение за реорганизация на Настоятелството;
11) взема решение за членство на Настоятелството в съюзи, федерации и други
обединения;
12) взема решение за разпореждане с недвижими имоти;
13) приема бюджета на Настоятелството.
Чл. 23 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите с изключение на тези по ал. 1, 8 и 9 от предходния член, които се вземат с
квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете.
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Чл. 24 Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били
предварително вписани в дневния ред, надлежно оповестен.
Чл. 25 Общото събрание може с болшинство на гласовете от 2/3 от членската маса да взема
решение за делегиране на някои от правата му, посочени в чл. 22 от УСТАВА на
Председателя или Съвета на настоятелите.
Чл. 26 Съветът на настоятелите се състои от ……. членове: Председател на
Настоятелството, Секретар и …………… членове.
Чл. 27 Съветът на настоятелите се избира за срок от 4 (четири) години.
Чл. 28 Съветът на настоятелите има следните правомощия:
1) организира изпълнението на решенията и задачите, произтичащи от този УСТАВ и
приети от Общото събрание;
2) представлява Сдружението пред всякакви органи и организации;
3) сключва договори, споразумения и други документи с цел изпълнение на задачите,
поставени от този УСТАВ и Общото събрание;
4) разработва щатни разписания и взема решения, свързани със сключване на трудови
договори, по които работодател е Настоятелството;
5) взема решения за организиране на помощни структури;
6) изготвя проектобюджета и го предлага за приемане на Общото събрание;
7) разпореждасе с паричните средства на Настоятелството.
8) Взема решение за работа по проекти.
Чл. 29 Заседанията на Съветът на настоятелите се свикват и ръководят от нетовия
Председател.
Чл. 30 Председателя е длъжен да свика заседание на Съвета на настоятелите по писмено
искане на 1/3 от членовете му в едноседмичен срок, в противен случай то може да се свика
от всеки един от заинтересованите членове на Съвета на настоятелите.
Чл. 31 Съветът на настоятелите заседава най-малко веднъж на три месеца и взема решения
с обикновено мнозинство. Съветът на настоятелите се отчита за дейността си пред Общото
събрание най-малко веднъж годишно и по искане на Общото събрание.
Чл. 32 При необходимост Съветът на настоятелите може да взема решения неприсъствено
без да провежда заседание (чрез писмо, телефон, телекс, факс). При непресъственото
вземане на решения Председателят съставя протокол с текста на решението, който се
съгласува по телефона или чрез друга връзка, гарантираща установяването на
самоличността му, който протокол се подписва впоследствие от членовете на Съветът на
настоятелите.
Чл. 33 Председателят на Настоятелството:
1) представлява Настоятелството и подписва всички документи;
2) свиква и ръководи заседанията на Съветът на настоятелите;
3) внася предложения в Съветът на настоятелите и ОС по организационни кадрови
въпроси;
4) подписва по решение на Съветът на настоятелите всички документи, свързани с
възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения със служители на
Настоятелството;
5) организира и контролира изпълнението на решенията на Съветът на настоятелите и ОС;
6) взема оперативни решения, невключени в правомощията на Съветът на настоятелите и
ОС;
7) съхранява цялата документация на Настоятелството;
8) при прекратяване на правомощията се отчита пред Съветът на настоятелите и предава на
Секретаря цялата документация на Настоятелството.
Чл. 34 (1) Секретарят замества Председателя в случай на необходимост;
(2) Секретарят председателства Общото събрание, като води и оформя цялата
документация
Чл. 35 Контролния съвет се състои от 3 (трима) членове: Председател и двама членове,
единият от които задължително е представител на ОУ „Св.св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.
Чл. 36 Контролния съвет се избира за срок от 2 (две) години.
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Чл. 37 Контролният съвет има следните пълномощия:
1) не може да участва в управлението на Настоятелството, а го представлява само в
отношенията със Съветът на настоятелите;
2) Председателят и членовете на КС се избират от ОС;
3) приема правила за своята работа;
4) Председателят свиква заседанията на КС по свой начин както и по искане на членовете
на съвета или членовете на Съветът на настоятелите;
5) има право да поиска по всяко време от Съветът на настоятелите представяне на сведения
или доклад по всеки въпрос, засягащ УН;
6) може да прави необходимите проучвания в изпълнения на задълженията си. За целта КС
може да използва експерти.
7) При неизпълнение на задълженията на Съвета на настоятелите в продължение на една
година, има право да свика Училищното настоятелство за избор на нов Съвет на
настоятелите.
V. ФИНАНСИРАНЕ НА сдружението с нестопанска цел УН „Св.св. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ” гр. Първомай
Чл. 37 Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. Първомай” набира
средства от:
a) дарения и спонсорство;
b) разрешена от закона стопанска дейност, извършвана в законоустановената форма;
c) приходи от недвижими имоти;
d) участие в проекти;
e) други постъпления.
Чл. 38 Приходите по предходния член се използват за осъществяване на целите и задачите
на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. Първомай”.
Чл. 39 Общото събрание и Съветът на настоятелите решават какъв да е механизма на
разпределяне на приходите.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 40 Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. Първомай” се
прекратява:
a) с решение на Общото събрание;
b) с решение на Пловдивския окръжен съд в предвидените в закона случаи.
Чл. 41 При ликвидация на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр.
Първомай”, ако е останало имущество, то се прехвърля по безвъзмезден начин на ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий” гр. Първомай.
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 42 В случай, когато поради промени в законодателството, някоя от разпоредбите на
този УСТАВ се окаже недействителна, стане неизпълнима или пречи на нормалното
осъществяване на дейността на Настоятелството, Съветът на настоятелите взема решение
съобразно основните цели и задачи на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ” – гр. Първомай”.
Чл. 43 Неуредените с настоящия УСТАВ въпроси, се решават от Съветът на настоятелите.
Чл. 44 Този УСТАВ влиза в сила от датата на неговото актуализиране от Общото
събрание.
Чл. 45 УСТАВЪТ на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр.
Първомай” е приет на Общо събрание на Училищно настоятелство „Св. св. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ” – гр. Първомай”, състояло се на 26.12.2001 г. в гр.Първомай, като
достовереността на същия е потвърдена от учредителите. Същият УСТАВ е актуализиран
на Общо събрание, състояло се на 11.12.2014 година в гр. Първомай, като достоверността
на същия се потвърди от присъстващите членове на Общото събрание.
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