
П  P  O  T  О  К  О  Л  
 
Днес 06.06.2017 г., от 18,00 часа в сградата на СУ „Дръстър“  - 

град Силистра се проведе Общо събрание на Сдружение с 
нестопанска цел с наименование „Училищно настоятелство при СУ 
„Дръстър“. На събранието присъстват 15 от общо 46 членове на 
Сдружението, както и лица, подали молби за приемане като такива, 
съобразно приложения списък.  

Липсва необходимият кворум и съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.  
22 от Устава на Сдружението, Общото събрание се проведе на 
същото място и при същия дневен ред от 19,00 ч. 

 
Общото събрание с 15 гласа «ЗА» прие следните 

 
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ: 

 І.  Избира за Председател на общото събрание Иван 
Александров Занов. 
  

ІІ.  Избира за Секретар на Общото събрание г-жа Диана 
Йорданова Йорданова. 
  

Общото събрание се проведе при Дневен ред, оповестен в 
поканата, обнародвана на с. 110 в ДВ бр. 30/2017 г., както следва: 

1. Отчет за дейността на сдружението за периода от създаването му до 
31.12.2016 г. 

2. Промяна в наименованието на сдружението в „Училищно 
настоятелство при Спортно училище „Дръстър“. 

3. Освобождаване на членове на сдружението. 
4. Освобождаване на съвета на настоятелите от отговорност. 
5. Приемане на нови членове на сдружението. 
6. Избор на нов Съвет на настоятелите. 
7. Обсъждане и вземане на решение за преобразуване юридическото 

лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в частна 
полза, в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност. 

8. Приемане на промени в Устава на настоятелството. 
9. Организационни въпроси. 

 
По т. 1 от дневния ред Мая Хараланова Великова изложи устен 

доклад за дейността на Сдружението за периода 2010 г. – 2016 г.  
Общото събрание с 15 гласа «ЗА» прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
Приема устния доклад за дейността на Сдружението за 

периода 2010 г. – 2016 г.  
 
По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието уточни, че 

поради промяна в името на училището се променя и наименованието 



на Сдружението. 
Общото събрание с 15 гласа «ЗА» прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
Новото наименование е Сдружение с нестопанска цел 

„Училищно настоятелство при СУ „Дръстър“. 
 
По т. 3 от Дневния ред Председателят на събранието съобщи, 

че съгласно чл. 15 от действащия Устав на Сдружението и въз основа 
на Протокол на УС от 05.06.2017 г., на 31 члена на Общото събрание 
се прекратява членството чрез изключване от състава на Общото 
събрание поради неизвършване на дейност в полза на Училищното 
настоятелство. От първоначалния състав на Общото събрание 
остават да членуват 15 човека. 

Общото събрание с 15 гласа «ЗА» прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
Общото събрание приема решението на УС за прекратяване на 

членството на 31 члена. Приложение: Протокол на УС от 05.06.2017 
г. 

 
По т. 4 от Дневния ред Председателят на събранието предложи 

на присъстващите да изкажат мнения и становища по 
освобождаването на членовете на УС (СН) на Сдружението. 
Председателят на УС г-н Петко Добрев отсъства от Общото събрание, 
но е заявил предварително устно своето оттегляне. 

Не бяха изказани мнения и становища, поради което Общото 
събрание с 15 гласа «ЗА» прие следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

ОСВОБОЖДАВА членовете на УС (СН), както и председателя на 
Сдружението. 

 
По т. 5 от Дневния ред Председателят на събранието обяви, че 

са постъпили 24 молби за приемане като членове на Сдружението от 
следните лица: 
1. Евелина Венецкова Касабова с ЕГН 580605****, постоянен адрес 

гр. Силистра, ул. «Толстой» № 2; 
2. Лидия Тодорова Костадинова с ЕГН 7901255573, постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Солун» № 7; 
3. Иванка Вълчева Димитрова с ЕГН 7310315631, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Седянка» № 5; 
4. Ивайло Димитров Желязков с ЕГН 7509215649, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Средна гора» № 24-А; 
5. Любомир Петков Николов с ЕГН 5701245661, с постоянен адрес 

гр. Силистра, ул. «Кап. Кръстев» № 15, ап. 18; 
6. Неделя Маринова Георгиева с ЕГН 4712105633, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. „Баба Тонка“, № 15; 
7. Диана Борисова Георгиева с ЕГН 6903035690, с постоянен 



адрес гр. Силистра, ул. «Седми септември» № 47-А; 
8. Валентина Йорданова Трифонова с ЕГН 7309085614, с 

постоянен адрес гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 117, ап. 22; 
9. Нурзел Ерол Осман с ЕГН 8102075579, с постоянен адрес гр. 

Силистра, ул. «Генерал Колев» № 8; 
10. Мария Йорданова Георгиева с ЕГН 7911125598, с постоянен     

адрес гр. Силистра, ул. «Баба Тонка» № 15; 
11. Биляна Пламенова Тодорова с ЕГН 7911075579, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Никола Й. Вапцаров» № 3, вх. В, ап. 11; 
12. Стелияна Иванова Радева с ЕГН 8004145619, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 164, ет. 4, ап. 22; 
13. Павлина Георгиева Романова с ЕГН 7012015571, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Хаджи Димитър» № 46; 
14. Петя Стоянова Бошнакова с ЕГН 6808065610, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Васил Левски» № 8; 
15. Недялка Тодорова Тодорова с ЕГН 7904164477, с постоянен 

адрес град Силистра, ул. «Македония» № 4, ап. 5; 
16. Николай Георгиев Колев с ЕГН 7008065567, с постоянен 

адрес град Силистра, ул. «Тулча» № 33, ап. 3; 
17. Галина Христова Атанасова с ЕГН 7112195610, постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Филип Тотю» № 45; 
18. Нурайдън Нури Мехмед с ЕГН 7707305648, постоянен адрес 

гр. Силистра, ул. «Константин Иречек», № 22; 
19. Донка Георгиева Иванова с ЕГН 7209011515, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Тулча» № 35, ет. 3, ап. 16; 
20. Радослав Стоянов Димитров с ЕГН 7611155565, с постоянен 

адрес с. Айдемир, ЖК «Север» № 31, ап. 13; 
21. Мирена Тодорова Костова с ЕГН 8003185577, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. «Серес» № 2; 
22. Росица Колева Стойкова с ЕГН 7406219312, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. „Сливница“, № 2-А; 
23. Мирослав Димитров Николов с ЕГН 7602135627, с постоянен адрес 

гр. Силистра, ул. «Иван Василев» № 20; 
24. Елисавета Стефкова Колева с ЕГН 7706255619, с постоянен 

адрес гр. Силистра, ул. „Седми септември” № 19. 
 
Общото събрание с 15 гласа «ЗА» прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

ПРИЕМА  за членове на сдружението описаните по-горе 24 
лица, подали молби за приемане. 

Съобразно чл. 13 и чл. 14 от Устава на Сдружението 
новоприетите членове на Сдружението следва да участват в 
обсъждането, приемането и гласуването на решенията по 
следващите точки от дневния ред. 

 
По т. 6 от Дневния ред Председателят на събранието даде 

думата на присъстващите да изкажат мнения и да направят 
предложения за членове на Съвета на настоятелите. 

Бяха направени следните предложения за членове на СН: 



1. Нурзел Ерол Осман. 
2. Мая Хараланова Великова. 
3. Иван Александров Занов. 

 
Предложенията бяха подложени на гласуване, като направените 

предложения събраха 39 гласа «ЗА», както следва: 
1. Нурзел Ерол Осман – 39 гласа „ЗА“. 
2. Мая Хараланова Великова – 39 гласа „ЗА“. 
3. Иван Александров Занов – 39 гласа „ЗА“. 

 
Общото събрание с 39 гласа «ЗА» прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Въз основа на резултатите от гласуването членове на СН са: 
1. Нурзел Ерол Осман. 
2. Мая Хараланова Великова. 
3. Иван Александров Занов. 
 
Избраният СН на своето първо заседание, съгласно чл. 27, т. 2 

от Устава на Сдружението, следва да изберат от състава си 
Председател на сдружението. 
 

По т. 7 от Дневния ред Председателят на събранието даде ход 
на обсъждане и вземане на решение за преобразуване юридическото 
лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза, 
в юридическото лице с нестопанска цел, за осъществяване на 
общественополезна дейност. Председателят мотивира това 
предложение с обстоятелството, че съответният текст в Устава на 
Сдружението трябва да се приведе в съответствие с разпоредбата на 
чл. 306, ал. 4 от Закона за ПУО: „Настоятелствата се създават като 
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност.“ 
 

Общото събрание с 39 гласа «ЗА» прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Сдружението се преобразува от юридическо лице с 
нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза, в 
юридическото лице с нестопанска цел, за осъществяване на 
общественополезна дейност. 

 
По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието предложи 

на присъстващите да изкажат мнения и становища по предложения 
проект за изменение на някои текстове от Устава на Сдружението. 
Разискваха се промени, които трябваше да се синхронизират с: 

1. Чл. 306-309 от ЗПУО. 
2. Промяна в името на училището. 
3. Промяна на наименованието на Управителния съвет. 
4. Възможност за прекратяване членството в Сдружението по 



решение и на Общото събрание. 
5. Да се намали мандатът на СН. 
 
Общото събрание с 39 гласа «ЗА» прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
Променя редакцията на следните пунктове от Устава, както 

следва: 
1. В съответните членове, където е записано „ОСУ“, се въвежда 

„СУ“. 
2. В съответните членове, където е записано „Управителен 

съвет“ се замества със „Съвет на настоятелите“. 
3. Към посочените 4 опции за прекратяването на членството в 

Сдружението, съгласно чл. 15, се добавя нова възможност: 
„по решение на Общото събрание“. 

4. Новата редакция на чл. 25 е: „Съветът на настоятелите 
се състои от три лица – членове на Сдружението, с 
мандат от 4 години“. 

5. В предпоследното изречение на Устава се добавя текст и то 
става така: „За неуредените въпроси в настоящия Устав се 
прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, чл. 306-309 от ЗПУО и 
на действащото законодателство. 

6. След последното изречение се добавя ново: „На Общото 
събрание, проведено на 06.06.2017 г. в СУ „Дръстър“, 
гр. Силистра са направени промени в Устава на 
Сдружението“. 

 
По т. 9 от дневния ред председателят на събранието даде 

възможност на присъстващите да изложат мнения и становища  по 
организационни въпроси. Нурзел Осман постави въпроса относно 
дължимостта и размера на членския внос. Съгласно чл. 13 от Устава 
на Сдружението, неговото определяне е в прерогативите на СН, но г-
жа Осман предложи всички членове, присъствали на Общото 
събрание да внесат по 5,00 лв. Мотивировка: първоначално 
събраните пари ще се необходими за пререгистрацията на 
Сдружението.  

След направените разисквания Общото събрание с 39 гласа 
«ЗА» прие следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Определя еднократен членски внос в размер на 5 лева. 

 
  

Поради изчерпване на Дневния ред събранието бе закрито. 
 
 
Председател на ОС:   Секретар на ОС: 

  (Иван Занов)          (Диана Йорданова) 


