
           

У С Т А В 
  

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛТСВО ПРИ  

СУ ,,ДРЪСТЪР”- СИЛИСТРА 
 

Статут 
 
Чл.1. Настоящият устав е приет на Учредително събрание за създаване на 

сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
Сдружението е юридическо лице. 

 
Наименование 

 
Чл.2. Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛТСВО ПРИ СУ ,,ДРЪСТЪР”, наричано в устава 
за по-кратко “Сдружението”. 

Наименованието на Сдружението се изписва на български език. 
 

Седалище и адрес 
 
Чл.3. Седалището на Сдружението е гр. Силистра, а адресът е ул. 

Силистра, ул. „Черно море”, № 10. 
 

Срок 
 
Чл.4. Сдружението се създава за неопределен срок. 
 

Цели 
 
Чл.5. Сдружението се създава със следните идеални цели: 
- Обединяване усилията на учителите, родителите, обществеността, 

държавни и общински органи и други организации за подпомагане развитието на 

учебното и възпитателното дело в СУ  „ДРЪСТЪР” 
- Допълнително материално обезпечаване на учебния процес;  

- Да работи за приобщаването на младите хора към  ценностите на 

гражданското общество; 

- Да подпомага и насърчава инициативи в областта на образованието, 

интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, 

закрилата на децата; 

- Съдействие при организиране свободното време на учениците;  

- Стимулиране и подпомагане на ученици с изявени дарби, специфични 

умения, както и на деца със специални нужди. 

 

Средства 
 
Чл.6. За постигане на посочените в Устава цели Сдружението ще използва 

следните средства: 



- Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на 
СУ „,Дръстър” - Силистра, за решаване на текущи проблеми в дейността на училището; 

Подпомага учебното заведение за възстановяване и  увеличаване  на училищното 
имущество, ефективно стопанисване и целесъобразно използване; Подпомага 
изграждането и поддържането па материално-техническата база; 

- Съдейства при организиране на ученическото хранене, транспорт и други битови условия 
за учениците и учи телите; 

- Съдейства при създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми; 
Съдейства при организиране на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и 
извънучилищните форми на работа с учениците; 

- Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и местна 
власт и нестопански организации; 

- Подпомага училищната политика за утвърждаване па ритуализацията на училищния 
живот; 

- Съдейства и подпомага изграждането на училищна система за поощрения на изявени 
ученици и учители; 

- Работа с рискови групи, деца в неравностойно положение, ученици с изявени дарби, 
специфични умения, както и на деца със специални нужди; 

- Сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации; 
- Извършва обществен мониторинг на сформирането и разходването на училищния 

бюджет. 
Предмет на дейност 

 
Чл.7. Предметът на дейност на Сдружението е:  
- Набиране на средства от дарения и членски внос. 
- Управление на предоставени средства от държавата, общините, български и 

международни организации. 
- Управление на собственото имущество. 
- Издаване на информационни материали, литература, публикации. Изработване на 

авторски материали за популяризиране дейността на училището. 
- Предоставяне на услуги. 
Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, само 

ако е свързана с предмета на основната дейност за която е регистрирано, като 
използва прихода за постигане на определените в устава цели. Стопанската 
дейност се подчинява на условията и реда определени със законите, 
регулиращи съответния вид стопанска дейност.   

 
Членство 

 

Чл.8. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо 
лице или юридическо лице, които приемат устава и заплащат редовно членския 
си внос. 

 
Клонове 

 
Чл.9. Сдружението може да създава клонове, които следва да отговарят 

на условията, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
 



 
 

Преобразуване 
 
Чл.10. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с 

нестопанска цел, да се влива в друго такова или слива с такова, както и да се 
разделя или от него да се отделят юридически лица с нестопанска цел при 
условията на ЗЮЛНЦ. 

 
Прекратяване 

 
Чл.11. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание или с 

решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, ако същото не е 
учредено по законния ред, извършва дейност, противоречаща на закона или на 
обществения ред и добрите нрави, както и при обявяване в несъстоятелност. 

 
Ликвидация 

 
Чл.12. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от 

Председателя на Съвета на настоятелите на Сдружението или от друго, 
определено от Съвета на настоятелите, лице. 

Разпределението на имуществото се извършва съгласно правилата, 
предвидени в ЗЮЛНЦ. 

След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 
заличаване вписването на Сдружението от Окръжния съд по неговата 
регистрация. 

 
Членски права и задължения 

 
Чл.13. Членуването в Сдружението е доброволно. 
Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението и да 

бъде информиран за неговата дейност. 

Всеки член е длъжен да заплаща месечен членски внос, определен с 

решение на Съвета на настоятелите. 
За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера на 

определения от УС членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията 
на Сдружението. 

Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските 
права може да бъде предоставено другиму по предвидения в Устава ред. 

 
Приемане на нови членове 

 
Чл.14. Всяко лице, което приема целите на Сдружението, отговаря на 

уставните изисквания за членство в Сдружението и е съгласно с настоящия 
устав, може да бъде прието за член по негова молба с решение на Съвета на 
настоятелите на Сдружението. 

 
Прекратяване на членството 

 
Чл.15. Членството се прекратява: 



      -   с едностранно волеизявление до Сдружението; 
- със смъртта или поставянето под пълно запрещение на члена; 
- с изключването на члена; 
- по решение на Общото събрание; 
- с прекратяване на ЮЛ. 

Решението за изключване на член се взема от Управителния съвет, като 
това решение може да се обжалва от изключения пред Общото събрание в 
месечен срок от узнаване на решението, но не повече от три месеца от 
вземане на решението за изключване. 

При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на 
направените имуществени вноски, като прекратилия членството си член на 
Сдружението е длъжен да издължи просрочените си имуществени вноски за 
периода на членството му. 

 
Имущество и начин на разпределянето му след удовлетворяване на 

кредиторите 
 
Чл.16. Имуществото на сдружението се формира от членски внос, 

дарения, спонсорство, включително и средства, предоставени по различни 
национални и международни програми, и други. 

Имуществото на Сдружението се използва за постигане на поставените с 
Устава цели. 

Начинът на разпределяне на имуществото след удовлетворяване на 
кредиторите се извършва съгласно разпоредбата на чл.15 от ЗЮЛНЦ. 

 
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 
Чл.17. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, а 

управителен орган е Съветът на настоятелите. 
 

Общо събрание 
 
Чл.18. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. 
 

Събрание на пълномощниците 
 
Чл.19. Функциите на Общо събрание могат да бъдат изпълнявани от 

Събрание на пълномощниците, състоящо се от упълномощени членове на 
сдружението. Всеки пълномощник може да представлява до трима членове на 
сдружението. 

Упълномощаването на пълномощниците става писмено. 
 

Права на Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ 
 
Чл.20. Общото събрание /Събранието на пълномощниците/: 

1. изменя и допълва Устава; 
2. приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава членове на Съвета на настоятелите; 
4. определя адреса на Сдружението; 
5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 



6. взема решение за участие в други организации; 
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на 

Сдружението; 
8. приема основните насоки и програма за дейността на 

Сдружението; 
9. прима бюджета на Сдружението; 
10. приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите; 
11. отменя решения на други органи на Сдружението, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на Сдружението. 

Решенията на Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ са 
задължителни за другите органи на Сдружението. 

Решенията на Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ 
подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и 
съответствие с устава. 

Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие 
със закона, устава или предходно решение на Общото събрание /Събранието 
на пълномощниците/, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание 
/Събранието на пълномощниците/ по искане на заинтересуваните членове на 
Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването 
им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

Споровете по ал.3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията 
на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от 
прокурора, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година 
от датата на вземане на решението. 

  
Свикване на Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ 

  
Чл.21. Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ се свиква от 

Съвета на настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от 
членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището 
на Сдружението. Ако в последния случай Съветът на настоятелите в месечен 
срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание /Събранието 
на пълномощниците/, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по 
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждането на Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ и по чия 
инициатива то се свиква. 

Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се 
намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди 
насрочения ден. 

  
Кворум 

  
Чл.22. Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ е законно, ако 

присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум 
събранието 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 



  
Чл.23. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 
Пълномощниците в Събранието на пълномощниците имат право на един 

глас. 
Преупълномощаване не се допуска. 
  

Вземане на решения 
  
Чл.24. Решенията на Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ 

се вземат с мнозинство от присъстващите. 
Решенията за изменение и допълнение на устава и за преобразуване или 

прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 
По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не 

може да се вземат решения. 
  

Съвет на настоятелите 
  
Чл.25. Съветът на настоятелите се състои от три лица - членове на 

Сдружението, с мандат от три години. 

  
Правомощия на Съвета на настоятелите 

  
Чл.26. Съветът на настоятелите: 
1. управлява Сдружението и определя обема на представителната власт 

на отделни негови членове - Председателя; 
2. избира от своя състав Председател. 
3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание 

/Събранието на пълномощниците/; 
4. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване 

изискванията на устава; 
5. подготвя и внася в Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ 

проект за бюджет; 
6. подготвя и внася в Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ 

отчет за дейността на Сдружението; 
7. определя реда и организира извършването на дейността на 

Сдружението и носи отговорност за това; 
8. приема и изключва членове на Сдружението; 
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или 

на имуществените вноски;  
10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава 

не спадат в правата на друг орган. 
  

Заседания на Съвета на настоятелите 
  
Чл.27. Заседанията на Съветът на настоятелите се свикват и ръководят от 

Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета на 
настоятелите при писмено искане на двама от членовете му. Ако 
Председателят не свика заседание на Съвета на настоятелите в седмичен 
срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на 



Съветът на настоятелите. При отсъствие на Председателя заседанието се 
ръководи от определен от Съвета на настоятелите негов член. 

Съветът на настоятелите може да взема решение, ако на заседанието му 
присъстват повече от половината от неговите членове. 

Съветът на настоятелите може да вземе решение и без да бъде 
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без 
забележки и възражения за това от всички членове на Съвета на настоятелите. 

 
 
 

Председател 
 
Чл.28. Председателят на Съвета на настоятелите представлява 

Сдружението и изпълнява решенията на Съвета на настоятелите и на Общото 
събрание /Събранието на пълномощниците/. 

Председателят се избира от Съвета на настоятелите. Той е член на 
Съвета на настоятелите. 

 
 
 
За неуредените въпроси в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на 

ЗЮЛНЦ, чл. 306-309 от ЗПУО и на действащото българско законодателство. 
 
Настоящия устав е приет на Учредително събрание проведено в гр. 

Силистра на 07.10.2010 г. 
 
На Общото събрание, проведено на 06.06.2017 г. в СУ „Дръстър“, гр. 

Силистра са направени промени в Устава на Сдружението.  
 
На Общото събрание, проведено на 10.12.2019 г. в СУ „Дръстър“, гр. 

Силистра е направена промяна в чл. чл. 13, 25 на Устава на Сдружението.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


