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На Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
обществено полезна дейност
Училищно настоятелство
при ОУ “Проф. Иван Батаклиев” гр.Пазарджик
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.1Родители, учители и общественици от гр. Пазарджик се
сдружават доброволно и образуват Училищно настоятелство при ОУ “Проф.Иван
Батаклиев”” гр.Пазарджик.
Чл.2.Наименованието е Сдружение с нестопанска цел “Училищно
настоятелство при ОУ “Проф.Иван Батаклиев”” гр.Пазарджик.
Чл.3 Училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел, което
осъществява общественополезнадейност.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
СЕДАЛИЩЕ
Чл.4.Седалището на Сдружение с нестопанска цел “Училищно
настоятелство при ОУ “Проф.Иван Батаклиев” е в гр. Пазарджик, ул. ."Екзарх Йосиф"
N15.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО
ПОСТИГАНЕ
Чл.5.Училищното настоятелство има за цел да извършва дейност за
подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материално
осигуряване на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"-гр.Пазарджик.
Чл.6.Средствата за постигане на посочената в предходния член цел са
следните:
1. обсъждане и предложения пред съответните органи за развитието или за
решаването на текущи проблеми на училището.
2. съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални
средства за училището и упражняване на контрол за целесъобразното им разходване.
3. подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата
база на училището.
4. участие при избора на учебници от педагогическия съвет, по които
ще се обучават учениците от училището и при възможност осигуряване на закупуването
им;
5. съдействие при организиране на ученическото хранене, осигуряване на
транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на
учениците и учителите;
6. подпомагане създаването и реализирането на възпитателнообразователни програми по проблемите на децата и учениците;
7. подпомагане училищните и общинските органи за осъществяването на
задължителното училищно обучение;
8. съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните
форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
9. съдействие за включване на родителите при организирането на свободното
време на учениците;
10. предлагане мерки за подобряване на дейността на училището;
11. организиране обществеността за подпомагане на училището;
12. сигнализиране компетентните органи при извършени нарушения в системата
на народната просвета;
13. организиране и подпомагане обучение на родителите по въпросите на
възпитанието и развитието на техните деца;
14. подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу
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наркоманията и други вредни влияния върху учениците;
15. подпомагане социално слабите ученици;
16. съдействане на комисията за борба срещу противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни.
17.организиране на съвместни мероприятия с други учебни заведения, съдействие за
развитие на художествената самодейност, техническите и информационни изяви и други;
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА
ДЕЙНОСТ
Чл.7 Училищното настоятелство ще развива дейност в
обществена полза.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.7 Училищното настоятелство ще осъществява обществено пол.
Чл. 8 .Училищното настоятелство ще осъществява
следния предмет на дейност:
Подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материално
осигуряване на ОУ “Проф. Иван Батаклиев" - гр. Пазарджик съобразно
действуващото законодателство на Р България. Подпомагане на училището за
възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно
стопанисване и целесъобразно използване. Подпомагане изграждането и
поддържането на нова материално-техническа база на училището. Съдейства
при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и други
битови условия за децата, учениците и учителите от училището, както и всякаква
друга дейност за оптимизиране на училищна дейност съобразно закона.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОМОЩИЯ
Чл.9 Органите на управление на училищното настоятелство са
Общото събрание, което е негов върховен орган и Съветът на настоятелите, който
е негов управителен орган.
Чл.10 Общото събрание се състои от членовете на
училищното настоятелство.
Чл.11 Права на Общото събрание:
а/Изменя и допълва устава
б/Приема други вътрешни актове
в/Приема и изключва членове
г/Взема решения за откриване и закриване на клонове
д/Взема решения за участие в други организации
е/Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до
дейността на училищното настоятелство
ж/Избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите
з/Приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите
и/Взема решения относно дължимостта и размера на
членския внос или на имуществените вноски
й/Приема отчета на училищното настоятелство и решава
всички останали въпроси, които са му вменени като компетентност съгласно
чл.25 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ЗЮЛНЦ/.
Чл.12.Свикването на Общото събрание става от Съвета на
настоятелите или по искане на 1/3 от членовете на настоятелството в
населеното място, в което се намира седалището му. Ако в последния случай
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Съветът на настоятелите не отправи писмено покана за свикване на Общо
събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на
настоятелството по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено
от тях лице.
В писмената покана се посочват дневния ред, дата, часа , мястото
на провеждане и по чия инициатива е свикването.
Чл.13.Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя
на мястото за обявления в сградата, където е седалището на настоятелството, наймалко един месец преди насрочения ден.
Чл. 14. Общото събрание е законно, ако присъствуват 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 съберат.
Чл.15.Решенията се взимат с обикнжвино мнозинство от
присъствуващите, а решенията относно изменението и допълнението на Устава,
както и относно преобразуването или прекратяването на настоятелството с
мнозинство 2/3 от присъствуващите.
Чл.16.Съветът на настоятелите се състои от седем до девет лицачленове на настоятелството и избира от състава си Председател - за срок до 4
години.
Чл.17.Правомощия на Съвета на настоятелите:
а/Представлява настоятелството, както и определя обема на
представителната власт на всеки един от членовете;
б/осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
в/разпорежда се с имуществото на настоятелството при спазване
на законовите изисквания и на устава;
г/подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета
както и отчет на дейността на настоятелството през съответната календарна година;
д/определя адреса на настоятелството,
е/Взема решения и изпълнява всички функции за реализация на
средствата за постигане на целите съгласно чл.46в от ЗНП, както и упражнява всички
останали правомощия, подробно описани в чл.31 от ЗЮЛНЦ.
Чл.18 /1/Съветът на настоятелите се свиква от Председателя на
училищното настоятелство по негова инициатива или по искане на 1/3 от неговите
членове в 7 дневен срок от постъпване на искането. Ако Председателят не стори това,
Съветът на настоятелите се свиква от всеки един от заинтересованите членове на
Съвета на настоятелите.
/2/ За заседанието на Съвета на настоятелите се води протокол
от определено от Съвета на настоятелите лице, което го подписва.
Чл. 19 Член на Съвета на настоятелите може да прекрати участието си
в него с едномесечно писмено предизвестие чрез Председателя на Съвета на
настоятелите до Общото събрание. В този случай нов член се избира за остатъка от
текущия мандат.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Чл.20.Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.
Чл. 21. /1/Председателят на Съвета на настоятелите по право е Председател на
Училищното настоятелство.
/2/ Председателят на училищното настоятелство организира изпълнението
на решенията на Общото събрание и на Съвета на настоятелите, ръководи текущата
дейност на училищното настоятелство и го представлява.
/З/ Председателят на училищното настоятелство подписва оформените въз
основа на решенията на Съвета на настоятелите заповеди и други документи и
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представлява училищното настоятелство.
/4/ Председателят на училищното настоятелство изпълнява и други
функции, възложени му от Общото събрание, Устава и Съвета на настоятелите.
/5/ Когато Председателят по негово искане напусне училищното
настоятелство в качеството си на такъв, той е длъжен да отправи мотивирано
предизвестие в срок от 30 дни преди напускането си, чрез Съвета на настоятелите до
Общото събрание на училищното настоятелство.
РАЗДЕЛ ОСМИ
ВЪЗНИКВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
И РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИМУШЕСТВЕНИТЕ
ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.22. Член на училищното настоятелство може да бъде всеки родител,
учител, общественик.
Чл.21 Приемането за член на училищното настоятелство се извършва по
писмена молба на желаещия до Съвета на настоятелите, който е длъжен да я разгледа и
да излезе с решение за приемането или отхвърлянето й, на първото си заседание след
датата на подаването.
/З/ В случай, че Съветът на настоятелите отхвърля молбата, лицето може да
поиска отмяна на решението от Общото събрание в 30 дневен срок от уведомяването.
В случай, че Общото събрание отмени отказа, лицето се счита за прието за член на
училищното настоятелство.
/4/ Ако Общото събрание потвърди отказа на Съвета на настоятелите, нова
молба може да се подаде най-рано след една година.
Чл.22 Всеки член на училищното настоятелство има право:
/1/ Да участва в работата на училищното настоятелство.
/2/ Да избира и да бъде избиран за член на ръководството на училищното
настоятелство.
/З/ Свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на
настоятелството и дейността на детските градини.
/4/ Да спазва Устава.
/5/ Да оказва активно съдействие и да дава своя принос за реализиране целите
на училищното настоятелство.
Чл.23 За неизпълнение на задълженията на членовете на училищното
настоятелство могат да се налагат следните наказания:
1. бележка
2. предупреждение
3. изключване от училищното настоятелство.
Чл.24 Членството в училищното настоятелство се прекратява при:
1. напускане на училищнотонастоятелство;
2. прекратяване на настоятелството;
З. изключване;
4 смърт.
Чл.25 Прекратяването на членството става с едностранно волеизявление
до Съвета на настоятелите.
Чл.26 Училищният настоятел може да бъде изключен когато:
1. Уврежда интересите на училищното настоятелство или училището.
2. Системно или грубо нарушава Устава или решенията на органите на
управление.
Чл.27 Право да изключва член на училищното настоятелство има само
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Общото събрание, по предложение на Съвета на настоятелите.
Чл.28 След прекратяване на членството на изключения или напуснал
училищен настоятел не се възстановяват направените имуществени вноски.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
КЛОНОВЕ
Чл.29.Училищното настоятелство открива клонове единствено по решение
на Общото събрание.
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
СРОК
Чл.30 Училищното настоятелство е учредено за неопределен срок.
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА
НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Чл.31 Имуществото на настоятелството се състои от пари, имоти, ценни
книжа и се увеличава чрез внасянето на други имуществени вноски.
Чл.32 Приходите се формират от доброволни имуществени вноски от
настоятелите, родителите, наеми, имоти и дарения от физически и юридически лица.
Чл.33.Настоятелството има право да набира средства от родителите за
решаване на възникнали текущи задачи свързани с общоучилищни мероприятия.
Чл.34.Настоятелството има право на собствена банкова сметка,
счетоводен баланс и собствен печат както и да натрупва фондове, включително и във
валута и да влиза в договорни отношения със стопански и нестопански организации.
Чл.35.Средствата на училищното настоятелство се реализират и
използват за неговите цели и задачи.
РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.36 Училищното настоятелство се прекратява и се извършва
ликвидация по реда и условията, предвидени в ЗЮЛНЦ.
Чл.37 След удовлетворяване на Кредиторите при извършена
ликвидация , цялото останало имущество се предоставя на училището.
РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за народната просвета и Закона за Юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият Устав е приет от учредителите на Учредително
събрание на 25.01.2001г., изменен и допълнен от Общото събрание на Училищното
настоятелство на 12.05.2006г.
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