УСТАВ
НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ИГЛИКА"
ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА №17 „ИГЛИКА“ ГРАД ХАСКОВО
І .ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛ.1. Този устав урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на
Училищно настоятелство "Иглика" при ДГ №17 гр.Хасково.
ЧЛ.2. Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за осъществяване на дейност в
частна полза.
ЧЛ.3. Училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел.
ЧЛ.4. Училищното настоятелство е учредено в съответствие с изискванията на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, Закона за предучилищно и училищно образование.
ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК
ЧЛ.5.Училищното настоятелство осъществява дейност под наименование Училищно
настоятелство "Иглика" при Детска градина №17 „Иглика“ гр.Хасково.
ЧЛ.6. Седалище и адрес на управление на Училищно настоятелство „Иглика“ е в гр.Хасково, ул.
“Генерал Скобелев" №11.
ЧЛ.7.Училищното настоятелство се учредява за неопределен срок от време.
ІІІ.ЦЕЛИ
ЧЛ.8. При осъществяване на своята дейност Училищното настоятелство си поставя за цел:
- обединяване на усилията на родителите и обществеността с тези на държавните и общински
организации, физически и юридически лица за подпомагане на Детска градина №17 „Иглика“
гр.Хасково
- грижа и осигуряване на допълнителни финансови и материални средства
- подпомагане на детската градина за възстановяване и увеличаване на имотите му, тяхното ефективно
стопанисване и целесъобразно използване.
ІV.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
ЧЛ.9. За постигане на поставените цели УН „Иглика“ използва различни
средства:
- обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на
текущи проблеми на детската градина;
- участват при избора на учебници от педагогическия съвет;
- подпомагат училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно
обучение;
- предлага мерки и организира обществеността за подпомагане дейността на детската градина;
- съдействат за реализиране на извънкласните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата;
- съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на децата;

-

организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на
техните деца;
подпомага дейността на детската градина в противодействието й срещу наркоманията и други
вредни влияния върху децата;
съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните.
V.ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ

ЧЛ.10. Училищно настоятелство „Иглика“ се самоопределя, като организация за осъществяване на
дейност в частна полза, а именно в полза на дейността на децата от Детска градина №17 „Иглика“
гр.Хасково.
VІ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
ЧЛ.11. Училищното настоятелство има следния предмет на дейност:
- съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина и
контролира целесъобразното им разходване;
- подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина;
- съдейства при организиране на детското хранене, осигуряването на транспорт и решаването на
други социално-битови проблеми на децата, учителите и детската градина;
- подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите
на децата.
VІІ.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
ЧЛ.12 (1) Органи на управление на Училищното настоятелство са Общо събрание, Съвет на
настоятелите и Председател на съвета на настоятелите.
(2)Общо събрание на Училищното настоятелство е върховен орган и се състои от всички училищни
настоятели.
ЧЛ.13 (1) Правомощия на Общото събрание:
1. изменя и допълва устава
2. приема други вътрешни актове
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет
4. приема и изключва членове
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 училищното настоятелства
8. приема основните насоки и програма за дейността на училищното настоятелство
9. приема бюджета на училищното настоятелство
10. приема отчета за дейността на управителния съвет
11.отменя решения на другите органи на училищното настоятелство, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на училищното настоятелство.
(2) Правата по ал.1, т. 1 , 3 , 7 , 9 , 1 0 и 1 1 не могат да се възлагат на други органи на
училищното настоятелство.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на училищното
настоятелство.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на училищното настоятелство, които са взети в противоречие със
закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото
събрание по искане на заинтересуваните членове на училищното настоятелство или на негов орган,
отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
(6) Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на училищното
настоятелство 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.
ЧЛ. 14 (1) Общото събрание се свиква от председателя на съвета на настоятелите на училищното
настоятелство или от съвета на настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от
членовете на училищното настоятелство в населеното място, в което се намира седалището на
настоятелстяво, с писмена покана. Ако в последния случай управителния съвет в месечен срок не
отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на
училищното настоятелство по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях
лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на
общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) (Изм. и доп. с решение на ОС на УН „Иглика“, в сила от 04.11.2019 г.) Поканата се
поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, седем дни
преди насрочения ден на провеждане на Общото събрание.
ЧЛ.15. Общото събрание 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, освен ако устава не разпорежда друго.
ЧЛ.16. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) 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 той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения .
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз
основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
ЧЛ.17. ( 1 ) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл.13, ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се
вземат решения.
ЧЛ.18 (1) Управителния орган на Настоятелството е Съвета на настоятелите. Съвета на настоятелите се
състои от три лица - членове на училищното настоятелство. Членовете на съвета на настоятелите се
избират за срок от 4 години.
(2)
Председателят се избира от общото събрание на училищното настоятелство.

ЧЛ.19. Правомощия на Съвета на настоятелите:
2. представлява училищното настоятелство, както и определя обема на представителната
власт на отделни негови членове;
3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
4. разпорежда се с имуществото на училищното настоятелство при спазване изискванията на устава;
5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на училищното настоятелство;
7. определя реда и организира извършването на дейността на училищното настоятелство и носи
отговорност за това;
8. определя адреса на училищното настоятелство;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг
орган;
10. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
ЧЛ.20 (1) Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват и ръководят от председателя. Той е длъжен
да свика заседание на съвета на настоятелите при писмено искане на една трета 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 съвета. При отсъствие на председателя заседанието се
ръководи от определен от съвета на настоятелите негов член.
(2) Съвета на настоятелите може да взема решение, ако на заседанието му присъстват
повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.25, ал.2 и чл.19,
т.3 и 6 - с мнозинство от всички членове.
(5) Съвета на настоятелите може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от
всички членове на съвета.
VІІІ. ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ЧЛ.21/1/ Председателят на съвета на настоятелите е физическо лице, което е член на сдружението.
Председателят е член на съвета по право.
/2/ Председателят се избира от Общото събрание за срок от 4 години.
/3/ Председателят осъществява оперативното ръководство на сдружението и го представлява пред трети
лица.
/4/ При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват временно от заместник - председателя.
ІХ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛ.22 /1/ Членуването в Училищно настоятелство "Иглика" е доброволно и се извършва по писмена
молба от кандидата до Съвета на настоятелите, Председателя на Училищното настоятелство или
Директора на детската градинна, придружена от писмена декларация, че приема устава на УН. Всяко
лице, което приеме целите на настоятелството, съгласно е с настоящия устав, може да бъде прието за
член с решение на Общото събрание. Членските правомощия възникват при приемане.

/2/ Всеки член на Училищно настоятелство "Иглика“ има право:
-Да бъде информиран за всички мероприятия на Училищно настоятелство "Иглика";
-Да участва лично в Общото събрание и на всички мероприятия на Училищно настоятелство "Иглика“;
-Да избира и да бъде избиран във всички ръководни органи на Училищно настоятелство "Иглика";
-Да внася свободно за разглеждане в ОС и Съвета на настоятелите на Училищно настоятелство
"Иглика“ идеи, предложения и препоръки, засягащи дейността на сдружението.
-Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в
устава.
/3/ Всички членове на Училищно настоятелство "Иглика*' са длъжни:
-Да спазват устава и решенията на ръководните органи;
-Да пазят доброто име на Училищно настоятелство"Иглика";
-Да работят активно за издигане и утвърждаване авторитета на настоятелството и реализиране на неговите
дели.
-Да заплащат редовно имуществени вноски по начин и в срок, определен от Съвета на настоятелите встъпителна членска вноска ь размер на 1,50 лева за новоприетите членове, която се заплаща при
встъпване в членство и годишен членски внос в размер на 5 лева, които се заплаща до 31.01. на всяка
календарна година.
/4/ Членовете на Училищно настоятелство "Иглика" не отговорят лично за задълженията на настоятелството.
Членовете на Училищно настоятелство "Иглика" отговорят лично за задълженията на настоятелство само
до размер на имуществените си вноски.
/5/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават
върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и
упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.
ЧЛ.23 /1/ Членството се прекратява:
1. С едностранното волеизявление до училищното настоятелство;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключването;
4. При отпадане.
/2/ Решението за изключване се взема от Съвета на настоятелите при поведение, което прави по-нататъшното
членство несъвместимо.
/3/ Решение на Съвета на настоятелите може да се обжалва пред Общото събрание.
Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ЧЛ.24 (1) Училшцното настоятелство се прекратява:
1. с решение на общото събрание
2. с решение на окръжния съд по седалището на училищното настоятелство, когато:
- не е учредено по законния ред
- извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите
нрави
- е обявено в несъстоятелност
- с изтичане на срока.
(2) Решението на съда по ал.1, т.1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите
последици.
(4) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съда назначава ликвидатор.

ХІ.ЛИКВИДАЦИЯ
ЧЛ.25 (1) При прекратяване на училищното настоятелство се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2, както и в случая на чл.24, ал.1, т.1, той се
определя от окръжния съд по седалището на училищното настоятелство.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно неплатежоспособността, реда за ликвидация
и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
ЧЛ.26 (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се взема от
ликвидатора.
(2) Ако ликвидаторът не вземе това решение, имуществото преминава, върху общината по
седалището на училищното настоятелство. Общината е длъжна да използва полученото имущество за
дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното училищно настоятелство.
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и
да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2 с изключение на
длъжностното им възнаграждение.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация о ал.-1-3, отговарят за
задълженията на прекратеното училищно настоятелство до размера на придобитото.
ХІІ.ЗАЛИЧАВAHE НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ЧЛ.27. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на
училищното настоятелство от окръжния съд по седалището на настоятелството.
ХІІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Закона за предучилищно и
училищно образование и Правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства.
§2 Настоящите изменения и допълнения в устава на Училищно Настоятелство "Иглика" са приети с решение
на общо събрание на настоятелството, състояло се на 04.11.2019 г., с Протокол №16 от 04.11.2019 г.
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