
УСТАВ 

НА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, 

АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ - ПЛОВДИВ" 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият Устав урежда състава, устройството, структурата, 
целите, задачите и предмета на дейност на „УЧИЛИЩНО 
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ - ПЛОВДИВ" 

Чл.2. Училищното настоятелство е доброволно сдружение с идеална 
цел в обществена полза и е с наименование„УЧИЛИЩНО 
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ - ПЛОВДИВ" 

Чл.З Сдружението придобива качество на юридическо лице с 
нестопанска цел в обществена полза с вписването му в регистъра на съда и 
регистрацията му в Централния регистър за юридически лица с нестопанска 
цел в обществена полза. 

Чл.4. Седалището и адреса на управление на сдружението е гр.Пловдив, 
ул."Арх.Камен Петков" № 3. 

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ЦЕЛИТЕ 

Чл.5. Основни цели на сдружението са: 
1. Осъществяване на програми в областта на професионалното 

образование, науката, изкуството, социалната дейност за учениците на 
Професионална гимназия по строителство, архиектура и геодезия. 

2. Създаване на общество на възпитаници, преподаватели, родители на 
възпитаници на Професионална гимназия по строителство, архитектура и 
геодезия - Пловдив, както и на всички приятели и привърженици на идеята за 
професионално образование на европейско и световно равнище. 

3. Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в 
професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия и 
съдействие за издигане на социалния статус на преподаватели и възпитаници 
на училището. Популяризиране формите, методите и резултатите от 
обучението в същото. 

4. Подпомагане при създаването на съвременна образователна 
структура за подготовка на квалифицирани и елитни кадри в сферата на 



строителството, за времето (периода) на обучение в Професионална гимназия 
по строителство, архитектура и геодезия. 

Чл.6. Основни задачи на сдружението са: 
1. Издирване и подпомагане на талантливи ученици от гимназията с цел 

практическата им реализация на придобитите знания в процеса на обучение. 
2. Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация на база 

професионални знания между самите възпитаници. 
3. Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана 

единствено с основната дейност, за която е регистрирано Сдружение 
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ - ПЛОВДИВ", като 
приходите се използват само за постигане на определените в устава цели. 
Тази дейност се подчинява на условията и по реда, определяни със законите, 
регулиращи съответния вид стопанска дейност. 

Чл.7. Средства за постигане на целите. За постигане на целите 
сдружението: 

1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието 
или за решаването на текущи проблеми на училището; 

2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 
средства за училището и контролира целесъобразното им разходване; 

3. подпомага изграждането и поддържането на материално-
техническата база на училището; 

4. участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които 
ще се обучават учениците от училището и при възможност осигурява 
закупуването им; 

5. съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване 
на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на учениците 
и учителите от училището. 

6. подпомага създаването и реализирането на възпитате лно-
образователни програми по проблемите на 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 учениците; 

9. съдейства за включване на родителите при организирането на 
свободното време на учениците; 

10. предлага мерки за подобряване на дейността на училището; 
11. организира обществеността за подпомагане на училището; 
12. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в 

системата на народната просвета; 
13. организира и подпомагат 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. подпомага социално слабите деца и ученици; 
16. съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви 

на малолетните и непълнолетните. 
Чл.8. Сдружението не разпределя печалба. Приходи от стопанска 

дейност могат да се разпределят само за постигане на целите на сдружението. 

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ 

Чл.9. Членовете на училищното настоятелство могат да бъдат 
пълнолетни физически лица - родители на бивши и настоящи възпитаници на 
училището, бивши и настоящи учители, общественици и граждани, 
споделящи идеите на сдружението. 

Чл.10. Приемане на нови членове, напускане и изключване от 
сдружението. 

1. Приемане на членове на настоятелството се извършва на обща 
родителска среща, а при необходимост и чрез писмено заявление да Съвета 
на настоятелите, който свиква общото събрание за вземане на решение. 

2. Напускането на настоятелството става чрез едномесечно писмено 
известие до Съвета на настоя,?елите. 

3. Член на настоятелството може да бъде изключен с решение на 
Общото събрание в следните случаи: 

• Системни нарушения на Устава и неизпълнение на приетите 
решения; 

• С действията си уронва авторитета и доброто име на 
настоятелството или на неговите членове; 

• Действа против интересите на училището. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл.11. Всеки член на сдружението има следните права: 
• Да бъде информиран за дейността на сдружението; 
• Да участва в организираните мероприятия. 
Чл.12. Задължения на всеки член на настоятелството: 
• Да работи активно за издигане и утвърждаване на авторитета и 

финансовия просперитет на сдружението; 
• Да пази доброто име на сдружението и неговите членове; 
• Да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото събрание; 
• Да посещава заседанията и да участва активно в работата на Общото 

събрание. 

ИМУЩЕСТВО 

Чл.13. Имуществото на сдружението се формира от: 



• Годишна вноска в размер на 20 лева, платима на два пъти, в 
началото на всеки срок. 

• Последващи дарения; 
• Набиране на средства от благотворителни прояви и чрез участие в 

проекти за развитие на образованието; 
• Други доходи, реализирани съгласно установения от закона ред. 

Чл.14. (1) Предмет на завещания или дарение могат да бъдат парични 
суми, движими или недвижими вещи, ценни книжа, дялово участие в 
дружество, акции, вземания или други имуществени права. 

(2) Всички дарения се вписват в специална книга. 
(3) Настоятелството има право да откаже приемането на дарение или 

завещания при неприемливи условия, включващи неизпълнима тежест, които 
са в противоречие с целите на сдружението или разпоредбите на Устава. 

Чл.15. Имуществото на настоятелството се влага в недвижими имоти, 
банкови депозити или държавни ценни книжа. 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
S 

Чл.16. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание. 
(2) Управителен орган на сдружението е съвета на настоятелите. 

Чл.17. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 
Чл.18. (1) Общото събрание: 
1. изменя и допълва устава; 
2. приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава членовете на съвета на настоятелите; 
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 сдружението; 
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
9. приема бюджета на сдружението; 
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос 

или на имуществените вноски; 
11. приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите; 
12.отменя решения на другите органи на сдружението, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи 
дейността насдружението; 

13. взема и други решения, предвидени в устава. 
(2) Правата от ал.1, т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други 

органи на сдружението. 
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи 

на сдружението. 
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол 

относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 



(5) Решенията на органите на сдружението, 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 насдружението 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 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. 

Чл.19. (1) Общото събрание 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. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник" и се поставя на 
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 
сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 

Чл.20. Общото събрайие 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. 

Чл.21, (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.22. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство, съгласно 
разпоредбите на ЗЮЛНЦ. 

Чл.23, (1) Съвета на настоятелите се състои най-малко от три лица -
членове на сдружението с мандат три години. 

(2) Съвета на настоятелите избира от своя състав председател. 
Чл.24. Съвета на настоятелите: 
1. представлява сдружението, както и определя обема на 

представителната власт на отделни негови членове; 
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване 

изискванията на устава; 



4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на 

сдружението; 
6. определя реда и организира извършването на дейността на 

сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 
7. определя адреса на сдружението; 
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно 

устава не спадат в правата на друг орган; 
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
Чл.25. (1) Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват и 

ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свиква 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 на настоятелите. При отсъствие на председателя заседанието се 
ръководи от определен от Съвета 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, съгласно разпоредбите на 
ЗЮЛНЦ. 

(5) Съвета 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. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.26. Сдружението се учредява за неопределено време. 
Чл.27. За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на 

ЗНП и ЗЮЛНЦ. 

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на 07.05.2009 година. 


