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УСТАВ
НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
СОУ “П.К.ЯВОРОВ” – ГРАД ЧИРПАН
І. РАЗДЕЛ І – ПЪРВИ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО.
Име
І.1. Името на Сдружението с нестопанска цел е “Училищно настоятелство към СОУ
П.К.Яворов”, гр.Чирпан”.
І.2. Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително
изписвано на чужд език.
Юридическо лице
І.3. Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна, не политическа
организация с идеална цел, отделна от организационната форма на членовете си.
Сдружението не отговаря за задълженията на основателите и впоследствие приетите
нови членове.
Седалище и адрес
І.4. Седалището на сдружението е в гр. Чирпан
І.5. Адресът на управление на дейността на сдружението е гр.Чирпан ,
ул. “П. К. Яворов” № 6
Срок
І.6. Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок.
Дейност на Сдружението
І.7. Сдружението се самоопределя като организация, за осъществяване на обществено
полезна дейност.
Цели и средства на Сдружението
І.8. Сдружението има за цел:
Обединяване усилията на родителската и другата общественост с тези на държавните и
общинските органи и организации,физически и юридически лица за подпомагане
развитието на учебното дело.
Осъществяване на програми в областта на образованието и социалната дейност.
Създаване на общество на възпитаници,преподаватели, родители на възпитаници в
СОУ “П.К.Яворов“-гр.Чирпан,както и на всички приятели и привърженици на идеята за
добро образование.
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Подпомагане развитието на обучението,възпитанието и материалното осигуряване в
СОУ “П.К.Яворов” - гр.Чирпан и съдействие за издигане социалния статус на
преподавателите и възпитаниците на училището,както и популяризиране
формите,методите и резултатите от обучението в същото.
І.9. Сдружението набира своите средства от следните източници:
- Встъпителен членски внос – при подписването на Устава и при приемането им
за членове на Сдружението;
- Редовен членски внос – чийто размер се определя ежегодно от Общото събрание
на членовете на сдружението;
- Дарения от членове, както и дарения и завещания от български и чуждестранни
физически и юридически лица;
- Приходи от имуществото на сдружението;
- Възмездно или безвъзмездно придобиване на имущества по всеки законен
начин.
І.10 . За осъществяване на целите си, Сдружението може да извършва допълнителна
стопанска дейност, като използва приходите за постигане на определените в настоящия
устав цели.
І.11. Извършването от Сдружението на изпълнителна дейност се подчинява на
условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска
дейност.
І.12. Сдружението не разпределя печалба.І.13. Средствата на Сдружението се
изразходват изключително за постигане на целите му.
Разходване на имущество
І.14 Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява
дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав.

Правоспособност
І.15. Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.
І.16. Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с
естествените качества на физическите лица и може да притежава имуществото.
Писмени актове
І.17. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото
наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и
БУЛСТАТ номер.
Представителство
І.18. Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи.
То се представлява от управителния си орган.
І.19. По съдебни спорове между Сдружението /юридическото лице с нестопанска цел/ и
управителния му орган, съответно членове на управителния орган, юридическото лице
може да се представлява и от общото му събрание едно или няколко лица
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І.20. Сдружението може да участва в работата на орган на юридическото лице с
нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено от него лице.
Устройство
І.21. Устройството на Сдружението се определя от този устав и от закона. Сдружението
може да има клонове и други структурни образования и в други градове на страната и
чужбина. Ръководителите на тези звена представлява юридическото лице с нестопанска
цел за дейността на конкретното звено, с представителна власт, определена с Решение
на органа, който го създава.
І.22. Клоновете се образуват с решение на Общото събрание, а останалата структура се
определя и създава от Управителния съвет на Сдружението.
ІІ. РАЗДЕЛ ІІ – ВТОРИ
ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО
Членски права и задължения
ІІ.1. Членовете на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически
лица.
Членуването в сдружението е доброволно.
ІІ.2. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде
информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от
дейността му по реда , предвиден в устава.
ІІ.3. Всеки член е длъжен:
1. Да участвува активно в осъществяването на целите на сдружението;
2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие;
3. Да участвува в работата на Общото събрание, да участвува в подготовката на
решения, да предлага лица за избор в управителните и други органи;
4. Да не използва членството в Сдружението за постигане на цели,
противоречащи на Устава му;
5. Да заплащат дължимите съгласно този Устав членски внос, както и да прави
имуществени вноски, когато това е предвидено в решение на върховния
орган на Сдружението;
ІІ.4. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
ІІ.5. Членските права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърлими
и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
ІІ.6. Задълженията на членовете на Сдружението не могат да бъдат опрощавани, както
и да се прихващат със задължения на сдружението към друг неговия член.
Приемане на нов член
ІІ.7. Нов член се приема от Общото събрание, въз основа на писмена молба с изрично
заявление, че приема целите на сдружението, съгласен е да работи за тяхното
постигане, приема разпоредбите на този Устав и в потвърждение на това приемане се
присъединява към него чрез подписването му. Съветът на настоятелите е длъжен да
докладва молбата за членство на първото Общо събрание на членовете.
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Прекратяване на членството
ІІ.8. Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението, представляващо писмено
тримесечно предизвестие, отправено към Съветът на настоятелите ;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете физически
лица, респективно с ликвидацията на членовете юридически лица;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане.
ІІ.9. Решението за изключване се вземе от общото събрание при поведение, което прави
по-нататъшното членство несъвместимо. Изключеният член не гласува, но има право да
участвува в разискванията по неговото изключване.
ІІ.10. Отпадането поради не внасяне установените от Общото събрание имуществени
вноски, в т.ч. членския внос и системно неучастие в дейността се констатира по
документите на Сдружението.
Органи
ІІ.11. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
ІІ12. Управителен орган на Сдружението е Съвет на настоятелите.
ІІ.13. Общото събрание на Сдружението може да избере и контролен орган в лицето на
Контрольор/Контролен съвет. Контролният съвет не е задължителен орган.
Общо събрание
ІІ.14. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Права на Общото събрание
ІІ.15. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Съвет на настоятелите и
Контрольора/Контролния съвет, и определя възнаграждението им;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението;
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, в т.ч. и встъпителната вноска;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението;
13. взема и други решения, предвидени в устава.
ІІ.16. Правата по т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на
други органи на сдружението.
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ІІ.17. За лица, имащи особено значение за Сдружението, на материално затруднени,
Общото събрание може да намали встъпителния и годишния членски внос, както и
изцяло да ги освободи от задължение за заплащане на такъв, за определен период.
ІІ.18. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на
сдружението.
ІІ.19. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
ІІ.20 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 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.
ІІ.21. Споровете по предходния член могат да бъдат повдигнати 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
ІІ.22. Общото събрание се свиква от управителния съвет 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 управителният съвет в
месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква
от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове
или натоварено от тях лице.
ІІ23. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането
на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
ІІ24. Поканата се обнародва в регионален вестник и се поставя на мястото за обявления
в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец
преди насрочения ден. Обявата се публикува и във местни средства за масова
информация, кабелни телевизии.
Кворум
ІІ.25. Общото събрание е законно, ако присъствуват 50% 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
ІІ.26. Всеки член на общото събрание има право на един глас.
ІІ.27. 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
възпрепятствува вземането на решения.
ІІ.28. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание
въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
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Вземане на решения
ІІ.29. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите, а решенията по чл.25, ал.1, т.1 и 7 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от 2/3.
ІІ.30. По въпросите, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може
да се вземат решения, освен ако всички членове на Общото събрание вземат
единодушно решение да се разгледат.
Съвет на настоятелите
ІІ.31. Съвета на настоятелите/Управителният съвет се състои от три лица – членове на
сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочат за
членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете
на съвета на настоятелите се избират за срок от четири години.
ІІ.32. Съвета на настоятелите/Управителният съвет избира от своя състав Председател,
Зам.председател и секретар.
Правомощия на Съвета на настоятелите
ІІ.33. Съветът 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 бюджета;
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. Приема структурата на Сдружението, с изключение на създаването на
клонове, което е компетенция на Общото събрание и определят
правомощията на ръководителите на структурните звена, които създава със
приетата структура.
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.
11. Управителният съвет избира Председател, Зам.председател и секретар.
Заседания на Съвета на настоятелите
ІІ.34. Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват и ръководят от Председателя/ите. Председателят/-ите е длъжен да свика заседание на управителния съвет при
писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание
на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от
заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя и
Зам.председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов
член.
ІІ.35. Съвета на настоятелите може да взема решение, ако на заседанието му
присъствуват повече от половината от неговите членове.
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ІІ.36. 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.
ІІ.37. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, а решенията
по чл. 14, ал.2 и чл. 31, т.3 и 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел – с
мнозинство от всички членове.
ІІ.38. При равенство на гласовете на участвуващите в гласуването членове на СН,
гласът на Председателя, а в негово отсъствие на ръководещия заседанието
Зам.председател, е решаващ.
ІІ.39. 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 управителния съвет.
Председател
ІІ.40. Председателят представлява сдружението пред всички лица и организации.
Председателят може да упълномощи Зам.председателя, а по решение на СН и друг
член на СН за изпълнение на функциите му. При избор на повече от един Председател,
последните упражняват правомощията си заедно и/или поотделно.
Зам. Председател. Секретар
ІІ.41. Зам.председателят подпомага Председателя при осъществяването на функциите
му и представлява Сдружението при упълномощаване и/или в случаите посочени в
Устава.
ІІ. 42. Секретарят подготвя организационно провеждането на заседанието на
Управителния съвет на Сдружението и извършва организационната работа по
изпълнението на същите решения.
Контрольор/Контролен съвет
ІІ.43. Контрольорът/Контролният съвет се избира от Общото събрание за срока на
избор на Управителния съвет и мандатът му се прекратява с прекратяване на мандата
на СН.
ІІ.44. Контролният съвет е в състав от трима души с равни правомощия.
ІІ.45. Контролният съвет избира от състава си Председател, който организира работата
на съвета и го представлява пред Общото събрание и управителния съвет. При
отсъствия на Председателя, Контролният съвет се представлява от друг негов член.
ІІ.46. Контрольор не може да бъде:
- член на Съвета на настоятелите, както и негов съпруг или роднина по права и
съребрена линия до четвърта степан включително;
- лице, което предходния мандат е било член на Съвета на настоятелите;
- лице, което е било или е счетоводител или материално отговорно лице в
сдружението.
ІІ.47. Компетентност на Контрольора/Контролния съвет:
- следи за правилното използване, запазване или увеличаване на имуществото на
сдружението;
- следи за стопанисването на имуществото на сдружението и за воденето на
счетоводната отчетност;
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- дава заключение по бюджета на сдружението.
ІІ.48. Във връзка с дейността си, Контрольорът/Контролният съвет има право да прави
ревизии, инвентаризации, проверка по документацията на сдружението и да иска
писмени обяснения от длъжностните лица в нея.
ІІ.49. След приключване на финансовата година, Контрольорът/Контролният съвет
прави пълна годишна ревизия.
ІІ.50. Контрольорът/Контролният съвет изготвя и представя на Общото с събрание
годишен доклад за дейността си.
Помощни органи
ІІ.51. По решение на Съвета на настоятелите могат да се създават помощни и временни
органи на Сдружението.
Протоколни книги на сдружението и задължение за водене на книги
ІІ.52. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си
органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило
протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Членовете на
Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да
получават преписи или извлечения от протоколите.
ІІІ. РАЗДЕЛ ІІІ – ТРЕТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ПОСЛЕДИЦИ.
Прекратяване
ІІІ.1. Сдружението се прекратява с:
1. С изтичането на срока му, при положение, че се приеме срок за действие на
Сдружението.
2. С решение на върховния си орган;
3. С решение на окръжния съд по седалището, когато:
А/ не е учредено по законния ред;
Б/ извършва дейност, която противоречи на конституцията, на законите и
на добрите нрави;
В/ е обявено в несъстоятелност.
ІІІ.2. Решението на съда за прекратяване по т.1 и т.3 може да се постанови по иск на
всяко едно заинтересовано лице и/или на прокурора.
ІІІ.3. В случаите на съдебно прекратяване, прекратяването се вписва служебно и съдът
назначава ликвидатор.
Ликвидация
ІІІ.4. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
ІІІ.5. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
ІІІ.6. Ако ликвидатор не е определен от управителния орган или от определено от него
лице, или по реда на чл.13, ал.1, т.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
ІІІ.7. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Търговския закон.
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Имущество след ликвидацията
ІІІ.8. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество
се решава от върховния орган на Сдружението, доколкото в Закона за юридическите
лица с нестопанска цел не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до
прекратяването, то се взема от ликвидатора.
ІІІ.9. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят
за задълженията на прекратеното Сдружение до размер на придобитото.

Заличаване
ІІІ.10 След разпределяне на имуществото ликвидаторът поисква заличаване вписването
на Сдружението от окръжния съд по седалището му.
ІV. РАЗДЕЛ ІV – ЧЕТВЪРТИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ІV.1. Сдружението има свой печат, емблема и може да създава почетни отличия и
знаци.
ІV2. Пазители на печата на Сдружението са Председателите на Съвета на настоятелите
или Заместник-председателя.
ІV.3. Вписването на сдружението в регистрите на Старозагорския ОС се възлага на
Съвета на настоятелите.
Този устав се прие на Решение № 2-две, взето с Протокол на Учредителното събрание
на Сдружението, проведено на 27.03.2007 година в град Чирпан. Уставът се изготви и
надлежно оформи и подписа в 4 /четири/ оригинални екземпляра, от които три за
архива на Сдружението и един за регистрацията на сдружението в Старозагорския
окръжен съд.

Председател: В. Костадинова

10

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
На Сдружение “Училищното настоятелство
към СОУ “Пейо Крачолов Яворов”” – Чирпан

Днес, 27.03.2007 г. в гр. Чирпан се проведе УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ за
учредяване на Сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
На събранието присъстваха учредителите:
1/ Тодор Петков Иванов гр. Чирпан, ул. “Янко Кочев” №9,
л.к.№172881813/19.12.2000г., ЕГН:5504037520;
2/ Донка Василева Жекова, гр. Чирпан,ул.“Дянко Нанчев” №17, л.к.№
171172121/16.03.2000г., ЕГН: 6901067717;
3/ Славка Иванова Аврамова, гр. Чирпан, ул.“Янко Кочев” №1,
л.к.№171140620/7.03.2000г., ЕГН: 5907307752
4/ Петя Благоева Петкова –град Чирпан, ул. “Георги Раковски” 4, л.к. №
171055679/04.02.2000г., ЕГН 7402237637
5/ Ивайло Иванов Крачолов
гр. Чирпан, ул.“Христо Смирненски” №1, л.к.№174291580/21.02.2002г., ЕГН:
7306077742;
6/ Златка Русенова Карапеева – гр.Чирпан, ул. “Г.Димитров” № 26, л.к. №
173086734/15.03.2001 г., ЕГН 6605177619
7/ Росица Колева Георгиева, гр.Чирпан,ул.“Георги Димитров” №43,
л.к.№172844675/22.12.2000г., ЕГН: 6806177694;
8/ Гинка Тодорова Стоилова – гр.Чирпан, ул.”Ген.Столетов” 2, л. к. №
144328072/25.04.2001г., ЕГН 6903085638
9/ Стефка Манолова Желева, гр.Чирпан, ул.“Плиска” №15, л.к. №
172844837/12.12.2000г., ЕГН:6905177693;
10/ Диляна Василева Желязкова – гр.Чирпан, ул.”Г.Бенковски” 10, л.к.№
174173758/05.02.2002г., ЕГН 7312167678
11/ Росица Тодорова Димова – гр.Чирпан, ул.”Хр.Ботев” 1,л.к.№
173600690/06.11.2001г., ЕГН 7306077678
12/ Атанаска Николова Тотева – гр.Чирпан, ул.”Вълко и Кабаиван” 6, л.к.№
17356016/30.10.2001г., ЕГН 5610277591
13/ Радомира Тодорова Нолева – гр.Чирпан, ул. “Д-р Петър Генов” 10, л.к.№
190334351/05.10.2005г., ЕГН 7206017778
14/ Радостина Христова Танева – гр.Чирпан, ул. “Г.Димитров” 4, л.к.№
172073936/10.08.2000г., ЕГН 7202227631
15/ Борислав Илиев Кръстанов - гр.Чирпан, ул. “Г.Димитров” 4, л.к.№
142041645/02.08.2000г., ЕГН 6501237629
16/ Делка Иванова Стратева, гр. Чирпан, ж.к. Младост, бл.1, вх.А, ап.22,
л.к.№173036979/12.02.2001г., ЕГН: 4907317614;
17/ Боян Иванов Иванов – гр.Чирпан, ул.”Бр.Даскалови” 2, л.к.№
171704677/17.06.2000г., ЕГН 6809047626
18/ Слави Тодоров Стайков – гр.Чирпан, ул.”Клара Ешкенази” 1, л.к.№
172897158/22.12.2000г., ЕГН 6305097683
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19/ Филип Генчев Кондарев – гр.Чирпан, ул. “Роза Люксембург” 1, л.к.№
171618007/30.05.2000г., ЕГН 6706167666
20/ Елена Иванова Кабакова, гр.Пловдив, ул.“Скопие” № 98, л.к.№,
143473114/27.10.2000г , ЕГН: 5003234932;
21/ Стефка Панайотова Желева
гр. Пловдив, ул. “Богомил” № 34 ет. 3 ап. 7, л.к.№ 147090324/22.05.2003г., ЕГН
6208087638;
22/ Светла Найденова Радева
гр. Чирпан, ул. “Мир” 3 а, л.к.№ 173360880/28.08.2001г., ЕГН: 6901267612
23/ Керка Стоянова Гъчева
гр.Чирпан, ул. “Иван Вазов” 19, л.к. № 172077440/10.08.2000г., ЕГН 7306127655
24/ Иванка Алексиева Ненкова – гр.Чирпан, ул.”П.К.Яворов” 18, вх.А, ет. 4, ап. 7, л.к.№
173047100/16.02.2001г., ЕГН 5406097611
25/ Красимир Стефанов Костадинов – гр.Чирпан, ул.”Хр.Ботев” 25,
л.к.№171704854/17.06.2000г., ЕГН 7212017669
26/ Христо Стойчев Тилев – гр.Чирпан, ул.”Наньо Христев” 4,
л.к.№172896950/22.12.2000г., ЕГН 44100077660
27/ Мария Генова Ташева – гр.Чирпан, ул. “Клара Ешкенази” 4а,
л.к.№173450397/28.09.2001г., ЕГН 7410217639
28/ Мима Събева Димитрова – гр.Чирпан, ул.”Васил Левски” 28, л.к.№
172120236/17.08.2000г., ЕГН 6203107599
29/ Мария Петкова Петрова – гр.Чирпан, ул. “Бр.Миладинови” 21 а, л.к.№
172887988/20.12.2000г., ЕГН 7201037637
Събранието се проведе под председателството на г-жа Иванка Ненкова и протоколчик
г.жа Донка Жекова при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на решение за учредяване и регистрация на Сдружение с нестопанска
цел “Училищно настоятелство към СОУ “П.К.Яворов” – град Чирпан.
2. Приемане на Устав на Сдружението “Училищно настоятелство към СОУ
“П.К.Яворов” – град Чирпан.
3. Избор на Управителен съвет.
Събранието бе открито от Иванка Ненкова в 17.30 часа. Същата разясни, че Събранието
е свикано с оглед учредяване на Сдружение по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел. Предварителните материали, както и Проекто-устава са
представени на всички присъстващи лица.
След проведените разисквания, Учредителното събрание ЕДИНОДУШНО
Р Е Ш И:
1. Учредява Сдружение /юридическо лице с нестопанска цел/ по смисъла на Закона за
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с:
1.1.Наименование: “Училищно настоятелство към СОУ “Пейо Крачолов Яворов”
1.2.Седалище: гр. Чирпан
1.3.Адрес на управление гр. Чирпан, ул. “П.К.Яворов” № 6
1.4. Цели:
Обединяване усилията на родителската и другата общественост с тези на държавните и
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общинските органи и организации,физически и юридически лица за подпомагане
развитието на учебното дело.
Осъществяване на програми в областта на образованието и социалната дейност.
Създаване на общество на възпитаници,преподаватели, родители на възпитаници в
СОУ “П.К.Яворов“-гр.Чирпан,както и на всички приятели и привърженици на идеята за
добро образование.
Подпомагане развитието на обучението,възпитанието и материалното осигуряване в
СОУ “П.К.Яворов” - гр.Чирпан и съдействие за издигане социалния статус на
преподавателите и възпитаниците на училището,както и популяризиране
формите,методите и резултатите от обучението в същото.
1.5.Средства за постигане на целите:
1.5.1 Встъпителен членски внос – при подписването на Устава и при приемането им
за членове на Сдружението;
1.5.2.Редовен членски внос – чийто размер се определя ежегодно от Общото събрание
на членовете на сдружението;
1.5.3.Дарения от членове, както и дарения и завещания от български и чуждестранни
физически и юридически лица;
1.5.4.Приходи от имуществото на сдружението;
1.5.5.Възмездно или безвъзмездно придобиване на имущества по всеки законен начин.
1.6.Вид дейност: Сдружението се самоопределя като организация, за осъществяване на
дейност в обществена полза.
1.7.Предмет на стопанка дейност: провеждането на всички стопански мероприятия за
постигане на целите чрез съответни стопански начинания; търговска, в т.ч. външнотърговска дейност, производствена дейност, издателска и разпространителска дейност,
както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона и е свързана с
предмета на основната дейност на Сдружението.
1.8.Срок: Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничават със срок
2. Приема Устав на Сдружението;
3. Избира Управителен съвет в състав:
Стефка Панайотова Желева
гр. Пловдив, ул. “Богомил” № 34 ет. 3 ап. 7, л.к.№ 147090324/22.05.2003г., ЕГН
6208087638;
Светла Найденова Радева
гр. Чирпан, ул. “Мир” 3 а, л.к.№ 173360880/28.08.2001г., ЕГН: 6901267612
Елена Иванова Кабакова
Гр.Пловдив,ул.“Скопие” № 98, л.к.№ 143473114/27.10.2000г., ЕГН: 5003234932;
Керка Стоянова Гъчева
Гр.Чирпан, ул. “Иван Вазов” 19, л.к. № 172077440/10.08.2000г., ЕГН 7306127655
Красимир Стефанов Костадинов – гр.Чирпан, ул.”Хр.Ботев” 25,
л.к.№171704854/17.06.2000г., ЕГН 7212017669
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Контролен съвет:
Славка Аврамова - председател, Боян Иванов – член и Атанаска Тотева - член
1.
1/. Определя встъпителен членски внос на Учредителите в размер на 10 лева.
2/. Определя встъпителен членски внос на трети лица, които ще се присъединят
към Сдружението в размер на 10 лева
3/. Определя годишен членски внос в размер на 24 лева, платим до 28 февруари на
текущата година.
4/. Встъпителният членски внос на третите – присъединили се членове ще
представлява и годишна вноска за текущата година.
2.
Делегира на Управителния съвет правомощията на Общото събрание на
Сдружението с изключение на правомощията по чл. 25, ал.1 т.1,3,7,9,11 и 12 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
3.
Възлага на Председателя на УС да представляват Сдружението до регистрацията
му и да извърши всички необходими действия по вписването на Сдружението в
регистъра, воден при Старозагорски окръжен съд.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Д.Жекова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….
/Ив.Ненкова/

