
 

 

УСТАВ  
на СНЦ „Училищно настоятелство на 107 ОУ “Хан Крум”- гр. София 

І. НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 1. Наименование “ НАСТОЯТЕЛСТВО НА 107 ОУ “ХАН КРУМ”. За по- кратко по- 
нататък в този устав, то ще бъде наричано “Училищното настоятелство”. 

ІІ.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 2 Училищното настоятелство е доброволна, независима организация, 
обединяваща родители, учители и общественици за подпомагане на учебно- 
възпитателната работа, стопанското и материалното осигуряване на 107 ОУ “Хан 
Крум”- гр. София. 
Чл. 3. Училищното настоятелство се изгражда и функционира на принципите на 
демократичността, мандатността, доброволното участие и самофинансирането. 
Чл. 4 Училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла 
на ЗЮЛНЦ, със собствен печат  и седалище  и адрес на управление гр. София, ул. 
“Димитър Димов” №13. 
Чл. 5. Училищното настоятелство осъществява своята дейност в обществена полза, 
въз основа на действащото гражданско законодателство, на своя Устав, на 
решенията на Общото събрание и неговите ръководни органи в рамките на техните 
пълномощия. 
Чл. 6. Съществуването на Училищното настоятелство не е ограничено със срок. 

ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

Чл. 7. Главните цели на “Настоятелство на 107 ОУ “Хан Крум”” са : 

 Осъществяване на програми в областта на образованието, науката, изкуството 
и социалната дейност.Изграждането на съвременна култура и идентичност,  
популяризирането и в света като  част от общия мирен процес на опознаване и 
сътрудничество. 

 Провеждане на инициативи за разкриване , утвърждаване и развитие на 
българската  национална самоличност и духовна култура, както и нейната 
популяризация в името на общочовешкия прогрес и демократичните ценности 

 Създаване на училищна общност на възпитаници, преподаватели, родители на 
възпитаници на 107 ОУ “Хан Крум”, както и на всички приятели и привърженици 
на идеята за високотехнологично образование на европейско и световно 
равнище. 

 Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в 107 ОУ “Хан Крум” и 
съдействие за издигане на социалния статус на преподавателите и 
възпитаниците на 107 ОУ, както и популяризирането на формите, методите и 
резултатите от обучението в същото 

 Подпомагане на създаването в София на съвременна образователна 
микроструктураза подготовка на висококвалифицирани елитни кадри, 
адекватни на предизвикателствата на ХХІ век. 

 Поставянето на промоцията на здравето на подобаващото и по важност място 
в живота на училищната общност 

 Издирване на талантливи младежи и девойки и подпомагането на тяхното 
развитие  



 

 

 Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, на научни знания 
интелектуални ценности и права върху интелектуалната собственост. 

Чл. 8. Средства за постигане на целите и изпълнение на задачите : 

 Мобилизация на родителската активност 

 Подготвяне на становища и предложения за актуализиране и допълнение на 
съществуващите учебни и други планове в училището 

 Проучване и прилагане на последните постижения в областта на 
образованието 

 Осигуряване на външни лица, които със своя опит биха подпомогнали 
изпълнението на поставените цели 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.9.Членуването в Училищното настоятелство е доброволно. Членствените 
правоотношения възникват при приемане. 
Чл. 10. Членовете на Училищното настоятелство могат да бъдат само дееспосбни 
физически лица- родители, учители и др., които приемат устава. 
Чл. 11. Всеки член има право: 

 Да бъде информиран за всички мероприятия на Училищното настоятелство 

 Да участва лично в Общото събрание и всички мероприятия на Училищното 
настоятелство 

 Да избира и да бъде избиран във всички ръководни органи на Училищното 
настоятелство 

 Да внася свободно за разглеждане  в ОС и УС на Училищното настоятелство 
идеи, предложения и препоръки по въпроси, засягащи дейността на 
Училищното настоятелство. 

Чл. 12. Всички членове на Училищното настоятелство са длъжни: 

 Да спазват устава на Училищното настоятелство 

•  Да изпълняват решенията на Общото събрание,както и на Управителния съвет 

 Да пазят доброто име на Училищното настоятелство 

 Да работят активно за издигането  и утвърждаването на авторитета на 
настоятелството и реализиране на неговите цели 

Чл.13. Приемането на нови членове се извършва по писмена молба на кандидата до 
Управителния съвет,  придружена с писмена декларация, че приема Устава ва 
настоятелството. Молбата се разглежда на първото заседание на Управителния 
съвет, след което кандидата се уведомява устно, или писмено за взетото решение 
Чл.14. Отмяна на отказа на Управителния съвет  може да се иска на общо събрание 
на Училищното настоятелство по реда на чл. 29 (б) от настоящия устав. 
Чл. 15. Прекратяването на членството в Училищното настоятелство става : 

 С едностранно писмено волеизлияние до УС 

 При системно неучастие в работата на Училищното настоятелство  

 При решение на Упправителния съвет  във връзка с действия на член на 
настоятелството, противоречащи на Устава, при влязла в сила присъда от общ 
характер, при поведение противоречащо на морала и злепоставящо 
Училищното настоятелство 

 При смърт, или поставяне под пълно запрещение на ФЛ 

 При закриване на Училищното настоятелство 
Чл. 16. Решението за изключване на член на Училищното настоятелство може да се 
обжалва пред Общото събрание 
Чл. 17. Училищното настоятелство може да участва в организации, характерът и 
целите на които не противоречат на този устав.  



 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО 

Чл. 18. Ръководни органи на Училищното настоятелство са :  

 Общо събрание 

 Управителен съвет 

 Контролен съвет 
Чл.19. Общото събрание е върховен орган на Училищното настоятелство и се състои 
от всички негови членове 
Чл. 20. Едно лице представлява само себе си 
Чл. 21. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината 
от членовете на Училищното настоятелство. При липса на кворум заседанието се 
отлага с един час по- късно на същото място  и при  същия дневен ред. Заседанието 
в този случай се счита за законно, колкото и членове да се явят. 
Чл. 22. Общото събрание се свиква най- малко веднаж в годината, свиква се от 
Управителния съвет с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 
провеждане на общо събрание. 
Чл. 23. (изменен с решение на Общото събрание от 06.10.2015 г.) Поканата се 
изпраща на електронните пощи на членовете на Училищното настоятелство или се 
получава лично от членовете на Училищното настоятелство срещу подпис. 
Чл.24. Общото събрание се председателства от Председателя на Управителния 
съвет, а при негово отсъствие- от Отговорния секретар или някой от членовете. 
Чл.25. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете. 
Решенията по чл. 29 а) , б) и в) се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите. 
Чл.26. Всеки член на Училищното настоятелство има право на един глас. Член на 
Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до 
него, или до негов съпруг, или роднина по права линия- без ограничения, по 
серебрена линия- до четвърта степен, включително или по сватовство- до втора 
степен до втора степе включително. 
Чл. 27. Не могат да се вземат решения, които не са били включени в дневния ред. 
Чл. 28. Всички решения се протоколират, подписват от председателстващия и 
протоколчика и се съхраняват в архива на сдружението. 
Чл.29. Общото събрание на Училищното настоятелство: 
а) изменя и допълва устава; 
б) избира управителен съвет, освобождава го и контролира дейността му; 
в) взема решения за преобразуването и прекратяването на Училищното 
настоятелство, 
за обявяването му в ликвидация и определя за ликвидатор Управителния съвет, или 
избрано от него лице 
 г) едновременно с решението за прекратяване , приема решеине за разпределяне на 
останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество след ликвидацията; 
д) взема решение по разпореждане с имуществото на сдружението, надхвърлащо две 
трети от общото имущество; 
е) определя общата стратегия и насоки на развитие на Училищното настоятелство; 
ж) да разглежда и приема годишния отчет на Управителния съвет 
з) приема бюджета на Училищното настоятелство 
и) отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава, 
или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Училищното 
настоятелство 
Чл. 30. Управителният съвет се състои от: 

 Председател 

 Отговорен секретар 

 3 членове 



 

 

и се избира за срок от 3 години. 
Чл. 31. На първото си заседание Управителния съвет избира Председател и 
Отговорен секретар. 
Чл. 32. Компететност на Управителния съвет:  
а) представлява Училищното настоятелство и определя обема на представителна 
власт на отделните негови членове 
б) осъществява изпълнението на целите и задачите на сдружението 
в) взема решение за свикване на Общо събрание, определя дневния му ред, времето 
и мястото на неговото провеждане 
г) организира разработването на материалите за обсъждане от Общото събрание 
д) съставя годишен отчет и го внася пред компететните органи за приемане 
е) взема решения за придобиване и  разпореждане с имуществото на сдружението до 
две трети от общото имущество 
ж) поддържа контакти и регулира взаимоотношенията на Училищното настоятелство 
с други сходни организации 
з) управлява движимото, недвижимото имущество и финансовите средства на 
Училищното настоятелство, като платежните документи се подписват от 
председателя или от упълномощено от него лице 
и) изготвя и внася за приемане на Общото събрание на проект на годишен бюджет 
й) образува целеви и парични фондове 
к) взема решение за членуването и прекратяването на членство в други сдружения 
л) определя реда и организира извършването на дейността на Училищното 
настоятелство и носи отговорност за това 
Чл.32. Управителния съвет се събира от Председателя не по-малко от един път на 
три месеца, или извънредно по искане на 1/3 от неговите членове. 
Чл. 33. Решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от 
присъстващите, а решенията по чл. 32 д) и к) с мнозинство от всички членове на УС.  
Чл.34. Председателят на Управителния съвет свиква и ръководи заседанията на 
Общото събрание и Управителния съвет и организира изпълнението на техните 
решения 
Чл.35. Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява своите функции, те се 
поемат от един от членовете на Управителния съвет. 

VI.СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

Чл. 35. Училищното настоятелство набира средства в лева и чуждестранна валута от:  

• помощи, дарения, завещания, спонсорство 

• доходи от имущество на настоятелството 

• други доходи, реализирани по установения от закона ред 

Чл.37. Училищното настоятелство може да бъде собственик и да управлява движимо 
и недвижимо имущество, необходимо за осъществяване на своято дейност. 
Чл.38. Училищното настоятелство отговаря за поетите задължения с имуществото си. 
То не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят 
за задълженията на настоятелството. 

VІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ  

Чл. 39. Училищното настоятелство  се преобразува, или прекратява своята дейност: 

• По решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от присъстващите членове 

• В предвидените в чл.146 от ЗЛС случаи. 



 

 

Чл.40. Изменения и допълнения в Устава могат да се правят само от Общото 
събрание. 

VІІI. ИМУЩЕСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ  

Чл.41. Разпределението на имуществото останало след удовлетворяване на 
кредиторите, се извършва съобразно решение на Общото събрание по чл.29 т. г) 
Чл.42. Средствата за издръжката на ликвидацията, вкл.и възнаграждение на 
ликвидатора, се определят от Управителния съвет. 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 43. Нерешените от този Устав въпроси се уреждат с правилници и решения, 
приети от Управителния съвет. 
Чл.44. Настоящият Устав е приет от Общото събрание на Училищното настоятелство 
на 107 ОУ “Хан Крум”, проведено на 20.03.2003 г.и измен с решение на Общото 
събрание от 06.10.2015 г. 
 
 
 


