
 
 
 

УСТАВ 
 

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – 
СЛИВНИЦА 

 
 
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1 Наименование – Училищно настоятелство „Св.Св.Кирил и Методий” 
 
Чл.2 УН е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел и се самоопределя като 
организация за осъществяване на обществено полезна дейност. 
 
ал.1 УН няма да извършва политическа ,синдикална  и дейност присъща на дадено 
вероизповедание. 
 
Чл.3 УН при СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Сливница е доброволна независима 
организация обединяваща родители, учители, възпитаници на училището и 
общественици за подпомагане на образователно възпитателен процес 
/ОВП/,стопанското и материалното осигуряване на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”. 
 
Чл.4 УН се изгражда и функционира на принципите на демократичността, 
мандатността,доброволното участие и самофинансирането. 
 
Чл.5 УН осъществява своята дейност в полза на своите членове 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 УН не е ограничено със срок. 
 
Чл.7 Седалището на УН е : гр.Сливница ,община Сливница, обл.Софийска, ул.”Елин 
Пелин” № 1 
 
ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УН 
 
Чл.8  Целите на УН са : 
 
ал.1 Организиране на мероприятия, програми, проекти и инициативи за подпомагане на 
ОВП ; укрепване здравето и физическите сили, събуждане на духовното творческо 
начало, разширяване на културния кръгозор, възпитанието, морала и нравствените 
добродетели на децата от училището. 
 
ал.2 Привличане на вниманието и съвместните усилия на стопански и други 
организации и дружества ,частни бизнесмени, родители и други физически и 
юридически лица за подобряване на материално техническата база /МТБ/ на училището 
и околната среда с цел създаването на максимално добри условия за ОВП , творческото 
и хармонично развитие на учениците. 



 
ал.3 Привличане на културна, научна, педагогическа, медицинска ,  стопанска,спортна 
и друга общественост за изучаване и решаване проблемите на децата от училището за 
тяхното активно социално и професионално ориентиране и адаптиране към условията 
на съвременния свят. 
 
ал.4 Обединяване на усилията на родителите и учителите за полагане на по-големи 
грижи за защита интересите на децата и училището и осигуряване на допълнителни 
средства за осъществяване на целите, функциите и нуждите на училището. 
ал.5 Целите на УН  са идеални / нестопански/ и то няма за цел реализирането на 
печалба. УН осъществява дейността си в обществена полза. 
 
 
ІІІ.ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА УН 
 
Чл.9, ал.1 Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното 
развитие на училището , както и за текущи проблеми свързани с дейността на 
училището.  
 
 ал.2 Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 
училището. 
 
ал.3  Подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти за 
тяхното ефективно стопанисване , и целесъобразно използване. 
 
ал.4 Подпомага изграждането, осъвременяването , подобряването и поддържането на 
МТБ на училището и околното пространство. 
 
ал.5 Съдейства при организиране и осигуряване на транспортни , и други битови 
условия за учениците  , и учителите в училището. 
 
ал.6 Подпомага създаването и реализирането на образователно-възпитателни програми 
по проблемите на учениците. 
 
ал.7 Подпомага училищните и общински органи за осъществяване на задължителното 
училищно обучение до 16 годишна възраст. 
 
ал.8 Участва при определяне на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и 
извънучилищни форми на работа с учениците и съдейства за тяхното реализиране. 
 
ал.9 Подпомага и съдейства за включване на родителите при организиране на 
свободното време на учениците. 
 
Чл.10 Средствата за постигане целите и осъществяване функциите , и задачите на УН 
се осъществяват чрез : 
 
ал.1 Създаване на контакти, договорености и системно сътрудничество с общински, и 
държавни органи, и други юридически или физически лица в страната и чужбина, и 
сходни международни организации за подпомагане осъществяването им. 
 



ал.2 Организиране на мероприятия , програми, проекти , срещи и други форми на 
общуване, и контакти допринасящи за осъществяването им. 
 
ал.3 Организиране на изложби, школи, курсове , конкурси, спортни празници, 
развлечения, забави и други инициативи за постигането им. 
 
 
 
 
 
ІV.ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Чл.11 Членството в УН е доброволно. Членствените правоотношения възникват при 
приемане. 
 
Чл.12 Членовете на УН могат да бъдат пълнолетни физически лица – родители и 
учители от училището, общественици и граждани , които приемат устава на УН. 
 
Чл.13 Всеки член има право : 
 
ал.1 да бъде информиран за всички мероприятия на УН . 
 
ал.2 Да участва лично в общото събрание , да избира и бъде избиран във всички 
ръководни органи на УН. 
 
ал.3 Да внася свободно за разглеждане , идеи , предложения и препоръки по въпроси 
засягащи дейността на УН. 
 
Чл. 14 Всички членове на УН са длъжни : 
 
ал.1 Да спазват устава и решенията на ръководните органи. 
 
ал.2 Да пазят доброто име на УН и на училището ; да работят активно за издигане и 
утвърждаване на авторитета им. 
 
ал.3 Да посещават редовно заседанията на УН и да участват активно в тях. 
 
Чл.15 Приемането на нови членове се извършва по писмена молба на кандидата до 
Съвета на настоятелите /СН/ придружена от писмена декларация , че приема устава на 
УН. СН взема решение в двуседмичен срок. Новия член се счита за приет от датата на 
решението на СН. 
 
Чл.16 Прекратяване на членството в УН става : 
 
ал.1 С едностранно писмено волеизявление до СН . 
 
ал.2 При системно неучастие в дейността на УН.. 
 
ал.3 При смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице член на УН 
 



ал.4 При прекратяване на УН. 
 
ал.5 Решението за изключване  по ал.2 се взема от Съвета на настоятелите  с 
мнозинство 2/3 от общия брой членове на СН. 
 
Чл.17.По решение на СН може да прекрати членството на член извършил действия в 
противоречие с устава при влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и за 
поведение противоречащо на морала , и злепоставящо сдружението. 
 
Чл.18 УН може да участва в организации, характерът и целите на което не 
противоречат на този устав. 
 
 
  
 
V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО 
 
Чл.19 Ръководни органи на УН са : 
 
ал.1 Общо събрание  
 
ал.2 Съвет на настоятелите 
 
ал.3 Председател 
 
 
Чл.20 Общото събрание е върховен орган на УН и се състои от всички членове . 
 
Чл.21 ОС се счита за законно ако присъстват повече от половината от членовете на УН.  
При липса на кворум заседанието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при 
същия дневен ред, и може да се проведе колкото, и членове се явят. 
 
Чл.22 Общото събрание се свиква най-малко 1 път годишно от УС с разлепване на 
обяви на сградата на училището и с изпращане на писмени покани на адресите на 
членовете на УН, които съдържат дневния ред , датата, часа и мястото на провеждането 
на ОС отправена не –по-късно от 10 дни преди заседанието. Свикване на извънредно 
заседание е необходима инициатива на не по-малко от 1/3 от членовете на УН. 
 
Чл.23 ОС се председателства от председателя на СН , а при негово отсъствие от някои 
от членовете на СН избран от общото събрание. 
 
Чл.24 Решението на ОС се взема с обикновено мнозинство на гласовете, а решенията 
по чл. 27 , ал.1 , ал.3 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3  от присъстващите. 
 
Чл.25 Не могат да се вземат решения ,които не са били включени в дневния ред с 
изключение на отстраняване на членове на СН или избиране на нови. 
 
Чл.26 Всички решения се протоколират , подписват от председателстващия и 
протоколчика и съхраняват в архива на УН. 
 



Чл.27 Общото събрание на УН : 
 
ал.1 Приема , изменя и допълва устава. 
 
ал.2 Избира СН за срок от 4 години , освобождава го и контролира дейността му. 
 
ал.3 Взема решения за преобразуване и прекратяване на УН за обявяването му в 
ликвидация, и определя за ликвидатор СН или избрано от него лице. 
 
ал.4 Определя общата стратегия и насоки за развитие на УН. 
 
ал.5 Да разглежда и приема годишния отчет на СН 
 
ал.6 Отменя решения на СН, които противоречат на закона , устава или други вътрешни 
актове регламентиращи дейността на УН. 
 
Чл.28 СН се състои от  11 члена. 
 
Чл.29 ОС избира пряко председател на СН измежду членовете му за срок от 4 години. 
 
 
Чл.30 Съвета на настоятелите : 
 
ал.1 Представлява УН пред всички външни организации и институции. 
 
ал.2 Осъществява изпълнението на целите и задачите на сдружението. 
 
ал.3 Взема решения за свикване на ОС , определя дневния му ред , времето и мястото 
на неговото провеждане. 
 
ал.4 Организира разработването на материалите за обсъждане от ОС. 
 
ал.5 Съставя годишния отчет и го внася в ОС за приемане. 
 
ал.6 Поддържа контакти и регулира взаимоотношенията на УН с други сходни 
организации. 
 
ал.7 Управлява движимото, недвижимо имущество и финансовите средства на УН, като 
платежните документи се подписват от председателя или упълномощено от него лица. 
 
ал.8 Образува целеви и парични фондове, учредява награди, стипендии ,като 
наименованието на същите определя Съвета на настоятелите. 
 
ал.9 Определя реда и организира извършването на дейността на УН и носи отговорност 
за това. 
 
ал.10 СН избира от своя състав секретар – протоколчик и касиер . 
 



Чл.31 СН се събира от председателя не по-малко от 1 път на 3 месеца или извънредно 
по искане на 1/3 от неговите членове. СН може да взема решение , ако присъстват 
повече от половината от членовете му. 
 
Чл.32 СН може да взема решение , ако присъстват повече от половината от членовете 
му. 
 
 
Чл.33 Председателя на СН представлява сдружението, свиква и ръководи заседанията 
на ОС , СН ,и организира изпълнението на техните решения. 
 
ал.1 Организира и ръководи дейността на УН ,  отговаря за неговата текуща дейност в 
съответствие с устава, и решенията на ОС ,и нормативните актове. 
 
ал.2 Представлява УН пред държавни и общински органи , обществени органи   пред 
други юридически , и физически лица. 
 
ал.3 Участва в работата на Педагогическия съвет на СОУ”Св.СВ.Кирил и Методий” и 
има право да внася за обсъждане материали, отнасящи се до дейността му .  
 
ал.4 С одобрение на СН и в границите на дадените му пълномощия от ОС извършва 
сделки с имуществото на УН, съобразно целите и дейността му. 
 
Чл.34 Когато председателя е възпрепятстван да изпълнява своите функции те се поемат 
от един от членовете на СН, избран от СН. 
 
 
VІ.СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 
 
Чл.35 УН набира средства в лева и валута от помощи, дарение, завещания, 
спонсорство, доходи от имущества на настоятелството, други доходи реализирани по 
установения от закона ред, и от физически и юридически лица от страната и чужбина. 
 
Чл.36 УН може да бъде собственик и управлява движимо , и недвижимо имущество 
необходимо за осъществяване на своята дейност. 
 
VІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
Чл.37 УН прекратява своята дейност : 
 
ал.1 По решение на ОС с мнозинство от 2/3 . 
 
ал.2 В предвидените от закона случаи. 
 
Чл.38 Изменения и допълнение в устава могат да се правят само от ОС. 
 
Чл.39 Нерешените от този устав въпроси се уреждат с правилници и решения приети 
от СН. 
Настоящият устав е приет от ОС на УН при СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Сливница 
и е подписано от следните членове. 


