
У С Т А В 
 

НА “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ДГ “МАЛКИЯТ ПРИНЦ” 

 

/Приет от Учредително събрание, проведено на 03.10.2002г., изменен с 
Решение на Общото събрание от 06.10.2008г., изменен с Решение на Общото 

събрание от 10.11.2014г./ 
 

 
І. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС. 
  
Чл. 1. Учредява се училищно настоятелство. Настоятелството е доброволно и 
независимо сдружение на граждани /на представители на родителите и 
учителите/ за подпомагане на възпитателно-образователния процес, развитието, 
стопанското и материалното осигуряване на ДГ “Малкият принц”. То се изгражда и 
функционира на принципите на демократичността, доброволното участие и 
самофинансирането. 
 
Чл. 2. Наименование: “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ “МАЛКИЯТ 
ПРИНЦ”. 
 
Чл. 3. “Училищното настоятелство при ДГ “Малкият принц” е юридическо лице с 
нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление на 
дейността: гр. Пловдив, ул. “Леонардо да Винчи” № 47.  
 
Чл. 4. Сдружението  осъществява своята дейност в обществена полза въз основа 
на действащото гражданско законодателство, на своя Устав, на решенията на 
Общото събрание и неговите други органи в рамките на техните правомощия.  
 
Чл. 5. Съществуването на сдружението не е ограничено със срок. 
 
ІІ. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. 
 
Чл. 6. Цели и предмет на дейност:  
• Обединяване на усилията на родители, учители и общественост с тези на 

държавните, общинските и обществените органи за подпомагане на учебното 
дело и усъвършестването на материалната база в детското заведение; 

• Подпомагане и развитие на възпитателно-образователния процес, стопанското 
и материалното осигуряване на ДГ “Малкият принц”.; 

• Създаване и реализиране на възпитателно-оразователни програми, 
включително и чрез планиране на допълнителни занимания на децата; 

• Изграждане и утвърждаване на съвременна култура и мироглед у 
възпитаниците на детската градина за утвърждаването им като самостоятелни 
личности, подготвени за следващите етапи на образователната система; 



• Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 
обучение и подобряване на битовите условия, както и условията за обучение и 
възпитание на децата. 

 
Чл. 7. Средствата за постигане на целите и изпълнение на задачите са: 
• Организиране, съдействие и участие в провеждането на допълнителни учебни 

занимания, възпитателни игри, празници, викторини и томболи с парично-
предметни награди с възпитаниците на детската градина, съвместно с други 
детски заведения и с родители; 

• Проучване и прилагане на последните достижения в областта на обучението и 
възпитанието на децата; 

• Повишаване на професионалното ниво на възпитателите в детската градина; 
• Организиране на други дейности, които спомагат да се постигнат поставените 

цели; 
• Допълнителна стопанска дейност – предоставяне на помещения срещу 

заплащане за провеждане на учебно-възпитателни мероприятия и на 
занимания по програми извън учебния план.  

 
ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. 
 
Чл. 8. Органи на управление на сдружението са : 
• Общо събрание; 
• Управителен съвет; 
• Надзорен съвет. 
Върховен орган на настоятелството е Общото събрание, а управителен орган е 
Управителния съвет. 
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ: 
 
Чл. 9. Общото събрание се състои от всички членове. 
 
Чл. 10. Общото събрание има следните права: 

• Изменя и допълва устава; 
• Приема други вътрешни актове; 
• Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и контролира 

дейността му; 
• Изключва членове; 
• Взема решение за участие в други организации; 
• Взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението, за 

обявяването му в ликвидация и определя за ликвидатор Управителния 
съвет или избрано от него лице; 

• Едновременно с решението за прекратяване приема решение за 
разпределяне на останалото за удовлетворяване на кредиторите 
имущество след ликвидацията; 

• Приема бюджета на сдружението; 
• Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 



• Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
сдружението; 

• Взема решение по разпореждане с имуществото на сдружението, 
надхвърлящо две трети от цялото имущество; 

• Определя общата стратегия и насоки за развитие на УН при ЦДГ “Малкият 
принц”; 

• Взема и други решения, предвидени в устава. 
 
Чл. 11. Правата по чл. 10, т.т. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на 
други органи на сдружението. 
 
Чл. 12. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 
настоятелството. 
 
Чл. 13. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 
тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 
 
Чл. 14. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие 
със закона, устава или предходни решения на Общото събрание, могат да бъдат 
оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересувани 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. 
 
 Чл. 15. Споровете по чл. 14 могат да бъдат повдигани пред съда по 
регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението, от 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. 16. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива 
или по искане на една трета от членовете на сдружението най-малко един път 
годишно 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 Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на 
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от 
тях лице. 
 
Чл. 17. Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, 
датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква. 
Поканата се публикува в местен всекидневник и се поставя на мястото за 
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-
малко една седмица преди насрочения ден. 
 
Чл. 18. 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. То се председателствува от Председателя на Управителния съвет, а при 
негово отсъствие – от някой от членовете му. 
 
Чл. 19. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на 
Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до 
него, неговия съпруг или роднини по права линия без ограничения, по съребрена 
линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен 
включително. 

/2/ (изм. с протоколно решение от 10.11.2014г.) Едно лице може да представлява 
неограничен брой членове на Общото събрание на сдружението въз основа на 
писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 
 
Чл. 20. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 
присъстващите. Решенията по чл. 10, т. 1 и т. 6 се вземат с мнозинство 2/3 от 
всички членове. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен 
ред, не може да се вземат решения. 
/2/. Всички решения се протоколират, подписват се от председателствуващия и 
протоколчика и се съхраняват в архивата на сдружението. 
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 
 
Чл. 21. (изм. с протоколно решение от 10.11.2014г.) Управителният съвет се състои 
от три лица – членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет се 
избират за срок от четири години. 
 
Чл. 22. Управителният съвет избира от своя състав председател. Първият 
председател на Управителния съвет се избира от Общото събрание. 
 
Чл. 23. Управителният съвет: 

• 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. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;  
      6.   Определя адреса на сдружението;  
      7.   Определя размера и дължимостта на имуществените вноски;  
      8.   Управлява движимото и недвижимото имущество и финансовите средства 
на сдружението, като платежните документи се подписват от председателя или от 
упълномощено от него лице;  
      9.    Образува целеви и парични фондове;  
     10. Взема решения за членуване и прекратяване на членството в други 
сдружения;  
      11. Поддържа контакти и регулира взаимоотношенията на УН при ДГ “Малкият 
принц” с други сходни организации;  



     12.  Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 
спадат в правата на друг орган;  
     13.  Изпълнява задълженията, предвидени в устава;  
     14.  Взема решения за приемане на нови членове на сдружението. 
 
Чл. 24. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 
председателя. Председателят 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 заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет 
негов член. 
 
Чл. 25. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му 
присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с 
което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на 
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 
решенията. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от 
председателствуващия заседанието. 
 
Чл. 26. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, 
свързани с ликвидацията, разпореждането с имуществото на сдружението – с 
мнозинство от всички членове. Управителният съвет може да вземе решение и 
без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде 
подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет. 
 
Чл. 27. (отм. с протоколно решение от 10.11.2014г.) 
 
НАДЗОРЕН СЪВЕТ: 
 

Чл. 28. (изм. с протоколно решение от 10.11.2014г.) Надзорният съвет е в състав 
от три лица, които не са членове на Управителния съвет. Членовете на Надзорния 
съвет се избират от Общото събрание на сдружението за срок от четири години. 
 
Чл. 29. Надзорният съвет следи и контролира дейността на Управителния съвет, 
извършва проверки и ревизира органите на управление. 
 

Чл. 30. (отм. с протоколно решение от 10.11.2014г.) 
 
ІV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: 
 
Чл. 31. Настоятелството се представлява пред трети лица от председателя на 
Управителния съвет. В някои случаи Настоятелството може да упълномощи да го 
представлява някой друг от неговите членове.  
 
V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 



 
Чл. 32. Членуването в настоятелството е доброволно. Членовете на Училищно 
настоятелство при ДГ “Малкият принц” могат да бъдат само дееспособни 
физически лица – родители и учители от детската градина, които приемат Устава. 
 
Чл. 33. 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. Членските права и задължения са непрехвърлими и 
не преминават върху други лица при смърт. 
 
Чл. 34. Всички членове на настоятелството са длъжни: 
• Да спазват устава и решенията на ръководните органи; 
• Да пазят доброто име на Училищното настоятелство при ДГ “Малкият принц” и 

детското заведение; 
• Да работят активно за издигане и утвърждаване на авторитета на 

настоятелството и реализиране на неговите цели; 
• Да заплащат редовно имуществените вноски по начин и в срок, определен от 

Управителния съвет; 
• Да отговарят до размера на имуществените си вноски за задълженията на 

училищното настоятелство. 
 
Чл. 35. Членството възниква чрез подаване на писмена молба до Управителния 
съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на 
настоящия Устав. Управителният съвет внася молбата за гласуване 
задължително на следващото свое заседание, след което кандидатът се 
уведомява писмено. Членството се придобива от датата на решението на 
Управителния съвет. 
 
Чл. 36. /1/ Членството се прекратява: 

• С едностранно волеизявление до сдружението; 
• Със смъртта или поставянето на лицето под пълно запрещение;  
• С изключването на лицето поради неплащане на имуществените 

вноски и системно неучастие в дейността на настоятелството;  
• При прекратяване на сдружението; 
• С напускане на детето на детската градина, в който случай действието 

на прекратяване на членството е автоматично и няма нужда от 
решение на някой от органите на сдружението. 

/2/  По решение на Общото събрание или упълномощен от него орган може да се 
прекрати членството на член, извършил действия в противоречие с Устава, при 
влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и поведение, 
противоречащо на морала и злепоставящо сдружението. 
/3/ Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесените 
имуществени вноски. 
 
 



Чл. 37. Училищното настоятелство при ДГ “Малкият принц” може да участва в 
организации, характерът и целите на които не противоречат на този Устав. 
 
 
VІ. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО: 
 
Чл. 38. Настоятелството набира финансови средства в лева и валута от: 
• Имуществени вноски в размер, определен от Управителния съвет; 
• Дарения, помощи, завещания, спонсорство; 
• Целево финансиране по договори; 
• Доходи от имуществото на настоятелството; 
• Доходи от допълнителна стопанска дейност на сдружението; 
• Други. 
 
Чл. 39. Финансовите средства се съхраняват в сметка в банкова институция на 
територията на гр. Пловдив.       
 
Чл. 40. Училищното настоятелство при ДГ “Малкият принц” може да бъде 
собственик и да управлява движимо и недвижимо имущество, необходимо за 
осъществяване на своята дейност. 
 
Чл. 41. Училищното настоятелство при ДГ “Малкият принц” отговаря за поетите 
задължения с имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите 
членове, както и членовете не отговарят за задълженията на настоятелството. 
 
Чл. 42. Всички  приходи, независимо от техния характер и източник, се включват в 
имуществото на УН при ДГ “Малкият принц” и служат за постигане на целите му. 
 
Чл. 43. УН при ДГ “Малкият принц” не може да разпределя печалба между 
членовете си. 
 
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 
чл. 44. Нерешените от този Устав въпроси се уреждат с правилници и решения, 
приети от Управителния съвет. 
 

 Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на сдружението 
проведено на 03.10.2002г. и включва всички изменения, гласувани от Общо 
събрание на сдружението, до дата 10.11.2014г. 
 
 Долуподписаният, Иван Атанасов Гешев, ЕГН ......, с адрес: гр. Пловдив, р-н 
Централен, ...., като Председател на Управителния съвет на Сдружение 
“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ “МАЛКИЯТ ПРИНЦ”, удостоверявам, че 
това е актуалният текст на Устава на сдружението към дата 10.11.2014г. 
 
 
 



      Подпис: ………………………………. 
             / Иван Атанасов Гешев – Председател на УС/ 
 


