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УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ ВАСИЛ КЪНЧОВ ГР.ВРАЦА-„ВАСИЛ
КЪНЧОВ-2009””
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
СОУ ВАСИЛ КЪНЧОВ ГР.ВРАЦА-„ВАСИЛ КЪНЧОВ-2009””, наричано по-долу за
краткост “СДРУЖЕНИЕТО”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
СОУ ВАСИЛ КЪНЧОВ ГР.ВРАЦА-„ВАСИЛ КЪНЧОВ-2009”” е отделно от членовете си и
отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят
за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени
вноски.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ ВАСИЛ КЪНЧОВ ГР.ВРАЦА-„ВАСИЛ
КЪНЧОВ-2009””.
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3 Седалището и адреса на управление на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
СОУ ВАСИЛ КЪНЧОВ ГР.ВРАЦА-„ВАСИЛ КЪНЧОВ-2009”” е: Република България, град
Враца, община Враца, област Враца, "Васил Кънчов", ул."Хан Аспарух" №17, п.к. 12.
ЦЕЛИ
Чл. 4 Основни цели на сдружението са:
1. Обединяване на усилията на родители, учители и общественост с тези на
държавните и общински органи и други организации съпричастни към развитието на
учебното дело и усъвършенстване на материалната база на учебното заведение;
2. Осъществяване на програми в областта на образованието, науката, изкуството,
социалната дейност. Изграждане на съвременна културна идентичност, провеждане на
инициатива за разкриване, утвърждаване и развитие на българската национална
самоличност.
3. Създаване на общество на възпитаници, преподаватели и родители на възпитаници
на СОУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ”-гр.Враца, както и общност на всички приятели и
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привърженици на идеята за висококачествено образование, което съчетава най-доброто
от националната традиция и световния опит.
4. Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в СОУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ”гр.Враца и съдействие за издигане на социалния статус на преподаватели и
възпитаниците му, както и популяризиране формите, методите и резултатите от
обучението в училището.
5. Изграждане и утвърждаване на гражданско поведение и светоглед у възпитаниците
на училището и утвърждаването им като самостоятелни личности, подготвени за
следващите степени на образователната система;
6. Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за
учебното заведение и подобряване на битовите условия, както и условията за обучение
на децата, и подпомагане на социално слаби ученици и тези нуждаещи се от грижи;
7. Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, на научни знания и
интелектуални ценности
8. Опазване здравето и сигурността на учениците и учителите в училището.
9.Допълнително материално обезпечаване на учебния процес.
10. Съдействие при организирането на свободното време на учениците.
11. Участие на ученици и учители от училището в национални и международни
програми за усъвършенствуване на учебния процес.
12. Осъществяване на дейност за запознаване на обществеността с проблемите на
училищните настоятелства и другите неправителствени организации.
13. Подпомагане създаването и реализирането на образователно-възпитателни
програми, ползвайки най-добрите световни модели
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5 Средствата, с които СДРУЖЕНИЕТО ще постига своите цели са:
1.Мобилизация на родителската активност и тази на представителите на държавните
и органите на местното самоуправление към проблемите на училището и
образователните процеси в страната;
2. Организиране на семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми,
изложби, пленери и други обществено приети форми на общуване и контакти с
образователна насоченост;
3. Обсъждане и изготвяне на предложения пред съответните органи за перспективното
развитие на училището, както и за решаването на текущи проблеми, свързани с
дейността му;
4. Поддържане на връзки и развиване на сътрудничество със сродни организации в
страната и чужбина;
5. Полагане на усилия за спечелване на общественото доверие, осъществяване на
връзки с държавни и общински институции, средства за масово осведомяване и търсене
на съдействие за решаването на възникнали проблеми;
6. Активно участие при определянето на свободно избираемата подготовка, на
извънкласните и извънучилищни форми на работа с учениците, организирания отдих,
туризъм и спорт с учениците и оказване на съдействие за тяхното реализиране;
7. Организиране и подпомагане на обучение на родителите по въпросите на
възпитанието и развитието на техните деца;
8. Съдейства при организиране на ученическото хранене, транспорта и други битови
условия за учениците и учителите;
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9. Съдейства при създаването и реализирането на възпитателно-образователни
програми;
10. Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и
местна власт и нестопански организации;
11. Подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу
наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
12. Съдействане на комисиите за борба срещу противообществени прояви на
малолетните и непълнолетните;
13. Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република
България и международното право, като и други дейности, свързани с осъществяване
целите на сдружението.
За постигането на целите и задачите си Сдружението се стреми да осъществява
дейността си в тясно сътрудничество с всички обществени, държавни, кооперативни и
частни учреждения, организации и стопански субекти, които под формата на дарение и
парични помощи изявяват своята подкрепа за развитието на духовните ценности и за
подпомагане на развитието на учебното дело
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в
СЪДЕЙСТВИЕ ЗА НАПРЕДЪКА НА УЧИЛИЩЕТО, подпомагане на учебновъзпитателния процес, утвърждаване на духовните ценности у възпитаниците на
училището и подпомагане на социалната им интеграция и личностната им реализация.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7 (1)Предметът на дейност на сдружението е:
Подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното
осигуряване на училището, набиране и разпространение на информация, провеждане на
проучвания и научни изследвания, участие в международни програми, подпомагане на
правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите проблеми
и всяка друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република
България и международното право, като и други дейности, свързани с осъществяване
целите на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) СРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната дейност, като приходите от тази дейност се използват за постигане
на целите и задачите залегнали в устава на СДРУЖЕНИЕТО. Предмет на допълнителна
стопанска дейност са обучение, организиране и провеждане на езикови курсове,
организиране на благотворителни концерти и мероприятия, извършване на рекламна
дейност, в т.ч. продажба на рекламни материали, издателска дейност, представителство,
информационна дейност, включително издаването на училищен вестник и други
материали свързани с учебния процес, международни връзки, лекционни и курсови
дейности и всички други дейности, които са свързани с изпълнение на целите на
СДРУЖЕНИЕТО.
СРОК
Чл. 8 СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок.
ЧЛЕНСТВО
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Чл. 9 В СДРУЖЕНИЕТО могат да членуват български и чуждестранни юридически и
дееспособни физически лица, независимо от политическите им възгледи, религиозните
им убеждения и етническа принадлежност при пълна доброволност и равноправие,
които споделят целите и приемат неговия устав.
Придобиване на членство
Чл. 10 (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е
запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица
представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на
управителните си органи за членство в СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото
заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на
общото събрание.
Права и задължения на членовете
Чл. 11 Членовете на сдружението имат следните права:
- да участват в управлението на СДРУЖЕНИЕТО;
- да бъдат информирани за неговата дейност свързаните с нея мероприятия;
- да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с
упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива,
възложени с решение на тези органи;
- да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на
този Устав.
- да внасят за разглеждане в ОС и УС на СДРУЖЕНИЕТО идеи, предложения и
препоръки по въпроси, засягащи дейността му;
- да избират и да бъдат избирани в ръководството на СДРУЖЕНИЕТО;
Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните
органи на СДРУЖЕНИЕТО;
- да участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да работят за осъществяване на целите
му;
- да издигат авторитета на СДРУЖЕНИЕТО, да спомагат за увеличаване на неговото
имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му
и го злепоставят;
- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.
Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на неимуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване.
Чл. 14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява
техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда
действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят
отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.
Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до
размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат
право да предявяват права към личното им имущество над този размер.
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Прекратяване на членство
Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:
- с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на
СДРУЖЕНИЕТО;
- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване юридическото
лице на член на СДРУЖЕНИЕТО;
- с изключването;
- с прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно
неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 17 (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото
събрание по предложение на управителния съвет, когато:
- нарушава предвидените в чл. 12 задължения;
- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в
СДРУЖЕНИЕТО несъвместимо.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителния съвет определя с
решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите
последици, при неспазване на който прави предложението за изключение.
Чл. 18 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото
събрание, когато член на СДРУЖЕНИЕТО:
1. не е направил встъпителната си вноски по чл. 48 от настоящия учредителен акт в
предвидения срок;
2. не е внесъл или е просрочил 10/десет/ последователни вноски по членския си внос;
3. е преустановил участието си в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като не е присъствал
на повече от 10 /десет/ последователни заседания на общото събрание и др.
(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на
СДРУЖЕНИЕТО, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в
документацията на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 19 При прекратяване на членството СДРУЖЕНИЕТО не дължи връщане на
направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на СДРУЖЕНИЕТО
е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 20 Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е общото събрание, негов управителен
орган е управителния съвет.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 21 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно
физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото
събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове
едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
Компетентност на общото събрание
Чл. 22 Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема /правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване
и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр./;
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3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя
възнаграждението им;
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 управителния съвет;
12. отменя решенията на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
СДРУЖЕНИЕТО;
13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от
закона или настоящият Устав.
Свикване
Чл. 23 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на
СДРУЖЕНИЕТО по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на
СДРУЖЕНИЕТО. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното
място по седалището на сдружението.
Чл. 24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете
на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако
той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване,
събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
Право на сведения
Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото
се свиква. Поканата се публикува в местен ежедневник и се поставя на мястото за
обявление в сградата в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО, най-малко
един месец преди насрочения ден.
Чл. 26. Към датата на публикуване на покана по предходния член писмените
материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на
адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО и да се предоставят на всеки член при
поискване.
Кворум
Чл. 27 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се
отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от
тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола
за него.
Гласуване
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Чл. 28 Член на СДРУЖЕНИЕТО няма право на глас при решаване на въпроси,
отнасящи се до:
1. него, негов съпруг 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.
Решения
Чл. 30 Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс
1 гласа/ от присъстващите. Решенията по чл.22, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано
мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения
в поканата дневен ред на заседанието.
Протокол
Чл. 32. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява
от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за
верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените
материали по свикването и провеждането на общото събрание,се завежда в нарочна
книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното
отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
Контрол
Чл. 33. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да
сезират съда по регистрацията на СДРУЖЕНИЕТО да се произнесе относно
законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав.
Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от
една година от датата на приемането му.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 34. Управителният съвет се състои от 4
-лица – членове на сдружението.
Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на
управителния съвет лица, нечленуващи в СДРУЖЕНИЕТО.
Мандат
Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от 2 години, като неговите членове
могат да бъдат преизбирани неограничено. Членовете на управителния съвет се избират
за срок до 5 години.
Правомощия
Чл. 36 Управителният съвет:
1. представлява СДРУЖЕНИЕТО и определя обема на представителната власт на
членовете си;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
3. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на
този Устав;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
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6. определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО,
включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;
8. приема правила за работата си;
9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на
общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО.
Заседания
Чл. 37. Заседанията на управителния съвет се свиква от председателя по негова
инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца, както и по писмено искане на всеки от
неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото
поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.
Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от
членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има
двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в
обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако
протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове
на управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат
разпоредбите на чл.32.
Чл. 39 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово
отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.
Решения
Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а
тези по чл.36, т.3 и 6 и чл. 56, ал.2 от настоящия устав – с мнозинство от всички членове.
Контрол
Чл. 41. Всеки заинтересуван член на СДРУЖЕНИЕТО може да оспори пред общото
събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този
Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в
едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
Отговорност на членовете на управителния съвет
Чл. 42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията
си, увреждащи имуществото и интересите на СДРУЖЕНИЕТО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 43. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си
определя неговите функции.
Чл. 44. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни
действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на СДРУЖЕНИЕТО.
ИМУЩЕСТВО
Чл. 45. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други
вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права,
регламентирани от закона.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
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Чл. 46. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете,
стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и
юридически лица, спонсорство.
Имуществени вноски на членовете
Чл. 47. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото
събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл. 48./1/ Всички членове на сдружението дължат встъпителна вноска в размер на
2.00 /два лева/;
/2/Членове на сдружението, които не са учители в СОУ „Васил Кънчов“ дължат
месечен членски внос в размер на 5.00лв. /пет лева/;
Чл. 49. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да
вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано
мнозинство 2/3 от присъстващите.
Стопанска дейност
Чл. 50. (1) СДРУЖЕНИЕТО извършва следната допълнителна стопанска дейност:
Предмет на допълнителна стопанска дейност са обучение, организиране и провеждане
на езикови курсове, организиране на благотворителни концерти и мероприятия,
извършване на рекламна дейност, в т.ч. продажба на рекламни материали, издателска
дейност, представителство, информационна дейност, включително издаването на
училищен вестник и други материали свързани с учебния процес, международни връзки,
лекционни и курсови дейности и всички други дейности, които са свързани с изпълнение
на целите на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета
на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за
постигане целите на сдружението.
(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда,
определени със законите, които я регулират.
(4) Сдружението не разпределя печалба.
Разходване на имущество
Чл. 51 (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява
дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и
ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл.
41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано
мнозинство 2/ 3 от всички негови членове.
(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от
целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за
осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е
общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(4) СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както
и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или
възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на
СДРУЖЕНИЕТО или са сключени при общи условия, публично обявени.
ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
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Чл. 52 (1) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет съставя годишен
счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител,
определен от общото събрание.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл.
40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в
централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада
си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 53. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за
протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата,
изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на
съдържанието им.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 54. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на дейност в частна полза.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 55 . Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 56. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се
прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл.
14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО от
наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на
движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право
по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 57. (1) Имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя
по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва
общественополезна дейност със същата или близка на СДРУЖЕНИЕТО нестопанска цел.
Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по
седалището на прекратеното сдружение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 . Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ ВАСИЛ КЪНЧОВ
ГР.ВРАЦА-„ВАСИЛ КЪНЧОВ-2009””, проведено на 27.01.2010 г. в гр.Враца.
§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този
Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането
на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се
заместват по право от повелителните му правила.
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