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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Учредява се сдружение с нестопанска цел, с наименование - „Родителското
настоятелство при Детска градина „Детски свят”  № 18 - град София”, наричано по-
нататък за краткост Сдружението.
    Чл. 2. Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел и е организация за

осъществяване на дейност в обществена полза, по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, със седалище: гр. София, район “Средец”, улица “Георги Марков” № 2. 

Чл. 3. Предмет  на  дейност:
    /1/. Подпомагане на материалното осигуряване на учебно-възпитателния процес на
децата в училището с цел да се поддържа благоприятна за развитието на децата в детското
заведение материална и духовна среда. 

/2/. Сдружението осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във
взаимодействие с Детската градина и други юридически и физически лица.

 Чл. 4. Цели:
 /1/. Целите на Сдружението са:

1. Да осигурява регулярно допълнителни финансови и материални средства за детската
градина и развиване на материалната й база.

2. Да подпомага детската градина за ефективно стопанисване, използване и управление на
материалната й база.

3. Да подпомага изграждането и поддържането на материално - техническата база и
битовите условия за децата. 

4. Да подпомага възпитателната и учебна дейност в детската градина.
5. Да търси различни форми на сътрудничество с трети лица и организации за набиране на

средства за нуждите на детската градина;
6. Да консолидира усилията на всички родители и учители за подобряване на материалната

база на учебно-възпитателния процес в детската градина;
7. Да реализира според възможностите си различни извънкласни форми на обучение и

възпитание на децата. 
/2/. За осъществяване на своите цели, НАСТОЯТЕЛСТВОТО не може да осъществява

каквато и да било търговска или стопанска дейност.
/3/. По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви

вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В
решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. 

Чл. 5. Средства  за  осъществяване  на  целите:
/1/. Средствата са:

 1. Набира средства от спонсори за осигуряване на допълнителни финансови и материални
средства за ДГ „Детски свят” № 18.

2. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на ДГ
№ 18 за решаване на текущи проблеми, свързани с неговото функциониране и с дейността на учебно-
възпитателното заведение



3. Съдейства при организирането на културни, развлекателни и увеселителни мероприятия
за децата на територията на ДГ „Детски свят” № 18 и извън нея.

4. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;
5. Съдейства при осигуряването на транспорт и комплексното организиране на екскурзии,

отдих в санаториуми, почивни и лечебно-санаториумни бази за децата от Детската градина.
6. Подпомага реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на

децата и родителите.
7. Предлага мерки за подобряване на дейността на училището.
8. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската

градина. 
/2/. НАСТОЯТЕЛСТВОТО, в качеството си на сдружение с нестопанска цел, регистрирано

по Закона за сдруженията с нестопанска цел, не осъществява стопанска дейност под каквато и да е форма
и набира средствата си единствено по указаните по-горе начини.

/3/. Средствата на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се изразходват целево за реализиране на неговите
задачи.

         Чл. 6. Сдружението се учредява безсрочно.

II. ИМУЩЕСТВО.

     Чл. 7. Сдружението образува свое имущество и се издържа от:
     1. членски внос;
     2. целеви субсидии от държавата и общините;
     3. дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически
лица;
     4. приходи от дейности, обслужващи идеалната цел на сдружението, нямащи
характер на стопанска дейност.
     Чл. 8. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание.
     Чл. 9. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост върху
движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книги и
други. То се вписва в специален регистър на Сдружението.  
     Чл. 10. Актовете на разпореждане с основните фондове на Сдружението се
извършват по решение на Общото събрание.     
     Чл. 11. Разходите, свързани с дейността и управлението на Сдружението се
покриват от неговите приходи.     
     Чл. 12. Управителният съвет може да отнесе част от приходите в основен фонд на
Сдружението.
     Чл. 13. Финансовата година е календарната.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

     Чл. 14. Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение
на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса и пол.
     Настъпилите промени след приемането на нови членове и прекратяване на
членството се отразяват в специална книга на членския състав на Сдружението.
     Чл. 15. В Сдружението членуват български и чуждестранни дееспособни физически



и юридически лица, които приемат настоящия Устав и плащат установения членски внос.
     Чл. 16. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, придружена с
препоръката на двама вече приети членове на Сдружението. Молбата се подава до
Управителния съвет, който се произнася с решение.
     Чл. 17. В случай на отказ за приемане, кандидатът може да подаде нова молба или
да обжалва отказа пред Общото събрание, като това не е задължително за вписване в
дневния ред. Решението на Общото събрание поражда действие при приемане - от датата
на подаване на молбата, а при отказ - от датата на събранието.
     Чл. 18. Всеки член на Сдружението има право:
     1. да ползва финансовата и морална подкрепа и професионална защита на
Сдружението;
     2. да участва в органите на управление лично;
     3. да поставя за разглеждане пред органите на управление въпроси от дейността на
Сдружението;
     4. да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението;
     5. да се ползва от резултатите от цялостната дейност на Сдружението.
     Чл. 19. Всеки член на Сдружението е длъжен:
     1. да се подчинява на законите, Устава на Сдружението, както и на решенията на
неговите органи на управление;
     2. в срок да изпълнява задачите, възложени му от Сдружението, а в случай на
невъзможност за изпълнение своевременно да уведомява ръководството;
     3. с постиженията си в областта на правото и другите дейности да защитава името
на Сдружението;
     4. да предоставя на Сдружението информация, необходима за изпълнение на
неговите цели и задачи, както и на взетите решения;
     5. да плаща членски внос ежемесечно в размер определен от Общото събрание.

     Чл. 20. Членството в Сдружението се прекратява:
     1. по собствено искане въз основа на писмено заявление до Управителния съвет,
като решението се взема от последния с обикновено мнозинство;
     2. чрез изключване за системни груби нарушения на задълженията или при виновно
неплащане на членския внос със закъснение от три месеца. Решението за изключване се
взема от Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови
членове. То може да се обжалва пред Общото събрание, което решава въпроса
окончатилно.
     
РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

     Чл. 21. Органите на управление на Сдружението са:
     - Общо събрание;
     - Управителен съвет;
     - Контролен съвет.
     Чл. 22. В Общото събрание участват лично всички членове на Сдружението. Всеки
член има право на 1 /един/ глас.     
     Чл. 23. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния
съвет или по искане на 1/10 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай
Управителният съвет не свика Общото събрание в двумесечен срок, то се свиква от



Районния съд. Свикването на Общото събрание и оповестяването на дневния ред става на
предоставен от члена адрес на електронна поща (и-мейл) или с писмено съобщение,
изпратено до всеки един от членовете на сдружението най-малко една седмица преди
датата на събранието.     
     Чл. 24. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината
плюс един от всички членове. Ако в определения час не се яви необходимият брой
членове, то се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно,
колкото и членове да са се явили.
     Чл. 25. С обикновено мнозинство /50 % +1/ от присъствалите се вземат всички
решения на Общото събрание. Решенията за изменение на Устава и за прекратяване или
сливане на това сдружение с друго сдружение се вземат с квалифицирано мнозинство - 2/3
от присътващите. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и
надлежно оповестени не могат да се вземат решения. Никой член няма право да гласува по
въпроси, отнасящи се до него.
     Чл. 26. Общото събрание:
     1. утвърждава, променя и допълва Устава;
     2. приема бюджета на Сдружението;
     3. определя броя на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;
     4. избира за срок от три години Председателя и членовете на Управителния и на
Контролния съвет и взима решения за предсрочното им освобождаване по тяхно искане,
по уважителни причини или при неспазване на задълженията, както и при други
противозаконни и противообществени прояви;
     5. избира за срок от три години единия от членовете на Управителния съвет за
заместник-председател, който може да  замества Председателя в представителните му
функции, когато той е възпрепятстван или му възложи това;
     6. избира за срок от три години Секретар на Сдружението, който е и член на
Управителния съвет;
     7. приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението;
     8. приема отчетите на Управителния и Контролния съвет за дейността им и взема
решения за освобождаването им от финансова отговорност за отчетната година;
     9. решава въпросите, свързани с прекратяването, реорганизацията и ликвидирането
на Сдружението;
     10. определя размера на членския внос;
     11. решава създаването на комисии за подпомагане работата на Сдружението, като
попълва техния състав;
     12. определя състава на арбитрите и органите към арбитражния съд на сружението;

13. може да определя  възнаграждение за членовете на Управителния и Контролния
съвет.     
     Чл. 27. Управителният съвет се състои от трима члена.

Управителният съвет заседава най-малко веднъж в месеца и се свиква от неговия
Председател, както и по искане на всеки един от членовете му.
     Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от
половината  му членове.

Управителният съвет взема решения  с обикновено мнозинство от присъстващите, с
изключение на въпросите по чл. 20, точка "б" от този Устав, а решенията по чл. 14, ал. 2 (за
извършването на ликвидацията или определянето на ликвидатор) и чл. 31, т. 3 (за разпореждане
с имуществото на сдружението) и т. 6 (за определяне реда и организиране извършването на
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дейността на сдружението) от ЗЮЛНЦ се взимат с мнозинство от всички членове.  
     Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
     Чл. 28. Управителният съвет:
     1.  организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и се
отчита пред него;
     2.  приема и изключва членовете на Сдружението;
     3.  ръководи цялостната дейност на Сдружението;
    4.  приема планове и програми за дейността на Сдружението и на неговите
комисии;
     5.  изготвя бюджета на Сдружението;
     6.  определя организацията и управленската структура на Сдружението;
     7.  разглежда и решава жалби на членовете във връзка с този Устав;
     8.  взема решения относно придобиването и управлението  на имуществото на
Сдружението;
     9.  образува целеви парични фондове;
     10. одобрява решенията на комисиите на Сдружението, които влизат в сила след
това одобрение;
     11.  учредява награди и символи на Сдружението;
     12. взема решения за сключване на договори във връзка с дейността на
Сдружението, които се сключват от Председателя;
     13. поддържа контакти с държавни, обществени, политически, научни,
кооперативни, търговски дружества, фондации и други организации и частни лица;
     14.  осъществява и други пълномощия, предоставени му от Общото събрание.
     Чл. 29. Контролният съвет се състои от трима членове.
     Контролният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца, като се свиква на
заседание от неговия Председател или по искане на всеки от членовете му.
     Заседанията на Контролния съвет са редовни ако на тях присъстват поне
половината от членовете му.
     Контролният съвет взима решения с обикновено мнозинство.     
     Чл. 30. Контролният съвет проверява изпълнението на решенията на Общото
събрание и Управителния съвет от всички органи и членове на Сдружението и следи за
законосъобразното разходване на средствата на Сдружението.
     Констатациите си за финансовото състояние и изпълнението на бюджета на
Сдружението Контролният съвет докладва пред Общото сърание.     
     Чл. 31. Председателят на Управителния съвет е Председател на Сдружението. Той:
     1. представлява Сдружението в страната и чужбина;
     2. взима решения по всички текущи въпроси, които не са в компетенциите на
Общото събрание и Управителния съвет;
     3. назначава и освобождава работещите по договори работници и служители на
Сдружението;
     4. се грижи пряко за средствата на Сдружението, разпределянето им по фондове,
както и оперативното им използване.
     Чл. 33. За извършване на отделни дейности Председателят може да упълномощава
и други лица, включително и нечленове на Управителния съвет.
     Чл. 34. Секретарят:
     1. организира оперативно всички вътрешни и международни дейности по текущата
работа на Сдружението;



     2. поема финансовата и материалната отговорност по изпълнението на бюджета на;
     3. организира заседанията на Управителния съвет;
     4. координира дейността на с клубовете в страната;
     5. отговаря за стриктното спазване на правилниците и Устава на Сдружението;
     6. грижи се за икономическото и материалното обезпечение на Сдружението;
     7. следи за изпълнението на сключените от Сдружението договори.

РАЗДЕЛ V. СИМВОЛИ И РИТУАЛИ.

     Чл. 35. Сдружението има свои емблема, бланка и печат.

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

     Чл. 36. Сдружението прекратява своето съществуване:
     1. по решение на Общото събрание;
     2. ако дейността му протворечи на закона, Устава или държавния и обществен ред.
     Чл. 37. По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение
прилагането на този Устав е компетентно да се произнесе Общото събрание, а между
заседанията му - Управителният съвет.

     Чл. 38. По неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ
и действащото законодателство.

     Настоящият Устав на сдружение с нестопанска цел, с наименование „Родителското
настоятелство при Детска градина „Детски свят”  № 18 - град София” е приет и подписан
на учредително събрание, проведено на 20.02.2019 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

                                     
1. Борис Георгиев Мархолев, 
2. Драга Цветкова Шопова, 
3. Мария Събчева Томасeн,
4. Елена Костадинова Ламбрева, 
5. Георги Димитров Иванов, 
6. Мария Георгиева Несторова, 
7. Камелия Костадинова Кралева-Ценова, 



    

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   П Р О Т О К О Л 

     Днес, 20.02.2019 г. се състоя Учредително събрание за учредяване на сдружение с
нестопанска цел, с наименование – „Родителското настоятелство при Детска градина
„Детски свят”  № 18 - град София”, като сдружение с нестопанска цел.

    Присъстваха  учредители.
    Събранието бе председателствано от Борис Георгиев Мархолев и бе протоколирано
от Драга Цветкова Шопова.

    Събранието прие следния дневен ред:

1. Приемане на решение за основаване на сдружение „Родителското настоятелство
при Детска градина „Детски свят”  № 18 - град София”.

2. Обсъждане и приемане на Устав на сдружение „Родителското настоятелство при
Детска градина „Детски свят”  № 18 - град София”.

3. Избор на УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ  на сдружението.
4. Избор на КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ  на сдружението.
5. Други.



     СЛЕД  ПРОВЕДЕНОТО  ОБСЪЖДАНЕ,  СЪБРАНИЕТО ЕДИНОДУШНО
РЕШИ:

1. Да се учреди сдружение с наименование, цели, средства, начини за провеждане
на дейността и органи на управление, подробно упоменати в УСТАВА, съгласно
изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението има
наименование сдружение с нестопанска цел, с наименование – „Родителското настоятелство
при Детска градина „Детски свят”  № 18 - град София” и е юридическо лице с нестопанска
цел - организация за осъществяване на дейност в обществена полза, със седалище гр.
София, район “Средец”, улица “Георги Марков” № 2. 

2. Утвърждава  УСТАВА  на сдружението, подписан от всички присъстващи.

3. След направените разяснения, събранието прие Управителният съвет да се състои
от трима члена за срок от три години в състав:

- Борис Георгиев Мархолев;
- Драга Цветкова Шопова;
- Мария Събчева Томасeн.

   За председател на Управителния съвет единодушно бе избрана Мария Събчева
Томасeн, която ще представлява сдружение с нестопанска цел, с наименование –
„Родителското настоятелство при Детска градина „Детски свят”  № 18 - град София.
   За заместник-председател на Сдружението единодушно бе избрана Драга Цветкова
Шопова.
   За Секретар на Сдружението единодушно бе избран Борис Георгиев Мархолев.

4. Събранието избра Контролен съвет за срок от три години в състав:
    - Мария Георгиева Несторова;

- Камелия Костадинова Кралева-Ценова;
     - Георги Димитров Иванов.

6. Възлага приетите от настоящото събрание документи да бъдат внесени в Агенция
по вписванията от председателя на Сдружението.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Борис Георгиев Мархолев: .................................

2. Драга Цветкова Шопова: .................................

3. Мария Събчева Томасeн: .................................

4. Георги Димитров Иванов: .................................

5. Мария Георгиева Несторова: .................................

6. Камелия Костадинова Кралева-Ценова: .................................



7. Елена Костадинова Ламбрева: .................................

ПРЕДСЕДАТЕЛ : .................................    ПРОТОКОЛЧИК : ..............................


	„РОДИТЕЛСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

