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УСТАВ  
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ КАРАМФИЛЧЕ” 

ВАРНА 
 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл.1/1/.Настоящият устав урежда устройството и дейността на СНЦ 
“Карамфилче” към ЦДГ № 28 “Карамфилче” гр. Варна 
 /2/СНЦ “Карамфилче”, наричано за краткост “сдружението”, придобива 
качеството на юридическо лица с  вписването му в предназначения за това 
регистър на съда.  

/3/.Сдружението 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. 

Чл.2.Сдружението осъществява дейността си под наименование СНЦ 
“Карамфилче”, гр. Варна 

Чл.3.Седалището на сдружението и адресът на управление на дейността 
на сдружението е: гр. Варна, ул. „Карамфил” № 13 

Чл.4.Сдружението се учредява за неопределен срок. 
ІI.ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО: 
Чл.5./1/.Целите на Сдружението са: 
1.Изграждане на съвременна култура и идентичност, популяризацията й 

в света като част от общия мирен процес за взаимно опознаване и 
сътрудничество. Провеждане на инициатива за разкриване, утвърждаване и 
развитие на българската национална самоличност и духовна култура, както и 
нейната популяризация в името на общочовешкия прогрес и демократичните 
ценности; 

2.Разпространяване и осъществяване на идеите за демократично 
образование в Р България; 

3.Подпомагане създаването на условия за емоционално и познавателно 
развитие на децата; 

4.Подпомагане социализацията на децата от детското заведение  в 
неравностойно и културно положение; 

5.Подпомагане на учебно-възпитателния процес в детската градина; 
6.Стопанско и материално осигуряване на детското заведение; 
7.Обединяване на усилията на родителската и друга общественост с тези 

на държавни и общински органи и организации, на физически и юридически 
лица за подпомагане развитието на учебно-възпитателното дело. 

Чл.6./1/Целите на Сдружението ще се постигат чрез: 
1.Осъществяване на програми в областта на образоването, науката, 

изкуството, социалната дейност; 
2.Създаване на общество на възпитаници, учители, родители на 

възпитаници в ЦДГ № 28 “Карамфилче” гр.Варна, както и на всички приятели и 
привърженици на идеята за високо технологично образование на европейско и 
световно равнище; 

3. Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в ЦДГ № 28 
“Карамфилче” и съдействие за издигане на социалния статус на учители и 
възпитаници на детската градина както и популяризиране формите, методите и 
резултатите от обучението и възпитанието в същото; 
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4.Подпомагане на създаването в  гр. Варна  на съвременна образователна 
структура за подготовка на висококвалифицирани елитни кадри, адекватни на 
предизвикателствата на ХХІ век; 

5.Издирване на талантливи деца и подпомагане на тяхното изграждане и 
развитие като интелектуално изявени  и свободни личности  и тяхната 
подготовка за живота. 

III.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
 Чл.8.Сдружение с нестопанска цел “Карамфилче” се самоопределя като 
организация за осъществяване на дейност в частна полза. 

IV.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 Чл.9./1/Сдружението :  

1.Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието 
или решаването на текущи проблеми на детското заведение; 

2.Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 
средства за детската градина и контролира целесъобразното им разходване; 

3.Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата 
база на детското заведение; 

4.Съдейства при организиране на детското хранене, осигуряване на 
транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата в 
детското заведение; 

5.Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-
образователни програми по проблемите на децата; 

6.Съдейства за реализиране на извънкласни форми организиран отдих, 
туризъм и спорт с децата; 

7.Предлага мерки за подобряване дейността на детската градина; 
8.Организира обществеността за подпомагане на детската градина; 
9.Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в 

системата на народната просвета; 
10.Организира и подпомага обучение на родители по въпроса на 

възпитание на техните деца; 
11.Подпомага социално слаби деца; 
Издирва талантливи деца и подпомага тяхното изграждане и развитие. 
/2/.Дейността и изразходването на средствата не могат да бъдат 

подчинени на политически цели 
V.ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ НА СДРУЖЕНИЕТО.  ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  НА  СДРУЖЕНИЕТО.  
Чл.10.Членове на сдружението могат да бъдат пълнолетни физически 

лица – бивши възпитаници на детската градина, родители на бивши и настоящи 
възпитаници, бивши и настоящи учители в детската градина, общественици и 
граждани на гр. Варна, несвързани пряко с детската градина, но споделящи 
идеите и целите на сдружението. 
 Чл.11./1/.Членуването в сдружението е доброволно. 
 /2/.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 по реда предвиден в устава. 
 /3/.Всеки член на сдружението е длъжен: 

- да работи активно за издигане и утвърждаване на авторитета и за 
финансовия просперитет на сдружението; 

- да пази доброто име на сдружението и неговите членове; 
- да спазва устава на сдружението, да изпълнява решенията на ОС и УС; 
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- да заплаща всички парични вноски в размера, определен от ОС; 
- да участва активно в работата на ОС и посещава заседанията му. 

 /4/Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. 
 /5/Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 
прекратяване. 

VI.ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В 
СДРУЖЕНИЕТО 

Чл.12.Приемането на нови  членове става по решение на Общото 
събрание на сдружението въз основа на молба от кандидата до Председателя на 
Управителния съвет, в която изрично се посочват желанието за членство, 
мотивите, декларира, че е запознат с устава на сдружението и го приема, като е 
готов да работи за постигане целите на сдружението. Решението се взема в 
едномесечен срок от подаването на молбата. 
 Чл. 13./1/Членството се прекратява: 

1.С едномесечно писмено предизвестие до УС; 
2.Със смъртта или поставяне под пълно запрещение; 
3.С изключването; 
4.С прекратяване на сдружението; 
5.При отпадане. 
/2/Член на сдружението може да бъде изключен, когато: 
- системно нарушава устава и не изпълнява приетите решения на ОС или 

УС; 
- с действията си уронва авторитета и доброто име на сдружението или 

на неговите членове; 
- не заплати в срока по настоящия устав, годишната вноска в 

определения й размер. 
/3/При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на 

направените членски и имуществени вноски. 
VIІ.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. 
Чл.14 Органи на управление на сдружението са: 
- Общо събрание; 
- Управителен съвет 
Чл.15.Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от 

всички членове на сдружението. 
Чл.16. ОС се свиква от УС веднъж годишно. 
Чл.17.Всеки член на сдружението има право на един глас. 
Чл.18/1/ОС се счита законно, ако на заседанието присъстват най-малко 

50 % плюс 1 от всички членове, респективно упълномощени писмено техни 
представители. 

/2/При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно и се 
провежда независимо от броя на присъстващите членове или техни 
представители. 

Чл.19.ОС приема решения с обикновено мнозинство от гласовете, а за 
изменение на устава и за прекратяване на сдружението – с  квалифицирано 
мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите. 

Чл.20.УС уведомява членовете на сдружението за свикването на ОС чрез 
публикуване, в местен ежедневник, на покана съдържаща мястото, датата, часа 
и дневния ред за провеждане на заседанието на ОС, в срок, не по-късно от един 
месец преди определената дата за провеждане на заседанието. Поканата 
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съдържаща горепосочените данни се залепва на видно място на адреса на 
управление на сдружението, в горепосочения срок. 

Чл.21. Общото събрание: 
- приема и изменя устава; 
- определя размера и реда за събиране на членски внос; 
- избира и освобождава членовете на УС, Контролния съвет, касиера и 

председателя на сдружението 
- определя дейността на сдружението 
Чл.22./1/По въпроси, които не са били предварително оповестени в 

дневния ред, не могат да се вземат решения 
/2/Това не важи за отстраняване на членове на УС и за избиране на нови. 
Чл.23.Общото събрание избира, с явно гласуване, Управителен съвет в 

състав от 3 /трима/ членове, за срок от две години. 
Чл.24.ОС избира, с явно гласуване, председателя на УС, измежду 

членовете му, за срок от две години  
Чл. 25. Управителния съвет: 
- организира и ръководи дейността на сдружението; 
- изработва и представя за одобрение на ОС годишен план за дейността 

на сдружението; 
- приема програми за дейността му; 
- предлага приоритетите по разходване на бюджетните средства; 
- приема, освобождава и изключва членове на сдружението; 
- утвърждава създаването на фондове и други самостоятелни звена на 

сдружението, както и начина на функционирането и управлението им. 
 Чл.26.УС приема решенията си с явно гласуване и обикновено 
мнозинство от присъстващите. Заседанието на УС е законно, ако на него 
присъстват 50 % плюс 1 от членовете му. При необходимост, решенията на 
Управителния съвет могат да бъдат взети неприсъствено чрез протокол, 
подписан от всичките му членове. 

Чл.27.За цялостната си дейност УС се отчита пред Общото събрание 
веднъж годишно 

Чл. 28. Председателят: 
- представлява сдружението; 
- ръководи оперативното изпълнение на поставените задачи и цели на 

сдружението; 
- изработва и предлага на УС годишна програма на сдружението. 
Чл.29.УС избира от своите членове Изпълнителен секретар на 

сдружението. 
Чл. 30.Изпълнителният секретар: 
- представлява сдружението; 
- организира оперативната дейност на сдружението и управлява 

имуществото му в съответствие с делегираните му от УС права; 
- изготвя отчета за дейността на сдружението и го представя за 

утвърждаване на УС; 
- изработва и предлага на УС годишншния отчет и бюджет на 

сдружението. 
VІIІ.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
Чл.31./1/Сдружението се представлява от Председателя и Изпълнителния 

секретар – заедно и поотделно. 
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/2/Председателят и Изпълнителният секретар могат да упълномощават  
трети лица за извършване на определени действия, конкретно посочени в 
дадените им пълномощия. 

IX.ИМУЩЕСТВО: 
          Чл.32.Имуществото на сдружението се образува от: 
          а/годишен членски внос, в размер на 24 /двадесет и четири/ лв., дължим 
ежегодно в срок от първи октомври до първи декември на съответната 
календарна година; 
          б/дарения от членове на сдружението; 
           в/дарения и завещания от български и чуждестранни физически и 
юридически лица; 
           г/доходи от имуществото на сдружението; 

д/други  доходи, реализирани съгласно установения от закона ред. 
Чл.33/1/Предмет на завещание или дарение могат да бъдат парични суми, 

движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална и 
индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права 
върху акции, вземания и други имуществени права; 
          /2/Всички дарения се вписват в специална книга; 
          /3/Даренията могат да бъдат ограничени от модалитетни  условия и  
съответстващи на закона и морала; 
          /4/Сдружението има право да откаже да приеме дарения при  неприемливи 
условия или завещание, включващо неизпълнима тежест, респективно да 
откаже дарения и завещания с модалитети, които са в  противоречие с целите на 
сдружението и разпоредбите на настоящия устав. 

Чл.34.Имуществото на сдружението може да се влага в недвижими 
имоти, банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху 
интелектуална и индустриалнасобственост и по други подходящи начини 
   Чл.35.Сдружението, като нестопанска организация с идеална цел,  може 
да придобива права на участие в търговски дружества, да открива 
представителства в съответствие с действащото в страната законодателство. 
 Чл.36.Сдружението може да разходва имуществото си, осъществявайки 
дейности, доколкото те са насочени към реализиране на целите, определени по 
реда на този устав 

X.НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО 
СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ 

Чл.40./1/Разпределението на останалото имущество след 
удовлетворяване на кредиторите се решава от Общото събрание на 
сдружението, доколкото в закона не е предвидено друго. Ако решението не е 
било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. 

Настоящият Устав се прие на 11.09.2012 г., на заседание на ОС на СНЦ 
„Карамфилче“, гр. Варна, състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа 
от членовете на Управителния съвет на сдружението.  

 
Подписи::____________________ 
 
     ____________________ 
     ____________________ 


