
УСТАВ на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ –  
«Клуб на завършилите Английска езикова гимназия - 

Пловдив» 
 
 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1 /1/ Сдружение с нестопанска цел «Клуб на завършилите Английска 
езикова гимназия - Пловдив», наричано по-долу Клуба, е юридическо 
лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. 
/2/ Сдружение с нестопанска цел «Клуб на завършилите Английска 
езикова гимназия - Пловдив» е отделно от членовете си и отговаря за 
задълженията си със своето имущество. 
/3/ За краткост в устава, в наименованието и в цялата кореспонденция 
на сдружението всички известни стари наименования на Английската 
езикова гимназия в гр. Пловдив, а именно: Английска езикова гимназия 
– гр. Пловдив, ЕСПУ с преподаване на западни езици «Г. Кирков», ще 
бъдат обединени под следното: «Английска езикова гимназия – 
Пловдив» (съкращение «АЕГ»). 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ 
 
Чл. 2 /1/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименование 
«Клуб на завършилите Английска езикова гимназия - Пловдив», 
(съкращение: ПЕЛСА Клуб - Пловдив), с равнозначно изписване на 
английски език «PELSA Club – Plovdiv». 
/2/ Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да 
съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за 
регистрацията в Пловдивски окръжен съд, включително и номер от 
БУЛСТАТ (ЕИК).  
 
 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
 
Чл. 3 /1/ Седалището на сдружение с нестопанска цел «Клуб на 
завършилите Английска езикова гимназия - Пловдив» е гр. Пловдив, а 
адресът на управление е: гр. Пловдив, район Централен, ул. ”Отец 
Паисий” № 30. 
/2/ Клубът разкрива клонове и представителства в други населени 
места на страната и чужбина, и организира взаимодействие със сродни 
организации и движения.  
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ЦЕЛИ 
 
Чл. 4 Основни цели на Клуба са: Сдружението има за цел: Да поддържа 
и подпомага духовното и материално развитие на Езикова гимназия 
«Пловдив» и нейните възпитаници посредством изграждане на мрежа 
на завършилите ученици и улесняване и поддържане на контактите 
между тях. 
 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
Чл. 5 Средствата за постигане на основната цел и предмета на дейност 
на Клуба са: 
1.  Създаване на мрежа от бивши възпитаници на ЕГ “ Пловдив” на 
локално равнище. 
2. Организиране на редовни клубни срещи, тържества, туристическа 
дейност, действия по опазване на околната среда, спортни състезания; 
3. Взаимодействие с други  организации, клубове, висши учебни 
заведения и др. във връзка с осъществяването на своята дейност; 
4. Изготвяне, организиране и реализиране на проекти и програми за 
подобряване на материалното благосъстояние на клуба и на 
гимназията; 
5. Спонсориране и подпомагане на образованието,обучението и 
развитието на талантливи деца в областта на изкуството, науката, 
културата и такива в неравностойно социално положение; 
6. Извършване на издателска дейност на мемоарни, исторически, 
научни и художествени произведения от всички видове свързани с 
основната цел на Клуба; 
7. Подпомагане на изявени личности изпаднали в трудно положение от 
гледна точка на финансово, здравословно и семейно-битово състояние; 
8. Установяване, записване и съхраняване на исторически данни, 
предмети и артефакти свързани с дейността на гимназията и личности 
свързани с нея; 
9. Осъществяване на програма за набавяне на дарителски Фонд за 
подпомагане на училището; 
 
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 
 
Чл. 6 Клубът се самоопределя да осъществява дейност в частна полза. 
 
 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 
Чл. 7 /1/ Предметът на дейност на Клуба е: 
7.1.1. да издирва и уточнява адресите, професиите и други данни за 
личностното израстване и развитие на бившите възпитаници на 
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училището и да събира кратка информация за тях, при спазване на 
правото на неприкосновеност на личността и личните данни;  
7.1.2. да издаде информационни писма с гореописаната информация; 
да издава Годишник и информационен бюлетин на «Английска езикова 
гимназия – Пловдив»; 
7.1.3. да организира ежегоден бал на бивши и настоящи ученици, 
преподаватели и радетели за благото на училището; 
7.1.4. да подпомага чрез набиране на средства книги и техническо 
оборудване библиотеката на училището; 
/2/ Клубът ще извършва допълнителна стопанска дейност, а именно: 
издателска дейност и други дейности, свързани с предмета на дейност 
на изложен в предходната алинея. 
 
 
СРОК 
 
Чл. 8 Клубът се създава за неограничен срок. 
 
 
ЧЛЕНСТВО 
 
Чл. 9 /1/ Членове на Клуба могат да бъдат български и чуждестранни 
юридически и дееспособни физически лица, възпитаници на училището, 
които приемат целите на Клуба   и желаят да реализират принос в 
осъществяването им. 
/2/ Членството в Клуба се придобива по молба на кандидата до 
Управителния съвет, в която се декларира, че кандидатът е запознат и 
приема разпоредбите на настоящия Устав. 
/3/ Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на 
следващото Общо събрание. Членството възниква от датата на влизане 
в сила на решението на Общото събрание. 
 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
 
Чл. 10 Членовете на Клуба имат следните права: 
10.1. Да участват в осъществяване на дейността и в управлението на 
Клуба; 
10.2. Да получават информация за дейността и получените резултати от 
нея, придобитите парични средства и друго имущество, ползването и 
разходването на същите; 
10.3. Да имат достъп и се ползват от имуществото на клуба в т.ч. и до 
създадените информационни масиви, сбирки от архивни документи, 
предмети, художествени произведения и др. с оглед осъществяването 
на дейности и функции по изпълнение на целите на Клуба. 
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Чл.11 Членовете на Клуба имат следните задължения: 
11.1. Да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват 
решенията на ръководните органи на Клуба; 
11.2. Да участват в дейността на Клуба и работят за осъществяване на 
целите му; 
11.3. Да съдействат за укрепване на авторитета и признанието на 
дейността на Клуба в обществото и се въздържат от действия и 
бездействия, които противоречат на целите и го злепоставят; 
11.4. Да съдействат за увеличаване на паричните средства и 
имущество на Клуба и разходването на същите за целите, 
регламентирани в този Устав; 
11.5. Да не извършват действия, водещи до увреждане на 
имущественото състояние на Клуба; 
11.6. Да внасят в срок предвидените в Устава и определените с 
решение на Общото събрание имуществени и встъпителни вноски 
11.7. носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия 
устав имуществени вноски и Кредиторите не могат да предявяват права 
над този размер. 
 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
 
Чл. 12 Членството в Клуба се прекратява: 
12.1. С едностранно писмено изявление до Управителния съвет; 
12.2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 
12.3. При изключване; 
12.4. При невнасяне на установените имуществени вноски за период 
повече от една календарна година; 
12.5. При прекратяване на Клуба. 
 
Чл. 13 Член на Клуба може да бъде изключен с решение на Общото 
събрание по предложение на Управителния съвет, когато: 
13.1. Извършва груби нарушения на Устава и задълженията си по чл.10; 
13.2. Извършва други действия несъвместими с положението му на 
член на Клуба; 
13.3. При маловажни случаи на нарушения Управителния съвет 
определя с решение срок и дава указания за преустановяване на 
нарушението и за отстраняване на неговите последици,при 
неизпълнение на които прави предложение за изключване. 
 
Чл.14 При прекратяване на членството Клуба не дължи връщане на 
направените имуществени вноски. Прекратилият членството си в Клуба 
член дължи просрочените имуществени вноски за периода на 
членството му. 
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РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 
 
Чл.15 Ръководните органи на Клуба са Общото събрание на членовете 
на Клуба, Управителният съвет, Председател на Управителния съвет и 
Контролен съвет. 
 
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 
Чл.16. Общото събрание се състои от всички членове на Клуба. 
 
Чл.17 Общото събрание има следните правомощия: 
17.1. Изменя и допълва Устава; 
17.2. Приема всички вътрешни актове, с които се регламентира 
дейността на Клуба; 
17.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и при 
необходимост определя възнаграждението за някои от тях; 
17.5. Избира и освобождава членовете на Контролния съвет; 
17.6. Взема решения за откриване на клонове и представителства в 
други населени места в страната и чужбина; 
17.7. Взема решения за участие в други организации; 
17.8. Взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението 
и разпореждане с имуществото му при прекратяване; 
17.9. Приема Основни насоки и Програма за дейността на Клуба; 
17.10. Приема бюджета на Клуба; 
17.11. Определя размера и сроковете за издължаване на членския внос 
и встъпителна вноска, както и др. имуществени вноски; 
17.12. Приема Отчет за дейността на Клуба, изготвен от Управителния 
съвет и счетоводен баланс; 
17.13. Отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат 
на закона, устава и други вътрешни актове, с които се регламентира 
дейността на Клуба; 
17.14. Взема решения за извършване на сделки с недвижими имоти, 
включително и за обременяване на такива с тежести по предложение на 
Управителния съвет; 
17.15. Взема решения по искания за промяна и допълване на протокола 
от проведено заседание на Общото събрание; 
17.16. Приема представен от Управителния съвет доклад за причините 
и виновните длъжностни лица при приключване на финансовата година 
със загуба и взема решение за определяне на допълнителна 
имуществена вноска за следващата финансова година; 
17.17. По предложение на Управителния съвет приема Инструкция за 
организацията, контрола и отчетността на допълнителната стопанска 
дейност и за последващите промени в нея; 
17.18. Взема решения по всички други въпроси, които произтичат от 
закона и Устава.  
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СВИКВАНЕ 
 
Чл.18 /1/ Общото събрание се свиква на заседание по решение на 
Управителния съвет или по писмено искане на една трета от членовете 
на  Клуба до Управителния съвет. Ако в последния случай 
управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за 
свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или 
натоварено от тях лице. 
/2/ Поканата за свикване на заседание на Общото събрание съдържа: 
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието, 
указание за това кой свиква заседанието и се поставя на мястото за 
обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един 
месец преди датата на провеждането му. 
/3/ От датата на публикуване на поканата, писмените материали, 
свързани с въпросите по дневния ред, се оставят в адреса на 
управление на Клуба на разположение на всеки член, който пожелае да 
се запознае с тях. 
 
 
КВОРУМ 
 
Чл. 19 /1/ Заседанието на Общото събрание е законно, ако на него 
присъстват повече от половината от всички членове на Клуба. При 
липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото 
място и при същия  дневен ред и се счита за законно независимо от 
броя на явилите се членове. 
/2/ Кворумът се установява по списък на членовете на клуба, утвърден 
на заседанието на Управителния съвет, на което се взема решение за 
свикване на заседанието.  
 
 
ГЛАСУВАНЕ 
 
Чл. 20 /1/ При гласуване всеки член на Клуба има право на един глас. 
/2/ Членовете на Клуба нямат право на глас при решаване на въпроси 
отнасящи се до: самите тях лично, техен съпруг или роднини по права 
линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, а по 
сватовство - до втора степен включително. 
 
Чл. 21 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено 
мнозинство. Решения по чл. 17.1, 17.8. от устава се вземат с 
мнозинство 2/3 от присъстващите. 
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/2/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не 
са включени в обявения дневен ред; 
 
Чл. 22 /1/ За всяко заседание се съставя протокол, който се заверява от 
председателстващия събранието и лицето водило протокола, които 
отговарят за верността на съдържанието му; 
/2/ Протоколът ведно с прикрепените към него: списък на 
присъстващите, оригинала на поканата и писмените материали по 
свикването и провеждането на събранието се завеждат в нарочна книга.
/3/ Всеки член на Клуба има право на достъп до протокола и 
приложените към него документи, както и да оспорва съдържанието на 
протокола с писмена молба, която съдържа пропуснатите или 
неправилно отразени части от протокола и ясни указания как трябва да 
бъде променен. Молбата се прилага към протокола, а въпроса за 
допълване или изменение на протокола се решава на първото 
следващо заседание на Общото събрание.  
 
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
Чл. 23 Управителният съвет е в състав от 3 (три) до 9 /девет/ члена на 
Клуба и се избира за срок от 2 (две) години, като неговите членове 
могат да бъдат преизбирани неограничено. 
 
Чл. 24 Член на Управителния съвет може да бъде и юридически лице – 
член на сдружението, като на заседанията то се представлява от своя 
законен представител или изрично упълномощено физическо лице. 
 
 
ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
 
Чл. 25. Управителният съвет има следните правомощия: 
25.1. Приема правила за работата си и избира Председател от 
членовете; 
25.2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание; 
25.3. Разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване на закона и 
Устава; 
25.4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
25.5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за отчет за дейността 
на Клуба; 
25.6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за Основни насоки и 
Програма за дейността на Клуба; 
25.7. Определя реда и организира извършването на дейността на 
Клуба, и отговаря за извършването на същата с съответствие с 
разпоредбите на закона, Устава, Основните насоки и Програмата за 
дейността за съответния период; 
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25.8. Организира воденето, съхранението отчетността на цялото 
имущество на Клуба, в т.ч. архивите и информационните фондове, 
деловодството.; 
25.9. Определя Ликвидатор в случай на ликвидация на Клуба; 
25.10. Подготвя и внася в Общото събрание предложения за решения 
за извършване на сделки с недвижими имоти, включително и за 
обременяване на такива с тежести по предложение на Управителния 
съвет; 
25.11. Подготвя и внася в Общото събрание доклад за причините и 
виновните длъжностни лица при приключване на финансовата година 
със загуба и предложение за решение за определяне на допълнителна 
имуществена вноска за следващата финансова година; 
25.12. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и 
задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите 
между членовете. 
25.13. Взема решения по всички други въпроси след възлагане от 
Общото събрание  
 
 
ЗАСЕДАНИЯ 
 
Чл. 26 /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват от 
Председателя при необходимост, но не по малко от 2 (два) пъти в 
годината. Всеки член на Управителния съвет може писмено да поиска 
свикване на заседание на Управителния съвет и ако Председателят не 
свика такова в двуседмичен срок от депозиране на искането в 
канцеларията на Клуба, отправилият искането член на Управителния 
съвет сам прави това. 
/2/ Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от 
половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се 
счита и лицето, с което има телефонна или друга връзка, гарантираща 
установяване на самоличността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решение, които обстоятелства се 
удостоверяват в протокола от лицето, което го води и от 
Председателстващия заседанието. 
/3/ Редовно решение може да се вземе и без провеждане на заседания, 
ако протоколът за това бъде подписан без забележки от всички членове 
на Управителния съвет. 
/4/ Заседанията се водят от Председателя на Управителния съвет, а в 
негово отсъствие от избран от Управителния съвет друг член. 
/5/ Управителния съвет взема решенията си с обикновено мнозинство. 
/6/ За всяко заседание на Управителния съвет се съставя протокол, 
който се заверява от председателстващия събранието и лицето водило 
протокола, които отговарят за верността на съдържанието му. 
Протоколът ведно с прикрепените към него: списък на присъстващите, 
оригинала на поканата и писмените материали по провеждането на 
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събранието се завеждат в нарочна книга на Управителния съвет. Всеки 
член на Управителния съвет има право на достъп до протокола и 
приложените към него документи, както и да оспорва съдържанието на 
протокола с писмена молба, която съдържа пропуснатите или 
неправилно отразени части от протокола и ясни указания как трябва да 
бъде променен. Молбата се прилага към протокола, а въпроса за 
допълване или изменение на протокола се решава на първото 
следващо заседание на Управителния съвет.  
 
Чл. 27 Всеки заинтересован член на Клуба може да оспори пред 
Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в 
противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото 
събрание. Това може да бъде направено в едномесечен срок от 
узнаването, но не повече от една година от вземането на решението. 
 
Чл. 28 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност 
за действията си, с които увреждат имуществото и интересите на Клуба 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
 
Чл. 29 /1/ Управителният съвет може да възложи управлението на 
Клуба на един от своите членове за срок от 2 (две) години – 
Председател. 
/2/ Председателят на Управителния съвет организира дейността на 
същия в съответствие с разпоредбите на Устава и изпълнява всякакви 
други функции, възложени му от Управителния съвет. 
/3/ Председателят на Управителния съвет представлява Клуба в 
отношенията му с други физически или юридически лица и с 
държавните органи, и подписва всички документи от името на Клуба. 
/4/ Председателят на Управителния съвет има право да извършва 
всякакви действия и сделки, които са свързани с дейността на Клуба 
без тези, които касаят права за отчуждаване и обременяване с тежести 
недвижими имоти на Клуба, освен ако е упълномощен изрично за това 
от всички членове на Управителния съвет. 
 
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
 
Чл. 30 /1/ Контролният съвет е помощен орган и се състои от 3 (трима) 
членове, които се избират за срок до 2 (две) години и за не повече от 
два последователни мандата. На първото си заседание Контролният 
съвет избира измежду своите членове Председател.  
/2/ Контролният съвет: 
2.1. следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и 
Управителния съвет; 
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2.2.следи за правилното използване и опазване на имуществото на 
Клуба; 
2.3. прави проверки по предходните точки най-малко веднъж на шест 
месеца; 
2.4. изготвя и представя пред Общото събрание годишен отчет за 
своята дейност; 
2.5. при необходимост иска свикване на Управителния съвет за 
обсъждане на констатациите от направени проверки. 
/3/ Контролният съвет се свиква на заседание от своя Председател, 
най-малко веднъж на шест месеца. 
/4/ Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват 
и тримата му члена. 
/5/ Контролният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове. 
 
 
ИМУЩЕСТВО 
 
Чл. 31 /1/ Имуществото на Клуба се състои от правото на собственост и 
други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, вземания 
и други права предвидени в закона. 
/2/ Необходимите средства за дейността на Клуба се набират от 
имуществените и встъпителна вноски на членовете, допълнителната 
стопанска дейност, предвидена в настоящия устав, дарения и 
спонсорство от физически и юридически лица. 
 
 
ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
 
Чл. 32 Имуществените вноски на членовете се определят по размер от 
общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето 
им. 
 
Чл. 33 Всички членове на Клуба дължат годишен членски внос, платим 
до 31 януари на текущата година, и встъпителна вноска до една 
седмица от приемането за член на Клуба. 
 
Чл. 34 Ако Клубът се нуждае от допълнителни средства за дейността 
си, общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски 
на членовете с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. 
 
Чл. 35 /1/ Клубът ще извършва допълнителна стопанска дейност, 
свързана с предмета на дейност, като от приходите няма да се 
разпределя печалба, а ще се разходват изцяло за постигане целите на 
Клуба, определени в настоящия Устав. 
/2/ По предложение на Управителния съвет Общото събрание на Клуба 



 11

приема Инструкция за организацията, контрола и отчетността на 
допълнителната стопанска дейност. 
 
 
РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 
 
Чл.36 /1/ Клубът може безвъзмездно да разходва имуществото си за 
осъществяване на дейността по реализиране на целите, определени в 
Устава, по проект на Управителния съвет. 
/2/ Клубът подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в 
зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно 
обявения ред. Информацията за реда, по който се извършва подборът е 
общодостъпна - Общото събрание взема мотивирано решение с 
квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове.  
 
Чл. 37 В Клуба се водят задължително книги с протоколите от 
проведените заседания на Общото събрание и Управителния съвет, 
инвентарни книги за имуществото на Клуба, Книга за вписване 
членовете на клуба и счетоводни ведомости за събиране на 
встъпителните и допълнителните имуществени вноски. 
 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
Чл. 38 Клубът се прекратява: 
1. по решение на Общото събрание; 
2. по решение на съда. 
 
ЛИКВИДАЦИЯ 
 
Чл. 39 При прекратяване на Клуба Управителният съвет извършва 
ликвидацията пряко или определя за Ликвидатор един от членовете. 
 
 
ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА 
 
Чл. 40 Ако общото събрание не е взело решение за разпределение на 
имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, 
ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя 
между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски. 
 
Настоящият е приет на Учредително събрание на сдружение с 
нестопанска цел Клуб на завършилите Английска езикова гимназия - 
Пловдив на 01.10.2009 г. в гр. Пловдив, и подписан от всички 
Учредители: 
 


