УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел в обществена полза
НПМГ АЛУМНИ КЛУБ
за осъществяване на дейност в обществена полза
Приет на общо събрание, състояло се в гр. София на 25.05.2019 г.

I. Общи положения:
Статут
Чл. 1. (1) Сдружението е юрдическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното
събрание
(2) Сдружението определя дейността си в обществена полза.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „НПМГ Алумни клуб“
(2) Наименованието, изписвано на английски език, е NPMG Alumni Club
Седалище и адрес:
Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: София 1164, област София-град, Столична
община, кв. Лозенец, ул. „Бигла“ № 52
Срок
Чл. 4. (1) Съществуването и дейността на сдружението не са ограничени със срок.
(2) Прекратяването на сдружението става с решение на Общото събрание на сдружението или
при случаите, уредени от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Основни цели на сдружението
Чл. 5. Основни цели на сдружението са:
1. Осъществяване на контакт и изграждане на мрежа със завършили възпитаници на
Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ (наричана
оттук нататък в Устава „НПМГ“);

2. Интеграция в учебния процес в НПМГ на извънкласни / класни дейности, целящи
насърчаване интереса на учениците в областта на природните науки и математиката;
3. Формиране и подкрепа на чувството за академизъм и креативност в гимназиалния живот
на учениците от НПМГ.

Средства за постигане на целите
Чл. 6. Основните средства, с които сдружението ще постига целите си, са:
1. Организиране на лекции от възпитаници на гимназията, реализирали се в разнообразни
области на науката, бизнеса и др.;
2. Създаване на менторска програма за подготовка на кандидат-студенти от НПМГ за
кандидатстванев елитни университети и висши училища в страната и чужбина;
3. Организиране на социални събития като училищни концерти, годишни събирания на
випуски и др.;
4. Създаване на уебсайт към Алумни клуба, както и база данни от контакти с
възпитаниците на НПМГ;
5. Набиране на средства за класни и извънкласни дейности под формата на членски внос от
членовете на сдружението в размер десет лева годишно, дарения, спонсорства и др. от
членове на сдружението и други заинтересовани лица

II. Членство:
Членски права и задължения
Чл. 7. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически лица.
(2) Членовете на сдружението са редовни и почетни.
(3) Редовен член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е
завършило гимназиалното си образование в НПМГ и споделя целите, принципите и средствата
на сдружението и спазва Устава.
(4) Почетен член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което е свързано
професионално или по друг начин с общността на НПМГ – бивши директори на НПМГ, учители
и други служители на гимназията, настоящи ученици, родители на ученици и др.
Чл. 8. Всеки член на сдружението има право:

(1) да участва в дейността на сдружението и работата на Общото събрание;
(2) да бъде избиран в неговите органи на управление;
(3) да бъде информиран за дейността на сдружението.
Чл. 9. Всеки член на сдружението е длъжен:
(2) да спазва Устава на сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
(3) с поведението и дейността си да издига авторитета на сдружението, както и на цялата
общност на НПМГ.
Придобиване на членство
Чл. 10. Редовните членове на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите
изпращат заявление по определен образец до Управителния съвет, който е длъжен да го
разгледа в едномесечен срок. Приемането на членове се извършва при съгласие на един или
повече членове на Управителния съвет. След изтичане на едномесечния срок кандидатът
получава известие за решението на Управителния съвет.
Чл. 11. Почетните членове се приемат от Управителния съвет по предложение на един или
повече свои членове с тайно гласуване и наличие на обикновено мнозинство.
Прекратяване на членство
Чл. 12. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под запрещение на член на сдружението;
3. с изключване;
(2) Решението за изключване се взима от Управителния съвет при наличие на поведение от
страна на член на сдружението, което е несъвместимо с принципите на сдружението, накърнява
неговия авторитет или този на НПМГ. Решението за изключване може да се обжалва пред
Общото събрание.

III. Управление на сдружението
Органи на сдружението
Чл. 13. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание
Чл. 14. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Членовете на
сдружението участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 15. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. взима решение за участие в други организации;
5. взима решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. приема бюджета на сдружението;
8. взима решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава
или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 9, 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
Заседания на Общото събрание
Чл. 16. Общото събрание заседава най-малко веднъж на две години.
Чл. 17. Общото събрание може да бъде свиквано по всяко време с решение на Управителния
съвет.
Свикване на Общото събрание
Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по желание на най-малко една
трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок до един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не
отправи покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане от заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез известие до членовете по електронен път
или телефонно обаждане, или писмена покана, поставена в сградата, в която се намира
седалището на сдружението, най-малко един месец преди насрочения за заседанието ден.
(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на заседанието, както и информация
по чия инициатива се свиква то.
(5) Времето от публикуването на съобщението до откриването на Общото събрание не може да е
по-малко от трийсет дни.
Кворум
Чл. 19. Общото събрание може да се проведе, 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.
Право на глас
Чл. 20. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
Мнозинство
Чл. 21. (1) Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанието членове.
(2) За решенията по чл. 15, ал. (1), т. 1, 5 се изисква мнозинство две трети от присъстващите.
Процедура на гласуване
Чл. 22. Гласуването по време на заседанията на Общото събрание е явно, освен ако се гласуват
позиции за членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет, когато гласуването е тайно.
Решения
Чл. 23. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако не се отложат с
допълнително решение на Общото събрание.
Протокол
Чл. 24. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според
изискванията на закона.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се
прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
Управителен съвет
Чл. 25. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от две години.
(3) Управителният съвет се състои от три до седем членове, които членуват в сдружението.
(4) Първият Управителен съвет, избран от Учредителното събрание, се състои от трима души.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да се преизбират без ограничение.
Компетентност, права и задължения на Управителния съвет
Чл. 26. (1) Членовете на Управителния съвет имат равни права и задължения, зависещи от
позицията, която заемат в Управителния съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на
сдружението и да пазят тайните му дори след като престанат да бъдат членове на Управителния
съвет.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира за редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца, за да
обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на
конкретни въпроси и проблеми.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на
сдружението.
(7) Управителният съвет приема вътрешни правила на сдружението. При нужда Съветът може
да назначи временни помощни органи като консултативни съвети, комисии и работни групи,
чийто мандат се определя с решение на Съвета.
(8) Управителният съвет определя реда, организира извършването на дейността на сдружението
и може да възлага на свои членове отговорности за отделни области от дейността на
сдружението.
(9) В работата си Управителния съвет изпълнява решенията на Общото събрание и в дейността
си се ръководи от насоките, приети по чл. 15, ал. (1), т. 6.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
сдружението.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези от
компетентността на Общото събрание.
(13) Управителният съвет приема и изключва членове на сдружението.
(14) Управителният съвет изготвя годишен финансов отчет за дейността на сдружението.
Чл. 27. Част от членовете на Управителния съвет се разпределят задължително в следните
позиции:
1. Председател, чиито права и задължения се уреждат от чл. 29, ал. 1 в настоящия Устав;
2. Заместник-председател, чиито права и задължения се уреждат от чл. 29, ал. 2 в настоящия
Устав;
3. Секретар, който осъществява комуникацията с официални институции от името на
сдружението; комуникира с медиите във връзка с дейността на сдружението; води протокола на
заседанията на Управителния съвет;
4. Касиер, който осъществява управлението на финансите на сдружението според стратегията и
решенията, утвърдени от Управителния съвет; отговаря за изготвянето на годишния финансов
отчет;
5. Координатор алумни-мрежа, който осъществява контакта с членовете на сдружението и
отговаря за кореспонденцията с тях; периодично изготвя електронен информационен бюлетин
за членовете на сдружението.
Кворум и мнозинство
Чл. 28. (1) Решения могат да се взимат, ако присъстват всички членове на Съвета, лично или
представлявани от друг член на Съвета.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство чрез тайно гласуване.
(3) Управителният съвет може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са
уведомени за този начин на гласуване и никой не се е възпротивил. Присъстващо е и лице, с
което има двустранна телефонна или интернет-връзка, гарантираща установяването на
самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и взимането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Председател на Управителния съвет

Чл. 29. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. представлява сдружението, като има право да възлага на други членове на Управителния
съвет отделни свои функции и правомощия;
2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. сключва договори от името на сдружението;
4. за отделни еднократни действия председателят може да упълномощява други лица с изрично
пълномощно.
(2) Заместник-председателят на Управителния съвет:
1. Подпомага работата на председателя;
2. Ръководи заседанията на Управителния съвет при отсъствие на председателя;
3. Участва активно в оперативната работа на сдружението и при възложение от председателя
ръководи организацията на конкретни инициативи на сдружението;
4. Има право да представлява сдружението и да сключва договори от негово име при наличие на
нотариално заверено пълномощно, дадено му от председателя.
Надзорен съвет
Чл. 30. (1) Надзорният съвет е независима от Управителния съвет структура, която осъществява
наблюдение и контрол над работата на Управителния съвет.
(2) Надзорният съвет се състои от три до седем членове, които се избират от Общото събрание
за срок от три години.
(3) Членовете на Надзорния съвет приемат правила за работата си и имат равни права и
задължения.
(4) Надзорният съвет има право:
1. да предизвика свикване на Общото събрание с решение, взето с конституционно мнозинство
от две трети от членовете си;
2. да изпраща свой пълномощен наблюдател със съвещателна роля и без право на глас на
заседанията на Управителния съвет;
3. да изисква писмено обяснение от Управителния съвет за конкретни действия и решения на
Управителния съвет.
IV. Прекратяване

Основания за прекратяване
Чл. 31. Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ
случаи.
V. Ликвидация
Чл. 32. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението според изискванията на
Търговския закон.
VI. Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 33. Промени в настоящия Устав могат да се извършват по реда, предвиден в него и в Закона
за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 34. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат
разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.

Дата: 25.05.2019

Председател на ОС:

Секретар на ОС:

/Мария Мичева/

/Пламен Иванов/

гр. София

