По т. 1 от дневния ред: Промяна в наименованието на Сдружение с нестопанска
цел в обществена полза „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ“.
Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ“ гр. Смолян
РЕШИ:
Променя наименованието на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
от „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ“
в „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕГ ИВАН ВАЗОВ“.
По т. 2 от дневния ред: Приемане на предложения за изменения и допълнения на
Устава на сдружението.
Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ“ гр. Смолян
РЕШИ:
Приема следните изменения и допълнения в Устава на Сдружение „УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ“:
1) в чл. 1, ал. 2 от Устава думата „Дружеството“ се заменя със следния текст:
„Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“.
2) в чл. 1, ал. 3 от Устава думата „Дружеството“ се заменя със следния текст:
„Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“.
3) в чл. 2, ал. 1 от Устава наименованието „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ГПЧЕ ИВАН ВАЗОВ” се заменя с наименованието „УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕГ ИВАН ВАЗОВ”.
4) в чл. 12 от Устава думата „молба” се заменя с думата „заявление“.
5) в чл. 16, ал. 1, съществуващият текст: „Сдружението може да извършва
стопанска дейност, свързана с основния му предмет.“ се заличава и се добавя следният
нов текст: “Чл. 16. Сдружението не извършва стопанска дейност“.
6) в чл. 16 алинея 2 и алинея 3 се заличават.
7) в чл. 17, ал. 1 от Устава изразът „определени по реда на този закон“ се заменя
с израза „определени по реда на този устав.“
8) в чл. 17, ал. 2 от Устава изречението „Информацията за реда, по който се
извършва подборът е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.“ се заличава.
9) в чл. 22, т. 4 от Устава изразът „и определя възнагражденията им“ се заличава.
10) в чл. 24, ал. 3 от Устава съществуващият текст: „Свикването се извършва чрез
покана обнародвана в “държавен вестник” и поставена на място за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението.“ се заменя със следния текст: „Свикването
се извършва чрез обявяване на поканата в Интернет страницата на училището – в секция
„Училищно настоятелство“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на сдружението.“
(11) в чл. 24, ал. 4 от Устава съществуващият текст: „предложенията за решения“
се заличава.
(12) в чл. 33, ал. 3 от Устава съществуващият текст: „УС е в състав от трима до
седем члена, които са членове на сдружението.“ се заменя със следния текст: „УС се
състои от три до осем лица - членове на сдружението“.
(13) в чл. 35, ал. 4 от Устава съществуващият текст на т. 4: „приема
организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване персонала,
правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.“ се заличава.
(14) в чл. 35, ал. 4 от Устава съществуващият текст на т. 5: „взема решения за
придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни

права тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.“ се заличава.
(15) в чл. 36, ал. 4 от Устава съществуващият текст на т. 4: „вземане на решение
за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.“ се заличава.
(16) в чл. 39, ал. 2 от Устава изречението: „Председателят няма право да
отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е
упълномощен изрично за това от УС.“ се заличава.
(17) в чл. 39, ал. 3 от Устава съществуващият текст на т. 3: „сключва трудовите
договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от УС.“ се
заличава, като т. 5 се преномерира на т. 3.
(18) в чл. 40 от Устава се заличава изречение първо, което гласи: „ОС избира
измежду членовете си заместник-председател на УС на настоятелството, който подпомага
председателя през мандата му при изпълнение на неговите функции.“
(19) в чл. 42 от Устава съществуващият текст: „за срок до две години“ се заменя
със следния текст: „за срок от две години“.
(20) в чл. 52, ал. 2 от Устава съществуващият текст: „в която се записват имената
и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им“ се заменя със следния
текст: „в която се записват имената на всички членове“.
(21) Добавя се „Преходни и заключителни разпоредби при промяна на устава на
04.12.2020 г.“ и параграф със следния текст: „§ 1. Този Устав е променен и допълнен на
заседание на Общото събрание на Сдружение c нестопанска цел за общественополезна
дейност „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕГ ИВАН ВАЗОВ, проведено на
04.12.2020 г. в град Смолян.“

