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Асоциацията на родителите към българското училище  
“Д-р Стамен Григоров” в Женева 

 
Статут 

 
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Член 1. Наименование, юридическа форма  и продължителност 
Под името “Асоциация на родителите към българското училище “Д-р Стамен Григоров” в 
Женева, Швейцария, наричано по-долу "Асоциацията", се учредява като юридическо лице с 
нестопанска цел по член 60 и следващите от Гражданския кодекс на Швейцария. 
  
Асоциацията се учредява за неопределен срок. 
 
Член 2. Седалище 
Седалището на Асоциацията е в Женева на следния адрес: 

Association des parents d'élèves de l'école bulgare "Dr. Stamen Grigorov" à Genève 
Permanent Mission of the Republic to Bulgaria to the UN and other international organizations  
Chemin des Crêts-de-Pregny 16 
1292 Chambésy 

Член 3. Цел 
Целта на Асоциацията е да подпомага дейността на училището и по-конкретно като:  

• организира и осъществява  дейностите, свързани с административното и финансово 
управление на училището; 

• обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището; 
• съдейства за осъществяване на присъственото и електронното обучение в 

съответствие с изискванията на нормативната база на Министерството на 
образованието и науките (МОН); 

• събира годишните учебни такси и дарения; изплаща заплати на учителите и 
администрира социалните осигуровки на учителите по швейцарското 
законодателство; 

• представлява училището пред Отдела по общественото образование, обучение и 
младежта в Женева (Département de l'instruction publique, de la formation et de la 
jeunesse - DIP) при Програмата за провеждането на курсове по роден език и култура 
(Cours de Langue et de culture d'origine - LCO); 

• съдейства за включване на родителите при организиране на допълнителните 
училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и 
традиции. 

Член 4. Средства 
Средствата на Асоциацията се състоят: 

1. от учебни такси, събирани всяка учебна година; 
2. от лични дарения на родители на ученици или от трети лица; 
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3. от субсидии, които могат да бъдат предоставени на Асоциацията в рамките на 
действащото законодателство;  

4. от всички други дейности и продукти, които са разрешени от швейцарското 
законодателство; 

  
Всички средства на Асоциацията се използват изключително и само за постигане на нейната 
нестопанска цел по член 3 на този Статут. 
 
 
II. ЧЛЕНСТВО 
Член 5. Членство 

• Членове на Асоциацията са родители/настойници, които имат деца записани като 
ученици в училището; 

• Членството на един от родителите е автоматично при записване на ученик в 
училището; 

• Членството дава право на всяко семейство на един глас при вземане на решения и 
гласуване на Общите събрания.  

 
Член 6. Прекратяване на членство 

• Прекратяването на членството е автоматично, когато членът вече няма деца, които да 
посещават училището. 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
Член 7. Органи 
Органите на Асоциацията са: 

• Общо събрание, 
• Управителен съвет, който изпълнява ролята на Родителски съвет, според изискването 

от чл. 3, т. 7 от Постановление №90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища 
в чужбина. Този орган се нарича Управителен родителски съвет (УРС). 

 
Общо събрание 
Член 8. Функции на Общото събрание 

• Общото събрание е висшият орган на управление.  
• Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. 
• Редовно Общо събрание се провежда веднъж в годината и е съобразено с началото на 

учебната година.  
• Редовното Общо събрание изпълнява изискванията за родителска среща в началото 

на всяка учебна година, според чл. 10 от Постановление №90 от 29 май 2018 г. за 
българските неделни училища в чужбина. 

• Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по предложение на Управителния 
родителски съвет или по искане на една трета от членовете на Асоциацията. 
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Член 9. Правомощия на Общото събрание 
1. Общото събрание приема всички решения, свързани с изменение на Статута и 

разпускане на Асоциацията. 
2. Избира председателя и другите членове на УРС. 
3. Разглежда докладите, представени от председателя и финансиста за дейността на 

Асоциацията. 
4. Освобождава от отговорност УРС на Асоциацията. 

 
Член 10. Решения на Общото събрание 

• За да бъде проведено Общо събрание трябва да присъстват поне половината от 
членовете на Асоциацията. 

• Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове.  

• Гласовете на въздържалите не се броят.  
• В случай на равен брой гласове решаващ е гласът на председателя. 

 
Управителен родителски съвет (УРС) 
Член 11. Състав на УРС 

• Управителният родителски съвет извършва функциите на Родителски съвет по 
Постановление 90 на МС от 2018 за БНУ в чужбина и се състои от нечетен брой 
членове, но поне петима на брой. 

• УРС избира от своя състав председател, секретар и касиер-финансист. 
 
Член 12. Назначаване на УРС 

• Първият състав на УРС се избира от членовете-учредители на учредителното 
събрание.  

• Впоследствие, членовете на УРС се избират от редовното Общо събрание на 
Асоциацията, което се провежда  в началото на всяка учебна година. 

 
Член 13. Правомощия на УРС 

1. УРС има най-широки правомощия за постигане на целите на Асоциацията. 
2. Ако през учебната  година се освободи място в УРС, то  функциите на напусналия се 

поемат от останалите членове на УРС до избирането на УРС на следващото Общо 
събрание. 

3. УРС свиква редовното Общо събрание в началото на учебната година и при 
необходимост, извънредни общи събрания. 

4. Членовете на УРС са отговорни за изпълнението на своите мандати пред Общото 
събрание на Асоциацията и са длъжни да ги изпълняват до края на учебната година. 

 
Член 14. Заседания на УРС 

1. УРС заседава най-малко три пъти в рамките на учебната година, като заседанията 
могат да се свикат по предложение на председателя на УРС, на училищния 
ръководител или на някой от членовете на УРС. 
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2. Заседанията на УРС се свикват с предизвестие от най-малко седем дни. Ако спешни 
обстоятелства налагат това, председателят може да свика специално заседание с 
предизвестие от три дни. 

3. В заседанията на УРС участва и училищният ръководител, който има право на 
съвещателен глас.  

4. За заседанията на УРС се отправя покана за участие до Постоянното представителство 
(ПП) на РБългария в Женева. Представителят на ПП-Женева участва в заседанията на 
УРС без право на глас.  

5. В заседанията на УРС могат да вземат участие, без право на глас, преподавателите в 
училището и родители/настойници на деца, записани в училището, когато се 
обсъждат въпроси, които засягат техните деца или въпроси, свързани с тях. 

6. Заседанията на УРС са редовни, когато на тях присъстват четирима от членовете при 
5-членен УРС и поне петима от членовете – при 7-членен УРС.  

7. При невъзможност на член на УРС да присъства на заседание, той може да 
упълномощи писмено (и по електронен път) председателя на УРС да гласува от 
негово име по начина, посочен в пълномощното, по предварително обявените 
въпроси в дневния ред. Такова пълномощно може да се прави по изключение. 

8. Проект на дневен ред за заседанията на УРС се подготвя от председателя и се 
съгласува с останалите членове на УРС. 

 
Член 15. Решения на УРС 

• Решенията на УРС се вземат с обикновено  мнозинство от присъстващите членове. При 
наличието на пълномощно по  чл. 14 т. 7, гласуването в съответствие с него също се 
брои. 

• Решенията могат да бъдат приети както в рамките на присъствени заседания, така и 
по електронен път. Решенията по електронен път се вземат при спазване на правилото 
по чл. 14 т. 6 

• За заседанията на УРС се съставят протоколи, които се приемат и подписват от всички 
присъстващи членове. 

 
Член 16. Срок на длъжността на УРС 
Членовете на УРС се назначават от Общото събрание за срок от една година. 
 
Член 17. Прекратяване на длъжността на УРС 

1. Отстраняване. Мандатът на член на УРС може да бъде отнет от Общото събрание, по-
специално ако той е нарушил задълженията си към Асоциацията или ако не е в 
състояние да изпълнява задълженията си правилно. 

 
2. Отказване от длъжност. Членовете на УРС могат да се откажат от длъжност по всяко 

време, като подадат писмено заявление до председателя на УРС, в което посочват 
датата, на която това влиза в сила. 

 
3. Свободно място по време на мандата. В случай на отстраняване или отказване от 

длъжност, функциите на напусналия се поемат от останалите членове на УРС до 
избирането на УРС на следващото Общо събрание. 
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IV. РАЗНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Член 18. Счетоводство 

1. Средства. УРС изготвя отчетите за всяка учебна година, както се изисква от 
приложимото законодателство. 

 
2. Финансова година. Финансовата година е съгласувана с учебната година и продължава 

от 1 август до 31 юли. 
 
Член 19. Изменение на устава 
Настоящият устав може да бъде изменян от Общото събрание, ако решението за това бъде 
прието с абсолютно мнозинство от присъстващите членове. Проектът за изменение трябва 
да бъдат посочени в дневния ред в обявлението за заседанието. 
 
Разпускане на Асоциацията 
Член 20. Процедура 

1. Решението за разпускане на Асоциацията може да бъде взето само от специално 
свикано за тази цел Общо събрание. Причината за заседанието се посочва в дневния 
ред. 

2. За одобряване на решението за разпускане е необходимо мнозинство от две трети от 
членовете на Асоциацията. 

3. Ако мнозинството, изисквано във втория параграф, не може да бъде постигнато на 
Общото събрание поради отсъствие на членове, в срок от 20 дни се свиква ново Общо 
събрание, с отбелязване: "2-ро заседание за разпускане". 

4. На това ново Общо събрание разпускането може да бъде решено с мнозинство от две 
трети от присъстващите на това събрание членове. 

5. УРС действа като ликвидатор. 
6. Активите, които остават след приспадане на сумите, съответстващи на задълженията 

на Асоциацията, се разпределят по начин съгласуван от Общото събрание и сумата ще 
бъде предоставена на благотворителна организация, избрана по време на Общото 
събрание за разпускане.  

 
Член 21. Приемане на Статута 
Настоящият Статут беше приет на Учредителното събрание на Асоциацията на 8 юли 2021г. 
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