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У С Т А В 

НА 

Кооперация „ПУМИК – 2015 – Първа ученическа мебелно-индустриална кооперация 15” 

при ПГВАД „Христо Ботев“ - Пловдив  

 

 Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Кооперация „ПУМИК – 

2015 – Първа ученическа мебелно-индустриална кооперация `15“ при ПГВАД „Христо Ботев“ – 

Пловдив. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТУТ 

 Чл. 1 Кооперация „ПУМИК – 2015 – Първа ученическа мебелно-индустриална кооперация 

15” при ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив, наричана по-долу „Кооперацията”, е юридическо 

лице, което е сдружение на физически лица, с променлив капитал и с променлив брой членове, 

които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на 

техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е независима, демократична, 

самоуправляваща се, политически необвързана, доброволна организация на съмишленици. 

Кооперацията обединява усилията на родителската и учителска общност при ПГВАД „Христо 

Ботев“ – Пловдив и други представители на пловдивската общественост, съпричастни към идеите 

на образованието с тези на държавните и общински органи и организации за съвместна, активна и 

координирана работа за развитие на просветното дело и напредъка на училището. 

 Чл. 2 За дейността на Кооперацията важат разпоредбите на Закон за кооперациите, 

настоящия Устав и приетите въз основа на тях решения на органите й на управление, както и 

относимото действащо законодателство. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 3 Наименованието на юридическото лице е следното: Кооперация „ПУМИК – 2015 – 

Първа ученическа мебелно-индустриална кооперация `15”.  

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 4 Кооперацията е със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Гладстон“ 

№70,  

 

СРОК 

Чл. 5 Кооперацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА 

Чл. 6 Предмет на дейност на Кооперацията е: 

- Производство на мебели, дърворезби, струнни музикални инструменти, струговани и 

тапицeрски изделия; 

- Поправка и реставрация на мебели, дърворезби, струнни музикални инструменти, 

струговани и тапицерски изделия в сградата на ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив и на 

място, определено от клиента; 

- Производство на рекламни пана; 

- Обзавеждане на офиси и магазини, жилища – вътрешноархитектурни проекти; 

- Компютърни и ксероксни услуги; 

- Бояджийски услуги; 

- Претапициране на стари врати и мебели; 

- Производство и поставяне на картини  рамки (профилирани и дърворезбовани) 

- Аранжиране на витрини; 

- Продажба на материали и изделия от дървесина; 

- Проектиране на мебелни изделия; 
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- Производство и монтаж на ламперия и дограма; 

- Изработване на каталози; 

- Откриване на магазин за дърводелски материали и изделия. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КООПЕРАЦИЯТА 

Чл. 7 Основните цели на кооперацията са: 

- Да създава условия за творческа, професионална и практическа подготовка на 

учениците, като стимулира и развива индивидуалната инициатива; 

- Да формира знания и умения в управлението и колективното стопанисване на 

имуществото и неговото увеличаване; 

- Да създава и развива качества на колективизъм, взаимопомощ и други добродетели, 

като зачита личната свобода на всеки член; 

- Да подпомага подобряването на материално-техническата база на училището, а също и 

нуждаещите се членове на кооперацията; 

- Да организира и управлява имуществото на Кооперацията. 

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО 

 

ЧЛЕНОВЕ 

 Чл. 8 (1) Членуването в Кооперацията е доброволно. Членове на кооперацията могат да 

бъдат: 

- Всеки ученик в ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив, навършил 16 години, запознат и 

приел устава на Кооперацията, съгласен да изпълнява произтичащите от устава 

задължания и желаещ сътрудничество и участие с личния си труд за развитие на 

дейността и. Ненавършилите пълнолетие лица могат да членуват в Кооперацията с 

предварително писмено съгласие на родител или попечител; 

- Учители, служители и родители на ученици в ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив, като 

техния брой не може да бъде повече от 30% от общия брой на член-кооператорите. 

(2) Член на Кооперацията може да бъде всяко физическо лице, което е навършило 16 

години, не е поставено под пълно запрещение и е съгласно с устава й, и което споделя идеите и 

целите на Кооперацията, изпълнява нейния устав и плаща определените от Общото събрание на 

Кооперацията встъпителни, дялови, допълнителни и целиви вноски, в определения за това срок. 

Ненавършилите пълнолетие лица и поставените под ограничено запрещение могат да членуват в 

кооперация с предварително писмено съгласие на родител или попечител. 

 

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА 

Чл. 9. Всеки член на Кооперацията има право: 

1. Да участва в дейността на Кооперацията и да се ползва от нея;  

2. Да участва и гласува в Общото събрание на Кооперацията лично или чрез 

упълномощено от него лице; 

3. Да избира и да бъде избиран в органите на Кооперацията , както и в органите на 

кооперативните съюзи, ако Кооперацията членува в такива; 

4. Да иска информация от нейните органи за изпълнението на приети решения и да иска 

сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и интересите на 

кооперацията; 

5. Да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и 

действия на нейните органи; 

6. Да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството по реда на чл. 14, ал. 3 

от настоящия устав; 

7. На социално и здравно осигуряване, ако такова е дължимо; 

8. на достъп за справки до книгата за регистрация на кооператорите; 

9. Да поставя за обсъждане от органите на Кооперацията на принципни въпроси, 

свързани с дейността й; 



3 
 

10. Да получава, при разпределението на печалбата, дивиденти пропорционално на 

размера на неговия дялов капитал; 

11. Да запазва членството си дори в случай на: 

- Приемането му за член на друга кооперация, ако същата не осъществява конкурентна 

дейност. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА 

 Чл. 10 Всеки член на Кооперацията е длъжен: 

1. Да заплати встъпителна и дялова вноска, определена от Общото събрание на 

Кооперацията. Новоприетите членове са длъжни да заплатят тези вноски в срок до един 

месец от датата на решението на Управителния съвет за приемането им, като при 

неизпълнение на това задължение членството се счита за невъзникнало. В случай, че 

решението на Управителния съвет за приемане на нов член не бъде утвърждено от 

Общото събрание, вноските се възстановяват на кандидата за член на Кооперацията; 

2. Да плаща дяловите, допълнителните и целивите вноски в размер и срокове, определени 

от Общото събрание на Кооперацията. Ненавършилите пълнолетие и поставените под 

ограничено запрещение членове на кооперацията правят определените от устава вноски 

със съгласието на родител или попечител; 

3. Да спазва Устава на Кооперацията; 

4. Да изпълнява решенията на органите на Кооперацията; 

5. Да работи и съдейства за постигане на целите на Кооперацията; 

6. Да работи за увеличаване имуществото на Кооперацията и за издигане на нейния 

обществен авторитет; 

7. Да не ползва по какъвто и да е начин членството си в Кооперацията за цели, 

противаречащи на настоящия устав; 

8. Да не извършва конкурентна дейност, освен ако Управителният съвет е дал писмено 

съгласие за това; 

 

Чл. 11 Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на 

членството. 

 Чл. 12 Кооперацията отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на 

Кооперацията отговарят за задълженията й до размера на дяловите си вноски. 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

 Чл. 13 (1) Нов член на кооперация се приема по писмена молба на лицето с решение на 

управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на управителния съвет след 

постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се 

е състояло, преди да са изтекли 14 дни от постъпването й. 

 (2) Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи 

на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от 

дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението 

членството се прекратява от деня на решението на общото събрание. 

 (3) Отменяне на отказа на управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от 

общото събрание в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление. Ако отказът бъде 

отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на общото събрание. 

 (4) Когато е пропуснат срокът по ал. 3 или отказът е потвърден от общото събрание, нова 

молба за членуване може да се подаде най-рано след 6 месеца, считано от датата на получаване на 

уведомлението по ал. 3, съответно от датата на провеждане на общото събрание. 

 (5) Приетите членове се вписват в книгата на кооператорите, която съдържа името и 

адреса на член-кооператора, ЕГН, номер и дата на издаване на личната карта, датите на 

възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както вида и размера 
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на вноските и датата на тяхното изплащане. В книгата на кооператорите първоначално са вписани 

учредителите, които по право са нейни членове, без да е необходимо подаване на молба. С 

приемането на настоящия устав членовете на Кооперацията дават своето изрично съгласие 

личните им данни да бъдат обработвани за постигане на целите на Кооперацията, както и за 

извършване на дейността й. Обработването на лични данни е необходимо за реализиране на 

законните интереси на Кооперацията или на трето лице, на което се разкриват данните, освен 

когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се 

отнасят данните. (бележка: Кооперацията ще бъде администратор на лични данни и като 

такава трябва да се регистрира пред Комисия за защита на личните данни. Ако това не бъде 

направено съществува риск от налагане на глоба. Подаването на заявлението трябва стане 

след регистрацията на кооперацията)   

  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

 Чл. 14 (1) Членството в Кооперацията се прекратява; 

1. С едномеечно писмено предизвестие отправено до Управителния съвет, при 

положение, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от 

членството и поетите от него текущи задачи; 

2. Със смъртта или поставянето под пълно заприщение на физическото лице; 

3. С изключване при условията на ал. 2 на настоящия член; 

4. При  заличаване на Кооперацията, освен в случаите на преустройство. 

(2) Решението за изключване се взема от  Общото събрание на Кооперацията при 

наличието на виновно поведение – системно нарушаване на закона и настоящия Устав или 

неизпълнение на приетите от органите на Кооперацията решения, уронване авторитета и доброто 

име на Кооперацията или нейните членове, както и в случай на нелоялна конкуренция и 

злоупотреба с имуществото на Кооперацията.  

(3) До свикване на общото събрание управителният съвет на кооперацията може да 

отстрани неин член, в случай, че има опасност от сериозно увреждане на интересите и 

имуществото на Кооперацията, като за целта Председателят на съвета свиква извънредно 

заседание. Председателят е длъжен да свика извънредно заседание по своя инициатива, по искане 

на една трета от членовете му или на контролния съвет в 7-дневен срок. Ако той не стори това, 

управителният съвет се свиква от контролния съвет. Заседанието е редовно, ако присъстват най-

малко две трети от членовете на съвета, като решението за изключване на член на кооперацията 

се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете му. Членът на кооперацията 

се поканва писмено да присъства при вземане на решенията.  

(4) Общото събрание разглежда като първа точка от дневния ред решението на 

управителния съвет за изключване на член-кооператор. Предложеният за изключване може да 

даде писмени или устни обяснения пред общото събрание. Той не гласува при вземане на 

решението за неговото изключване. Решението на Общото събрание е окончателно. 

(5) Бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, 

допълнителни и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред, на припадащия се 

дивидент, както и на заемите предоставени на кооперацията, които не се отразяват на дяловите 

вноски, включително припадащите се лихви. Вноските, дивидентът, заемите и лихвите се 

изплащат на бившите кооператори или на наследниците им след приемане на годишния финансов 

отчет и ако са погасили всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени 

задължения може да се извърши прихващане с вземанията им. 

 (6) Давностният срок за получаване на дяловата вноска по предходната алинея е 5 години, 

а за получаване на дивидента по предходната алинея – 3 години. 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО 

 Чл. 15 (1) Имуществото на Кооперацията се състои от право на собственост и от други 

вещни права, вземания, права върху обектите на интелектуална собственост, ценни книги, дялови 

участия в дружества и от други права и задължения. 

 (2) Имуществото на Кооперацията се управлява само от кооператорите чрез нейните 

органи. 
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 (3) Средствата, получени от продажбата на недвижими имоти и дълготрайни материални 

активи на кооперацията, могат да се използват за други цели само след погасяване на 

задълженията към държавата и изплащане на дяловите вноски на бивши член-кооператори.  

 (4) Дяловите вноски се изплащат на напусналите кооператори в продължение на три 

години. 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВАТА НА КООПЕРАЦИЯТА 

 Чл. 16. Източниците за набиране средства за Кооперацията са: 

1. Встъпителна вноска на членовете, определена от Общото събрание на Кооперацита, в 

размер на 10 лв. 

2. Дялови вноски на членовете, които образуват дяловия капитал на Кооперацията 

3. Допълнителни и целеви вноски на членовете;  

4. Доходи от дейността на Кооперацията; 

5. Заеми; 

6. Други постъпления, реализирани съгласно установения от закона ред. 

Чл. 17 (1) Всеки член на Кооперацията прави задължително встъпителна вноска в размер 

на 10 /десет/ лева и дялова в размер на 5 /пет/ лева, които са парични. Тези вноски трябва да бъдат 

внесени в пълен размер в срок от 3 /три/ дни от провеждането на учредителното събрание. На 

всеки член се издава вносна бележка за внесените от него встъпителна и дялова вноска. Срокът за 

внасяне на встъпителната и дялова вноска за новоприети членове е до 1 /един/ месец от датата на 

решението на Управителния съвет за приемането им, като при неизпълнение на това задължение 

членството се счита за невъзникнало. В случай, че решението на Управителния съвет за приемане 

на нов член не бъде утвърдено от Общото събрание, вноските се възстановяват на кандидата за 

член на Кооперацията.   

(2) Минималният размер на дяловата вноска е 5 /пет/ лева, като няма ограничение в 

максималния размер на тази вноска. Когато дяловата вноска е непарична и над минималния 

размер (Бележка: тук може да се посочи някаква сума, например 1000 лв., а не да бъде 

записано над минималния размер), тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния 

съвет на кооперацията.    

(3) Сумата на дяловите вноски образува дяловия капитал на Кооперацията; 

(4) Членът на кооперацията избира начина на ползване на своите земи, като ги: 

1. отдава под аренда или под наем на кооперацията или на други физически или юридически 

лица; 

2. обработва самостоятелно и ползва производствени услуги от кооперацията или други 

сдружения и физически лица; 

3. предоставя за съвместно обработване на кооперацията с писмен договор, който не подлежи на 

нотариална заверка и вписване. 

(5) Дяловата вноска на Кооператора не подлежи на запор и принудително изпълнение за 

негови задължения. 

Чл. 18 По решение на Общото събрание на Кооперацията членовете й могат да правят 

допълнителни и целеви вноски, които не се отразяват на дяловите им вноски. В решението се 

определят целта и редът за внасяне, както и срокът за връщането им. 

Чл. 19 Членовете на Кооперацията могат да й предоставят средства под формата на заем, 

който не се отразява на дяловите вноски. Размерът на лихвите по него се определя от Общото 

събрание на Кооперацията. 

ІV.  УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 20 Органите на управление на Кооперацията са: 

1. Общо събрание /ОС/ 

2. Управителен съвет /УС/ 

3. Контролен съвет /КС/ 

4. Председател 

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
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 Чл. 21 (1) Общото събрание е върховен орган на Кооперацията и се състои от всички 

нейни членове. 

 (2) Общото събрание може да се замества от Събрание на пълномощниците, когато 

неговият състав е повече от 200 членове и в този случай броят на пълномощниците не може да 

бъде по-малък от 70. Събранието на пълномощниците има всички права на Общото събрание, 

като едно лице може да представлява не повече от 3 (трима) членове на Общото събрание въз 

основа на писмено нотариално пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

(3) Пълномощниците по ал. 2 на настоящия член упражняват своя мандат до деня на 

избирането на пълномощници за следващото редовно събрание на Кооперацията. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 Чл. 22 Общото събрание: 

1. Приема, изменя и допълва Устава на Кооперацията; 

2. Определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и ги избира и 

освобождава с тайно гласуване. В случай на напускане или смърт на член на 

Управителния или Контролния съвет, с тайно гласуване може да определи 

подгласници; 

3. Избира и освобождава председателя на Кооперацията; 

4. Избира пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува 

Кооперацията; 

5. Определя регистриран одитор, когато годишният финансов отчет на кооперацията 

подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. 

6. Дава съгласие за сключване на договор с прокуристи; 

7. Одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, приема годишния 

финансов отчет на кооперацията и одиторския доклад и разпределението на печалбата 

след изслушване на заключението на контролния съвет; 

8. Одобрява  отчета на Контрония съвет; 

9. Взема решение за членуване и за прекратяване на членство в кооперативни съюзи и в 

търговски дружества; 

10. Одобрява основни насоки на развитие на дейностите на Кооперацията; 

11. Определя средствата на дейността на Контролния съвет на Кооперацията; 

12. Опрощава парични задължения към Коопелацията и отсрочва или разсрочва 

изпълненито им; 

13. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права 

върху тях; 

14. Утвърждава решението на Управителния съвет за приемане на нови членове; 

15. Изключва членове; 

16. Взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски на членовете; 

17. Отменя решенията и действията на другите органи на Кооперацията, които 

противоречат на закона или устава или са неправилни; 

18. Взема решение с тайно гласуване по резултатите от финансовите ревизии на 

Кооперацията и търсене на отговорност от виновните лица; 

19. Взема решение за приустройство и прекратяване на Кооперацията и за обявяването и в 

ликвидация; 

20. Освобождава от отговорност председателя на Кооперацията  и членовете на 

Управителния и Контролния съвет; 

21. Избира в трудово-производителните кооперации комисия по социална дейност, която 

изпълнява и функциите на комитет (група) по условия на труд; съставът й се формира 

съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

22.  Определя размера на гаранцията за дейността на Председателят и членовете на 

управителния и контролния съвети, която не може да бъде по-малко от тримесечното 

им брутно възнаграждение за заеманата длъжност. 
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23. Определя размера на минималния дялов капитал, както и размера на встъпителната и 

дяловата вноска, и на годишната  членска вноска; 

24. Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с 

кооперацията и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат изрично 

това. 

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 Чл. 23 (1) Общото събрание се свиква: 

1. Редовно веднъж годишно до края на месец Април за отчитане дейността на 

Кооперацията за предходната година; 

2. Извънредно – по решение а Управителния съвет, по искане на Контролния съвет, на 1/3 

от членовете на Кооперацията или пълномощниците, на председателяна Кооперацията 

или на Управителния съвет на териториялния или националния кооперативен съюз, в 

който членува Кооперацията, отправено до Управителния съвет в 14-дневен срок от 

постъпването на искането;  
(2) Ако в срок до един месец от постъпването на искането за свикване на ОС, 

Управителният съвет не го свика, то се свиква от Контролния съвет, от 1/3 от членовете на 

Кооперацията, от председателя на Кооперацията или от управителния съвет на териториалния 

или националния кооперативен съюз, в който членува Кооперацията; 

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки от членовете най-

малко 14 дни преди деня на провеждане на ОС, която съдържа дневния ред, дата, час и място на 

неговото провеждане. Поканата може да бъде изпратена по пощата или на посочена от всеки член 

на Кооперацията електронен адрес. (бележка: в книгата на кооператорите да се предвиди графа 

за имейл адрес освен за 3 имена, ЕГН, адрес и др.) Когато броят на членовете е повече от 50 

(петдесет), поканата се отправя чрез пресата с три последователни публикации в местен 

ежедневник. 

(4) ОС не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на 

друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото 

събрание до подлежащите на обсъждане материали. 

(5) Общото събрание може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, ако в него 

участват всички членове (пълномощници) и те са съгласни с това. Такива въпроси се включват в 

дневния ред в началото на заседанието. 

(6) В общото събрание може да участват представители на кооперативните съюзи с право 

на съвещателен глас.  

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ 

 Чл. 24 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат 

предоставени на разположение на членовете в седалището и адреса на управление на 

Кооперацията. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно. Материалите могат да 

бъдат предоставяни и на посочен от члена на Кооперацията електронен адрес на електронен 

носител. 

ПРАВО НА ГЛАС 

 Чл. 25 Независимо от размера на дяловите си вноски всеки член има право на глас. Един 

член на кооперацията може да представлява до трима членове на кооперацията в общото 

събрание въз основа на писмено нотариално пълномощно.  

КВОРУМ 

 Чл. 26 (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от 

половината членове (пълномощници) (50%+1), а за изменение или допълнение на устава, за 

преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на 

управителния и на контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с 

вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците). 

(2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, 

независимо от броя на присъстващите. 

РЕШЕНИЯ 
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 Чл. 27 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината 

присъстващити членове или пълномощници по чл. 26; 

 (2) За решенията по чл. 22, т. 1, 2, 3, 12, 13, 16 и 19 от настоящия Устав се изисква 

мнозинство то 2/3 (две трети) от присъстващите; 

 (3) Когато при приемане на решение по чл. 22, т. 3 никой от кандидатите не е получил 

необходимото мнозинство, се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много 

гласове. При новия избор кандидатът, получил по-голям брой гласове, се смята за председател. 

 (4) Гласуването е явно, освен когато законът предвижда то да е тайно. Събранието може да 

реши по даден въпрос да се гласува тайно. 
 

 Чл. 28.(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието 

им не бъде отложено по решение на ОС или от съответните нормативни разпоредби. 

ПРОТОКОЛ 

 Чл. 29 (1) За всяко заседание на ОС се води протокол. 

 (2) Протоколът на всяко заседание от ОС се подписва от председателя на събранието и от 

протоколчика. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със 

свикването на ОС. 

 (3) Всеки член, присъствал на ОС, има право да изисква и да следи за точното записване на 

решенията в протокола. 

 (4) Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края на 

заседанието. Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколна книга 

за заседанията на общото събрание. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 Чл. 30 (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание измежду 

членовете на Кооперацията със срок от 4 /четири/ години. Един член на кооперацията може да 

упражнява като член на управителния съвет 3 /три/ мандата  

 (2) До избиране на нов управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите 

функции независимо от изтичането на неговия мандат; 

 (3) Управителният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове. 

 (4). При напускане или смърт на членове на управителния съвет съставът на съвета може 

да бъде попълнен с избраните подгласници при спазване на изискванията на чл. 31. Новите 

членове упражняват остатъка от мандата на управителния съвет. 

Чл. 31 За председател и членове на Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, 

които: 

1. Са под 18 (осемнадесет) години и поставените под запрещение; 

2. Са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна 

длъжност; 

3. Се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права 

линия или са братя и сестри; 

4. Са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение 

на функциите си; 

5. Са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си 

обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в 

събирателни дружества; 

6. Са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 32 (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо 

от вътрешното разпределениена функциите им; 

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на 

Кооперацията и да пазят нейните тайни; 

(3) Управителният съвет се  свиква на редовни заседания от неговия председател най-

малко веднъж в месеца; 
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(4) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане 

на 1/3 от членовете му или на Контролния съвет. Ако председателят не свика заседание на 

Управителния съвет в 7-дневен срок, то може да се свика от Контролния съвет.  

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 Чл. 33 (1) Управителният съвет: 

1. Изпълнява решениета на Общото събрание и направлява дейността на Кооперацията; 

2. Свиква Общото събрание и се отчита пред него; 

3. Взема решения за финансови дялови участия; 

4. Предлага на Общото събрание налагането на наказания на член-кооператори; 

5. Приема вътрешен правилник; 

6. Спира изпълнението на решения или действия на председателя на Кооперацията. В 

този случай Управителният съвет, в срок до един месец, свиква Общо събрание; 

7. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната 

компетентност на Общото събрание; 

8. Осигурява воденето на счетоводната отчетност. 

(2) Управителният съвет може да образува свои органи – комисии, съвети и други, които 

да подпомага неговата дейност. 

(3) Предварително решение на управителния съвет се изисква за: 

1. договор за заем с трети лица и даване на обезпечения в полза на трети лица; 

2. съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава 

дълг; 

3. разпоредителни сделки с дълготрайни активи, с изключение на решения за 

придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях; 

4. договор за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто 

от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на 

предходната година; 

5.  договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителни задължения; 

6. учредяване на залог на дълготрайни активи на кооперацията; 

КВОРУМ 

 Чл. 34 (1) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко 

веднъж в месеца; 

 (2) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 (две 

трети) от членовете му; 

 (3) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено 

мнозинство от членовете му; 

 (4) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от 

присъстващите на зеседанието членове на Управителния съвет. Член на Управителния съвет, 

който не е съгласен с решенията, вписва особеното си мнение в протокола. 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 Чл. 35 (1) Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са 

причинили вреди на Кооперацията. 

(2) Членове на управителния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат 

предсрочно да бъдат освободени от общото събрание по предложение на председателя, на 

управителния или на контролния съвет или на една десета от кооператорите. 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

 Чл. 36 При съдебни спорове между Кооперацията и член на Управителния съвет 

кооперацията се представлява от председателя, а когто спорът е между Кооперацията и нейният 

председател – от избрани от Общото събрение, едно или няколко лица 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯТА 

 Чл. 37 (1) Председателят на кооперацията се избира от Общото събрание за срок то четири 

години измежду членовете на Кооперацията, като му се възлага да я представлява и управлява; 
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 (2) Председателят на Кооперацията е и председател на Управителния съвет и участва в 

неговата работа с равен глас; 

 (3) Председателят има право, да я представлява и да упълномощава трети лица за 

извършване на определени действия, конкретно посочени в даденото им пълномощно; 

 (4) Председателят: 

 1. Представлява Кооперацията; 

 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и 

на органите на кооперативния съюз, в който членува кооперацията; 

 3. Ръководи текущата дейност на Кооперацията; 

 4. Сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и 

служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения. 

 (5) Председателят на Кооперацията сключва сделки  по чл. 33, ал. 3 въз основа на 

предварително решение на управителния съвет, а в случай на чл. 22, т. 13 от този устав въз основа 

на предварително решение на Общото събрание; 

 (6) При напускане по негово желание председателят на Кооперацията е длъжен да отправи 

предизвестие до Управителния съвет в срок най-малко три месеца. В срока на предизвестието 

Управителният съвет свиква Общо събрание за избор на нов председател на Кооперацията. 

Чл. 38 Пълномощията на председателя на Кооперацията се прекратяват предсрочно: 

1. При подаване на оставка; 

2. При трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си; 

3. Когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на закона и на този устав; 

4. Когато злоупотребява  с доверието и уронва доброто име на Кооперацията; 

5. При причинени вреди от неговите действия. 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 Чл. 39 (1) Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание измежду 

членовете на Кооперацията за срок от 4 (четири) години. Контролният съвет избира от състава си 

свой председател; 

(2) Не могат да бъдат членове на контролния съвет лица, посочени в чл. 31 от настоящия 

устав, както и кооператори, които заемат или са заемали през предходната година 

материалноотговорна или отчетническа длъжност в кооперацията или са били членове на 

управителния съвет. 

(3) За членовете на контролния съвет се прилагат чл. 30, ал. 4 и чл. 31 от настоящия устав. 

(4) Членовете на контролния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди 

на Кооперацията. 

(5) Членове на контролния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат предсрочно 

да бъдат освободени от общото събрание по предложение на контролния съвет на кооперацията 

или на управителния съвет на териториалния или на националния кооперативен съюз, в който 

членува кооперацията. 

Чл. 40 (1) Контролният съвет: 

1. Проверява дейността на Кооперацията и отчита своята работа пред Общото събрание; 

2. Представя на Общото събрание при поискване без ограничения всякаква информация, 

свързана с функционирането и с финансовото състояние на Кооперацията; 

3. Да привлича експерти, които да подпомагат дейността му по т. 1 и т. 2. 

(2) Членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията на Управителния съвет 

със съвещателен глас; 

(3) Когато установи съществени нарушения на закона или устава, допуснати от 

Управителния съвет, и в случаите на чл. 23, ал. 2 от Устава, Контролният съвет свиква Общо 

събрание. 

 

Чл. 40.1. Председателят и членовете на управителния и контролния съвети дават гаранция 

за своята дейност като такива в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 

тримесечното им брутно възнаграждение за заеманата длъжност. 

Чл. 40.2. (1) Председателят или член на управителния съвет на кооперация не може да: 
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1. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име в предмета на дейност на кооперацията; 

2. участва или да заема длъжност в ръководни органи на търговско дружество, което не е 

кооперативно или междукооперативно предприятие по смисъла на Закона за кооперациите, 

когато дружеството извършва конкурентна дейност на кооперацията. 

(2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, когато общото събрание на кооперацията е дало 

изрично предварително съгласие за това.  

(3) Изрично предварително съгласие на общото събрание е необходимо, когато кооперацията 

поема задължение към едноличен търговец или търговско дружество, където собственик, 

управител или член на управителен орган на дружеството е съпруг, роднина по права линия или 

по съребрена линия до трета степен на председателя или на член на управителния съвет на 

кооперацията. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИ 

 Чл. 41 Счетоводната дейност на Кооперацията се осъществява съобразно изискванията на 

Закона за счетоводството. 

Чл. 42 (1) Общото събрание на Кооперацията разпределя, печалбите и загубите и определя 

вида на паричните фондове и размера на отчисленията от тях, реда и начина за набирането и 

разходването им. 

 (2)  Размерът на печалбата се намалява с размера на отчисленията за фондовете на 

Кооперацията. Остатъкът от печалбата се разпределя  по решение на Общото събрание за 

девиденти на членовете и за други цели, свързани с дейността на Кооперацията. 

 (3) Счетоводната дейност на кооперацията се осъществява съобразно Закона за 

счетоводството. 

Чл. 43 (1) Кооперацията образува задължително фонд „Резервен“ и фонд „Инвестиции”. 

Размерът на фонд "Резервен" не може да бъде по-малък от 20 на сто от размера на дяловия 

капитал. Конкретният размер се определя от общото събрание. 

 (2) Не може да бъде изплащан девидент на членовете на Кооперацията, докато не бъде 

достигнато минималното изискуемо ниво на фонд „Резервен“; 

 (3) Когато Кооперацията приключи календарната година със загуба, тя се покрива по 

решение на Общото събрание на кооперацията със средства от фонд „Резервен“ или остава за 

погасяване през следващите години. 

Чл. 44 Размерът на фонд „Инвестиции“, не може да бъде по-малък от 10 на сто от размера 

на дяловия капитал. Конкретният размер и начините за формирането му се определят от общото 

събрание. 

Чл. 45 Кооперацията образува и натрупва фонд „Дарение на училището“ като периодично 

превежда суми по дарителската сметка на училището. 

Чл. 46  По решение на Общото събрание могат да се образуват и други фондове на 

кооперацията като с решението за образуването им се определя размера и начина на събирането и 

разходването им. 

Чл. 47 Право да разрешава кредити има Управителния съвет, на който тези правомощия са 

делигирани от Общото събрание.  

Чл. 48 Членовете на кооперацията могат да ползват услуги, кредити и други ангажименти 

на същата в рамките и условията, определени от Управителния съвет. 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДЦИЯ 

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 Чл. 49 (1) Кооперацията се прекратява: 

1. По решение на Общото събрание; 

2. По решение на Окръжния съд по искане на прокурора или по искане на кооперативния 

съюз, в който членува кооперацията, когато: 

a. Преследва забранени от закона цели или извършва забранена със закон дейност; 

b. Е останала с членове, чийто брой е под установения минимум, и в 6-месечен 

срок съставът й не бъде попълнен. 

3. При изтичане на срока, за който е образувана, или в други случаи, предвидени в 

настоящия устяв; 
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4. При сливане или вливане в друга кооперация; 

5. Когато бъде обявена в несъстоятелност; 

6. При разделяне. 

(2) Прекратената кооперация по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се обявява в ликвидация. 

 

Чл. 50 (1) При прекратяване дейността на кооперацията Общото събрание назначава 

ликвидатор или ликвидационна комисия от трима души и определя срок за ликвидацията. За 

ликвидатори могат да бъдат назначени и лица, които не са членове на Кооперацията; 

(2) В случаите на чл. 49, ал. 1, т. 2 Агенцията по вписванията назначава ликвидатор, 

определя срока на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора; 

(3) Органът, назначил ликвидаторите, може да ги смени; 

(4) Не могат да бъдат назначени за ликвидатори лицата по чл. 20, ал. 2 от Закона за 

кооперациите, а именно такива, които: 

1. Са под 18 (осемнадесет) години и поставените под запрещение; 

2. Са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна 

длъжност; 

3. Се намират с член на управителния или контролния съвет в брак, в родство по права 

линия или са братя и сестри; 

4. Са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на 

функциите си; 

5. Са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си 

обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни 

дружества; 

6. Са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реобилитирани. 

Чл. 51 (1) Ликвидаторите имат правата и задълженията на Управителния съвет. 

Кооперацията се представлява от ликвидатора, а когато е назначена ликвидационна комисия – 

определен от общото събрание или съда неин член;  

(2) Ликвидаторите довършват текущата дейност на Кооперацията, превръщат имуществото 

й в пари, събират вземанията и изпълняват задълженията й;  

(3) Ликвидаторите могат да прекратят сключените от Кооперацията договори до момента 

на обявяването й в ликвидация, като заплатят обезщетения за вредите. Обезщетението се изплаща 

заедно с удовлетворяването на останалите кредитори;  

(4) Ликвидаторите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на Националната 

агенция за приходите за започналата ликвидация в 7-дневен срок от датата на прекратяването на 

кооперацията. 

Чл. 52 (1) Кредиторите на обявената в ликвидация кооперация предявяват вземанията си 

независимо от техния произход, обезпечение и изискуемост пред ликвидаторите в двумесечен 

срок, от деня на вписването в търговския регистър на решението по чл. 42, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

(2) Ликвидаторите са длъжни да поканят кредиторите с известен адрес с писмо с обратна 

разписка да предявят вземанията си; 

(3) За оспорените вземания ликвидаторите уведомяват кредиторите по реда на ал. 2. Ако те 

предявят иск в едномесечен срок от получаване на поканата, ликвидаторите записва вземанията в 

ликвидационния баланс като спорни.  

 

Чл. 53 Вземанията на член-кооператорите, които произтичат от направените вноски по чл. 

18 и 19 от настоящия устав, конкурират помежду си с вземанията на третите лица и се изплащат 

съразмерно. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя 

между кооператорите. 

Чл. 54 Когато ликвидаторите установят, че имуществото на кооперацията е недостатъчно, 

за да се удовлетворят всички кредитори, те са длъжни да поискат откриване на производство по 

несъстоятелност. 
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Чл. 55 (1) След окончателното разпределяне на имуществото ликвидаторите дават отчет 

пред Общото събрание, което приема решение за заличаване на Кооперацията; 

(2) Ликвидаторите са длъжни в 7-дневен срок от приемането на решението по ал. 1 да 

поискат вписването му в търговския регистър. 

 

Чл. 56 При прекратяване на кооперацията чрез ликвидация остатъкът от актива й се разпределя 

между членовете на кооперацията пропорционално на дяловите им вноски. 

Чл. 57 Когато кооперацията е прекратена от Общото събрание, то може да реши до 

приключване на ликвидацията кооперацията да възстанови дейността си. В този случай Общото 

събрани провежда избор съгласно чл. 22, т. 2, т. 3, т. 5 от настоящия Устав. Решението се вписва в 

търговския регистър. 

Чл. 58 Средствата за издръжка на ликвидаторите се одобряват от Общото събрание и са за 

сметка на кооперацията. Възнагражденията на ликвидаторите се плащат преди всички други 

вземания. 

Чл. 59 Ликвидаторите отговарят солидарно пред кооперацията за виновно причинените й 

от тях вреди. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 Чл. 60 Настоящият устав влиза в сила след вписване на кооперацията в търговския 

регистър към Агенция по вписванията.  

 Чл. 61 За неуредените н настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

кооперациите и действащото българско и европейско законодателство. 

 

 Настоящият устав е приет единодушно от всички присъстващи на учредителното събрание 

на Кооперация „ПУМИК – 2015 – Първа ученическа мебелно-индустриална кооперация `15“ при 

ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив, проведено на............... в гр. Пловдив, което се удостоверява с 

подписите на председателя и секретар-протоколчика на Учредителното събрание, както и на 

всички останали учредители. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ: 

........................................... 

/.........................../ 

 

 

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК 

.............................. 

/....................../ 

 

СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ, ПРИЕЛИ УСТАВА НА  Кооперация „ПУМИК – 2015 – Първа 

ученическа мебелно-индустриална кооперация `15“ при ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив. 

1. ..............................................................................................(подпис)..................... 

2. ..............................................................................................(подпис)..................... 

3. ..............................................................................................(подпис)..................... 

4. ..............................................................................................(подпис)..................... 

5. ..............................................................................................(подпис)..................... 

6. ..............................................................................................(подпис)..................... 

7. ..............................................................................................(подпис)..................... 

 

 


