Устав на Френско училище Виктор Юго в София
Глава I: Наименование, Правна форма и Срок
Чл. 1. Наименованието на Училището е „Френско училище Виктор Юго в София“
(Училището).
Чл. 2. Училището е френска образователна институция, която има статут на
самостоятелно юридическо лице в съответствие с българското законодателство,
съгласно Спогодба между правителството на Република България и правителството
на Френската република относно Френското училище „Виктор Юго“ в София (одобрена
с Решение № 223 от 20 април 2010 г. на Министерския съвет, в сила от 23 април 2010
г.).
Чл. 3. Административното и финансовото управление на Училището се осъществява
от българския клон на Асоциацията на Френското училище „Виктор Юго“ – асоциация с
нестопанска цел с обществена полза, вписана с Решение на Софийския градски съд
от 18 август 2003 г. („Асоциацията“) .
Чл. 4. Дейността на Училището не се ограничава със срок.
Глава II: Цел и Задачи
Чл. 5. Целта на Училището е да осигури и насърчи, в съответствие с предоставените
му права, училищно образование (начално [maternelle, élémentaire], основно [collège] и
средно [lycée]) съгласно официалните програми и инструкции, в сила в Република
Франция и публикувани в Официалния Бюлетин на Министерство на образованието на
Република Франция.
Чл. 6. Училището си поставя следните задачи:
(1) Да участва в разпространението на френските култура и език, взимайки
предвид местните особености;
(2) Да осигури управлението на персонала, движимата и недвижимата
собственост, администрацията, функционирането и развитието на дейностите в
съответствие с Конвенцията, подписана с Агенцията за френско образование в
чужбина (наричана по –долу АФОЧ);
(3) да развива дейности, отнасящи се до училищния живот във Френското
училище Виктор Юго в София, както в материален, така и в социален аспект;
(4) Да насърчава и управлява директно или опосредено, в интерес на учениците
и техните родители и в съответствие със своите възможности всички дейности с
образователен, културен или спортен характер;
(5) Да придобие, построи, наеме, развие, подобри, поддържа помещенията с
учебна и свързана с нея употреба и да мобилизира средствата, необходими за това;
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(6) Да приема ученици от всички националности, пребиваващи в България и
владеещи френски език на подходящо за съответния клас ниво.
Чл. 7. В Училището се забранява всякаква политическа, философска и религиозна
пропаганда и/или разпространение, както и всякаква намеса в дейности, попадащи под
компетенцията на френските или българските власти.
Глава III: Собственост на Училището
Чл. 8. Цялата собственост на Училището се управлява и поддържа от негово име и за
негова сметка в съответствие с българското законодателство и ще бъде използвана
за осъществяването на неговите цел и задачи.
Глава IV: Управление и контрол на Училището
Чл. 9. Президентът на Училището:
(1) Президентът на Училището се занимава с общото управление на Училището,
извън компетенциите дадени на Директора на училището според Конвенцията с АФОЧ,
и осигурява изпълнението на решенията на Асоциацията.
(2) Президентът на Административния съвет на Асоциацията е по право и Президент
на Училището.
(3) Президентът на Училището представлява Училището пред трети лица.
(4) Президентът на Училището има право да делегира част от функциите си на
Директора па училището или на Административнофинансовия директор, като това не
го освобождава от отговорността, която носи за действията им.
(5) Президентът на Училището може еднолично да поема задължения от името и за
сметка на Училището. Поемането на задължения е подчинено на изпълнението на
условията за одобрение, поставени в чл. 13, ал. 4 от Устава на Училището.
(6) Президентът на Училището поема отговорност и изпълнява своите задължения на
доброволни начала.
(7) В случай на отсъствие или възпрепятстване на Президента на Училището, правото
да представлява Училището временно се упражнява от неговия заместник, който пост
по право се заема от Заместник–председателя на Административния съвет на
Асоциацията.
Чл. 10. Директорът на училището (Proviseur):
(1) Директорът на училището отговаря за и ръководи организацията на
педагогическите дейности и училищния живот в Училището. Целият персонал на
училището е под негово ръководство.
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(2) Директорът на училището се определя и получава възнаграждението си от
Агенцията АФОЧ. Директорът упражнява правата си под контрола на Посланика на
Република Франция.
(3) Директорът на училището участва с право на консултативен глас в органите на
управление на Асоциацията.
(4) Директорът на училището отговаря за предлага на Асоциацията за назначаване на
персонал на местно ниво, необходим за осъществяването на целите на Училището.
Чл. 11. Административнофинансовият директор
(1) АдминистративноФинансовият директор, под ръководството на Директора
на училището отговаря за ръководството на администрацията на Училището, както и
за управлението на финансовите потоци и счетоводното отчитане на Училището.
(2)
АдминистративноФинансовият
директор
се
определя
и
получава
възнаграждението си от Агенцията АФОЧ или от Административния съвет на
Асоциацията с конкурс.
(3) Административнофинансовият директор изпълнява задълженията си в
съответствие с българско законодателство относимо към финансовосчетоводната
дейност на юридическите лица.
(4) Административнофинансовият директор подготвя и предоставя на Асоциацията
финансовосчетоводна информация за дейността на Училището. Такава информация
се предоставя и на Агенцията АФОЧ съобразно нейните изисквания.
Глава V: Приходи и Разходи на Училището
Чл. 12. Финансиране на Училището
(1) Финансирането на Училището се осигурява от
(a) училищните такси,
(б) дарения, субсидии, и безвъзмездни средства и/или помощи, предоставени от
физически или юридически лица на Училището за насърчаване на постигането на
неговите цели;
(в) собствени приходи,
(г) лихви и дивиденти, получени вследствие на депозиране на разполагаемите
средства в съответствие със законовите изисквания;
(д) заеми и аванси/ предварителни плащания получени от финансови институции
(е) всички останали средства, незабранени от закона.
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(2) Дарения от всякакъв вид могат да бъдат приети само с опис и в съответствие със
закона, само при условие, че те не са поставени под условие, не биха могли да
засегнат независимостта на Училището или не биха могли да му наложат поведение,
противоречащо на морала и добрите нрави, което противоречи на предмета и на
целите му, определени от настоящия устав.
(3) Училището сключва договор за прием за обучение на деца с техните родители или,
при липса на такива, със законния им представител. Първоначалният текст и
измененията на типовия договор трябва да бъдат одобрени от Общото Събрание на
Асоциацията.
Чл. 13. Разходи на Училището.
(1) Училището може да извършва всички необходими разходи за постигне на своите
цел и задачи.
(2) Разходите се правят в съответствие с одобрения от Асоциацията годишен
бюджет за приходи и разходи и евентуални решения за промени в одобрения бюджет,
приети от Асоциацията.
(3) Финансовата година започва на 1ви януари и завършва на 31 декември всяка
година. По изключение, първата финансова година започва от деня на вписване на
Училището в съответствие със закона.
(4) Следните действия на финансово разпореждане и управление се извършват от
Училището само след предварително одобрение, както следва:
1. За разпореждане или придобиване на активи (включително и подписване на
предварителни договори за такива сделки), както и за договори за наем:
a. на стойност от 10 000 до 100 000 лева (годишно за договори за наем) или
обвързващи Училището за период по–дълъг от 3 години – само след
решение на Административния съвет на Асоциацията;
b. за сделки от същото естество, но чиято стойност е съответно по–голяма
от 100 000 лева е необходимо решение на Общото събрание на
Асоциацията;
2. Изборът на доставчик на стоки или услуги, с изключение на случаите,
когато се отнася до партньори от мрежата на АФОЧ, трябва да се прави в
съответствие с основния принцип на открита конкуренция. Процедурата за
избор се прави в съответствие с вътрешния финансов правилник на
Асоциацията. За доставки, надхвърлящи цената от 10 000 (десет хиляди) лева
годишно, за процедурата предварително трябва да бъдат уведомени всички
членове на Асоциацията, като уведомяването се прави по електронна поща.
Избор на доставчик, който ще задължи Училището за обща сума за целия срок
на договора по–голяма от 1% (един процент) от приходите на Училището за
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текущата година, трябва да бъде одобрен с решение на Административния
съвет на Асоциацията, както и с решение на Общото събрание на Асоциацията,
когато тази сума е над 10% (десет процента) от приходите на Училището за
текущата година.
Чл. 14. Сътрудничество
(1) С цел реализирането на своите цел и задачи, Училището може да извършва
придружаващи дейности и да сключва споразумения за икономическо или културно
сътрудничество с други български или чуждестранни лица.
(2) Училището може да извършва и всякакви други дейности, ако те имат аксесорен
характер и са тясно свързани с основната му цел, определена в Глава II.
Глава VI: Заключителни разпоредби
Чл. 15. Уставът на Училището подлежи на промяна от страна на Асоциацията чрез
решения, взети от Извънредно Общо Събрание.

Прието на Общо събрание на Асоциация:

5

