
До  

членовете на Академичния съвет   на  

ТУ – Варна 

 

ДОКЛАД 

от доц. д-р инж. Маргрета Василева 

Зам. Ректор Учебна дейност 

 

На свое заседание, проведено на 27.11.2017год. Академичният съвет на 
Техничесаки университет – Варна реши да подкрепи по принцип внесеното от мен 
предложение за създаване на „Частна професионална гимназия по 
инженеринг, технологии и компютърни науки”, която да бъде регистрирана като 
еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) със 100% собственост на 
Технически университет – Варна.  

Днес предлагам за обсъждане и приемане на конкретните параметри на „Частна 
професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки” ЕООД, а 
именно: 

Предлагам Академичния съвет на ТУ – Варна да учреди „Частна професионална 
гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки” ЕООД чрез приемане на 
Учредителния му акт, даден в Приложение. 

В резултат на обсъжданията, които очаквам да бъдат направени, предлагам на 
Академичния съвет да вземе следното решение: 

Академичният съвет учредява еднолично дружество с ограничена отговорност при 
следните обстоятелства: 

• Фирма – „Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и 
компютърни науки” ЕООД, с транслитерация „Private Professional High 
School for Engineering, Technology and Computer Science” Ltd; 

• Седалище и адрес на управление – гр.Варна, район Приморски, ул. 
„Студентска“  № 1; 

• Предмет на дейност – Осъществяване на дейност на частна професионална 
гимназия като институция в системата на училищното образование, в която 
се обучават, възпитават и социализират ученици, осигуряват се условия за 
завършване на клас и етап, придобиване на степен на образование и 
професионална квалификация, съобразно държавните образователни 
стандарти, както и всяка друга, съпътстваща и относима към гимназията 
дейност, незабранена от закона; 



• Срок – дружеството е без определен срок; 
• Капитал и дялове – капиталът на дружеството е левове и е в размер на 200 

лева, внесени изцяло, собственост на Технически университет – Варна. 

Академичният съвет приема учредителния акт на „Частна професионална гимназия 
по инженеринг, технологии и компютърни науки” ЕООД. 

Академичният съвет възлага на Ректора на Технически университет – Варна да 
подпише учредителния акт за едноличния собственик на капитала, да определи 
управителя на „Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и 
компютърни науки” ЕООД, да подпише с него договор за управление и да му възложи да 
извърши лично или чрез упълномощаване всички необходими действия за вписване на 
новообразуваното дружество в Търговския регистър. 

Академичният съвет възлага на Ректора на Технически университет – Варна да 
упражнява правата на едноличен собественик на капитала в дружеството. 

Технически университет – Варна ще предостави за ползване на материална база за 
осъществяване дейността на дружеството, която няма да е част от капитала на същото. 

Прилагам учредителен акт. 

 

 

18. 12. 2017 г.      С уважение:............................. 

гр. Варна                             
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       Приложение 

 

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ 

 

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 

 

„ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” ЕООД 

 

 

Днес, ............год. в гр.Варна, на основание чл.113 и сл. от Търговския закон, 

Технически университет - Варна, ЕИК 000083626, представляван от проф. дн 

инж.Росен Николов Василев, Ректор на Технически университет - Варна – едноличен 

собственик на капитала на „Частна професионална гимназия по 

инженеринг, технологии и компютърни науки” ЕООД, приех настоящия учредителен 

акт при следните условия: 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) 

Чл.1. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на 

капитала, което отговаря за задълженията си със собственото си имущество. 

(2) Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е 

„Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки” 

ЕООД, с транслитерация „Private Professional High School for Engineering, Technology 

and Computer Science” Ltd. 

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 
Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.Варна, район 

Приморски, ул. „Студентска“  № 1. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: Осъществяване на дейност на частна 

професионална гимназия като институция в системата на училищното образование, в 

която се обучават, възпитават и социализират ученици, осигуряват се условия за 

завършване на клас и етап, придобиване на степен на образование и професионална 

квалификация, съобразно държавните образователни стандарти, както и всяка друга, 

съпътстваща и относима към гимназията дейност, незабранена от закона. 

 

 

СРОК  

Чл.4. Настоящото дружество се създава за неопределен срок. Срокът на действие може 

да бъде изменян по реда на изменение на учредителния акт. 

 

ІІ. КАПИТАЛ 

 

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ  

Чл.5.   (1) Капиталът на дружеството е левове и е в размер на 200 лева.  

(2) Едноличен собственик на капитала е Технически университет - Варна, ЕИК 

000083626. 
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ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА 

 

Чл.6.(1) Към момента на учредяване на дружеството, капиталът на дружеството в 

размер на 200 лева (......лева), е внесен изцяло под формата на парична вноска. 

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 от Търговския 

закон. 

 

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА 

Чл.7. За увеличаването и намаляването на капитала се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон. 

Чл.8. Прехвърлянето на дялове се извършва по реда и условията на Търговския закон.  

 

 

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл.9. Органи на управление на дружеството са: 

1. Общо събрание; 

2. Управител 

Чл.10 (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството упражнява всички 

правомощия, предвидени за компетенции на Общото събрание в Търговския закон. 

 (2) Едноличният собственик: 

 1.изменя и допълва учредителния акт на дружеството; 

 2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен 

дял на нов член; 

 3.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за 

нейното изплащане; 

4.взема решение за намаляване и увеличаване размера на капитала; 

5.избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от 

отговорност; 

6.взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други 

дружества; 

7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и 

учредяване на вещни права върху тях; 

8. преобразува и прекратява дружеството; 

9.взема решения за допълнителни парични вноски в капитала; 

10.взема решения за предявяване на искове на дружеството против управителя и 

назначава представител за водене на процеси срещу него; 

11.решава въпроси, свързани с инвестиционното развитие и стратегия на 

дружеството; 

12.дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица; 

13.дава съгласие за сключване на договори за заем в полза на трети лица; 

14.дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху активи собственост 

на дружеството; 

15. назначава ликвидатори при ликвидация на дружеството. 

(3) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото 

събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото 

събрание форма. 
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(4) Едноличният собственик на капитала се представлява в дружеството от 

Ректора на Технически университет - Варна. 

 

 

УПРАВИТЕЛ 

Чл.11. (1) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала. 

 (2) За дейността си управителят получава възнаграждение, което е за сметка на 

приходите на дружеството. 

 (3) Управителят участва в заседанията на Общото събрание независимо дали е 

съдружник или не. Ако управителят не е съдружник, той участва в заседанията на 

Общото събрание със съвещателен глас. 

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

Чл.12. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона 

и решенията на общото събрание като: 

1. Представлява дружеството; 

2. Сключва, изменя, допълва и прекратява от името и за сметка на дружеството 

договори и сделки при осъществяване предмета на дейност на дружеството; 

3. Сключва, изменя, допълва и прекратява трудови договори с работниците и 

служителите на дружеството; 

4. Открива и закрива банкови сметки от името на дружеството; 

5. Приема организационно-управленската структура на дружеството; 

6. Решава всички въпроси свързани с оперативното управление на дружеството; 

7. Организира и ръководи дружеството съобразно закона и решенията на 

едноличния собственик на капитала; 

8. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството; 

9. Изготвя и представя за одобряване от собственика на капитала годишния отчет 

на дружеството; 

10. Вписва в седемдневен срок в търговския регистър решения на едноличния 

собственик на капитала, които подлежат на вписване. 

 

 

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ 

Чл. 13. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди. 

 

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ 

Чл.14. Дружеството води книга за дяловете, направените вноски и промените в тях, 

книга за разпорежданията на управителя, в която се вписват всички писмени 

разпореждания на управителя с техния пореден номер, и протоколна книга на общото 

събрание, в която се вписват протоколите и решенията на общото събрание. 

Чл.15. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги. 

 

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.16. Едноличното дружество се прекратява: 

1. по решение на едноличния собственик на капитала; 

2. при обявяването му в несъстоятелност; 
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3. когато капиталът падне под законово изискващия се минимум в продължение на 

една година; 

4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния 

собственик на капитала; 

5. по решение на съда в предвидените от закона случаи. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл.17. При прекратяване на дружеството, ликвидацията се извършва в съответствие с 

действащите в момента нормативни актове. 

 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.18. Измененията и допълненията на настоящия учредителен акт се извършват от 

едноличния собственик на капитала. 

Чл.19. За неуредените в настоящия акт въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон и дестващото законодателство. 

 

 

Учредителният акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за 

едноличния собственик на капитала, един за банката и един за вписване в търговския 

регистър.  

 

 

 

 

За едноличния собственик на капитала: ........................................ 

      Проф.дн инж. Росен Василев – Ректор на  

      Технически университет - Варна 
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