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УСТАВ 

на 

 СТУДЕНТСКОТО АСТРОНОМИЧЕСКО ОБЩЕСТВО 

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” 

 

Общи положения 

Чл. 1. (1) „СТУДЕНТСКО АСТРОНОМИЧЕСКО ОБЩЕСТВО НА ШУМЕНСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ” е сдружение, обединяващo студентите от различни специалности на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, проявяващи интерес към 
астрономическите обекти и явления. 

 

Наименование и седалище 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „СТУДЕНТСКО АСТРОНОМИЧЕСКО 
ОБЩЕСТВО НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ” 

  (2) Името на сдружението се изписва на английски език: „STUDENT 
ASTRONOMICAL SOCIETY OF SHUMEN UNIVERSITY”.  

  (3) Седалището и адресът на управление на сдружението е в гр. Шумен, 
ул. “Университетска” № 115, пощенски код 9712, Шуменски университет, Корпус 3, ст. 
518. 

  (4) За провеждане на своите дейности сдружението използва базата на 
Астрономическия център на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 
съобразно неговия Правилник. 

 

Цели и средства за тяхното постигане 

Чл. 3. Основни цели на сдружението са: 

1. да популяризира науката астрономия сред студентите на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски”, както и сред всички 
възрастови групи от населението на града; 

2. да организира наблюдателни програми с научни и любителски цели; 

3. да подпомага получаването и обмена на информация между своите 
членове, както и със сродни български и чуждестранни организации; 

4. да създава и развива интереса към астрономията, наблюденията и 
заниманията по астрономия; 

5. да организира научни конференции по астрономия за студенти; 

6. да съдейства за иницииране на създаване на планетариум в гр. Шумен. 

Чл. 4. Средствата за постигане на целите, посочени в чл. 3, са: 

1. организиране на астрономически наблюдателни кампании за развиване и 
поддържане на интерес от страна на студентите и обществото към 
астрономическите наблюдения и изследвания; 

2. организиране на младежки астро-конкурси, образователни проекти и 
програми, както и други младежки дейности с цел стимулиране на интерес и 
мотивация за астрономическо образование;  

3. организиране на срещи, сбирки, астро-партита за представяне на 
постиженията на сдружението и на астрономията; 
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4. организиране на лекции, беседи, дискусии на тема астрономия, както и 
публични демонстрационни астрономически наблюдения и прожекции на 
научно-популярни и образователни филми; 

5. организиране на експедиции до астрономически обсерватории, 
планетариуми и археоастрономически обекти, както и експедиции за 
астрономически наблюдения; 

6. организиране участието на студенти в национални и международни 
научноизследователски проекти по астрономия; 

7. предоставяне на материали на астрономическа тематика за публикуване в 
средствата за масово осведомяване; 

8. събиране и съхраняване на астрономическа и научно-популярна 
литература; 

9. издаване на брошури, календари, карти, плакати, оригинални 
астрономически снимки и други печатни материали на астрономическа 
тематика; 

10. подреждане на изложби с астрономически изображения; 

11. полагане на усилия за получаване на съдействие и финансиране от 
държавни органи и фондации. 

 

Членство 

Чл. 5. (1) Членуването в сдружението е доброволно.  

  (2) Членове на САО могат да бъдат студенти от Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”, които приемат Устава, целите и задачите на 
сдружението и желаят да работят за тяхното реализиране. 

        (3) Кандидатът за член подава писмено заявление до Председателя, с 
което декларира, че е запознат и приема настоящия Устав и ще съдейства за 
постигане на целите на сдружението. 

Чл. 6. (1) Кандидатът за „приятел на сдружението” подава писмено заявление до 
Председателя, с което декларира, че е запознат и приема настоящия Устав и ще 
съдейства за постигане на целите на сдружението. 

  (2) „Приятели на сдружението” могат да бъдат, както физически, така и 
юридически лица, които приемат Устава, целите и задачите на сдружението и желаят 
да работят за тяхното реализиране. 

  (3) След дипломирането на студента-член на сдружението, неговото 
членство се прекратява и той става „приятел на сдружението”. 
 

Органи на управление 

Чл. 7. (1)  Върховен орган на управление е Общото събрание, което се свиква 
най-малко веднъж годишно и избира Управителен съвет, състоящ се от един член и 
Председател, които имат мандат от 1 година. 

            (2) Сдружението се представлява от неговия Председател.  
 

Преходни и заключителни разпоредби 

§1. Този Устав е приет на Учредително събрание, проведено на 13.11.2010. 

§2. Списъкът на учредителите, подписали Устава, е неразделна част от този 
Устав. 


