
 

УСТАВ 

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

ПРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

"ИВАН ВАЗОВ" -   ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

 

Чл.1. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за 
подкрепа развитието и материалното осигуряване на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН 
ВАЗОВ " - ГРАД СТАРА ЗАГОРА. 

(2) Училищното настоятелство е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, 
отделно от своите членове. То е учредено съгласно Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и Закона за народната просвета. 
/3/ Училищното настоятелство отговаря за задълженията си със своето имущество. 
Неговите членове не отговарят за задълженията му.  

Наименование 
Чл.2 (1) Наименованието на сдружението е УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

ПРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ " - град СТАРА ЗАГОРА. 
(2) Наименованието на сдружението, седалището, адреса, съда, където е 

регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ , трябва да 
бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Училищното настоятелство. 

Седалище и адрес на управление 
Чл.З. Седалището и адресът на управление на училищното настоятелство са : 

град Стара Загора, ул."генерал Гурко" № 102.  
Срок 
Чл.4. Училищното настоятелство се учредява за неопределен срок. 
Дейност и цел на училищното настоятелство 
Чл.5. Училищното настоятелство при СУ "Иван Вазов" - гр. Стара Загора е 

създадено като юридическо лице с нестопанска цел за осъществаване на 
общественополезна дейност. Главната цел на училищното настоятелство е да обедини 
усилията на учители, родители и обществени дейци с дейностите, осъществявани от 
държавните и общински органи, за подпомагане на учебно-възпитателната работа, 
материалното и стопанското осигуряване на училището. 

Предмет на дейност на училищното настоятелство  
Чл.6. За да постигне своите цели училищното настоятелство: 
1.прави предложения пред общински или държавни органи за решаване на 

проблеми на училището, както и обсъжда развитието на последните. 
2. съдейства за осигуряване на финансови и материални средства за училището и 

контролира целесъобразното им изразходване; 
3. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището;
  

4. участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се 
обучават учениците от училището, и при възможност осигурява закупуването им; 

5. съдейства при организиране на столовото хранене на социално-слаби ученици, 
осигуряване на транспорт, както и решаването на други социално-битови проблеми на 
учениците и учителите от училището; по 

6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни 
програми по проблемите на учениците; 

7.подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на 

задължителното училищно обучение, 

8.съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, 
организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 



 

9. извършва дейности за включване на родителите при организирането на 
свободното време на учениците; 

10.  предлага мерки за подобряване на дейността на училището; 
11.  организира обществеността за подпомагане на училището; 
12.  сигнализира съответните органи при извършени нарушения в системата на 

народната просвета; 
13. организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца; 
14.  подпомага дейността на училището в противодействието му срещу 

наркоманията и други вредни влияния върху учениците; 
15.  подпомага социално слабите ученици; 
16.  съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на 

малолетните и непълнолетните. 
Чл.7. (1)Училищното настоятелство може да извършва допълнителна стопанска 

дейност само ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано 
и като използват прихода за постигане на определените в устава цели. 

(2) Предметът на стопанската дейност е: 
-осъществяване на проекти, насочени към повишаване на общообразователното и 

културно ниво на учениците и приобщаването им към световните научни ценности. 
-акумулиране на средства и изграждане на целеви фондове, управление и 

насочване на инвестиции за опазването, поддържането и обогатяването на материалната 
база на училището 

-създаване на обекти на изкуството, културата и науката; организиране, 
подпомагане, издаване и разпространение на научни, белетристични, популярни и др. 
произведения. 

-осъществяване на конкретни проекти в сътрудничество с организации, 
институции, в това число физически и юридически лица и фондации 

-акумулиране на средства, включително от целеви дарения, организиране и 
управляване на фондове за отпускане на помощи, стипендии и награди при широко 
използване на конкурсното начало. 

-извършване на търговски сделки подпомагащи осъществяване на целите на 
настоятелството. 

-учредяване на стипендии на името на настоятелството. 
-организиране, финансиране и провеждане на благотворителни прояви, които да 

съдействуват за популяризирането на духовните и културни ценности. 
-организиране и осъществяване на национални и международни, научни и 

културни прояви засягащи целите на настоятелството. 
-организиране, подпомагане и създаване на оптимални условия за труд и отдих 

при реализация на отделни програми, пилотни проекти, прояви и начинания. 
/3/ Извършването от училищното настоятелство стопанска дейност се подчинява 

на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска 
дейност. 

/4/ Училищното настоятелство не разпределя печалба. 
 

П. ЧЛЕНСТВО 
 
Чл.8. (1) Членуването в училищното настоятелство е доброволно. 

(2) Член на настоятелството може да бъде всяко дееспособно физическо лице, 
което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява 
неговия устав. 

(3) Член на настоятелството може да бъде и юридическо лице, което е взело 
решение за членуване в настоятелството от върховния си орган и е определило 
физическо лице, което да го представлява в настоятелството. 

Чл.9.Всеки член на училищното настоятелство има право:  
 1. да участва в дейността на настоятелството; 
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление; 



 

3. свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на 
настоятелството и дейността на училището; 

4. да осъществява контрол върху работата на настоятелството и органите на 
управление; 
5. да се информира за дейността на настоятелството; 
6. да ползва всички основни и спомагателни съоръжения на сдружението във 

връзка с неговата дейност. 
Чл. 10 Всеки член на настоятелството е длъжен: 
1. да спазва Устава на настоятелството и да работи за постигане на неговите цели, 
2. да участвува в работата на Общото събрание; 
3. да изпълнява решенията на Общото събрание и Съвета на настоятелите; 
4. да работи за увеличаване на имуществото на настоятелството и издигане на 
неговия обществен авторитет; 
5. да внася в срок определения членски внос; . 
6. да популяризира дейността на сдружението. 
Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху 

други лица при. смърт или прекратяване на членството. 
Чл.12. Нови членове на настоятелството се приемат въз основа на писмена молба 

до Съвета на настоятелите, в която декларират, че са запознати и приемат устава и 
целите на сдружението и ще работят за осъществяването им. Към молбата на 
кандидатите - юридически лица следва да приложат протоколното решение на 
върховния им орган. Съветът на настоятелите разглежда молбата и взема решение 
задължително в едномесечен срок. 

Прекратяване на членство 
Чл. 13.(1) Членство се прекратява: 

1. с едностранно волеизявление до настоятелството с предизвестие от 30 дни; 
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение за физическото лице или 

прекратяване на юридическото лице: 
3. с изключване, 
4. при отпадане; 
5. с прекратяване на настоятелството. 
(2) Рещението за изключване се взема от Съветът на настоятелите при наличието 

на виновно поведение, което прави no-нататъшното членство несъвместимо. Решението 
за изключване може да се обжалва пред Общото сьбрание на настоятелството в 
двуседмичен срок от уведомяването на изключения ч лен. 

(3) Отпадането на членство е налице, когато е налице системно неучастие в 
дейността на сдружението и/или системно невнасяне на членски внос. Отпадането се 
констатира от Съветът на настоятелите по документи и той с надлежно решение 
прекратява членството. Решението за отпадане може да се обжалва пред Общото 
събрание на настоятелството в двуседмичен срок от уведомяването на отпадналия член. 

 

Ш. ИМУЩЕСТВО 
 
Чл.14. Имуществото на училищното настоятелство се състои от пари, вещи, 

недвижими имоти и права върху тях, право върху интелектуална собственост и други 
права в зависимост от действуващите нормативни актове, както и от стопанската 
дейност, извършвана при условията на настоящия устав. Училищното настоятелство 
оперира със собствена финансова сметка.  

Чл.15.(1) Приходите се формират от членски внос , доброволни вноски на 
настоятелите, наеми, имоти, лихви, дарения от юридически и физически лица, търговска 
дейност съобразно нормативните разпоредби. 

(2) Настоятелството в лицето на Съвета на настоятелите може да получава 
дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. 

Чл. 16.Средствата на училищното настоятелство се изразходват за реализиране 
па неговите цели и задачи. 



 

Чл.17. (1) Училищното настоятелство може безвъзмездно да разходва имущество 
и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на 
този устав. 

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от настоятелството се 
извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с 
нестопанска цел съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. 
Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в 
централния регистър. 

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на училищното настоятелство е 
необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички 
негови членове, когато е в полза на: 

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права 
линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - 
до втора степен включително; 

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на 
вземане на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на 

вземане на решение; 
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат 

да наложат или възпрепятстват вземането на решения. 
(4)Училищното настоятелство не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, 

какго и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да 
наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна 
полза на училищното настоятелство или са сключени при общи условия, публично 
обявени. 

 

IV .УПРАВЛЕНИЕ 
 
Органи на училищното настоятелство  

Чл.18. Органите на училищното настоятелство са Общо събрание, Съвет на 
настоятелите, Контролен съвет. 

Състав на Общото събрание 
Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на настоятелството. 
Чл. 20. Членовете на настоятелството - физически лица, участвуват в Общото 

събрание лично. Членовете на настоятелството - юридически лица определят физическо 
лице, което да ги представлява. Всеки член може да представлява не повече от трима 
членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. 

Компетентност на Общото събрание  
Чл.21. Общото събрание: 

1.изменя и допълва Устава на настоятелството; 
2.приема други вътрешни актове; 
3.преобразува и прекратява настоятелството, 
4. избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите; 
5.разглежда жалби срещу решения на Съвета на настоятелите за изключване и 

отпадане на членове; 
6.взема решение за участие в други организации; 
7. приема насоки и програми за дейността на училищното настоятелство; 
8.приема отчета за приходите и разходите на настоятелството; 
9.приема отчета за дейността на Съветът на настоятелите; 
10. отменя решения на Съветът на настоятелите, когато противоречат на закона 

и настоящия устав; 
11.освобождава от отговорност членовете на Съветът на настоятелите. 
Провеждане на Общо събрание 

Чл.22 (1)Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно -редовно 
Общо събрание. 



 

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съветът на 
настоятелите -извънредно Общо събрание. 

Свикване на Общото събрание 
Чл.23 (1) Общото събрание се свиква от Съветът на настоятелите. То може да се 

свиква и по искано на 1/3 от членовете на настоятелството. 
(2) Ако в срок от един месец от получаване на искането за свикване на Общо 

събрание Съветът на настоятелите не отправи писмена покана за свикване на Общо 
събрание, то се свиква от съда по седалището на настоятелството по писмено искане на 
заинтересованите членове. 

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която се обнародва в "Държавен 
вестник" и се връчва лично на всеки от членовете. Поканата се поставя и на мястото за 
обявления в сградата на Средно училище "Иван Вазов" - гр.Стара Загора. 

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, 
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание 
и по чия инициатива то се свиква.  

(5) Времето от обнародване и връчване на поканата до провеждането на Общото 
събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. 

Право на сведение 
Чл.24. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, трябва да 

бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на настоятелството 
най-късно до датата на изпращане на поканата. 

Списък на присъстващите 
Чл.25. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите 

членове. .Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. 
Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. 

Кворум 
Чл.26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, 

представляващи повече от 1/2 от всички членове. При липса на кворум събранието се 
провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от 
броя на членовете. 

Право на глас 
Чл.27. Всеки член има право на един глас. 
Чл.28.Член не може да участва в гласуването за: 

1.предявявяне на искове срещу него, 
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на 

отговорността му към настоятелството, 
З.при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини 

по права линия-без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по 
сватовство-до втора степен включително. 

Чл.29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от 
присъстващите. 

(2) За решенията по чл.21 т. 1 и т.З се изсиква мнозинство 2/3 от присъстващите. 
Чл.30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които 

не са били обявени в поканата, освен когато всички членове присъстват на събранието 
и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. 

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието 
им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване или 
обнародване. 

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрзл относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с устава. Те могат да се обжалват от 
заинтересованите членове в едномесечен срок от узнаване, но не по-късно от 1 година 
от вземане. 

Задължение за водене на книги  

Чл. 31.(1) Училищното настоятелство е длъжно да води книги за протоколите от 
заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния 
орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на 



 

съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, 
свързани със свикването на заседанията. Всеки член, присъствал на заседание, има 
право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола. 

(2) Училищното настоятелство изготвя доклал за дейностга си веднъж голпшно. 
който трябва да сьдьржа данни относно: 

1. съществените дейности, изразходваните за тях_средстват връзката им с целите 
и програмите на организацията и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от дейности за 
набиранен а средства; 

3. финансовия резултат. 
(3) Докладът за дейността на училищното настоятелство е публичен. 

Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за 
запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър. 

Съвет на настоятелите 
Чл.32.(1) Членовете на Съветът на настоятелите се избират от Общото с ъбрание 
за срок от 5 /пет/ години. 

(2)  Съветът на настоятелите е в състав от 7 (седем) члена, които са членове на 
настоятелството. Юридическите лица, които са членове на училищното настоятелството 
могат да посочват за членове на Съвета на настоятелите физически лица, които не са 
членове на сдружението. 

(3) Членовете на Съветът на настоятелите могат да бъдат преизбирани без 
ограничение.  

Права и задължения на Съвета на настоятелите 
Чл.ЗЗ. (1) Членовете на Съветът на настоятелите имат еднакви права и 

задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и 
решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове. 

(2) Членовете на Съветът на настоятелите са длъжни да изпълняват задълженията 
си в интерес на настоятелството и да пазят тайните на настоятелството и след като 
престанат да бъдат членове на съвета. 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател, който 
представлява училищното настоятелство. 

(4) Съветът на настоятелите приема правила за работата си. 
(5) Съветът на настоятелите се събира на заседания съобразно годишния план и 

по необходимост извънредно. 
(6)Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за 

обсъждане на отделни въпроси. 
(7) Съветът на настоятелите: 
1. представлява училищното настоятелство, както и определя обема на 

представителната власт на отделни негови членове; 
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, 
3. разпорежда се с имуществото на училищното настоятелство при спазване 

изискванията на устава, 
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на училищното 

настоятелство; 
6. определя реда и организира извършването на дейността на училищното 

настоятелство и носи отговорност за това, 
7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган; 
8. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 

Чл.34.(1) Решения могат да се вземат ако присъстват повече от половината от 
членовете на Съветът настоятелите.   

 

 
(2)Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, освен тези 

по чл.ЗЗ ал.7 т.З и 6, които се вземат с мнозинство от всичките членове. 



 

(3)(Съветът на настоятелите може да взема решения и неприсъствено, ако 
протокола на взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички 
членове. 

Чл.35. Съветът на настоятелите е длъжен периодично да изготвя предвидената в 
Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на настоятелството при 
спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност. 

Председател на училищното настоятелство 
Чл.36. (1) Председателят на училищното настоятелство: 
1. свиква и ръководи заседанията на настоятелството; 
2.организира дейността на настоятелството в съответствие с устава, правилника 

за устройството и дейността на училищните настоятелства и решенията на училищното 
настоятелство; 

3.представлява училищното настоятелство пред държавните и общинските 
органи,обществените организации и пред други юридически и физически лица; 

4.участва в работата на педагогическия съвет и има право да внася за обсъждане 
материали; 

5.ръководи стопанската дейност или делегира това право на друг член на 
настоятелството, ако има решение за развитие на такава дейност, 

(2) При отсъствие председателят на училищното настоятелство може да 
упълномощи друг член на Съвета на настоятелите, който да изпълнява неговите 
функции. 

Контролен съвет 
Чл.37.Контролен съвет: 

(1) Общото събрание избира Контролен съвет, състоящ се от_3 /трима/ членове за 
срок от две години. Членовете на Контролния съвет избират измежду членовете си 
председател. 

(2) Членове на Съвета на настоятелите, членове на настоятелството, които са 
работили като материално отговорни лица, както и техни роднини по права и съребрена 
линия до четвърта степен включително не могат да бъдат избирани за членове на КС. 

(3) Контролният съвет: 
- следи за стопанисване на имуществото на Настоятелството и контролира 

счетоводната му отчетност. 
- дава становище по годишния отчет на Настоятелството, ефективността на 

инвестирането на средства на Настоятелството. 
- свиква извънредно ОС, в случай, че констатира противоуставни действия на 

Съвета на настоятелите, Председателя и заместник председателя на Настоятелството. 
- по своя инициатива или по възлагане от ОС изисква извършването на ревизии и 

проверки на документацията на Настоятелството. 
Чл.38.(1)Училищното настоятелство се прекратява:  

l. no решение на Общото събрание, 
2. при обявяването му в несъстоятелност, 
З. с решение на окръжния съд по седалището на настоятелството в определените 

от ЗЮЛНЦ случаи. 
(2) При прекратяване на настоятелството се извършва ликвидация. 
(3) Ликвидацията се извършва от Ликвидатор, избран от Общото събрание на 

настоятелството. Той извършва предвидените в закона действия по ликвидация на 
сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на 
настоятелството. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите 
на училищното настоятелство от наличните парични средства, а ако това е невъзможно 
- чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество. 

(4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 
1. учредителите и настоящите и бившите членове; 
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му; 
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 
4. съпрузите на лицата по т. 1-3; 
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена 

линия -до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 



 

6. юридическите лица. в които лицата по т 1-5 са управители или могат да наложат 
или възпрепятстват вземането на решения. 

Имущество след ликвидацията 
Чл.39.(1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за 
извършване на общественополезна дейност със същата нестопанска цел. 

(2).Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на 
Община Стара Загора. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване 
на възможно най-близка до целите на прекратеното училищно настоятелство 
общественополезна дейност. 

 
VП. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.40. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на общото българско законодателство. 

 
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на 

Учредително събрание на училищно настоятелство при Средно училище "Иван Вазов" 
- гр.Стара Загора, състояло се на 29.09.2016 г. в гр.Стара Загора. 


