
У      С     Т      А     В 

 

  НА “УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ" 

– СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА” - ПЛОВДИВ 

 

СТАТУТ 

 

 Чл.1. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение 

с нестопанска цел в частна полза на  физически лица за подпомагане на учебно-

възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на Национална 

художествена гимназия "Цанко Лавренов"-Пловдив. 

  (2). Училищното настоятелство е юридическо лице със 

самостоятелен финансов баланс и разплащателна сметка, цялостната му 

дейност се осъществява съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел . 

 Чл.2. Името на сдружението с нестопанска цел е "УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ 

"ЦАНКО ЛАВРЕНОВ" СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА”  -ПЛОВДИВ. 

 Чл.3.Седалището на сдружението е гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов"№2a 

  

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ 

 

 Чл.4. Целта на Училищното настоятелство е насочена към обединяване 

усилията на родители и общественост с тези на държавните и общински органи 

и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на 

учебното дело. 

 Чл.5. За осъществяване на своята цел Училищното настоятелство : 

          1.Обсъжда и прави предложение пред съответните органи за 

перспективното развитие на училището, както и за решаването на текущи 

проблеми, свързани с дейността  му. 

 2. Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални 

средства. 

 3. Подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните 

имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване. 

 4. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата 

база. 

 5. Съдейства при осигуряване на транспорт и други битови условия за 

учениците и учителите от училището. 

 6. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-

образователните програми по проблемите на учениците. 

 7. Съдейства за внедряването на система за възпитателна работа на 

основата на хуманизма, националните и общочовешки ценности с оглед 

развитието на индивидуалността и стимулирането на творческите заложби на 

учениците. 



 8. Подпомага и подкрепя учениците в реализирането на идеи и проекти 

(национални и международни) при организирането на свободното им време, 

извънкласните и извънучилищните дейности, като съдейства за включването на 

родители при тяхното осъществяване. 

 9. Съдейства при установяване на трайни връзки и договорни отношения 

с наши и чужди учебни заведения, фирми и организации с оглед бъдещата 

реализация на възпитаниците на гимназията. 

 10. Организира обучение на ученици в Школа по изящни изкуства от V 

до Х клас, и след завършено средно образование по утвърдени Учебен план и 

Учебни програми. 

 11. Подпомага поддържането на целесъобразна кадрова политика и 

повишаване квалификацията на учителите. 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

 Чл.6. Член на Училищното настоятелство може да бъде всяко лице, 

съпричастно на просветното и учебно дело, което приема и спазва Устава, 

съгласно чл.21 от ЗЮЛНЦ. 

 Чл.7. Заявления за приемане и напускане на членове се разглеждат от 

Управителния съвет  на Училищното настоятелство. 

 Чл.8.(1). Всеки член има право: да участва в работата на Училищното 

настоятелство за осъществяване дейностите по този устав с оглед постигане на 

основната цел; да избира и бъде избиран в Управителния съвет на Училищното 

настоятелство; да участва в работата на Общото събрание на училищните 

настоятели и при вземане на решения. 

 Чл.9.(1). Всеки член е длъжен да спазва Устава и да изпълнява 

произтичащите от него задължения и решенията на Управителния съвет и на 

Общото събрание, да плаща членския си внос в определения от Общото 

събрание размер. 

  (2). При неизпълнение на задълженията и нарушаването на Устава 

членът може да бъде изключен от Училищното настоятелство с квалифицирано 

мнозинство от Общото събрание, съгласно чл.22 от ЗЮЛНЦ. 

  (3). Неплащането на членски внос в продължение на 9 месеца е 

достатъчно основание за изключването на член на училищното настоятелство 

 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

 

 Чл.10. Органи на управление на Училищното настоятелство са : 

  1. Общо събрание на училищните настоятели. 

  2. Управителен съвет. 

Чл.11. Общото събрание на училищните настоятели се свиква най-малко 

два пъти годишно на редовни заседания от Председателя или по искане на една 

десета от членовете на Настоятелството. 

Чл.12. Заседанията са редовни, когато присъстват повече от половината от 

членовете на Училищното настоятелство. Решения се вземат с обикновено 



мнозинство от присъстващите членове. Всеки член има право на един глас. 

Изключение прави решението за изменение на Устава за прекратяване на 

сдружението или сливането му с други - решенията се вземат с 2/3 от гласовете. 

 Чл.13.(1.) Общото събрание на Училищното настоятелство : 

  1. Приема и изменя Устава. 

  2. Избира с явно гласуване и с обикновено мнозинство Управителен 

съвет в състав: Председател, Зам.председател, Касиер и четирима членове. 

  3. Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на 

Училищното настоятелство. 

  4. Приема отчета на Управителния съвет за дейността му един път 

годишно. 

  5. Определя възнаграждение за касиера, ако има решение за това. 

  (2.) Обявлението за датата и часът на провеждане на Общото 

събрание се поставят на видно място в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" - гр. 

Пловдив най-малко две седмици преди провеждането им. Ако в обявения час не 

се съберат повече от половината членове събранието се свиква след една 

седмица в същия час. Ако и тогава не се събере кворум, събранието се 

провежда след един час от обявеното време независимо от броя на 

присъстващите членове. 

 

Чл.14. (1.) Управителният съвет на Училищното настоятелство  се избира 

за срок от три години. То се състои от седем членове в състав : Председател, 

Зам.председател, касиер и четирима членове. 

  (2.) Член и Зам.председател на Управителния съвет по право е 

директорът на училището. 

  (3.) Не се допускат за членове на Управителния съвет лица, които 

преследват расистки, националистически, религиозни или противообществени 

цели. 

  (4.) До избиране на новия Управителния съвет старият продължава 

да изпълнява своите функции. 

  (5.) Управителният съвет взема решения по въпросите, касаещи 

дейността на училищното настоятелство за набиране и разходване на неговите 

финансови средства. 

  (6). Управителният съвет взема решения по въпросите, касаещи 

сключването на договор за счетоводно обслужване и договори за оперативно 

ръководсво(нов). 

  (7). Управителният съвет взема решения за сключване на договори 

и споразумения за съвместна дейност, имащи за цел повишаване имиджа на 

гимназията и увеличаване на приходите, с други организации(нов). 

(8). Управителният съвет няма право да предприема действия в 

ущърб на учебно-възпитателния процес. 

  

Чл.15. Настоятелството се представлява от Председателя на 

Управителния съвет и Зам.председателя заедно и поотделно. 

 Чл.16. Председателят на Училищното настоятелство : 



  1. Представлява Училищното настоятелство пред трети лица заедно 

и поотделно със Зам.председателя. 

  2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и Общото 

събрание. 

  3. Организира дейността на настоятелството в съответствие с 

Устава и решението на Общото събрание. 

  4. Участва в работата на Педагогическия съвет, и има право да 

внася за обсъждане предложения. 

  5.Учредява  

ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИ 

 Чл.17. Имуществото на Училищното настоятелство се състои от пари, 

вещи, имоти, ценни книжа, право върху интелектуална собственост, дарения и 

др. 

 Чл.18. Приходите се формират от доброволни дарения на юридически и 

физически лица, наеми, имоти, лихви, членски внос и др. 

 Чл.19. Членовете плащат годишен членски внос, чийто размер се 

определя от Общото събрание. 

 Чл.20. Средствата на Училищното настоятелство се изразходват и служат 

единствено за реализиране на неговите цели и задачи. 

 Чл.21. Разходите могат да се извършват само до размера на получените 

приходи. 

 Чл.22. Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице може да прави дарение или завещание в полза на Училищното 

настоятелство безусловно или с условие. Извършените дарения се изразходват 

в съответствие с волята на дарителя и целите, които си е поставило 

Училищното настоятелство. 

СРОК 

 Чл.23. Сдружението се учредява за неопределен срок . 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 Чл.24. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание на 

училищните настоятели, взето с квалифицирано мнозинство. 

 Чл.25. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи, 

след изслушване на прокурора. 

 Чл.26. Прекратяването се вписва в Окръжния съд. 

 

 За неуредените с този Устав въпроси се прилага действащото в Република 

България законодателство. 

 

 Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на Училищното 

настоятелство на 23.01.2002г. и допълнен на 27.10.2011г. и на 11.12.2017г. 


