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У С Т А В 

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

КЪМ   12  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ЦАР  ИВАН АСЕН II“ 

  

 

 

I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Статут 

Чл. 1 (1) Училищното настоятелство към  12 Средно училище „Цар  Иван 

Асен II“ е независимо доброволно сдружение с нестопанска цел на родители, 

учители, общественици и бизнесмени, учредено съгласно разпоредбите на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, наричано за краткост по 

нататък „Училищно настоятелство”. 

(2) Училищното настоятелство отговаря за задълженията си със своето 

имущество. 

(3) Членовете на Училищното настоятелство отговарят за внасяне на 

дължимите членски вноски. 

 

Наименование 

Чл. 2. Наименованието на Училищното настоятелство е „Училищно 

настоятелство към 12 Средно училище „Цар Иван Асен II”. 

 

Седалище 

Чл. 3. Седалището и адресът на Училищното настоятелство са:  гр. София, 

Столична община, район „Средец”, ул.”Цар Иван Асен II“ № 72 . 

 

Срок 

Чл. 4.  Училищното настоятелство няма краен срок на съществуване. 

 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 5. Училищното настоятелство осъществява своите функции и задачи 

самостоятелно и във взаимодействие с училището, юридически и физически 

лица. 

Чл. 6. Училищното настоятелство осъществява дейност в обществена 

полза, изразяваща се в подпомагане на дейността на 12 СУ „Цар Иван Асен II”. 



2 
 

Чл. 7.  За постигане на целите си Училищното настоятелство: 

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 

средства за училището и контролира целесъобразното им разходване; 

2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата 

база; 

3. съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на 

транспорт и при решаването на други социално–битови проблеми на учениците 

и учителите; 

4. съдейства за реализиране на програми по проблемите на учениците за 

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт на учениците 

5. Организира и подпомага обучения на родители по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца; 

6. Организира обществеността за подпомагане на училището; 

7. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения на 

системата на училищното образование. 

 

Основни цели   

Чл. 8. Целите на Училищното настоятелство са свързани с обединяване на 

усилията на всички заинтересувани и отговорни фактори, физически и 

юридически лица за развитието на 12 СУ „Цар Иван Асен II” и опазване  и 

обогатяване на училищната собственост. 

 

 

III. ЧЛЕНСТВО. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 9. (1) Членуването в Училищното настоятелство е доброволно. 

(2) Член на Училищното настоятелство е всяко дееспособно физическо 

лице, заявило писмено желание до Съвета на настоятелите, с което се 

задължава да спазва Устава и решенията на управителните органи.  

Чл. 10. Всеки член на Училищното настоятелство има следните права и 

задължения: 

1. да участва в дейността на Училищното настоятелство и в работата на 

Общото събрание; 

2. да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление; 

3. да осъществява контрол върху работата на Училищното настоятелство и 

органите на управление; 

4. да бъде информиран за дейността на Училищното настоятелство; 

5. свободно да изразява мнението си по всички въпроси от 

компетентността на Училищното настоятелство и дейността на училището; 

6. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от 

дейността му; 

7. да спазва Устава на Училищното настоятелство и да работи за постигане 

на неговите цели; 
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8. да работи за увеличаване на имуществото на Училищното настоятелство 

и издигане на неговия авторитет. 

9. да заплаща членски внос при условия и в размер, определени от Общото 

събрание на Училищното настоятелството. 

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават 

върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. 

Чл. 12. (1) Членството се прекратява: 

1. С едностранно волеизявление до Съвета на настоятелите; 

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

3. С изключване; 

4. С прекратяване на дейността на юридическото лице - сдружението. 

5.   При отпадане. 

(2) Решението за изключване се взема от Съвета на настоятелите на 

Училищното настоятелство при наличието на виновно поведение, което прави 

по – нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се 

обжалва пред Общото събрание на Училищното настоятелство. 

(3) Отпадането на членството е налице при  невнасяне на членски внос за 

една година и системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се 

констатира от Съвета на настоятелите по документи и с надлежно решение, с 

което се прекратява членството. Отпадането може да бъде обжалвано пред 

Общото събрание на Училищното настоятелство. 

 

IV. ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 13. Имуществото на Училищното настоятелство се състои от пари, 

вещи, имоти, ценни книжа, права върху интелектуалната собственост и др. 

Чл. 14. (1) Приходите се формират от лихви, дарения от физически и 

юридически лица, членски внос в размер, определен от Общото събрание, 

включително от участие в проекти на неправителствени организации и 

държавни органи. 

(2) Училищното настоятелство има право да взема решения за събиране на 

суми от учениците за културни и спортни мероприятия, извънкласни дейности, 

екскурзии, отдих и др.; от разпродажба на детски произведения и провеждане 

на благотворителни концерти и други мероприятия. 

(3) Училищното настоятелство чрез Съвета на настоятелите може да 

сключва договори за спонсорство. 

Чл. 15. Средствата на Училищното настоятелство се изразходват за 

реализиране на неговите цели и задачи. 

Чл. 16. Счетоводната отчетност подлежи на независим одит по реда на 

Закона за счетоводството, ако са налице условията по чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ 

 

Органи на Училищното настоятелство 
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Чл. 17. Органи на Училищното настоятелство са Общото събрание и 

Съветът на настоятелите. 

Чл. 18. (1) Общото събрание се състои от  всички членове на Училищното 

настоятелство, които участват лично или чрез упълномощен представител в 

заседанията. 

(2) При наличие на повече членове от един клас се излъчват от един до 

трима делегати за участие в Общото събрание. Упълномощаването на 

делегатите се извършва ежегодно с протокол.  

 

Общо събрание 

Чл.19. Общото събрание: 

1. изменя и допълва Устава на Училищното настоятелство; 

2. преобразува и прекратява дейността на Училищното настоятелство;  

3. избира и освобождава от състава си членове на Съвета на настоятелите 

и касиер; 

4. взема решения за приемане и изключване на членове, когато е сезиран 

с жалба; 

5. одобрява годишния финансов отчет; 

6. разглежда жалби срещу решения на Съвета на настоятелите за 

прекратяване на членство; 

7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

8. взема решения по всички въпроси, отнасящи се до целите  на 

Училищното настоятелство; 

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 

10. взема решения за набиране и разходване на финансовите средства; 

11. отменя решения на Съвета на настоятелите, когато противоречат на 

закона и Устава на Училищното настоятелство. 

 

Свикване на Общото събрание 

Чл. 20. (1)  Общото събрание се свиква най-малко два пъти годишно по 

инициатива на Съвета на настоятелите или по искане на 1/3 от членовете на 

Училищното настоятелство чрез връчване на покана срещу подпис. 

(2) В поканата се посочват датата, часа и мястото на провеждане на 

събранието и по чия инициатива то се свиква. 

(3)  Поканата се връчва на членовете не по-късно от 7 (седем) дни преди 

датата на провеждане на събранието. При условията на чл. 18, ал. 2 от 

настоящия устав поканата се връчва само на упълномощените представители. 

(4)  Поканата се поставя на видно място в училището и се публикува на 

интернет страницата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“, в секция „Училищно 

настоятелство“- на адрес: http://12sou-sofia.info  

(5) Редовните заседания на Общото събрание се ръководят от председателя 

на Съвета на настоятелите. 

 

Кворум 

http://12sou-sofia.info/
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Чл. 21. Общото събрание  е законно, ако на него присъстват повече от 

половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага  с 

един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като същото може 

да се проведе независимо от броя на присъстващите членове. 

 

Право на глас 

Чл. 22. (1)  Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на 

Училищното настоятелство на основание писмено пълномощно. 

(3) По изключение от ал. 2, едно лице може да представлява членове-

родители на ученици от един клас при писмено съгласие от всички тях. 

 

Мнозинство 

Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено 

мнозинство от присъстващите. 

(2) За решенията по чл. 19, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство от 2/3 от 

присъстващите. 

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако 

действието им не бъде изрично отложено, или ако според закона те влизат в 

сила след обнародване. 

 

Протокол 

Чл. 24. За заседанията на Общото събрание се води  книга за протоколите. 

Протоколът се подписва от председателя на Съвета на настоятелите и секретаря 

на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и 

документите, свързани със свикването на Общото събрание. 

 

Съвет на настоятелите 

Чл. 25. (1) Училищното настоятелство се управлява и представлява от 

Съвет на настоятелите. 

(2) Съветът на настоятелите е в състав от 7/седем/ членове, включително и 

председателя, които са членове на Училищното настоятелство. 

(3) За член на Съвета на настоятелите може да бъде избран и директорът на 

училището. 

 

Права и задължения на Съвета на настоятелите 

Чл. 26 (1) Членовете на Съвета на настоятелите имат еднакви права и 

задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях 

и решенията, с които им се предоставя право на управление.  

(2) Членовете на Съвета на настоятелите са длъжни да изпълняват 

задълженията си в интерес на Училищното настоятелство и да спазват 

конфиденциалност и след прекратяване на членството. 

(3) Съветът на настоятелите: 

1. приема правила за работата си и избира Председател. 
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2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Училищното 

настоятелство. 

3. определя реда и организира извършването на дейността на Училищното 

настоятелство. 

4. осъществява изпълнението на решенията на Общото събрание на 

Училищното настоятелство. 

5.приема и изключва членове на Училищното настоятелство; 

6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Училищното 

настоятелство. 

7. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от 

компетентността на Общото събрание; 

(4) В случая на Глава VIII от Устава, Съветът на настоятелите извършва 

ликвидация на Училищното настоятелството и разделя имуществото. 

 

Кворум и мнозинство 

Чл. 27. (1) Решенията могат да се вземат, ако присъстват повече от 

половината от членовете на Съвета на настоятелите, лично или представлявани 

от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява 

повече от един отсъстващ. 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, 

предвидени в чл.26, ал.3, т. 3 от Устава, когато се вземат с мнозинство от 

всички членове. 

(3) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на 

настоятелите взема решение единодушно за : 

1. съществена промяна на дейността на сдружението; 

2. съществени организационни промени; 

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Училищното 

настоятелство или прекратяване на такова сътрудничество. 

 

Отговорност на членовете на Съвета на настоятелите 

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на настоятелите носят солидарна 

отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Училищното 

настоятелство, и дават гаранция за своето управление. 

(2) Всеки от членовете на Съвета на настоятелите може да бъде освободен 

от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

 

Председател 

Чл. 29. Председателят на Съвета на настоятелите: 

1. свиква и ръководи заседанията на Съвета на настоятелите и на Общото 

събрание; 

2. организира изпълнението на решенията на Съвета на настоятелите; 

3. организира дейността на Училищното настоятелство в съответствие с 

българското законодателство, Правилника за дейността на 12 СУ „Цар Иван 

Асен II“, Устава и решенията на неговите органи.  
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4. представлява Училищното настоятелство пред държавните и 

общинските органи, обществените организации и пред други юридически и 

физически лица; 

5. участва в работата на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас 

и има право да внася материали за обсъждане. 

6.  участва с право на съвещателен глас в обществения съвет на 12 СУ 

„Цар Иван Асен II“. 

 

Мандат 

Чл. 30. Мандатите на членовете на Съвета на настоятелите и на 

председателя са 4/четири/ години. 

 

 

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

Чл. 31. Ежегодно до края на месец март Съветът на настоятелите съставя 

годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година. 

Чл. 32. Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се приемат от 

Съвета на настоятелите, след което се внасят за разискване на свиканото за 

целта редовно Общо събрание. 

Чл. 33. Отчетът за дейността ежегодно се представя в Централния 

регистър при Министерство на правосъдието.  

    

Дивиденти 

Чл. 34. Училищното настоятелство не разпределя печалба. 

 

 

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

 

Чл. 35. Училищното настоятелство не може да се преобразува в 

юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване дейност в частна полза. 

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 36. Училищното настоятелство се прекратява по решение на Общото 

събрание в предвидените от закона случаи.  

Чл. 37. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.  

(2) Ликвидацията се извършва Съвета на настоятелите или определено от 

него лице. 

Чл. 38. (1) При ликвидация на Училищното настоятелство останалото след 

удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на друго 

настоятелство. 
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(2) След разпределяне на имуществото ликвидаторът - председателят на 

Съвета на настоятелите или друго определено лице, е длъжен да поиска 

заличаване на Училищното настоятелство от окръжния съд по неговото 

седалище. 

 

 

IХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 39. Промени в настоящия Устав могат бъдат извършвани по реда 

предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл. 40. Печатът на Училищното настоятелство е кръгъл с надпис 

„Училищно настоятелство към 12 СУ”. 

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъстващи членове на 

Общото събрание, проведено в гр. София на 05.12.2017 г. и е подписан в два 

екземпляра – един за Училищното настоятелство и един за регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд. 

Неразделна част от настоящия Устав е списък на присъствалите членове на 

Общото събрание, проведено на 05.12.2017 г. 
 

 

      


