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П Р А В И Л Н И К 
ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И 

ЗА 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО 

НА 

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

 

 

 

Р а з д е л  І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С този Правилник се определят правилата и редът за 

извършване на дейността, за набиране и разходване на имуществото на 

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО 

ЛАМАРТИН”, София, наричано по-нататък “Настоятелството”. 

Чл.2. Настоятелството е независимо доброволно сдружение с 

нестопанска цел за подпомагане на развитието и материалното 

осигуряване на 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”, наричана по-

нататък “Училището”. 
 

 

Р а з д е л  ІІ 

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл.3. Дейността на настоятелството обединява усилията на 

родители, учители, общественици, научни и културни дейци, 

бизнесмени, които са съпричастни към просветното дело и готови да 

съдействат за развитието на училището. 

Чл.4. Настоятелството осъществява общественополезна дейност в 

интерес на учениците и учителите в училището, като: 

1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за 

развитието или за решаването на текущи проблеми. 

 2. Оказва съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и 

материални средства за училището. 

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. 
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5. Оказва съдействие при организиране на ученическото хранене, 

осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови на 

учениците и учителите от училището. 

6. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-

образователни програми по проблемите на учениците. 

7. Съдейства за реализирането на извънкласните и 

извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с 

учениците. 

8. Съдейства за включването на родителите при организирането на 

свободното време на учениците. 

9. Предлага мерки за подобряване дейността на училището. 

10. Организира обществеността за подпомагане на училището. 

11. Организира и подпомага обучение на родителите по въпросите 

на възпитанието и развитието на техните деца. 

12. Подпомага дейността на училището в противодействието му 

срещу наркоманиятаи другите вредни влияния върху учениците. 

13. Подпомага социално слабите ученици. 

14. Организира и осъществява други дейности, предвидени в 

закона или решение на общото събрание. 

 Чл.5.(1) Настоятелството осъществява допълнителна стопанска 

дейност, като ползва недвижими имоти и обекти на интелектуална 

собственост. 

 (2) Приходите от дейноста по предходната алинея се използват за 

постигане целите на настоятелството.  

Чл.6.(1) Общото събрание приема основните насоки и годишните 

програми за дейността на настоятелството по предложение на съвета на 

настоятелите. 

(2) Общото събрание контролира изпълнението на годишните 

програми. 

Чл.7.(1) Съветът на настоятелите ръководи непосредствената 

дейност по изпълнение на годишните програми на настоятелството. 

(2) Съветът на настоятелите взема решения относно набирането на 

средства за дейността, разпореждането с имуществото и извършването 

на всички други актове и действия за постигане целите на 

настоятелството, в съответствие с устава и решенията на Общото 

събрание. 

Чл.8.(1) Общото събрание приема отчет за дейността на 

настоятелството през периода след провеждането на предходното общо 

събрание. 

(2) Отчетът по ал.1 се съставя от съвета на настоятелите и се 

предоставя на разположение на членовете на настоятелството в рамките 
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на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на общото 

събрание до неговото провеждане. 

Чл.9.(1) В началото на всяка календарна година съветът на 

настоятелите изготвя доклад за дейността. 

(2) Докладът трябва да съдържа данни относно: 

1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, 

връзката им с целите и програмите на настоятелството и постигнатите 

резултати;  

2. размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от 

другите дейности за набиране на средства; 

3. финансовия резултат. 

(3) Докладът за дейността на настоятелството е публичен. 

Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина 

за запознаване с него се, публикува в централния регистър. 

(4) До 31 май на всяка година изготвеният от съвета на настоятелите 

доклад се представя за вписване в Централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 

към Министерство на правосъдието. 
 

 

Р а з д е л  ІІІ 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

Чл.10. Имуществото на настоятелството се състои от парични 

средства, движими вещи, недвижими имоти, ценни книжа и права върху 

интелектуална собственост. 

 Чл.11.(1) Настоятелството набира средства, които са необходими за 

постигане на определените в устава цели от членски внос и имуществени 

вноски от членовете, както и от дарения от местни и чуждестранни 

юридически и физически лица. 

(2) Настоятелството набира средства и от участие в организирани 

от държавата, български или международни организации програми за 

финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на 

определените в устава цели, при спазване на закона и влезлите в сила за 

България международни актове. 

 Чл.12.(1) Размерът на членския внос за всяка календарна година и 

срокът за внасянето му се определят с решение на общото събрание. 

 (2) Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им 

се определят с решение на общото събрание, което се взема с мнозинство 

от всички членове. 

Чл.13.(1) В срок до края на всяка година общото събрание приема 

по предложение на съвета на настоятелите бюджет на настоятелството за 

следващата финансова година. 
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(2) Съветът на настоятелите може да се разпорежда със средствата 

и имуществото на настоятелството в съответствие със закона, устава, 

решенията на общото събрание и настоящия правилник. 

(3) Председателят и заместник-председателят на съвета на 

настоятелите извършват действия, свързани с разходване на средствата на 

настоятелството, съобразно решенията на съвета. 

Чл.14.(1) В срок до края на месец март ежегодно председателят на 

съвета на настоятелите организира съставянето на годишен финансов 

отчет на настоятелството и го представя за заверка на лицензиран 

експерт-счетоводител, определен от общото събрание, ако това е 

необходимо съобразно чл.39 от ЗЮЛНЦ. 

(2) Годишният финансов отчет се приема от общото събрание след 

заверката му от експерт-счетоводителя по ал.2. 

(3) Приетият и заверен годишен финансов отчет се представя в 

Централния регистър в срок до 31 май на всяка година. 

Чл.15.(1) Средстватата и другото имущество на настоятелството се 

разходват безвъзмездно за постигане на определените в устава цели и за 

осъществяване на дейностите по чл.3 от Правилника в съответствие с 

приетият от общото събрание годишен бюджет и поетите задължения по 

програми на други организации за финансиране на дейността. 

(2) За разходване на средствата и другото имущество на 

настоятелството в полза на лицата, посочени в чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ, 

общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано 

мнозинство от 2/3 от всички членове. 

(3) Настоятелството не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, 

ал.3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са 

управители, освен ако сделките са в очевидна полза на настоятелството и 

са сключени при публично обявени общи условия. 

Чл.16. Средствата на настоятелството се разходват за: 

1. изграждане и поддържане на материално-техническата база на 

училището.  

2. решаване на социално-битови проблеми на учениците и 

учителите от училището. 

3. подготовка и осъществяване на възпитателно-образователни 

програми по проблемите на учениците. 

4. реализиране на извънкласни и извънучилищни форми на 

организиран отдих, туризъм и спорт с учениците. 

5. подпомагане на социално слаби ученици. 

6. други необходимо присъщи разходи за дейността на 

настоятелството. 

Чл.17.(1) Предоставянето на средства по чл.16 се извършва въз 

основа на решение на Съвета на настоятелите. 
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(2) Председателят на Съвета на настоятелите назначава комисия, 

състояща се от касиера на настоятелството и други двама членове на 

съвета, която следи за разходването и отчитането на предоставените 

средства. 

(3) При констатиране на нарушения във връзка с разходването на 

предоставените средства комисията по ал.2 изготвя доклад, който се 

внася за разглеждане  на първото заседание на Съвета на настоятелите. 

Чл.18.(1) Искане за предоставяне на средства за дейностите по чл.16 

може да бъде направено от ученик, родител/и на ученик, учител или 

директора на училището с писмена молба до съвета на настоятелите. 

(2) По всяка постъпила молба от ученик, родител или учител 

директорът на училището се произнася относно необходимостта и 

размера на исканите средства. 

(3) Решенията по одобрените от директора молби за предоставяне 

на средства се вземат на заседание на съвета на настоятелите по реда на 

чл.22, ал.2 от устава. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящият Правилник е приет с решение на Съвета на 

настоятелите, което е взето на заседание, проведено на 18.02.2004г.  

§2. За въпросите, които не са неуредени в настоящия правилник, се 

прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, другите закони на Република България и устава на 

Настоятелството. 

 

 

Подписаният ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ПАЛЬОВ, ЕГН XXXXXX, като 

председател на Съвета на настоятелите, представляващ Сдружение 

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО 

ЛАМАРТИН”, заявявам, че настоящият документ е препис от правилника за 

реда за извършване на дейността и за набиране и разходване на имуществото 

на сдружението. 
 

 

 

(Евгени Стоянов Пальов) 

 

 


