
ЗАКОНОВИ ОСНОВИ НА УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (извадка) 

Чл. 175. (1) Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който се приема 

от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на 

ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на 

училището. 

чл. 262. (4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, 

което обслужва училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно 

развитие, ученици, както и други лица. 

чл. 267. (3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата 

и детските градини участва и представител на настоятелството. 

Глава седемнадесета. НАСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане 

дейността на образователната институция. 

(2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие 

може да се създава само едно настоятелство. 

(3) Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете 

за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено 

настоятелство по ал. 2. 

(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията 

и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с 

разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт. 

Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската 

градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, 

учители или общественици. 

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата 

за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители 

на юридически лица. 

Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 

години. 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. 

Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата: 

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и 

контролират целесъобразното им разходване; 

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие; 



3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и 

при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от 

училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие; 

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за 

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; 

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или 

центъра за подкрепа за личностно развитие; 

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (извадка) 

Чл. 2. (1) Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат 

да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в 

частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в 

тях. 

Чл. 3. (1) Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за 

постигане на техните цели. 

(2) Ограничения в дейността и средствата за постигане целите на юридическите лица с 

нестопанска цел могат да се определят само със закон. 

(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска 

дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, 

и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт 

цели. 

(4) Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на 

юридическото лице с нестопанска цел. 

(5) Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се 

подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид 

стопанска дейност. 

Чл. 21. (1) Членуването в сдружението е доброволно. 

(2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде 

информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от 

дейността му по реда, предвиден в устава. 

(3) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в 

устава. 

(4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в 

устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. 

Чл. 25. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 



2. приема други вътрешни актове; 

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет; 

4. приема и изключва членове; 

5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

6. взема решение за участие в други организации; 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

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

9. приема бюджета на сдружението; 

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

11. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

13. взема и други решения, предвидени в устава. 

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на 

сдружението. 

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, 

устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред 

общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов 

орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от 

датата на вземане на решението. 

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или 

по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай 

управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на 

общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане 

на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на 

общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(3) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за 

обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един 

месец преди насрочения ден. 

Чл. 27. Ако уставът не разпорежда друго, общото събрание е законно, ако 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 и може да се проведе, 

колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго. 

Чл. 28. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. 

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи 

се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

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



2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 

вземането на решения. 

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз 

основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или 

събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се 

допуска. 

Чл. 29. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

(2) Решения по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 

вземат решения. 

Чл. 31. Управителният съвет: 

1. представлява сдружението, 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 сдружението 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 сдружението; 

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително 

и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 

7. определя адреса на сдружението; 

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в 

правата на друг орган; 

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 

Чл. 32. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, 

освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на 

управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако 

председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се 

свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие 

на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов 

член. 

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в 

протокола от председателстващия заседанието. 

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и 

чл. 31, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове. В устава може да се предвиди решенията, 

с изключение на тези по предходното изречение, да се вземат и с друго мнозинство. 



(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 

всички членове на управителния съвет. 

Чл. 39. (3) Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, 

определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим 

финансов одит при условията на Закона за счетоводството. 

чл. 40. (3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за 

обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по 

вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. 

Чл. 41. (1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност може безвъзмездно да разходва имущество и да 

осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този 

закон. 

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от юридическото лице с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в 

зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска 

цел. 

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел 

за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, 

взето от върховния орган на организацията 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; 

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове 

на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел. 

(4) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както 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 юридическото лице с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при 

общи условия, публично обявени. 


