
 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №17 „ИГЛИКА” ГР.ХАСКОВО 
 

 

      УТВЪРЖДАВАМ:                                        

      ВЕНЕТА ТЕНЧЕВА 

      Директор на ДГ №17„Иглика”  

 
 

ПРАВИЛНИК  
 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  

НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ИГЛИКА” КЪМ ДГ №17 “ИГЛИКА” 

 

РАЗДЕЛ І.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С този Правилник се урежда устройството, структурата, функциите и 

 дейността на  Училищно настоятелство “Иглика” гр.Хасково. 

Чл.2./1/УН “Иглика” е независимо доброволно сдружение за подпомагане на 

 образователно-възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване в 

 частна полза  на  ДГ №17 “Иглика” гр.Хасково. 

/2/ УН “Иглика” е юридическо лице с нестопанска цел след регистриране по 

 реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 /3/ УН “Иглика”, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

 общественополезна дейност, организира дейността си при условията и по реда 

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

 разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование, на устава 

 или на учредителния си акт. 

 Чл.3. Съставът на УН “Иглика” включва родители, учители, видни 

 общественици, научни и културни дейци съпричастни към просветното дело, 

 дарители, представители на юридически лица, готови да съдействат за 

 напредъка на детската градина. 
Чл.4. Дейността на УН “Иглика” е насочена към обединяване на усилията на 

 родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и 

 организации,  физически  и юридически лица за подпомагане на 

 образователно-възпитателния процес в ДГ №17 „Иглика”.  

 

РАЗДЕЛ ІІ.  

ИЗГРАЖАДАНЕ И СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

”ИГЛИКА” 

 

Чл.5. УН “Иглика” гр.Хасково е учредено към Детска градина №17 “Иглика” 

 гр.Хасково. 

Чл.6 /1/ Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската 

 градина. 



 /2/Директорът на детската градина отправя покана за участие в учредително 

 събрание,  чрез  средствата за масово осведомяване и/или лично до 

 родители, учители, видни  общественици, дарители, представители на 

 юридически лица. 
/3/Учредителното събрание, свикано от директора на детската градина, избира с 

 обикновено  мнозинство училищното настоятелство. 

/4/За член на Училищно настоятелство”Иглика” може да бъде избиран 

 директорът и/или  друг  представител на детската градина. 

/5/Учредителното събрание определя броя на училищните настоятели на 

 Училищно настоятелство „Иглика”. 

 Чл. 7. /1/ Органи на УН „Иглика” 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.8. Училищно настоятелство “Иглика” провежда редовни заседания най-

 малко четири  пъти годишно. Извънредни заседания се свикват по 

 решение на председателя или по  искане на не по-малко от 1/3 от членовете на 

 Училищното настоятелство. 

/2/Заседанията са редовни, когато присъстват повече от половината членове на 

 Училищното настоятелство. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 

 присъстващите членове. 

Чл.9.Правомощия на Училищно настоятелство “Иглика”: 

1. Приема свой устав; 

2. Избира от състава си съвет на настоятелите в състав от 3 човека: 

председател, заместник - председател  и касиер; 

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

настоятелството; 

4. Взема решение за набирането и изразходването на финансовите средства на 

настоятелството. 

5. Участва със свои представители в работата на педагогическия съвет и на 

обществения съвет, с право на съвещателен глас. 

Чл.10. Председателят на Училищно настоятелство “Иглика”: 

1. Свиква и ръководи заседанията на настоятелството; 

2. Организира дейността на настоятелството в съответствие с този правилник, 

устава и решенията на общото събрание на училищното настоятелство; 

3. Отчита дейността на настоятелството, един път годишно пред общото 

събранието, което го е избрало; 

4. Представлява Училищно настоятелство “Иглика” пред държавните и 

общинските органи, обществени организации и пред други юридически и 

физически лица. 

Чл.11.Училищният настоятел на Училищно настоятелство “Иглика” има 

следните права и задължения: 

1. Да участва в работата на Училищно настоятелство “Иглика”; 

2. Да избира и да бъде избиран за член на ръководството на Училищно 

настоятелство “Иглика”; 

3. Свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите и 

дейността на Училищно настоятелство “Иглика”; 

4. Да спазва правилника и устава на Училищно настоятелство “Иглика”; 



5. Да оказва активно съдействие и дава своя принос за реализиране целите на 

Училищно настоятелство “Иглика” в съответствие със своите възможности; 

6. Да участва в работата на педагогическия съвет и на обществения съвет, с 

право на съвещателен глас и да внася за обсъждане материали. 

Чл.12.Училищно настоятелство “Иглика” може да се сдружава с други 

училищни настоятелства, както и с организации и сдружения от този тип. 

   

РАЗДЕЛ ІІІ.  

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО “ИГЛИКА” 

 

Чл.13.Училищно настоятелство “Иглика” осъществява своите функции и задачи 

 самостоятелно и във взаимодействие с детската градина и други юридически и 

 физически лица. 

Чл.14. Училищно настоятелство “Иглика”: 

1. Обсъжда и прави предложения пред обществеността и съответните 

органи за перспективното развитие на детската градина, както и за 

решаването на текущи проблеми, свързани с дейността му; 

2. Съдейства за осигуряването на допълнителни финансови и материални 

средства за детската градина, различни нейни инициативи и контролира 

целесъобразното им разходване; 

3. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата 

база на ДГ №17 „Иглика”. 

4. Подпомага създаването и реализирането на програми по проблемите на 

децата, организирания отдих, туризъм и спорт с децата от ДГ №17 

„Иглика”; 

5. Участва при определянето на допълнителните педагогически дейности с 

децата от детската градина, които не са дейност на детската градина и 

съдейства за тяхното организиране и реализиране; 

6. Съдейства при организиране на детското хранене, осигуряване на 

транспорт и други социално - битови проблеми на децата и учителите от 

детската градина; 

7. Организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца; 
8. Подпомага детската градина и общинските органи за осъществяване на 

образователния процес в яслените групи, в групите за предучилищно 

образование и задължителна предучилищна подготовка на децата от 

предучилищна възраст; 

9. Подпомага и съдейства за включване на родители при организиране 

свободното време на децата. 

10. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

 

РАЗДЕЛ ІV.  

ИМУЩЕСТВО 

 

Чл.15. Приходите на Училищно настоятелство “Иглика” се състои от пари, 

вещи, имоти, ценни книжа, право на интелектуална собственост. 

Чл.16. Приходите на Училищно настоятелство “Иглика” се формират от 

доброволни вноски на настоятелите, наеми, лихви, дарения от юридически и 

физически лица и др. 



Чл.17. Средствата на Училищно настоятелство “Иглика” се изразходват за 

реализиране на неговите цели и задачи. 

 

РАЗДЕЛ V.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Този Правилник се издава на основание Правилника за устройството и 

дейността на училищните настоятелства, издаден от Министерството на 

образованието и на Глава ХVІІ от ЗПУО. 

 §2.Правилникът за устройството и дейността на училищно настоятелство 

 „Иглика” към ДГ №17 “Иглика” се утвърждава с заповед на директора. 

 §3.Актуализирането на правилника се извършва при промяна на нормативната 

 уредба, по реда на неговото утвърждаване. 

§4.Всички неуредени с този правилник въпроси се уреждат с устава на 

Училищно настоятелство “Иглика” и  съгласно действащото законодателство. 

 

 

 

 


