
ПРАВИЛА  

за работата на Съвета на настоятелите  

на Националната художествена академия 

      /Академията/ 

 

Раздел I  

Общи положения 

Чл. 1. Този правилник урежда структурата, основните задачи, 

дейността и финансирането на Съвета на настоятелите на Академията. 

Чл. 2. (1) Съветът на настоятелите е независим обществен експертен и 

консултативен орган, създаден на основание чл. 30, ал. 1, т. 16 във връзка с 

чл. 35а - 35в от Закона за висшето образование. 

(2) Съветът на настоятелите подпомага висшето училище за 

осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на 

качествено образование и обучение. 

(3) Членовете на Съвета на настоятелите участват с право на 

глас в академичния съвет на Академията.  

 

Раздел II 

Структура на Съвета на настоятелите 

Чл. 3. (1) Съветът на настоятелите се състои от 8 членове- дарители на 

висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители 

на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, 

представители на студентския съвет, на Столична община и на министъра на 

образованието и науката. 

(2) Не могат да бъдат членове на Съвета на настоятелите: 

1. президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, 

заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните 

заместници, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на 

изпълнителни агенции и техните заместници, областни управители, 

заместник областни управители, общински съветници, кметове, кметски 

наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или 

с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с 

осъществяването на изпълнителната власт, и техните заместници; 

2. членове на ръководни органи на политически партии; 

3. членове на академичния състав и административния персонал на 

висшето училище, с изключение на лицата, заемали длъжността ректор на 

висшето училище.  



(3) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от 

академичния съвет по предложение на ректора, а останалите трима се 

определят съответно от министъра на образованието и науката, от кмета на 

Столична община и от студентския съвет. 

(4) Председателят на Съвета на настоятелите се избира измежду 

членовете на Настоятелството. 

(5) Съветът на настоятелите се избира за срок от четири години. 

(6) Мандатът на член на Съвета на настоятелите може да бъде 

прекратен предсрочно: 

1. по негово писмено заявление до Академичния съвет; 

2. по решение на Академичния съвет; 

3. поради осъждане за умишлено престъпление; 

4. поради незаинтересованост от дейността на Настоятелството и 

отсъствие от негови заседания. 

(7) Съставът на Съвета на настоятелите се попълва при възникнала 

необходимост (поради намаляване на броя на членовете му) по реда на 

избраните в началото на мандатния срок представители. 

(8) Ректорът на Академията участва по право в заседанията на 

Настоятелството със съвещателен глас. 

(9) В работата на Настоятелството могат да вземат участие и външни 

лица по преценка/покана, на членовете на Съвета на настоятелите и неговия 

председател, както и представители на ръководните органи на НХА (след 

съгласуване с Ректора) с цел запознаване на членовете с дейността и 

проблемите на отделни звена на Академията. 

 

Раздел III 

Задачи и дейност на Съвета на настоятелите 

Чл. 4. (1) Съветът на настоятелите дава становище по: 

1. основни въпроси, свързани с развитието на висшето училище; 

2. проекта на мандатната програма; 

3. проекта на бюджета на висшето училище; 

4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника 

на висшето училище; 

5. проектите на предложенията по чл. 30, ал. 1, т. 4 и 12 от Закона 

за висшето образование за броя на приеманите за обучение 

студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване 

и за обучение; 



6. годишния доклад за състоянието на висшето училище, 

годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на 

висшето училище, годишния финансов отчет и отчета за 

изпълнението на приходната и разходната част на бюджета; 

7. предложения за учредяване на стипендии от висшето 

училищен и др. 

(2) Основните задачи на Съвета на настоятелите са: 

1. Подпомагане на учебния процес за предоставяне на 

качествено образование и обучение на студентите, докторантите 

и специализантите на Академията. 

2. Подпомагане ръководните органи на Академията за 

осъществяване на ефективно и прозрачно управление на 

висшето училище. 

3. Рекламиране на добри практики, свързани с 

представянето на личните компетенции и практически умения 

на успешно реализиралите се възпитаници на Академията. 

4. Създаване на полезни контакти и връзки с бизнеса и 

работодателските организации с цел по-добрата реализация на 

завършващите студенти и докторанти. 

5. Участие в разработването на изследователски проекти. 

6. Организиране изнасянето на лекции на известни 

представители на културата, бизнеса, науката,  и др. 

8. Организиране на дарителска дейност в полза на Академията и др. 

9. Подпомага развитието на младите хора и академичната общност в 

Академията; 

(3) Съветът на настоятелите може да осъществява сътрудничество с 

външни организации (в т.ч. с Настоятелства на други висши училища) на 

базата на подписани споразумения. 

(4) Членовете на Съвета на настоятелите могат да участват в 

организираните от Академията форуми, а при необходимост 

Настоятелството може да организира самостоятелни форуми или съвместно 

с Академията и други висши училища. 

(5) Съветът на настоятелите изпълнява ролята на медиатор между 

студентите и преподавателите на Академията и представителите на бизнеса, 

държавната и общинската администрация и неправителствените 

организации. 

Чл. 5. (1) Председателят на Съвета на настоятелите ръководи, 

координира дейността и представлява Настоятелството. 



(2) Съветът на настоятелите заседава не по-малко от веднъж на три 

месеца. 

(3) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от Председателя на 

Съвета по негова инициатива, по искане на всеки от членовете или на Ректора 

на Академията. 

(4) Заседанията на Настоятелството се ръководят от Председателя, а 

при негово отсъствие от посочен от него член на Настоятелството. 

Чл. 6. ( 1) Съветът на настоятелите заседава в Академията 

впомещение, определено от Ректора. Съветът може да заседава и на 

друго, определено от него място. 

 (2) Заседанията на Съвета на настоятелите се провеждат 

присъствието на най-малко пет от членовете 

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване. 

(4) При необходимост и наличие на техническа възможност 

заседанията могат да се провеждат и дистанционно – неприсъствено 

за всички или за някои членове на Съвета. 

  

Чл. 7. (1) Дейността на Съвета на настоятелите се подпомага от 

определен от Ректора на Академията експерт.  

(2) Експертът има следните правомощия: 

1. Отговаря за подготовката и поддържането документацията и 

води протоколите на заседанията Настоятелството; 

2. Подготвя, разпространява и съхранява кореспонденцията на 

Настоятелството; 

3. Създава и поддържа архива на Настоятелството. 

4. Поддържа уеб страницата на Настоятелството в сайта на 

Академията; 

 5. Организира провеждането на заседанията на Съвета на 

настоятелите, като предварително уведомява членовете за датата, часа и 

мястото на заседанието и им изпраща материалите за заседанието на 

електронните им пощи. 

 

Раздел IV Финансиране 

Чл. 8. (1) Финансирането на дейността на Съвета на настоятелите се 

осигурява от:  

1. дарения; 

2. приходи от проектна работа; 



3. други законни източници.  

(2) Съветът на настоятелите формира собствена партида към банковата 

сметка на Академията.  

(3) Членовете на Съвета на настоятелите не получават възнаграждение 

за дейността си. 

 

Раздел V 

Заключителни разпоредби 

 

Чл.9. Настоящите Правила са приети от Съвета на настоятелите на 

…………..2020 г. (Протокол №2) и влизат в сила от деня на приемането им. 

Чл. 10. Изменения и допълнения в тези Правила се извършват по реда 

на тяхното приемане 

     Председател на Съвета настоятелите 

 

       / Константин Пенчев/ 

 
   

 

 

 

 


