
 
 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ЧАСТНА  ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ”ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ” 
 

I ГЛАВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Характеристика на учебното заведение 

 

Чл. 1. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” е създадена въз основа на член 53 от Конституцията на 

Република България, чл.11 ал.1 и 2 на Закона за народната просвета (ЗНП) и чл. 17 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП) със заповед № РД-14-21/08.06.1993г. на 

Министъра на образованието и науката (МОН) (ДВ, бр. 52/1993г.), изменен и допълнен с МЗ № РД-

14-97/13.08.1996г. (ДВ бр.77/1996 и бр.59/2000г) и заповед № РД-14-129 от 12.08.2005г. (ДВ, бр.71/ 

2005г). 

Чл. 2. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” е гражданска институция, в която физически лица са се 

обединили за удовлетворяване на свои потребности и интереси в областта на образованието. 

Чл. 3. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” е юридическо лице на основание на чл.29, ал.3 на ЗПУО. 

Чл. 4. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” работи в съответствие с Конституцията и законите на 

Република България, ЗПУО, ДОС и своите нормативни документи. 

 

2. Правилникът има за задача: 

 

Чл. 5. Да създаде условия за нормално провеждане на учебно-възпитателния процес; да способства 

обучението на учениците да се осъществява по единни изисквания и критерии на основата на учебни 

планове, програми, наредби и нормативи, утвърдени от МОН; да определя функциите на училищното 

ръководство, ресурсното осигуряване, правата и задълженията на учители, ученици, училищна 

документация в съответствие със ЗПУО и ДОС. 

 

II ГЛАВА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ” -  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 6. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” като юридическо лице и обслужваща институция има 

право: 

1. Да издава държавен документ за завършен клас и степен на образование. 

2. Да определя начина за приемане на ученици. 

3. Да определя съдържанието на образованието в съответствие с държавните образователни 

стандарти. 

4. Да определя организацията, методиката и средствата за обучение. 

5. Да сключва договори с физически и юридически лица от страната и чужбина, без да нарушава 

държавните интереси. 

6. Да определя вътрешната си структура. 



 

 

 

7. Да извършва педагогически и други специфични дейности и услуги. 

 

Чл. 7. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” като юридическо лице и обслужваща институция носи  

отговорност за: 

1. Спазването на ЗПУО и изпълнението на държавните образователни стандарти, засягащи неговата 

дейност. 

2. Поетите задължения при приемането на учениците и сключените договори за услуги и съвместна 

дейност. 

3. Създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците както по време на 

обучението, така и по време на извънкласни и училищни мероприятия. 

4. Законосъобразното изразходване на средствата, получени от таксите за обучението на учениците, 

от спонсори и други източници. 

5. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават 

правата и свободата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес. 

Чл. 8. Като юридическо лице и обслужваща институция, Гимназия “Проф. Иван Апостолов” се 

представлява от директора, чийто права и задължения се уреждат с този правилник. 

 

III ГЛАВА. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФИЛИРАЩА ПОДГОТОВКА 

 

Чл. 9. Според съдържанието, подготовката и степента на образование Гимназия «Проф.Иван 

Апостолов» е профилирана гимназия с интензивно изучаване на английски език. 

Чл. 10. Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас 

включително в два етапа, както следва:  

1. първи гимназиален етап – от VIII до Х клас включително 

2. втори гимназиален етап – от ХI до ХII клас включително  

Чл. 11. Продължителността на обучението по всеки от профилите се определя от съответния учебен 

план. 

Чл. 12. Учениците се приемат по желание в избрания профил въз основа на успех, не по-нисък от 

много добър 4,50, и положителен резултат от конкурсен изпит след сключване на договор с родителя 

(настойника) на ученика. 

Чл. 13. За втория учебен срок на 8. клас и за 9., 10. и 11. клас могат да се приемат и ученици от други 

училища, положили приравнителни изпити по английски език, като в 11. клас учениците трябва да са 

се обучавали в същия профил. 

Чл. 14. Преместване на ученик в друг профил се допуска след завършване на учебната година с успех 

не по-нисък от много добър 5.00, с писмена молба от родителя и ученика, след успешно полагане на 

приравнителни изпити за съответния профил и при свободни места в паралелката. 

Чл. 15.  Учениците, завършили успешно 10. клас, получават удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап на средното образование, което им дава право да продължат обучението си във 

втори гимназиален етап на средното образование и на обучение за придобиване на професионална 

квалификация. 



 

 

 

Чл. 16. След завършване на 12. клас  в Гимназия “Проф. Иван Апостолов” и успешно положени 

държавни зрелостни изпити учениците получават диплома за завършено средно образование. 

Чл. 17. На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за 

завършен клас. 

Чл. 18. Обучението, провеждането на изпити и издаването на документи става въз основа на ЗПОУ, 

ДОС и правилника на Гимназия “Проф. Иван Апостолов”. 

Чл. 19. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” осигурява по-добър подбор и по-правилна ориентация 

относно предлаганите профили, като организира подготвителни курсове за НВО след 7. клас на 

кандидат-гимназисти. 

 

IV ГЛАВА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

1. Учебно – възпитателен процес 

Чл. 20. Организация на учебно-възпитателния процес. 

1. Учебно-възпитателният процес се организира в следните форми на обучение съгласно 

установената система на народната просвета: 

 дневна 

 индивидуална 

 самостоятелна 

2. Дневната форма на обучение е присъствена и се провежда в рамките на установения работен ден. 

3. Индивидуалната форма на обучение е присъствена и се осъществява по индивидуален учебен план. 

4. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена и учениците се подготвят самостоятелно, 

като се явяват на изпити по учебните предмети съгласно училищния учебен план и установен график. 

Забележка: Таксите по чл.20, т.3 и т.4 са еднакви с тези на дневна форма на обучение и се внасят 

преди започването на изпитите. 

5. Обучението на учениците в Гимназия “Проф. Иван Апостолов” е дневно и едносменно, като 

учебните занятия започват в 8:00 часа.  

6. Завършването на всяка образователна степен в различните форми на обучение се удостоверява с 

документи, които дават равни права на завършилите. 

7. Обучението по учебни предмети се осъществява чрез система от урочни и  извънурочни дейности. 

8. По време на обучението знанията и уменията на учениците се проверяват чрез устни и писмени 

изпитвания, като се поставят текущи, срочни и годишни оценки. По съответните профилиращи 

предмети могат да се използват и практически форми на контрол. Броят на текущите оценки се 

определя съобразно държавните образователни стандарти за степента на образование и учебния план. 

При липса на необходимия брой текущи оценки, както и при констатирани повече от 20% отсъствия 

от задължителния хорариум по предмет, ученикът се явява на изпит върху материала за целия учебен 

срок преди неговото приключване. Таксата за провеждане на изпит по един учебен предмет е 75.00 

лв. Същата сума се внася и за приравнителен изпит. 

 



 

 

 

Чл. 21. Ученик преминава в по-горен клас, ако има общ успех успех не по-нисък от много добър 4,50 

по всички предмети, а по всеки един от профилиращите предмети - не по-нисък от добър 4,00. 

Условно записване при успех по-нисък от мн. добър 4,50 или лошо поведение се допуска по 

изключение с решение на педагогическия съвет само за една учебна година. 

1.Общият успех на учениците при завършване на първи гимназиален етап (8., 9., 10. клас) трябва да 

бъде не по-нисък от мн.добър 4.50. Общият успехът по предметите Български език и литература, 

Английски език и Математика трябва да бъде не по-нисък от мн.добър 4.50 за целия етап на 

обучение. 

2. Ученици, които имат оценка слаб 2.00 по учебен предмет, полагат поправителни изпити при 

условия и ред, определени с държавните образователни стандарти за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците. 

3. Ученици с годишна оценка слаб 2.00 не се допускат да повтарят класа, а им се издава 

удостоверение за преместване в друго учебно заведение. 

Чл. 22. Учебната седмица е 5-дневна. 

Чл. 23. Във втори гимназиален етап за всички профили могат да кандидатстват ученици от други 

училища, които отговарят на изискванията за успех не по-нисък от много добър 4.50 от  

удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование и успешно положен 

приравнителен изпит по английски език. 

 

2. Участници в учебно – възпитателния процес – права и отговорности. 

 

2.1. Учители  

 

Чл. 24. Условията, при които се назначават учителите, както и тяхното възнаграждение се определят 

с договор между управителя/ директора на училището и учителя. 

Чл. 25. Учителят има следните права и задължения: 

1. В началото на учебната година се запознава с учебната програма по предмета и указанията на 

МОН за учебното съдържание. 

2. Организира и осъществява своята учебно-възпитателна работа в съответствие с разбиранията си за 

възпитание и обучение, когато те не противоречат на държавните нормативни документи за 

образованието и правилника на Гимназия “Проф. Иван Апостолов”. 

3. Изисква от ръководството на Гимназия “Проф. Иван Апостолов” да бъдат осигурени нормални 

условия и необходимите учебни пособия за провеждане на обучението по преподавания от него 

предмет. 

4. Използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и 

комуникационните технологии; 

5. Отстранява от занятия и пише неизвинено отсъствие на ученик, който не е готов за работа в клас, 

пречи на провеждането на учебните часове и/или има лоша дисциплина. Отстраненият ученик, 

придружен от отговорника на класа, се изпраща при директора. 

 



 

 

 

6. Получава допълнителна квалификация с цел повишаване на ефективността на учебно-

възпитателната работа със средства на Гимназия “Проф. Иван Апостолов”, по европейски програми 

или други източници на финансиране. 

7. Идва на работа 15 минути преди започването на учебните занятия и  спазва установената 

продължителност на учебния час. 

8. Води точно училищната документация – eлектронни дневници, лични дела и други.  

9. Уведомява своевременно директора за отсъствието си при заболяване или възникнали неотложни 

ангажименти. 

10. Зачита човешките и гражданските права на ученика, уважава личното му достойнство. 

11. Учителят няма право да проявява дискриминация и необективност, основаващи се на етническа, 

религиозна, политическа, социална, имуществена или полова принадлежност, при оценяването на 

знанията и поведението на учениците. 

12. Учителят няма право да споделя с ученици, родители и граждани информация, свързана с 

разисквания в заседания на ПС по повод поведението или успеха на учениците. 

13. Учителите по физкултура определят отговорник за опазване на ценности, облекло и други вещи в 

съблекалните.  

14. Учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на учебните часове освен в случаите, 

когато това  е свързано с учебния процес. 

Чл. 26. Класният ръководител се определя от директора в началото на учебната година. 

1. Класният ръководител е длъжен да информира родителите за успеха, дисциплината, отсъствията 

на ученика, уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, както и когато срещу него 

предстои да започне процедура за налагане на наказание. 

2. Класният ръководител предоставя информация на родителите за приемното време на 

преподавателите. 

 

2.2. Ученици – права и задължения 

 

Чл. 27. Ученикът има право: 

1. Да се организира в неполитически обединения с идеална и стопанска цел (с изричното 

съгласие на родителите) и да участва в училищния парламент и извънкласните дейности. 

2. Да дава мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на 

организацията на учебния процес и извънкласните дейности.  

3. Да избира и да бъде избиран за отговорник на класа и в училищните органи за управление; да 

получава информация, свързана с неговото обучение; да бъде поощряван с морални и материални 

награди за отличен успех и активно участие в училищния живот. 

4. Да отсъства в рамките на една учебна година по семейни причини до 3 дни с разрешение на 

класния ръководител и до 7 дни с разрешение на директора след предварително подаване на 

заявление от родителя. 

5. Отсъствията на ученика от учебни занятия поради заболяване се удостоверяват с медицинска 

бележка от личния лекар, заверена от училищното медицинско лице. Учениците, освободени от  



 

 

 

6. часовете по физическо възпитание и спорт по здравословни причини, предоставят на 

заместник-директора документ от лекарска комисия и са длъжни да присъстват в часа. 

7. Ученик, отсъствал по болест повече от три последователни седмици, има право да подаде 

заявление до ПС за удължаване на учебния срок. 

8. Ученик, допуснал повече от 20% извинени и неизвинени отсъствия по учебен предмет за един 

учебен срок, полага изпит за оформяне на срочна оценка. 

 

Чл. 28. Ученикът е длъжен: 

1. Да пази авторитета на училището и да допринася за утвърждаване на доброто му име. 

2. Да изпълнява учебните си задължения, да спазва училищния правилник, нормите на 

поведение в училището и обществото и законите на страната. 

3. Да идва на училище 10 минути преди началото на учебните часове в приличен външен вид. Не 

се допускат къси поли, къси панталони, дълбоки деколтета, къси блузи и бюстиета, тънки презрамки, 

скъсани дънки. При явяване във външен вид, несъответстващ на положението му на ученик и на 

добрите нрави, се отстранява от час и му се вписват неизвинени отсъствия, докато не се появи в 

приличен външен вид.  

4. Да присъства на училищни тържества в подходящо облекло. 

5. Да не използва мобилни устройства по време на учебните часове. В началото на всеки учебен 

час мобилните устройства се поставят на определените за целта места. 

6. Да опазва материално-техническата база на училището. При нанесена повреда лично 

възстановява щетите в двоен размер и подлежи на наказание с решение на ПС.  

7. Да има необходимите пособия по предмета и да изпълнява изискванията на учителя за часа. За 

часовете по физическа култура да бъде със съответния екип. 

8. Да не закъснява за учебния час по неуважителни причини. При закъснение до 20 минути за 

първия учебен час се вписва 1/2 неизвинено отсъствие, а за всеки следващ час – 1 неизвинено 

отсъствие. 

9. Ученикът няма право да пречи на учителя и на съучениците си по време на учебни занятия. 

При неспазване на дисциплината се отстранява от час и придружен от отговорника на класа, се 

изпраща при директора. 

10. Ученикът няма право да използва нерегламентирани помощни средства при устно или 

писмено изпитване.  

10.1 При установено преписване ученикът получава като текуща оценка слаб 2 и полага изпит за 

оформяне на срочна или годишна оценка.  

11. Ученикът няма право да внася храни и напитки в класната стая. Всички храни и напитки да 

се консумират извън сградата на училището или в столовата.  

12. Ученикът няма право да носи оръжие, взривни и запалителни средства и да пали огън в 

района на училището. 

13.  



 

 

 

14. Ученикът няма право да прави корекции в училищната документация. При доказан опит за 

фалшификация се наказва с прекратявяне на договора за обучение. 

15. Ученикът няма право да участва в политически партии и организации до навършване на 

пълнолетие. 

16.  Ученикът няма право да унижава личното достойнство на съучениците си и да упражнява 

физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия. 

17. При отсъствие на учител ученикът няма право да напуска класната стая, докато представител 

на ръководството не даде указания за провеждането на часа. 

18. Ученикът няма право да използва методи на саморазправа, насилие, изнудване спрямо 

ученици, учители и служители на гимназията. 

19. Ученикът няма право да употребява и разпространява наркотични средства и алкохол, да 

пуши, да играе карти и хазартни игри в сградата и района на училището, а също така и по време на 

организирани от Гимназия “Проф. Иван Апостолов” мероприятия.  

18.1. При констатирана употреба или разпространение на наркотични средства на ученика се 

прекратява договорът за обучение в гимназията. 

18.2. При констатирано пушене, игра на карти и други хазартни игри родителите на ученика  

превеждат сумата от 50лв. към фонда за благотворителност на гимназията. При втора проява сумата 

се удвоява, а на ученика се налага наказание от педагогическия съвет.  

 

2.3. Наказания на учениците 

Чл. 29. За неизпълнение на задълженията си по ЗПУО и правилника на училището учениците носят 

дисциплинарна отговорност и се наказват със следните наказания: 

1. Забележка. 

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време. Дейностите 

се съобразяват с възрастта, здравословното състояние на ученика, характера на нарушението и не 

трябва да унижават неговото достойнство. 

3. Предупреждение за прекратяване договора за обучение и условно записване. 

4. Прекратяване на договора за обучение и преместване в друго училище. 

5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години. 

Забележка: По точки 1., 2. и 3. наказанието е срочно и се налага от директора по предложение на 

класния ръководител, а по точки  4. и 5. – от  педагогическия съвет. За налагане на наказание по т.5. е 

необходимо и решение на директорския съвет, като срокът на наказанието се определя със заповед на 

директора. 

Чл. 30. Наказанията по чл. 29 се налагат и  за  допуснати  неизвинени отсъствия, както следва: 

1. Забележка – при допуснати до 5 неизвинени отсъствия. 

 



 

 

 

2.  Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време - при 

допуснати от 5 до 12 неизвинени отсъствия. 

3. Предупреждение за прекратяване договора за обучение и условно записване – при допуснати 

от 12 до 15 неизвинени отсъствия. 

4. Прекратяване на договора за обучение  -  при допуснати над 15 неизвинени отсъствия. 

Чл. 31.  Прекратяване на договора за обучение се налага и когато ученикът  системно пречи на 

нормалното протичане на учебните часове, грубо нарушава правилника на Гимназия “Проф. Иван 

Апостолов” и умишлено поврежда училищното имущество. 

Чл. 32.  Наказанията по чл. 29, т.4 и 5, наложени до 30 учебни дни преди края на ІІ учебен срок,  

влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

Чл. 33. При заседание на педагогическия съвет за вземане на решение за наказание по чл. 199, ал. 4  

от ЗПУО и чл. 29., т.4. от Правилника на ЧЕГ «Проф. Иван Апостолов»  ученикът има право да бъде 

изслушан и да се защити лично или от определен от него учител или ученик. Заповедта на директора 

за налагане на наказанието може да се обжалва по реда на Закона за административното 

производство. 

Чл. 34. Наказанията по чл.199, ал.4  от ЗПУО се вписват в личния картон на ученика. 

Чл. 35. Преди наказание по чл.29, т.2 - т.5 и чл.293, т.3 и т.4 задължително се уведомява дирекция 

„Социално подпомагане”. 

Чл. 36. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание. 

Чл. 37. Наказанията се заличават след изтичане на срока им и това се отбелязва в личния картон на 

ученика. 

 

Родители и настойници 

 

Чл. 38. Родителите и настойниците на учениците на Гимназия “Проф. Иван Апостолов” са участници 

в учебно-възпитателната работа на училището, след като подпишат договор за ползване на 

образователни услуги от училището.  

Чл. 39.  Родителят (настойникът) има право да: 

1. Получава пълна информация от Гимназия “Проф. Иван Апостолов” за дейността и 

резултатите, свързани с обучението на ученика. 

2. Дава мнения и предложения пред ръководството на Гимназия “Проф. Иван Апостолов” по 

отношение на дейностите за обучение на ученика и цялостната работа в училището. 

3. Извинява отсъствията на ученика до 3 (три) учебни дни за цялата учебна година по  семейни и 

други причини. 

4. Избира и да бъде избиран в училищното настоятелство и други училищни органи на 

управление. 

5. Прекратява договора за обучение на ученика в Гимназия “Проф. Иван Апостолов” според 

условията на същия договор. 



 

 

 

Чл. 40.  Родителят (настойникът) е длъжен: 

1. Да внася редовно годишната такса за обучение съгласно сключения договор.  

 

1.1. В случаите на просрочване или забавяне родителят (настойникът) дължи и полагащите се 

законови лихви. 

1.2. При невнесена такса за предходна учебна година записването на ученика за следващата става 

след погасяването на таксата заедно със законовите лихви. 

2. Да съдейства за поддържане и утвърждаване на авторитета на Гимназия “Проф. Иван 

Апостолов” и неговите учители. 

3. Да осигури присъствието на ученика за учебните занятия, а при отсъствия да уведоми класния 

ръководител или ръководството на ЧЕГ “Проф.Ив.Апостолов”. 

4. Да гарантира спазването на Правилника на Гимназия “Проф. Иван Апостолов” и да създаде  

необходимите условия  за пълноценна самостоятелна работа на ученика. 

5. Да не допуска употребата от ученика на наркотични средства. 

6. Родителят няма право да се намесва в дейността на учителя, когато той изпълнява конкретна 

служебна задача. 

7. Родителят (настойникът) носи отговорност, когато той или ученикът е допуснал неизпълнение 

на Правилника на Гимназия “Проф. Иван Апостолов”. 

 

V.  ГЛАВА. УПРАВЛЕНИЕ НА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. ИВАН   АПОСТОЛОВ” 

 

1.Управляващи лица и органи. 

Чл. 41. Гимназия “Проф. Иван Апостолов” се управлява от Управителен съвет и Директор със 

следните функции: 

1. Спазват и прилагат държавните образователни изисквания. 

2. Организират, контролират и отговарят за цялостната дейност на гимназията. 

3. Осигуряват безопасни условия за възпитание, обучение и труд. 

4. Представляват гимназията пред органи и организации, сключват договори с юридически и 

физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените им правомощия. 

5. Разпореждат се с бюджета на училището. 

6. Сключват и прекратяват трудови договори със заместник-директорите, учителите и  

служителите по реда на Кодекса на труда. 

7. Награждават и наказват ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, 

ЗПУО и Правилника на Гимназия “Проф. Иван Апостолов”. 

8. Съхраняват печата на училището, подписват и подпечатват документите на учениците за 

завършен клас и  степен на образование. 



 

 

 

9. Отговарят за правилното водене и съхраняване на училищната  документация. 

10.  Вземат решения при конфликтни ситуации, като не допускат дискриминация, основана на 

пол, народност и религия. 

11. Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнението на решенията му. 

12.  Директорът утвърждава: 

 седмичната програма за учебната заетост; 

 графика на учебните часове; 

 графика на класните работи; 

 графика за провеждане на поправителните изпити, приравнителните изпити и изпитите за 

промяна на оценка. 

Чл. 42. Педагогическият съвет на Гимназия “Проф. Иван Апостолов”решава въпроси, свързани с   

Чл. 43. Училищното настоятелство при гимназия „Проф.Иван Апостолов” е орган, регистриран в 

съда по Закона за лицата и семейството, и има свой устав. 

Чл. 44.  Педагогическият съвет взема решение по разглежданите въпроси с обикновено мнозинство 

от гласовете на присъстващите (50%+1).  

Чл. 45. Решенията на Педагогическия съвет за отделни ученици се съобщават на родителите 

(настойниците) и на ученика от директора на гимназията или от определено от него лице. 

Чл. 46.  За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол.  Протоколите от  заседанията 

на Педагогическия съвет се подписват от секретаря на съвета и директора най-късно 3 (три) дни след 

заседанието.  

3. Училищна документация 

Чл. 47. Списъкът на задължителната училищна документация се актуализира всяка учебна година 

във връзка с указаниеята на МОН. 

Чл. 48. Задължителната училищна документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на 

училището  и се подписва от директора и/ или  избраните комисии. 

3. Финансиране 

Чл. 49. Финансирането на дейността на Гимназия “Проф. Иван Апостолов” се осъществява от: 

1. Таксите за обучение на учениците. 

2. Дарения и целеви средства на юридически и физически лица. 

Чл. 50.  Размерът на таксата за обучение се определя ежегодно от Управителния съвет. 

 

Забележка: Настоящият правилник е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет от 

12.09.2022 год. и влиза в сила от 15.09.2022 год. 

 

Управител/ Директор: 


