


 Закон за предучилищно и училищно образование

Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и
демократично функциониращи общности към всяка детска
градина и всяко училище се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието
на детската градина и училището и за граждански контрол на
управлението им.
 Правилник за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата
(ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.)



1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема
ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на
програмите за превенция на ранното напускане на училище и за
предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците
от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически
униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на
образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на
институцията, външното оценяване, и инспектирането на училището
(според държавния стандарт);



4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и
размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението
му;
5. Съгласува предложението на директора за разпределение на
средствата от установеното към края на предходната година
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
училището;
6. Съгласува училищния учебен план – веднъж годишно;
7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране
на директорите – според държавния стандарт веднъж на четири
години;
8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните
комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на
учениците – за 1. - 7. клас веднъж годишно;



9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на

дейността си констатира нарушения на нормативни актове;

10. Дава становище по училищния план-прием – веднъж годишно;

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния

кодекс на училищната общност;

12. Участва с представители, когато се провежда конкурс за заемане на

длъжността „директор“;

13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с

право на съвещателен глас.



 Общественият съвет дава становища и по други въпроси по 
искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното 
управление на образованието или на съответния министър.

 В срок до 31 март на текущата година директорът представя на 
обществения съвет проекта на бюджет на училището за 
становище.

 Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за 
предходната учебна година, който се поставя на мястото за 
обявления в сградата на училището и публикува на интернет 
страницата на училището; представя и обсъжда публично на 
среща с родителите от училището.



 Представители на родителите, излъчени на Събрание на
родителите. (Събранието на родителите включва по един
представител от паралелка.)

 За представители на родителите могат да бъдат излъчени:

1. родители на ученици от училището;

2. професионално доказани личности от различни области на
обществения живот, изявени общественици, спомоществователи,
бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от
училището.



 Лице, осъждано за умишлено престъпление от общ характер
независимо от реабилитацията – представя се документ;

 Член на Училищното настоятелството;
 Лице, в трудово или облигационно правоотношение с

училището, изпълнител или в трудово правоотношение с
изпълнител по договор, възложител по който е училището,
първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в
градовете с районно делене – представя се декларация.



 Поне трима представители на Ученическото самоуправление и
представител на Училищното настоятелство.

 Директорът на училището, съответно председателят на
настоятелството, писмено уведомява председателя на
обществения съвет за определените представители.

 Председателят на настоятелството писмено уведомява
председателя на обществения съвет за определения
представител.

 Могат да бъдат канени и служители на училището, на
регионалното управление на образованието, експерти, както и
представители на работодателите, на синдикатите, на
юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани
лица.



 Общественият съвет се състои от нечетен брой членове

 Включва:

• един представител на финансиращия орган, определен от кмета на

общината;

• най-малко трима представители на родителите на ученици от

училището.

 Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в

обществения съвет задължително са родители на ученици от

училището.

 Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя

от директора на училището.



 при отписване или завършване на ученика, чийто родител е член

на обществения съвет;

 след писмено заявление до директора на детската градина или

училището от представител на родителите;

 след писмено уведомление от финансиращия орган или от

областния управителза промяна на представителя;

 по инициатива на директора при възникване на някое от

обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Правилника;

 при неявяване на три заседания на обществения съвет за една

учебна година;

 по решение на събранието на родителите.



 Избира от състава си председател с обикновено мнозинство с
явно гласуване.

 Председателят:

1. представлява обществения съвет и организира и ръководи
дейността му;

2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи
заседанията на обществения съвет;

3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на
обществения съвет.



 Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти

годишно, като задължително провежда заседание в началото на

учебната година.

 Една трета от членовете на обществения съвет може да прави

искане до председателя за свикване на заседание.

 При необходимост директорът може да отправи искане до

председателя на обществения съвет за свикването му.

 Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на

покана от председателя до всеки член, както и до други лица,

имащи право да присъстват.



 Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед

на директора въз основа на протокола от проведеното събрание на

родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган.

 Членовете на обществения съвет се определят за срок до три

години.

 Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не

повече от шест години.

 В едномесечен срок преди изтичане на срока директорът организира

конституирането на нов състав на обществения съвет.



 Доброволност 

 Безвъзмездност 

 Законност

 Прозрачност 

 Отговорност 



 Общественият съвет е форма на граждански контрол в образованието. 

 Отваря възможност за включване в съветите на хора с обществен 

авторитет и тежест. 

 Засилва ролята на родителите в дейността и развитието на учебното

заведение. 

 Осигурява възможност финансиращият орган да упражнява постоянен

мониторинг върху дейността, приходите и разходите. 

 Дава възможност на учениците да се включат в процеса по взимане на 

решения.


