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Предложения към  

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата 

Проектът на Правилник за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети към детските градини и училищата предлага една добра 
рамка, която с общи усилия може да бъде подобрена, за да стане още по 
практически-приложима и адекватна към съшествуващата образователна 
система. В тази връзка, предложенията, коментарите и въпросите, върху които 
трябва да се помисли, базирани и на мненията на директори и учители, работещи 
по Програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ са следните: 

Към чл. 3. Предлагаме духовните училища, възпитателните училища 
интернати и  социално-педагогическите интернати да не бъдат изключвани 
от образователните институции, които създават Обществени съвети. В много 
голяма степен именно тези типове училища имат най-голяма нужда от създаване 
на активното взаимодействие между училищна общност – родители – местни 
институции/общественост и това не е експлицитно изключено от ЗПУО (в него не 
е регламентирано кои училища създават ОС). Нещо повече 
гражданското/родителското участие е особено наложително за последните два 
типа училища. Ако аргументът е, че в тях се обучават ученици от различни 
населени места и родителското участие би било трудно, би могло да се помисли за 
механизми, които компенсират това предизвикателство. В същото време, подобен 
аргумент би бил валиден и за училищата по изкуства, някои от националните 
гимназии и т.н., но от тях също се изисква създаването на Обществени съвети.  

Към чл. 4. (1), (3), (4) както и към релевантните членове по-долу. Нека да бъде 
включено по-разширено тълкувание на понятието родители или по-скоро 
участието в Обществените съвети да бъде отворено и за настойници, приемни 
родители и/или други членове на семейството, щом те имат пряко отношение 
към отглеждането на децата. На много места децата се отглеждат от баби и 
дядовци или други роднини и поставянето на единственото условие да си 
„родител“ , за да участваш в ОС би ограничило представеността на семействата на 
тези деца. 

Към чл. 4 (5). Представителят на работодателите за училищата, които извършват 
обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от 
областния управител по предложение на представителните организации на 
работодателите и директорът на професионалната гимназия. 

Идеята за представителността на Обществения съвет би се опорочила ако не се 
заложи механизъм, който гарантира възможността за участие на всички групи 
родители, особено тези, които принадлежат към по-уязвими общности. Такива са 
представители на разични етнически малцинства (там, където училището е със 
смесен състав), представители на родителите от различни населени места 
(реална е възможността в средищните училища ОС да бъде съставен само от 
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родители, живеещи в населеното място, в което се намира самото училище). 
Поради това предлагаме, свои представители да могат да излъчат и групи 
родители, които представляват минимум 15 % от родителската общност, ако 
писмено заявят това свое желание и техен представител не е намерил място в ОС. 

Сериозно притеснение и реална опасност да не може да се конституира ОС 
представлява чл.5 (1), т.3. Разбираемо е желанието на Министерство на 
образованието да се избегнат корупционни практики, но в същото време има 
необходимост тази точка да бъде прецизирана. В малките населени места 
възможностите за заетост са минимални и обикновено единствените 
работодатели са местната община, училището и евентуално някоя фирма, която е 
много вероятно да е изпълнител по договор, възложител по който е училището, 
детската градина или кметът. Обикновено по-активните и образовани родители 
успяват да си намерят заетост към някой от изброените работодатели и според 
тази точка именно те ще бъдат ограничени от участие в ОС. В същото време кой 
ще бъде представител на финансиращия орган и как кметът ще задължи този 
представител, ако той не е негов служител, при което ще бъде изключен от 
участие в ОС според чл.5 (1), 3.  

За да се избегне тази хипотеза, предлагаме текстът да бъде променен по следния 
начин:  

Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:  
...  
3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или 
училището. 
 

Предлагаме и включването на още една точка: Не може да бъде член на 
обществения съвет лице, което заема ръководна функция в политическа 
партия или формирование на местно, регионално или национално ниво. Това 
ще предпази Обществените съвети от политизиране, което е реална опасност за 
създаване на зависимост, особено в малките населени места. 

Чл. 6. (1) Не виждаме причина максималният брой членове на ОС да бъде 
ограничаван от Правилника. Възможността за по-голям брой участници в ОС (без 
да е прекалено голям, така че да не може да се постига кворум) ще даде 
възможност за по-голяма представителност на различните групи родители и 
създаване на по-голяма съпричастност към училището/детската градина на 
голямата родителска общност. Още повече, че ЗПУО не ограничава броят 
родители, които могат да участват в ОС. 

Чл. 6 (3) да се добави следният текст: не по-малко от 1/3 от представителите на 
родителите в обществения съвет задължително са представители на семействата 
на ученици от училището в случаите на възпитателните училища интернати 
и  социално-педагогическите интернати 
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Чл. 7 (1). Нека да се даде възможност на директорите на детските градини или 
училища с до 100 деца или ученици сами да преценяват коя процедура да изберат 
– на един или два етапа – според спецификата на детската градина/ училището. 
Според някои директори на училища, те биха предпочели и смятат, че би бил по-
ефективен избор, проведен на два етапа. 

Чл. 7 (3). Какъв трябва да е минималният брой родители, за да е легитимно 
учредителното събрание на ОС? 

Според чл. 9 (1) На събранието на родителите се избират и резервни членове, 
които могат да бъдат само родители на деца или ученици от детската градина или 
училището. Предлагаме да се избират и резервни членове, които да заместват 
обществениците, избрани по чл.4 (4), т.2. Не виждаме причина резервните 
членове да заместват само родители/ членове на семейството. 

Към чл. 10, да се добави (4) протоколът/ите от събранието и/или срещите 
на родителите се публикуват на интернет страницата на училището и се 
поставят на видно място в сградата на детската градина или училището. 
Това ще даде възможност за повече прозрачност и публичност (липсата на които 
като цяло е слабост във варианта на Правилник, представен за обществено 
обсъждане). 

В Чл. 11. да се добави следният текст: За участие в събранието и/или срещите 
на родителите директорът чрез класния ръководител отправя писмена 
покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или 
училището. Ако училището е голямо директорът трудно сам ще разпише 
поканите за всички родители. Той би могъл да делегира това на всеки класен 
ръководител. 

Аналогичен текст да бъде добавен в чл. 12. Директорът изпраща поканата чрез 
учителите на групата/класния ръководител на детето/ученика, както и по 
електронна поща, , в срок не по-малък от 15 дни преди датата на 
провеждането на събранието и/или срещите на родителите. (2) За 
събранието и/или срещите на родителите директорът чрез класния 
ръководител. 

Към разписаните дейности на Обществения съвет по чл.16 (1), да се добавят 
следните допълнителни дейности: 

 Подпомага и участва в реализирането на програмите за превенция на 
ранното напускане на училище и за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 
групи; Партньорството в решаването на проблемите, свързани с 
отпадането от училище и интегрирането на уязвими групи, би било 
изключително ценен и оценен принос на Обществения съвет, както и, 
според нас, една от основните му функции.  

 Представят училището като институция и политиките, които то провежда, 
пред по-широк кръг родители, включително и съдействие по време на 
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организирани инициативи. Подпомагат взаимното опознаване на 
учителската и родителската общност 

Чл. 16 (5). Смятаме, че категорично трябва да отпадне изискването ОС да 
обсъжда или да бъде запознаван с размера на възнагражденията за 
персонала. В никоя нормална организация не се изнася размерът на 
възнагражденията на служителите! Авторитетът на учителя в обществото не се 
гради с обсъждане на конкретното му възнаграждение. 

Към чл. 17 смятаме, че трябва да бъде добавено изискване отчета за дейността на 
ОС да бъде представян и на Педагогически съвет. В противен случай остава 
убеждението за липсата на истинско партньорство и по-скоро еднопосочно 
движение на необходимата информация – от педагогическия колектив към ОС, но 
не и обратно, а приносът на ОС би бил огромен ако именно той се превърне в 
катализатор на оптимизиране на партньорството и добрите взаимоотношения 
между родителска и педагогическа общност (в случая не включваме ученическата 
общност, тъй като нейното участие в работата на ОС е регламентирано) 

Чл. 17 (2) да бъде променен на Годишният отчет за работата на ОС се представя 
на общо събрание на родителската общност 

Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си 
председател с обикновено мнозинство с явно гласуване. Да се добави „и 
секретар“, както и  

(2) Секретарят: 
1. Води протоколи от заседанията на Обществения съвет 
2. Поддържа документацията и кореспонденцията на Обществения 
съвет, която се съхранява на място, определено от директора на 
детската градина/ училището 

След чл.26 е необходимо да се добави нов член, който регламентира 
изискванията за публичност и прозрачност, които трябва да включват: 

1. В срок до 3 дни от провеждането на заседанието на ОС, протоколът от него 
да бъде качен в електронен вариант на страницата на детската градина/ 
училището. Смятаме, че изискванията, които се прилагат по отношение на 
публичност спрамо работата на Общинските съвети, трябва да важат и за 
Обществените съвети 

2. Годишният отчет за работата на ОС се представя на общо събрание на 
родителската общност. Смятаме, че достатъчно категорично трябва да 
бъде поставено изискването за отчетност към родителската общност, 
която да гарантира максимална прозрачност и публичност. 

Необходимо е да се добави и член, който регламентира задълженията на 
членовете на ОС да не използват за своя сметка или за сметка на трети 
лица информацията, която им е предоставена с изискване за 
поверителност, докато са членове на ОС, както и след преустановяване на 
функциите им. 


