ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата
Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
Издаден от министъра на образованието и науката
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата.
Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището
и за граждански контрол на управлението им.
Глава втора
СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО
Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на
духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода,
възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните
детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.
Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на
финансиращия орган и най-малко трима представители на
родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват
обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на
работодателите.
(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния
министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.
(4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени:
1. родители на деца или ученици от детската градина или 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 детската градина или училището.

(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.
(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.
Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:
1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. член на настоятелството на детската градина или на училището;
3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител
или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището,
детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с
районно делене.
(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на
обстоятелствата по ал. 1.
Чл. 6. (1) Броят на членовете на обществения съвет може да бъде:
1. за детски градини или училища с до 500 деца или ученици - 5 или 7;
2. за детски градини или училища с над 500 деца или ученици - 7 или 9.
(2) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на детската
градина или училището.
(3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са
родители на деца или ученици от детската градина или училището.
Чл. 7. (1) Представителите на родителите в детски градини или училища с до 100 деца или
ученици се излъчват пряко на събрание на родителите, на което се канят родителите на всяко
едно дете или ученик.
(2) Представителите на родителите в детски градини и училища с над 100 деца или ученици се
излъчват на два етапа:
1. първи етап - срещи на родителите на всяка група/паралелка, на които се канят родителите на
всяко едно дете или ученик, и се излъчват:
а) по двама представители от група/паралелка - в детски градини и училища от 101 до 600 деца
или ученици;

б) по един представител от група/паралелка - в детски градини и училища с над 600 деца или
ученици;
2. втори етап - събрания на родителите, в които участват излъчените лица по т. 1.
(3) Събранието и/или срещите на родителите по ал. 1 и 2 се свикват от директора на детската
градина или училището в подходящо време с цел осигуряване на присъствието на максимален
брой родители.
Чл. 8. (1) В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само един
родител на дете или ученик.
(2) За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете
или ученик в детската градина или училището, както и лице по чл. 4, ал. 4, т. 2.
Чл. 9. (1) На събранието на родителите се излъчват и резервни членове, които могат да бъдат само
родители на деца или ученици от детската градина или училището.
(2) Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в
обществения съвет.
(3) Поредността на заместване се определя съобразно броя на получените гласове. При равен
брой гласове заместването се осъществява по жребий.
(4) Когато основен член отсъства от заседание на обществения съвет, на негово място участие
взема резервният член съобразно поредността на заместване.
(5) Резервен член може да бъде включен в състава на обществения съвет като основен член по
реда на чл. 15.
Чл. 10. (1) На събранието и/или на срещите на родителите се води протокол от лице, определено
от директора. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, определено от директора.
(2) Присъствалите на събранието и/или на срещите лица подписват присъствени списъци.
(3) Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция
на детската градина или училището.
Чл. 11. За участие в събранието и/или в срещите на родителите директорът отправя писмена
покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или училището, която
съдържа:
1. дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието/срещата на родителите;
2. информация за мястото и/или за интернет страницата, на което са оповестени правомощията на
обществения съвет.

Чл. 12. (1) 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 на срещите на родителите.
(2) За събранието и/или за срещите на родителите директорът:
1. уведомява родителите на учениците чрез бележника за кореспонденция/ученическата книжка;
2. поставя съобщение на видно място в сградата на детската градина или училището;
3. публикува съобщение на интернет страницата на детската градина или училището;
4. използва други подходящи начини за уведомяване на родителите.
Чл. 13. (1) В срок не по-малко от 30 дни преди датата на провеждане на събранието на родителите
директорът отправя писмено искане до финансиращия орган и до областния управител в случаите
по чл. 4, ал. 5 за определяне на представител и на резервен член.
(2) Финансиращият орган, съответно областният управител, уведомява директора за
определените членове в срок до 30 дни от получаване на искането по ал. 1.
Чл. 14.
(1) 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 и от областния управител. В заповедта се включват и резервните членове на
обществения съвет.
(2) Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.
(3) Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.
(4) В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 2 директорът организира конституирането
на нов състав на обществения съвет.
Чл. 15. (1) Промяна в състава на обществения съвет преди изтичане на срока по чл. 14, ал. 2 се
прави:
1. при отписване или завършване на детето или ученика, чийто родител е член на обществения
съвет;
2. след писмено заявление до директора на детската градина или училището от представител на
родителите;
3. след писмено уведомление от финансиращия орган или от областния управител за промяна на
представителя;

4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 5, ал. 1;
5. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
6. по решение на събранието на родителите.
(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от
представителите на родителите съставът се попълва от резервен член по поредността на
заместване за срок до изтичането на срока по чл. 14, ал. 2.
(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на представител на финансиращия орган или
на работодателите съставът се попълва от посочения резервен член за срок до изтичането на
срока по чл. 14, ал. 2.
(4) При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член
директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по чл. 14,
ал. 2.
Глава трета
ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или 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
децата и 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 - за училищата, и
инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите
разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за
частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
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 или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията
и по реда на държавния

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за
безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира
нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната
общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в
държавните и общинските детски градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на
педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър
- първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т.1 и 6 те се връщат с мотиви за
повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият
съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на
бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран
бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно
финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на
възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;

7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - за институциите, прилагащи
система на делегиран бюджет.
(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение,
съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е
намерило отражение в проекта на бюджет.
(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието
си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.
Чл. 17. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година,
който се:
1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.
(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за
работата му и за взетите решения.
Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с
обикновено мнозинство с явно гласуване.
(2) 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.
Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като
задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за
свикване на заседание.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет
за свикването му.
Чл. 20. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя
до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред,

датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички
необходими материали по дневния ред.
(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина или училището
и/или на интернет страницата на съответната институция най-малко 10 дни преди деня на
заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се
запознаят с материалите по дневния ред.
Чл. 21. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред
председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото
заседание.
(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния
ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или
училището.
Чл. 22. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от
членовете на обществения съвет.
(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в
дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието членове.
Чл. 23. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата
участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на
настоятелството. Директорът на училището, съответно председателят на настоятелството, писмено
уведомява председателя на обществения
съвет за определените представители.
(2) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските градини
участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява
председателя на обществения съвет за определения представител.
(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина
или 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.
Чл. 24. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията
на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл. 25. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък.
Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на
провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.
(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за
входяща кореспонденция на детската градина или училището и се поставя на мястото за
обявление и/или на интернет страницата на съответната институция.
Чл. 26. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в
детската градина или училището на място, определено от директора.
(2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от
длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.
(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.
Чл. 27. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да
осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и
документи, необходими за дейността му.
(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета
на училището или детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок до 31 декември 2016 г. директорите на детските градини и на училищата определят
поименните състави на обществените съвети.
§ 2. Този правилник се издава на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
Министър: Меглена Кунева

Извадка от Правилника за цялостната дейност в ДГ
Раздел ІІІ
ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
Чл.45. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се
осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път,
когато конкретната ситуация или поведение на детето го прави необходимо. Средставата за
връзка със семейството на детето може да бъде и електронна поща или електронен дневник на
групата /след неговото въвеждане/

Чл.46. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в
образователния процес, за спазването на правилата и на дисциплината по време на
пребиваването на децата им в Детска градина по изкуствата, уменията им за общуване с
другите деца и учителите иприобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството, учителите/медицинската сестра и с други педагогически
специалист в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят със съответната програмна система в детската градина;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси,
които засягат права и интереси на детето;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската
градина по въпроси, свързани с образованието и личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;
7.да избират и да бъдата избирани в настоятелството на детската градина
8. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.
Чл.47.Родителите имат следните задължения:










Да осигуряват редовно присъствие на детето в задължителното предучилищно
образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на
детето;
Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина,
успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата в детската градина;
Да спазват Правилник за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му
от страна на детето;
Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка, като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
Да участват в родителските срещи;
Да водят децата си в детската градина ЗДРАВИ, ЧИСТИ И СПРЕТНАТИ, С ОТЛИЧНА ХИГИЕНА
и в удобно за обличане и събличане облекло.
Спазват хигиенните изисквания, да не нарушават дневния режим на децата, да поддържат
етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и по между си.
Да осигуряват пижама, съобразена със сезона, резервни дрехи за преобличане в
надписана торбичка /раничка/, вътрешни удобни пантофи и найлонов плик за обувки.













Да водят децата на градина без скъпи накити, бижута, дрехи и лични играчки.
Деца с алергична хрема или кашлица могат да посещават детската градина с бележка от
личния лекар. В нея трябва да бъде написана точната диагноза.
Не се приемат деца с температура, повръщане, обриви, паразити и разстройство.
Лекарства на децата се дават само от мед. сестра на детската градина.
Забранено е внасянето на лекарства за лечение на дете в групата. При нужда и по
преценка на мед. сестра тя поема това задължение.
Дете, на което са открити паразити, обриви, температура се връща от детската градина.
Подновяването на посещението в детската градина става само с бележка от личния
лекар.
Родителите са длъжни да съдействат за възпитание на детето в дух на хуманност,
доброжелателност и културно поведение.
Всички тревоги, проблеми, предложения и др. родителите предоставят устно или писмено
на учителките/мед. специалист или Директора. Родителите нямат право да влизат в
саморазправа с персонала, със своите и другите деца, както и да си служат с грубости.
Ръководството на детската градина е длъжно да вземе своевременно отношение по
постъпилите жалби и да разреши проблемите в най-кратък срок, в полза на децата.
Децата се предават и взимат лично от родителите.
Ако детето се предава/прибира от непълнолетен член на семейството или друг извън него,
родителите са длъжни да попълнят декларация, с която упълномощават лицето да взема
детето от детската градина.

Чл.48. Родителите нямат право да изпращат децата си сами на детска градина. Децата се
предават и взимат лично от учителката или друго длъжностно лице, като сутрин задължително се
изчаква прегледа от мед. сестра. При водене на детето, родителите трябва да уведомяват мед.
сестра за евентуално възникнали здравословни проблеми с детето им.
Чл.49.(1) Родителите подпомагат по свое собствено желание финансово и материално детската
градина чрез дарения, спонсорства или труд, съдействат за обогатяване и поддържане на базата,
за подобряване условията и разнообразяване живота на децата.
(2) За нормална учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходимия минимум
учебни пособия – цветни моливи, лепила, флумастери, водни бои, пластелини, блокчета,
тетрадки, подходящи книжки и дидактични материали, които се съгласуват на първата родителска
среща с учителите, мед. сестри и Директора.
(3) Родителите са първи помощници на учителите и медицинските сестри в осигуряване условията
и възпитанието на децата. Полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния
кодекс и Хартата за защита правата на детето, подпомагат дейността на детската градина в
противодействието му срещу дискриминацията на децата във всички нейни форми на
проявление.

(4) Оказват помощ на детската градина за хигиенизиране, залесяване, поддържане и обогатяване
на материалната база.
Чл.50. По желание на родителите (изразено писмено) срещу заплащане,
ДГ № 49 осигурява допълнителни педагогически услуги – английски език, плуване, приложни
изкуства, народни танци, балет, йога, латинотанци и футбол. Всички подробности се уточняват на
родителските срещи. След двадесето /20/ число на месеца деца с неплатени такси за
допълнителна педагогическа услуга се отстраняват от съответните занимания – до заплащане на
дължимите суми.
Чл.51. При отсъствие на дете от градина над 10 календарни дни родителите предоставят
медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни. Родителите са
длъжни да уведомяват учителките или мед. сестри за заразни заболявания, преболедувани по
време на престоя на децата им в къщи.
Чл.52. Родители, учители и мед. сестра заедно работят за създаване на нужните навици и умения
у децата, които уточняват непрекъснато в лични разговори и контакти и на родителски
срещи.
Чл.53. Новоприетите деца могат да бъдат взимани на обяд по преценка на родителите, учителите
и мед.сестра с оглед безболезнената им адаптация.
Чл.55. Родителите са длъжни да спазват Правилника за организиране дейността на Детска
градина по изкуствата, скойто се запознават на родителска среща, което удостоверяват с подписа
си.

