
Проект 

ПРАВИЛНИК 

за организацията на дейността на Обществен съвет по образование към Кмета на община град 

Добрич 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, дейността и организацията на работа на 

Обществения съвет по образование към Кмета на Община град Добрич. 

Чл. 2. Общественият съвет по образование към Кмета на Община град Добрич, наричан за 

краткост по-нататък Съвета е постоянен и експертен орган, който осъществява дейността си 

въз основа на действащото в страната законодателство, решенията на Общинския съвет и 

разпоредбите на този правилник. 

Чл. 3. Съветът подпомага ръководния екип на общинската администрация при 

формулиране и разработване на политики в сферата на образованието. 

II. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 4. Основните цели на Съвета са: 

1. Да обединява усилията на всички заинтересовани страни в процеса на осигуряване на 

качествено образование и възпитание на децата и учениците в общината. 

2. Да съблюдава прозрачността при изпълнение на приетите от общината политики в 

областта на образованието. 

3. Да  обсъжда резултатите от образователната политика на общината и да предлага 

мерки за оптимизиране на реализираните действия и дейности, както и да предлага 

нови мерки. 

 

III. ФУНКЦИИ 

Чл. 5. Съветът е експертен орган към Кмета, който: 

1. Консултира Кмета на общината при формирането, анализирането и провеждането на 

общинската образователна политика. 

2. Участва в разработването на програми за развитието на образованието в общината. 

3. Осъществява граждански контрол върху изпълнението на общинската програма за 

развитие на образованието. 

4. Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за 

развитие на образованието и за постигане на целите на общинската образователна 

политика. 

5. Инициира и участва в публични обсъждания по въпросите на образованието и 

възпитанието, организирани на общинско, регионално и държавно ниво. 

6. Участва в разработването на бюджета в сферата на образованието и осъществява 

наблюдение върху изпълнението. 

7. Работи за повишаване качеството на образованието в общината. 

8. Подпомага дейностите на общинската администрация по превенция на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 



9. Сътрудничи за създаване на ефективни партньорства между родители, учители, 

ученици, училища, училищни настоятелства и други институции и организации. 

10. Популяризира дейността си пред обществеността чрез различни медии, включително и 

в специална рубрика на официалния сайт на общината. 

11. Участва в национални и международни форуми и семинари като се запознава с 

иновативни подходи за развитието на общинската образователна политика. 

12. Сътрудничи с обществени и консултативни съвети по образование от други общини. 

 

 

 

IV. СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

Чл. 6.(1)Съветът се състои от председател, (двама) зам. председатели, секретар и членове. 

(2) Поименният състав на Съвета се определя със заповед на кмета на Общината. 

(3) Председател е заместник кмет на общината, ресорен за образователната политика. 

(4) Зам. председателите се избират   от   членовете на съвета с обикновено мнозинство. 

(5) Членове на съвета могат да бъдат: 

 1. Общински съветници; 

 2. Представители на местната администрация; 

 3. Представители на държавната администрация; 

 4. Представители на граждански и синдикални организации; 

 5. Ученици, навършили 16 годишна възраст; 

 6. Родители; 

 7. Учители; 

 8. Заинтересовани граждани. 

(6) Нови членове могат да бъдат   предлагани   от настоящите членове и след обсъждане на 

заседание на Съвета  приемани  с обикновено мнозинство. 

(7) Членовете на Съвета не получават възнаграждение за дейността си. 

(8) Проектът на правилата за избор на членове на Съвета се изготвя от общинската 

администрация и се публикува за обществено обсъждане, след което се утвърждава от 

Кмета на Общината. 

Чл. 7. Заседанията на Съвета са открити. 

(1)По изключение, с решение на Съвета, взето с обикновено мнозинство, може да се реши 

заседанията да бъдат закрити. В този случай резултатите от заседанието се публикуват на 

сайта на Общината или по друг подходящ начин. 

Чл. 8. Председателят на Съвета: 

1. Организира и ръководи дейността на Съвета; 



2. Определя дневния ред съобразно постъпилите предложения, насрочва и ръководи 

заседанията на съвета. 

3. Осигурява и следи за спазване на дневния ред и този правилник; 

4. Организира и контролира изпълнението на решенията на Съвета. 

Чл. 9. Заместник председателите подпомагат дейността на Председателя при изпълнение 

на правомощията му. 

Чл. 10. Секретарят на Съвета подпомага Председателя и неговите заместници при 

изпълнение на правомощията им, изготвя и съхранява протоколите от заседанията на 

съвета, както и други документи, свързани с дейността му. 

Чл. 11.(1) Членовете на Съвета се уведомяват за дневния ред на всяко заседание, но не по-

късно от  5 (  пет) дни преди провеждането му. 

(2) Материалите по дневния ред се докладват от вносителя или от Председателя на Съвета. 

Чл. 12.(1) Съветът може да създава тематични работни групи. 

(2) При необходимост от решаване на специфични казуси могат да се създават експертни 

групи с участие на външни за Съвета представители. 

Чл. 13.(1) Заседанията на Съвета са редовни и извънредни. 

(2) Съветът провежда редовни заседания поне веднъж всеки месец, по предварително 

подготвен дневен ред. 

(3) По предложение на всеки от членовете на Съвета по време на заседания могат да бъдат   

внасяни  допълнителни точки в дневния ред. Включването или отлагането им  се подлага   

на гласуване с обикновено мнозинство. 

(4) Съветът се свиква на извънредни заседания по инициатива на Председателя или по 

предложение на най-малко трима от членовете му. В този случай членовете на Съвета 

следва да бъдат уведомени за датата, часа и дневния ред най-късно 2 (два) дни преди 

заседанието. 

Чл. 14. Заседанията на Съвета се откриват и провеждат в присъствието на повече от 

половината от неговите членове. 

Чл. 15. При отсъствие на Председателя, заседанията на съвета се ръководят от 

неговзаместник или от  избран на заседанието  член на Съвета. 

Чл. 16.(1) Съветът приема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство. 

(3) По изключение и по предложение на Председателя, Съветът може да взима решения и 

неприсъствено. В тези случаи решенията се приемат за окончателни   само ако има пълно 

единодушие. Чл. 17.(1) За всяко заседание на Съвета  Секретаря  води протокол от, който се 

подписва от него и Председателя. 

(2) Оригиналите на протоколите се съхраняват в Дирекция „Хуманитарни дейности“, 

направление „Образование и култура“. 

(3)Председателят на Съвета докладва на Кмета на общината за заседанията на съвета и му 

връчва копие от протокола. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т.2. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

2. Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от Кмета на 

общината. 

3. Изпълнението на правилника се възлага на Председателя на Съвета. 


