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М О Т И В И 

към проекта на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 

 

• Причини, които налагат предлаганите промени: 

В брой 11 от 02.02.2023 г.  на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Във връзка с 

обнародваните законови промени беше направен анализ на действащата в системата на 

предучилищното и училищното образование подзаконова нормативна уредба, за да бъдат 

извършени съответни изменения и допълнения  в нормативните актове, които да осигурят 

прилагането на закона. 

Част от тези изменения и допълнения на ЗПУО са свързани със срока на действие и 

съдържанието на стратегията за развитите на детските градини и училищата и отмяна на 

някои документи, които педагогическите съвет приемаха във връзка с тази стратегия. 

Тъй като бяха отменени документите по чл. 263, ал. 1, т. 7, 8 и 9 от ЗПУО, които 

Педагогическите съвети приемаха във връзка със стратегията, това налага да бъде коригиран 

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата (обн., ДВ, бр. 75 от 2016 г.), който в чл. 16, ал. 1, т. 2 препраща към тези 

отменени документи.  

Разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 2 следва да бъде актуализирана като се разпишат 

допълнтелните правомощията на обществените съвети, свързани с обсъждането на 

стратегията за развитие на детската градина или училището, в частта й по чл. 263, ал. 4, т. 6 и 

9 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

• Цел на предлаганите промени: 

Целта на правилника е изменение на посочената разпоредба, с което ще се внесе правна 

сигурност и яснота за заинтересованите страни по отношение на приложимото право. 

• Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Предложеният проект не изисква допълнителни финансови или други средства. 

• Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Със законопроекта не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право. 


