
ПРАВИЛНИК 

за устройство и дейност на Обществен съвет 

към ПФ на ПУ “Паисий Хилендарски” 

 
 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда устройството, функциите и организацията 

за работа на Обществен консултативен съвет към ПФ на ПУ “Паисий Хилендарски” 

 

Чл. 2. /1/ Общественият консултативен съвет се създава на основание Решение 

Факултетния съвет на ПФ 

/2/ Общественият консултативен съвет е обществен орган за осигуряване 

качеството и подпомагане на дейността на ПФ на ПУ “Паисий Хилендарски”. 

/3/ Основна цел на Обществения съвет е мобилизиране на представителите 

на образователната общност, държавни и неправителствените организации, 

представители на чуждестранни университети за гарантиране на качеството на 

подготовка и обучение съобразено със световните стандарти и българската 

образователна практика на студентите от бакалавърските, магистърските и докторските 

програми на ПФ. 

Чл. 3. Общественият консултативен съвет е отворен за участие към всички 

международни национални, регионални и местни организации и сдружения, имащи 

активност в сферата на образованието и подготовката на учители, психолози, социални 

работници и училищни директори. 

 
 

РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

 

Чл.5. Общественият консултативен съвет: 

/1/ Анализира състоянието на учебната документация на бакалавърските 

и магистърските програми и дава становища по отношение на нейното оптимизиране. 

/2/ Анализира и обобщава постъпилата информация за осъществяването 

на процеса на академично обучение в рамките на специалносттите в ПФ. 

/3/ Оценява ефективността на предприетите организационно- 

управленски действия за подобраване на качеството на обучение в ПФ. 

/4/ Прави предложения за приемане на адекватни мерки по отношение на 

на практическата подготовна на студентите от специалностите на ПФ. 

 
 

РАЗДЕЛ III 

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ 

 
 

Чл.6. Дейността на Обществения консултативен съвет се основава на 

принципите на: 

/1/ Доброволност на участието; 

/2/ Равнопоставеност; 

/3/ Законност; 

/4/ Прозрачност. 



РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

 

Чл.7.   /1/ Заседанията на Обществения консултативен съвет се провеждат на 

един път на семестър, като при необходимост могат да се провеждат и извънредни. 

/2/ Заседанията на Обществения консултативен съвет се насрочват и 

организират от Председателя. 

/3/ В състава на Обществения консултативен съвет могат да се включват 

представители на: 

1. Държавни институции и училища 

2. Български и чуждестранни университети 

3. Неправителствени организации 

4. Възпитаниците на ПФ 

 

Чл.8 /1/ Заседанията на Обществения консултативен съвет се ръководят от 

Председателя. 

/2/ В заседанията на Обществения съвет част от членовете могат да 

участват и виртуално - онлайн или офлайн 

/3/ С решение на Обществения консултативен съвет на заседанията могат 

да присъстват и други лица – представители на институции и организации, вносители 

на материали за обсъждане, или имащи пряко отношение към материалите. 

/4/ Решенията и предложенията на Обществения консултативен съвет са 

препоръчителни за ръководството на ПФ. 

. 

 

Чл.9. /1/ Участието в съвета е на обществени начала и не се получават 

възнаграждения. 

/2/ При обсъждане на определени въпроси, по решение на Обществения 

съвет, могат да бъдат привлечени за участие в заседанията и други специалисти и 

експерти. 

. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 

& 1. Настоящият Правилник може да се допълня и изменя по предложение на 

Обществения съвет. 

 

Правилникът  за устройството и дейността на Обществения съвет към 

Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е приет на Факултетен 

съвет на Педагогическия факултет с протокол № 9 от 07.03.2023 г. 


