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Дисертационния труд е в обем 282 стандартни страници, от 

които 247 стр. - основен текст, 8 страници – използвана литература и 27 

страници – приложения.  
 

Използваната литература включва общо 138 източника от 

които: 108 – научни трудове, съдебни актове, нормативни актове, 

публикувани документи и 30 интернет базирани източници в т.ч. статии, 

учебници, научна литература, учебни планове  

 

Трудът е структуриран в увод, три глави, заключение, списък на 

използваната литература и приложения 

 

Дисертационния труд е обсъден и предложен за защита на 

заседание на Катедра “Педагогика и управление на образованието” към 

Педагогически факултет на Шуменски университет “Епископ 
Константин Преславски”, на 17.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



УВОД 

 

Съвременните обществени отношения у нас, развили се през 
последните три десетилетия, обуславят съществени промени в 

дейността по администрирането на различните правоотношения в 

българското училище. Настъпилите изменения в икономически, 

политически аспект, в международните отношения на страната, вкл. във 

връзка с интерирането й в ЕС, налагат адаптиране на системата на 

образованието към тези условия. Не прави изключение и дейността по 

управление на училището.  

Въпросите с оптимизирането на управленските процеси стават 

все по-актуални и заради разширените и изчерпателно регламентирани 

правомощия на училищните директори.  

 

Обект на настоящото проучване е процесът на управление на 
административните правоотношения в училище.  

Предмет на изследването са зависимости между 

професионалните компетентности на директори на държавни и 

общински училища, свързани с правните знания и умения в областта на 

административните правоотношения, които оказват влияние върху 

законосъобразното управление на училището. 

Целта на изследването е да бъдат диагностицирани 

професионалните компетентности на директорите на държавни и 

общински училища, свързани с правните знания и умения в областта на 

административните правоотношения, които оказват влияние върху 

законосъобразното управление на училището.   

Задачи: 
1.Да се проучат и анализират в теоретичен и нормативен аспект 

организацията и управлението на административните правоотношения в 

държавни и общински училища и да се формулират въпросите, на които 

трябва да бъде даден научно обоснован отговор. 

2.Да се разработи инструментариум за диагностика на 

професионалните компетентности, свързани със знанията и уменията на 

училищни директори за управление на административните 

правоотношения в държавни и общински училища. 

3.Да се проучи и анализира актуалното състояние на знанията и 

уменията  на директорите за законосъобразното управление на 

административните правоотношения в училище и съответстващите 
потребности от знания и умения.  

4. На основата на постигнатите резултати, да се обоснове и 

предложи система от мерки за повишаване на професионалната 



квалификация на директорите, свързана с управлението на 

административните правоотношения в училище. 

 
Хипотеза: Въз основа на анализа на теоретичните източници и 

предварителни наблюдения, допускаме, че съществува зависимост 

между професионалните компетентности свързани с юридическата 

подготовка на ръководителите на образователни институции – 

директори и заместник директори, и осъществяването на техните 

функции при управлението на административните правоотношения в 

училище, което обуславя възможността за настъпване на различни 

неблагоприятни правни последици за училището. 

Методи за теоретично проучване, анализ и обобщение: 

теоретичен анализ и сравнение; теоретичен синтез и обобщаване; 

теоретично (концептуално) моделиране. 

Методи за емпирично изследване: контент анализ на  съдебни 
решения по дела, при които страна са държавни и общински училища;  

анкетен метод;  включено наблюдение; експертна оценка.  

Методи за статистическа обработка на емпиричния 

материал: извършен е математико-статистически анализ на получените 

данни. Получените емпирични данни са подложени на съответната 

статистическа обработка чрез програмата SPSS 21. 0. Освен 

използването на дискриптивен анализ, статистически хипотезите са 

проверени посредством дисперсионен анализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЪРВА ГЛАВА 

Теоретични аспекти на управление на административните 

правоотношения в училище. 

 

1. Използвани понятия. В дисертационния труд се използват 

различни термини и понятия. Част от тях се използват от различни 

научни дисциплини, предвид което съдържанието на тези понятия 

съвпада с това, което съответната наука влага в него. 

“Административни правоотношения” се използва в смисъла, който 

влага правната теория. “Управление на процесите”, “управленски 

процеси” в училището са понятия /изрази/ визуализиращи дейността на 

директора.  “Децентрализация” в контекста на процесите в сферата на 

образованието. Това понятие следва да се разбира като нормативно 

регламентирано делегиране на правомощия от страна на Държавата или 

общините по отношение на училищата и техните ръководства. “Правна 

информираност”. Този израз не представлява легално /законово/ 

определение и не се среща и използва в научната литература, в т.ч. 

правната такава. “Правната информираност”, според нас, е състояние, 

ниво на професионалната компетентност представляващо познаване 

естеството на основни теоретични постановки /понятия, правни фигури, 

правила/ в областта на правната наука от специалисти извън сферата на 

правото. “Правни умения”, в контекста на дисертацията следва да се 

разбира като възможност да се приложат теоретичните знания, 

формиращи правна информираност, в практическата работа на 

ръководителите на училища в различни дейности и области от 

управлението.  
Нормативната уредба, на която се позоваваме нееднократно в 

разработката е както до сега действалата и вече отменена /ЗНП и 

ППЗНП/ така и тази, която е в сила към настоящия момент. 

Позоваването на отменения ЗНП и ППЗНП е с илюстративен характер. 

Същият е добре познат и същевременно е действал през част от 

периода, в който се осъществи проучването. Част от правните 

регламентации в отменения закон намират същото или сходно решение 

в ЗПУО.  

Специфичните правни понятия, които имат отношение към 

изследването на процесите в управлението на образованието и 

същевременно трябва да участват във формирането на базовите знания 

на директорите на училища, са обсъдени в съответния параграф. 

2.Актуалност на проблема за управление на 

административните правоотношения в образователната система и 

по-конкретно в държавни и общински училища. 



Училището заема централно място в развитието на 

обществените процеси. Очакванията на обществото към него са 

значими. Самото общество, не би могло да съществува без добре 
развити образователни институции. Непрекъснато променящите се 

условия, в които функционира системата на образование са следствие 

на значително по-обширните промени в общественото развитие – както 

в страната, така и в световен мащаб. Дейността в училище е правно 

регламентирана, както по отношение специфичната дейност на 

училищата, свързана с образователните процеси, така и другите 

съпътстващи дейности.  

Актуалността на проблемите, свързани с управленските 

процеси в образователните институции може да се разглежда в няколко 

насоки:  

1. Съвременни аспекти в управлението на училищната 

организация - обект на проучване в образователния мениджмънт.  
2. Управлението на образованието е в центъра на внимание на 

правителствени и неправителствени организации, при проучвания за 

формиране на образователни политики и стратегии.  

3. Управленските процеси са съществена част от непрекъснато 

променящата се нормативна уредба. Отговаряйки на обществените 

потребности, законодателството регламентира своевременно промените, 

привеждайки ги към тези потребности.  

 

3. Основни понятия в образованието и образователния 

мениджмънт в контекста на правната теория. Ученикът, 

училището и образователната система. Образователни и правни 

аспекти на статуса на ученика, училището и образователната 

система и тяхното значение за оптимизиране на управлението на 

административните правоотношения в училище.   

 

Ученикът - образователни аспекти: 

В процеса на работа се проучиха различни теоретични 

схващания за личността на ученика. Такива са разбиранията на З. Фройд 

и последователите му, бихейвиористичните подходи към личността, 

теоретичните постановки на представителите на хуманистичната 

психология, подходът на чертите, при изучаване на личноста. Освен тях 

могат да се посочат биологичните теории за личността, които търсят 

зависимости между наблюдаваните личностни черти и техните 
подлежащи биологични корелати.  

Определенията за личността, които са формулирани в контекста 

на различни психологични и социални теории, разглеждат личността от 



позицията на качествените характеристики в духовен, психологически 

аспект.  

Освен научните среди, личността на ученика и развитието на 
личността изобщо е в центъра на внимание и на някои основни 

международни документи, организации и техни представители: 

Доклад на Жак Делор „Образованието – скритото съкровище“,  

Световна конференция по проблема „Образование за всички“ - 

под егидата на ООН, е приетата  декларация, която очертава 

потребностите, целите и приоритетие пред образователната политика в 

глобален аспект.  

Образователните системи в Европейският съюз приемат Целите 

на хилядолетието за развитие (ЦХР) и работи упорито за подобряване 

качеството на образование, което допринася за намаляване на бедността 

и подобряването на условията на живот.  

Образователната политика на Република България се 
разработва в съответствие с международните и европейски приоритети, 

при отчитане на актуалните потребности и нужди на национално и 

регионално равнище. Тази образователна политика също се изгражда 

около основната цел на образованието – формирането на човешката 

личност съобразно общочовешките ценности и конкретните обществени 

потребности в даден момент. 

Ученикът – субект на правото. 

Човекът, освен психически качества, в своя социален статус 

притежава и други, присъщи нему свойства, които несъмнено имат 

значение.  

Правната теория, насочена към изследване на обществените 
отношения и регулирането им, отделя особено внимание на същността 

на човек, като субект на правото. Така се формират понятия като 

“дееспособност”, “правоспособност”, стоящи в основата за разбирането 

на правния субект “човек”. Те както и други, свързани с тях определят 

от правна страна качествата на човека, и в частност на ученика.  

Правните характеристики на човека изобщо, и познаването им, 

стоят в основата на процесите по регулиране на обществените 

отношения чрез нормативните актове. Неотменна част от тези 

отношения са развиващите се в образователната система, в т.ч. 

управленските. Освен юридическото разбиране на правните 

характеристики на ученика, за управлението на правоотношенията имат 

значение и тези, отнасящи се до възрастните. Те участват в различни 
качества в образователните процеси – учители, родители, настойници, 

представляващи различни организации и т.н.  



Познаването на основните понятия в правната теория за 

субекта, разкрива друга страна от спецификата на управленските 

процеси – необходимостта от юридическата обоснованост на действията 
на директора на образователна институция. 

 

Училището като организация и субект на правото. 

В теорията за управлението на образованието и училищния 

мениджмънт, училището се определя като организация, общност на 

учители, ученици и обслужващ персонал, обединени от обща цел и 

използващи съответни ресурси в дейността си [Балкански 2001], [Цоков 

1997]. За училището са характерни всички отличителни характеристики 

на организацията. То има свое устройство и организационна структура, 

подчинени на постигането на целите и образователната политика. В 

структурата на училищната система могат да бъдат диференцирани 

няколко подсистеми: ученици, учители, училищно ръководство, 
обслужващ персонал.  

Училището е основна организационна единица в системата на 

образованието. То е относително самостоятелно, защото в рамките на 

своята дейност е тясно обвързано от дейността на други институции по 

отношение на методическата, икономическата страна, както и по 

отношение на други аспекти от неговата работа. Характеризира се като 

сложна система, която с много прави и обратни връзки между отделните 

елементи.  

Освен вътрешните взаимоотношения, неизменно съществуват и 

отношения с външни за училището субекти. Не са редки случаите, 

когато училището осъществява контакти с научни звена – университети 
и др., които също имат участие в работата на училището. Училището 

представлява и един сложен комплекс от отношения вътре в колектива 

от една страна, и активен участник в отношения на колектива с външни 

субекти – от друга. 

Правни аспекти на понятието “училище” 

Законодателят, в сега действащият Закон за предучилищното и 

училищно образование дефинира училището като институция, като по 

този начин предопределя и отношението на останалите участници към 

самото училище. 

Обществените отношения не познават като участници лица, 

различни от физическите и юридическите. Всеки субект може да се 

опише или като физическо лице или като юридическо. Това е така, 
понеже участието в обществените отношения може да се осъществи 

единствено от субекти, които законът приема за такива. 

Къде е мястото на училището?  



Очевидно е, че за да участва в обществените отношения, то 

трябва да притежава качеството на субект. За целите именно на 

участието на училището като самостоятелен субект в тези отношения то 
е дефинирано както в отменения Закон за народната просвета – като 

“юридическо лице”, така и в сега действащият Закон за 

предучилищното и училищно образование /чл. 29 от ЗПУО/.  

Качеството на училището “юридическо лице” дава основание да 

се обърне особено внимание върху управлението на тези 

правоотношения, които изпълват със съдържание училищната дейност. 

Освен многообразието им, те се различават и по специфичния характер 

на участващите в тях субекти. Някои от тези отношения, като 

административно-правните, се характеризират с неравнопоставеност на 

страните, което налага и съблюдаване на определени правила. Други 

отношения могат да се определят като такива на равнопоставеност. 

Такива са отношенията между училището и търговците например, при 
сделки с предмет доставка на стоки и услуги. Специфичен е характера 

на отношенията между работещите в училището и самата институция  

Практическото значение да се познава не само правната 

характеристика на училището, но и следващите от това особености, от 

които зависят отношенията с останалите субекти е много голямо. За 

директора на училище, това означава да е в състояние всеки момент да 

може да оцени ролята на институцията в дадено правоотношение 

/равнопоставеност между участниците или пък господстващо 

положение на някой от тях/ и в зависимост от това да управлява отделни 

процеси в съответствие с тази роля и закона. 

Образователната система като елемент от обществените 

отношения и правни аспекти 

В качеството си на система, образованието притежава различни 

елементи, образуващи структурата й. Такива елементи са подсистемите, 

органите за управление на различините нива, организационните 

процедури, осигуряващи динамиката, действията по осъществяване на 

целите на образованието. Много съществени елементи от системата на 

образованието са учебните планове и програми. Чрез тях се 

осъществява цялостната дейност в образованието. В хода на тяхната 

реализация се установяват резултати, извършва се анализ на тези 

резултати, съпоставят се те с поставените цели, нанасят се корекции в 

последващите задачи и се планират дейностите в перспектива.  

Образователната система има функции, както дефинирани в 
законите, които регламентират това, така и в различни стратегически 

планове и програмни документи. Пример в тази насока е приетата 

Национална програма за развитие на училищното образование и 



предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.), чийто 

основен фокус бе благосъстоянието и развитието на ученика. Тя си бе 

поставила две основни цели – да осигури равен достъп до образование 
на всички деца и да постигне високо качество на образованието.  

От посочените по-горе особености, както и от описаните 

приоритети и тяхната специфика, може да се направи извод, че 

системата на образованието обхваща широк кръг обществени 

отношения, подсистеми, управленски органи, звена със спомагателен 

характер, развиващи се заради осъществяването на целите на 

образователната система, и планираните стратегии формулирани от 

обществото като обществени очаквания.  

От правен аспект, необходимо е да се отбележи, че самата 

образователна система не притежава правосубектност, но включва в 

себе си различни субекти – както юридически лица, така и физически, 

характеризира се с динамично развиващи се правоотношения между 
тези субекти, както и между тях и външни за системата такива.  

 

4. Функции в управлението на образованието. 

Целеполагане, планиране, организиране, координиране, 

мотивиране, контролиране.  
Управлението на училището, като организация и правен субект 

има своите специфични особености във функционален аспект. 

Основните, макар и не единствени функции, които се 

осъществяват от ръководителите при управлението на училищната 

организация са: Целеполагане, Планиране, Организиране, Регулиране, 

Координиране, Контролиране, Мотивиране [Радев, П, 2008]. 
Разглеждането им в настоящата разработка е от съществено значение за 

изясняване на картината на основните управленски процеси в 

образованието и в частност на управлението на административните 

правоотношения. 

“Целеполагането е мислено предвиждане и дефиниране на още 

недостигнат, но преследван резултат на интелектуална, производствена, 

управленска, иновационна, инвестиционна или социална 

/социокултурна/ дейност.” То “....ориентира организацията във времето 

и пространството и затова е многостранна управленска функция.” 

[Радев.П.2008].  

Планирането е основна функция в управленските процеси. 

Тази управленска дейност е трайна във времето. Осъществява се 
постоянно. Планирането е свързано с проектирането на очакваното 

бъдещо състояние на училищната организация. Планира се и начинът, 

по който трябва да се достигне желаното, очаквано състояние. 



Планирането като дейност е комплекс от действия, извършвани от 

субекта на управление в училището, който включва диагностика на 

сегашното състояние на училището, определяне на по-далечните и по-
близките цели, разкриване на начините и средствата за тяхното 

осъществяване.  

Следващата основна функция е организирането. 

В резултат на осъществяване на тази дейност се създават 

предварителни условия за нормалното функциониране на училищната 

организация. Тази дейност включва корекции зависещи от промяната в 

условията на функциониране на организацията; определяне на 

специфичните дейности; разработване на система от правила за 

осъществяването им; определяне на правата и отговорностите; контрол 

и регулиране с оглед обичайното изпълнение на различните конкретни 

дейности. 

Координирането, подобно на планирането и организирането е 
трайно осъществявана  във времето дейност. Чрез тази функция се внася 

хармония в работата на различните участници в управленските процеси. 

Координацията означава, че няколко взаимосвързани звена  на 

училището трябва да работят като едно цяло. Както вече се посочи, 

различни са отношенията, в които училището е участник.  

Основен въпрос в работата на всяка организация е 

мотивирането на участниците в тази организация.  

Мотивирането като управленска функция в образованието е 

дефинирано като система от действия, свързани с използването на 

икономически, организационни, педагогически, психологически, 

социални и други лостове за стимулиране на професионалната 
активност на учителите, учениците, административния и техническия 

персонал. “Създаването на система за мотивиране на сътрудниците е 

изключително сложен творчески процес, който може да се сравни с 

конструирането на най-сложните материални и социални системи” 

[Вацов. 2011:251]  

Контролирането е основна функция в областта на 

управлението. Чрез тази функция се реализира обратната връзка между 

субекта и обекта на училищното управление; разкрива се 

съответствието между набелязаните цели и постигнатите резултати с 

оглед необходимостта от корекция. Контролирането включва 

констатиращи, оценъчни и регулиращи действия.  

Същността на контрола като принцип на управление се изразява 
в основно правило, което трябва да се съблюдава при реализиране на 

управленски действия. 



Субект на контрола в училище е директорът, когато 

осъществява контролна функция. Той осъществява последната фаза от 

процеса на управление в училището.  
Контролът като управленска функция представлява онзи 

елемент от общото понятие за регулираност, който определя 

поведението на системата и нейната възможност да се развива в 

поставените параметри.  

Контролът е в основата на всеки нормативен акт, в т.ч. и на 

нормативните актове в сферата на образованието, във всеки период от 

неговото развитие. За да се постигне оптимизиране на дейностите в 

сферата на образованието, всеки орган следва да извършва контролните 

си действия въз основа на утвърдените за това правила. Същевременно, 

освен че всеки нормативен акт предполага осъществяване на контрол от 

определени за това органи, контрол е необходимо да се осъществява и 

при издаването на различните административни актове. В дейността си 
като ръководител, директорът също издава административни актове, 

чието изпълнение подлежи на контрол.   

Описаните по-горе функции представляват действия по 

управление от гледна точка на теорията за управлението на училището. 

Те обаче се осъществяват в строго регламентирани от правен аспект 

рамки. Ето защо, която и дейност да се разгледа, тя ще намери своето 

отражение в правна норма. Нещо повече, част от самата дейност по 

управление на училището, чрез реализацията на различните функции, 

представлява издаване на индивидуални аминистративни актове 

/заповеди и др./  

 

5. Финансиране на образованието. 

Управлението на процесите в образованието е и управление на 

придобиването и разходването на финансовите активи в училището. 

Именно те осигуряват възможност да се осъществява основната 

функция на училището – образователната. 

Нормативно регламентираният, към настоящия момент, 

основен начин за финансиране на училищата – чрез въвеждане на 

системата на делегирани бюджети, обуславя в много голяма степен 

развитието на училищната автономия.  “.....делегираните бюджети дават 

право на ръководствата да се разпореждат със собствени приходи, 

формирани на базата на броя на обучаваните ученици. Така се постигат 

по-широки правомощия, както в етапа на планиране, така и 
предвидимост и справедливост в процеса на разпределението и 

изразходването на финансовите ресурси.” [Цоков 2011:206.  



Основен детайл в процеса по финансиране представляват 

източниците за набирането на финансовите средства, необходими за 

функционирането на училището. Това беше уредено изчерпателно в 
Закона за народната просвета /отм./. Съгласно чл. 44, ал.1 “средствата за 

издръжка и развитие на материално-техническата база на детските 

градини, училищата и обслужващите звена се осигуряват от държавния 

бюджет, от бюджетите на общините, от източници, предвидени в други 

закони и актове на Министерския съвет, и от собствени приходи.” В 

условията на все по разширяваща се децентрализация и автономност на 

училищата, собствените приходи имат все по нарастващо значение. 

Собствените приходи могат да се формират от наем на предоставено 

имущество – имоти, учебна и спортна база, машини и съоръжения, 

които са собственост на образователните институции както и подруги 

начини. Даренията и завещанията също формират приход, без от 

училището да се изисква да стори някакъв разход или да предостави 
насрещна престация.  

Финансирането на училищата е пряко свързано с контролът по 

изразходването на финансовите средства. Този контрол е възложен на 

първо място на органите за местно самоуправление и местната 

администрация. Контрол върху изразходването на финансовите 

средства осъществяват и органите на Министерството на образованието 

и науката, както и органи от други ведомства, които по силата на закон 

осъществяват финансов контрол върху работата на субектите, в т.ч. и 

училищата. Министърът на образованието и науката осъществява 

контрол по разходването на средствата за работна заплата и издръжка. В 

ЗПУО, чл. 280 и сл., също е регламентирано подробно какви са 
източниците на финансиране, за какви дейности се отнасят и др. под., 

като в това отношение не само се възприемат законови решения от 

предходни периоди, но се детайлизират отделни отношения в тази 

област от управленските процеси в училище. Подробното позоваване на 

отменения Закон за народната просвета е с илюстративен характер и 

поради факта, че е действал в продължителен период от време. 

Други органи, които осъществяват контрол върху 

администрирането на финансовите средства в училище са органите на 

Агенцията за държавната финансова инспекция. Техните правомощия 

спрямо училищата се основават на обстоятелството, че училището е 

бюджетна организация по смисъла на Закона за Агенцията за държавна 

финансова инспекция, респ. Закона за публичните финанси.  
Както се посочи по-горе, освен с бюджетни средства, 

училищата финансират дейността си и със собствени приходи. Част от 

тях се формират от сделки по реда на чл.1 от Търговския закон.  



Контролът върху резултатите от тези сделки е предоставен на 

органите по приходите при НАП, които осъществяват правомощията си 

по повод приложението на данъчните закони – както процесуални 
/ДОПК/, така и материални /ЗДДС, ЗКПО/.  

От описаното до тук, може да се заключи, че системата за 

финансиране на училищата е един сложен процес свързан с набиране на 

средства, тяхното управление, отчитане и последващ контрол. Този 

процес изисква не само повишено внимание от страна на училищните 

ръководства, но и добра професионална подготовка както на 

ръководителите, така и на служителите, пряко ангажирани с този 

процес.   

 

6. Управление на човешките ресурси в образованието 

В теорията за управлението на училището съществено място 

заемат въпросите свързани с управлението на човешките ресурси. Те 
обхващат онази част от мениджърската дейност, която се занимава с 

ефективното регулиране на компетностите и разнообразните 

възможности на човек да извършва различна специфична трудова 

дейност. Основната цел в процеса по управление на човешките ресурси 

е оптимизирането на цялостната дейност в училище.  

Една от първите дейности в системата на УЧР е планирането на 

потребностите на училищната организация от различни сътрудници.  

На следващо място, след планирането на потребностите на 

училището от различни специалисти, е подбора на кандидатите за 

различни длъжности. Правилният подбор на служители с определени 

професионални и лични качества обуславя и  постигането на целите на 
училищната организиция.  

Развитието на училищната организация е в зависимост и от 

развитието на работещите в нея. Обикновено под развитие се разбира 

професионалното усъвършенстване на работещите. 

Умението на ръководството на училището да атестира работата 

на учителите и останалите специалисти и служители е следващият 

съществен въпрос при УЧР. Оценката на работата има пряко 

въздействие както върху отделния човек, така и върху екипа, а от там и 

върху резултата от работата. Чрез атестацията на членовете на 

колектива в различни плоскости – оценка на преките трудови резултати 

от работата, оценка на професионалните качества и поведението, 

проявата на личностни качества, оценка на процесите по 
самоусъвършенстване, комуникацията и др. е предпоставка за 

предприемане на необходимите корекции, когато се установи 

необхоимост от това.  



Професионалното развитие на отделния специалист е свързано 

също пряко с управлението на човешките ресурси в училището. 

Създаването на възможности за това и стимули за членовете на 
колектива е едно от условията за успешно решаване на все по - 

усложняващите се задачи пред училището и постигане на неговата 

основна цел.  

Формирането на възнагражденията в училищната организация е 

един от най-съществените процеси в управлението на човешките 

ресурси. Възнаграждението за положения труд, от правна страна е 

насрещната престация, която работодателят предоставя срещу този 

труд.  

Оптимизирането на състава от сътрудници в училището е 

свързано и с освобождаване на един или няколко от тях при настъпване 

на определени обстоятелства. Това освобождаване е свързано с 

прекратяване на правната връзка между училището и отделния човек.  
В училищната организация съществен дял в управлението на 

човешките ресурси заема проблема с квалификацията на специалистите. 

Ефективното решаване на този въпрос обезпечава не само повишаване 

на квалификацията на отделния човек, но и гъвкавост при решаването 

на конкретни задачи, възможност за по-пълноценна реализация на 

човешкият потенциал.  

Както и всяка друга дейност, управлението на човешките 

ресурси в училище е нормативно регулирана. Докато принципите и 

правилата на теорията на управлението дават най-важните насоки как да 

се постигне максимална ефективност от работата на хората в една 

организация като училищната, правната теория и нормативната уредба 
регламентират правилата, по които се осъществяват процесите по 

управление на човешките ресурси.  

Познаването на основните принципи в трудовото право от 

страна на училищните ръководства, е задължително условие тези 

отношения да се развиват не само в рамките на закона, но и във взаимен 

интерес на работниците и работодателите.  

 

7. Основни характеристики на училищната администрация. 

За да се изяснят характеристиките на училищното управление и 

администрация, на първо място следва да се уточни какво следва да се 

разбира под понятието “администрация”. Това понятие има латински 

произход и означава служба. В тълковните речници този термин е 
определен като управление. По тази причина, за целите на настоящото 

изследване може да се приеме, че двете понятия имат сходно значение. 



В сферата на образованието, понятието “училищна 

администрация” има основно две проявления: 

- Под училищна администрация трябва да се разбира тясна 
научна област, предмет на която е изследването и дефинирането на 

основните управленски процеси и явления, функционалните 

характеристики на длъжностите и др.  

- Съвкупност от органи и служби, ангажирани с организирането 

и провеждането на държавната политика в областта на образованието и 

представляващи част от образователната система на страната. 

В тесен смисъл на думата, училищната администрация е пряко 

свързана с отделното юридическо лице – училище и с неговите органи 

за управление. В такъв аспект се разглежда това понятие и от Г.Цоков в 

“Училищна администрация – учебно помагало” /Университетско 

издателство “Епископ Константин Преславски”. “Като цяло може да се 

каже, че с термина училищна администрация от една страна се означава 
специфична гранична област, изследваща организацията и управлението 

на образователната система. От друга, под училищна админстрация се 

разбира съвкупността, системата от административни органи и служби, 

които осъществяват цялостното ръководство на образованието на 

различни управленски нива – централно, регионално, местно, отделно 

училище.” [Цоков,Г., 1997:56].   

Прието е, че теорията за управлението на училището има 

интердисциплинарен характер. Множество са аспектите, които имат 

отношение към управлението на училището като наука. Освен 

педагогиката, социологията, правото, мениджмънта, отношение към 

управлението на училището имат и науките занимаващи се с 
физическите и психически особености на човека, в качеството му на 

управленец, педагог, ученик и т.н. Отношение към управлението на 

училището има историята и в частност историята на педагогиката, 

изследваща процесите в предходни исторически периоди и даваща 

възможност да се анализира положителната и отрицателната практика в 

управлението. Съществено значение върху формирането на основните 

принципи в управлението и работата на администрацията в училище 

има политиката, икономиката. Изкуството, формиращо естетическото в 

хората също има отражение, макар и не особено пряко в системата на 

управление на училището.  

Ккласификация на различните административни органи и 

тяхната специфика.  
Според своята цел – педагогически, контролни, стопанско-

административни.  



Според броя на хората, които участват в определен 

административен орган. Според тази класификация има еднолични 

административни органи и колегиални. Пример за едноличен орган е 
директорът на училището. Колегиалните органи за управление се 

състоят от повече на брой хора.  В училището такъв е педагогическия 

съвет.  

Класификация според начина на конституиране на съответните 

административни органи. Познаването на правилата за конституиране 

/възникване/ на различните органи  за управление също обуславя 

законосъобразно администриране на процесите в училище. В тази 

класификация могат да се посочат изборни органи – училищните съвети 

например, и назначаеми органи – директор на училище. И двата вида 

органи се конституират при спазване на определени правила.  

Основна класификация е тази, която се основава на 

йерархическият принцип - училищните органи за управление – 
директорът, педагогическия съвет; местните органи – общински съвет.  

Смятаме, че познаването на основните характеристики на 

училищната администрация, принципите на нейното изграждане и 

правила за функциониране, структурата, нормативно регулираните 

отношения, видовете административни органи, основните функции, 

които има администрацията в образованието, е първото от най-важните 

условия, необходими за ефективно управление на образователната 

институция.  

Описаните по-горе основни понятия от теорията за управление 

на образованието намиращи своето обяснение в правната теория, 

познаването на тяхното значение и мястото им в работата на училищния 
ръководител, далеч не са всичките. Изброените само са достатъчни, за 

да обосноват становището, че не е необходимо да се познава добре не 

само и единствено теорията за управлението, в т.ч. на образованието. 

Наличието на правила от нормативен характер, във всяка област от 

отношения, изисква и друг поглед върху тези понятия, изисква 

познаването на юридическото обяснение за тях. 

Познаването на основите на административното право, в т.ч. 

горепосочените понятия е необходимо условие за ефективно 

управление на административните по своето естество правоотношения. 

То обаче дава и възможност на ръководителят обективно да оцени 

естеството и на останалите правоотношения в които влиза, да участва в 

тях пълноценно, за да постигне търсеният правен ефект от това.  
 



8. Училищно законодателство. Развитие на училищното 

законодателство на България. Значение за управлението на 

административните правоотношения.   
Училищното законодателство е един от съществените и водещи 

обекти за анализ на теорията за управление на образованието. 

Развитието на законодателството през различните епохи или периоди от 

развитие на отделната държава, влиянието му върху теорията и 

практиката в управлението на образователните процеси са само част от 

централните въпроси, които се разискват в тази теория.  

Понятието за законодателство няма легална /законова/ 

дефиниция. Това предполага то да се изведе от съдържанието на тази 

дума.  

Може да се приеме, че училищното законодателство, е 

комплекс от нормативни актове, които имат за предмет специфичен 

кръг отношения, които те регулират – отношенията възникващи в 
сферата на образованието и едновременно с това процес по създаване на 

нормативни актове в областта на образованието.  

Специфичната област от отношения, които се регулират от 

училищното законодателство се нарича предмет на правното 

регулиране на училищното законодателство.  

Освен специфичен предмет на правно регулиране, училищното 

законодателство има и специфични задачи, които то трябва да реши, 

за да се обезпечи образователния процес в страната. Така 

училищното законодателство трябва да формулира и уреди основните 

принципи, на които то се основава, правата и задълженията на 

основните субекти в образователната сфера, целите на образованието, 
средствата за тяхното постигане, системата от органи за управление на 

образованието, финасирането, контролът в образователната сфера, 

връзките с други органи, институции и т.н. и т.н. Наред с горните, 

училищото законодателство регламентира и отговорността в 

образованието, която определени лица следва да носят при неизпъление 

на задължения посочени в нормативен акт. Това се свързва обикновено 

с налагането на различни санкции. 

Друг поглед върху законодателството и в частност училищното, 

е от позицията на неговата йерархична структура. От гледна точка на 

йерархията на нормативните актове националното законодателство 

включва: Конституция, Кодекси, Закони, подзаконови нормативни 

актове.  
В ретроспективен план, образователното законодателство също 

представлява интерес. 



В този аспект може да се твърди обосновано, че е налице 

приемственост в основните моменти при формулирането и приемането 

на нормативните актове, в различните периоди от историята на 
страната. 

Познаването на действащото законодателство в сферата на 

образованието е основно изискване, предявявано към тези, които 

управляват образователните институции. Познаването на това 

законодателство в исторически аспект пък открива картината на 

неговото развитие успоредно с развитието на обществените отношения. 

Това дава отговор и на въпроса защо правните норми в различните 

периоди от неговото развитие изглеждат по точно определен начин. 

Пренесените от традицията в законодателството правни норми дава 

категоричен отговор на въпроса, кой е онзи позитивен и полезен за 

обществото начин на регулиране, който най-точно съответства на 

обществените отношения и още по-важно, кои са онези непреходни  
ценности, които се охраняват от закона.  

Друга гледна точка, която разкрива значението на училищното 

законодателство за управлението на училището е юридическата. Тя дава 

възможност да се разкрие съдържанието на правната норма като 

средство за регулиране на отношенията в дадена област. Начинът на 

създаване на нормата, нейната структура, мястото й в системата от 

норми дава отговор на много други въпроси. Познаването на тези 

понятия допринася училищното ръководство да е в състояние обективно 

да оцени всяка възникнала ситуация и да предприеме адекватни мерки 

за разрешаването на определен проблем. Познаването на естеството на 

основните принципи в образованието определя цялостното поведение 
на всички участници в образователния процес.  

 

8. Основни правни понятия, чрез които може да се допълни 

характеристиката на образователната система и нейното 

функциониране. 

Дейностите по управление на образователните процеси, в т.ч. и 

на процесите в училище, са силно обусловени от правната наука.  

За целите на анализа, предмет на дисертационния труд, 

обръщаме внимание само върху част от най-важните и основни понятия 

от правната теория. Изясняването на тяхното съдържание, не само 

осигурява необходимият критерий за обективната оценка на 

установените в хода на проучванията факти. Това изясняване най-вече 
дефинира ползата, необходимостта от тяхното познаване в работата на 

директорът на училище. 



8.1. Понятие за правна норма, субективно право и 

юридическо /правно/ задължение. Правоотношение. Характер на 

правоотношенията в училище. 
Това част от най-важните понятия в юридическата наука, които 

стоят в основата на цялостната теория. 

Първото понятие в правната теория е това за правна норма. То 

стои в основата на разбирането за правното регулиране на обществените 

отношения. 

В книгата “Обща теория на правото” на Димитрина Милкова 

[Милкова 2003:132] същността на правните норми е характеризирана по 

следният начин: “Правните норми са особен вид социални норми. За 

разлика от техническите норми, те не са израз на определени природни 

или технически закономерности, а са израз на специфичните връзки и 

взаимодействия между човешките индивиди в рамките на различните 

социални общности иса насочени да регулират тяхното поведение.” 
Друга особеност на правните норми е това, че те са общо 

правило за поведение. Това означава, че в тяхното съдържание не може 

да се открие индивидуализиран определен субект, а се отнасят до 

неограничен кръг адресати. Специфичен белег на правните норми е и 

това, че те имат държавновластническа природа.  

Както специфичните особености на това понятие, така и 

неговата структура, видовете правни норми, дефинират 

характеристиката и на онези норми, които регулират обществените 

отношения в сферата на образованието, вкл. и управлението на 

правоотношенията в училище.  

На следващо място, съществено значение за изясняване на 
същността на обществените отношения в образованието имат понятията 

субективно право и юридическо /правно/ задължение. 

Теорията на правото поставя в своите основи тези две понятия 

поради тяхната значимост за хармоничното развитие на обществените 

отношения, регулирани от правото. Според Росен Ташев, 

“Субективното право е валидно, в рамките на определен правен ред, 

индивидуално правило за поведение, приложимо към конкретен правен 

субект и изразяващо неговия правен интерес”. [Ташев, Р,2007:247].  

В рамките на образователната институция и образователната 

сфера могат да се посочат много примери на “субективни права” и 

“юридически задължения”. Субективно право например е правото на 

трудово възнаграждение за работещите в училище. Срещу него, в 
условие на корелация, е юридическото задължение да бъде изплатено 

такова от страна на работодателя /директора/. Правото на образование, 

което притежава всяко дете, е обусловено от юридическото задължение 



на Държавата да осигури условия, вкл. чрез образователната система и 

училището, детето да се ползва от това право.  

Освен понятията за правна норма, субективни права и правни 
задължения, теорията на юридческата наука разглежда и  това за 

правоотношението.  
Отново ще се обърнем към правната доктрина. Напълно 

достатъчно за целите на изследването е да се характеризира съвсем 

накратко съдържанието му. Така например Росен Ташев счита, че 

“Правното отношение е двустранна индивидуална правна връзка, която 

логически обединява корелативните субективни права и юридически 

задължения от момента на тяхното възникване до реализацията им.” 

/Пак там/. 

Характер на правоотношенията в училище. 

Правоотношения в зависимост от положението на субектите, 

участващи в тях. 

Правоотношения, в основата на които стои императивният 

метод на правно регулиране. 

Този метод се характеризира с неравнопоставено положение на 

субектите един спрямо друг. Основен белег на този метод е наличието 

на подчиненост на единият субект спрямо другият.  

В училище такива са правоотношенията възникващи при 

действието на Закона за народната просвета и Правилника за неговото 

прилагане например - отменени. Така в ППЗНП – чл. 147 ясно е 

посочено, че директорът на училището и детската градина са органи за 

управление на тези институции. В същата разпоредба са 

регламентирани функциите на директорът, както и това, че в 
изпълнение на своите функции, директорът издава административни 

актове. Процесът по издаването на административни актове е процес на 

регулиране на правоотношения основани на императивният метод на 

правно регулиране, при който единият субект – директорът има 

властническо положение спрямо адресатите на неговия 

административен акт, а те имат подчинено положение.  

Правоотношения, в основата на които стои диспозитивният 

метод на правно регулиране.  

Източник на такива правоотношения са договорите. В такива 

отношения винаги има насрещни интереси, обуславящи също така 

насрещни права и задължения, които пораждат правната връзка между 

страните по договора. Всяка страна се стреми не само да упражни 
своите права, но да обезпечи и интереса на другата страна. Ето защо при 

тях не е налице състояние на съподчиненост.  

 



Правоотношения в зависимост от предмета на правно 

регулиране. 

Предметът на правно регулиране е още едно специфично 
понятие, което означава коя конкретна област от обществени отношения 

се регулират чрез даден правен отрасъл – например такива възникващи 

в семейството, между търговци, по повод наследяване, при полагане на 

труд и т.н.  

Изпълнявайки основните си функции училището се явява 

страна в различни правоотношения характеризиращи се със своеобразен 

предмет на правно регулиране. Така например процесите по 

финансиране на училището от страна на републиканският или местен 

бюджет се регулират от отрасъла “Финансово право”, както и 

конкретните правни норми съдържащи се в този отрасъл. Сключването 

на договори между училището и различни търговци, за да се достави 

определена вещ или услуга се регламентира от отрасъла “Гражданско 
право” и в частност от “Търговското право”. Такъв е случаят и със 

сключването на трудови договори. Тези, а и други правни отрасли и 

подотрасли имащи за предмет на регулиране различни групи 

правоотношения, допълнително усложняват управленските процеси в 

училище.  

 

8.2. Понятие за административен орган и административен 

акт. Административна правоспособност и дееспособност. 

Административен контрол и правораздавателен контрол в областта 

на администрацията. 

 

Понятие за административен орган. 

Понятието “административен орган” е едно от първите и 

основния понятия, само че в областта на административното право, 

чието съдържание има съществено значение за ефективното управление 

на процесите в образованието и в училището по-специално. Съгласно  § 

1. т.1 от Допълнителната разпоредба на Административно процесуалния 

кодекс /АПК/ “По смисъла на този кодекс: 

"Административен орган" е органът, който принадлежи към 

системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на 

административни правомощия, овластен въз основа на закон.” От 

съдържанието на цитирания законов текст става ясно, че има две 

основни групи органи с такова качество – тези, които принадлежат към 
системата на изпълнителната власт и всички останали, които 

притежават властнически правомощия, предоставени им от закон.  

 



Понятие за административен акт:  

Административният акт е властническо волеизявлание на орган 

на държавно управление /или приравнен нему друг орган/, издадено въз 
основа и в рамките на закона, което едностранно предизвиква правни 

последици в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност и 

което при необходимост може да бъде приведено в изпълнение с 

помощта на държавата принуда. Подобно на понятието, обсъдено по-

горе, и това има съществено значение за изясняване на една от най-

важните функции в управлението на училището – това на 

административните правоотношения. 

Понятие за административна правоспособност и 

дееспособност. 

Различните възрастови профили, различните качества, в които 

участниците в образователния процес извършват определени действия, 

налага детайлното познаване на тези правни качества, дефинирани от 
юридическата наука.   

 

Административен контрол и правораздавателен контрол в 

областта на администрацията. 

Образователната система имаща характеристиките и на система 

от административни органи съществува и функционира в условията на 

системен административен контрол върху дейността на подконтролните 

лица, а в определени случаи и на правораздавателен контрол. 

Административния и правораздавателния контрол коригират онези 

действия, които са извършени извън предписаната от закона форма, 

като това се прави, за да се съхрани установения правен ред и за да се 
гарантира ефективността от работата на педагогическия персонал, а по 

този начин се гарантират основните права на гражданите, като правото 

на образование напр. 

В страната освен административен контрол се осъществява и 

законоустановен правораздавателен контрол от страна на съдебните 

органи. Както се установи и в практическата част от проучването, 

правораздавателния контрол се осъществява върху дейността на 

директорите на училища в най-различни области от отношения. Той се 

осъществява и от различни по ранг съдебни институции, по различен 

процесуален ред. Всичко това налага, недвусмислено, добро познаване 

на органите осъществяващи контрол върху работата на директорите и 

на процесите, по които този контрол се осъществяв 

 

9. Правен статут на директора на училището. 



“Директорът е ключова фигура в управлението на училището. 

той има формален, длъжностен статус на орган на управление, явява се 

главният ръководител на равнище училищна организация и е от 
категорията на низовите ръководители в системата на управление на 

средното образование” [Балкански,П.,2001:284]. 

-Директорът на училище е административен орган. 

Това понятие вече бе обсъдено. То обаче дефинира и едно от 

най-важните качества на директора на училището. Правният статут на 

директора е регламентиран както в отменения ЗНП, така и в 

действащият ЗПУО. Изпълнението на неговите функции не само е 

правнорегламентирана дейност, но е и обезпечена със съответните 

санкции, в случаите, когато определено лице не съобразява поведението 

си с актовете по управление на училищната работа.  

-Директорът на училище представлява образователната 

институция. 
Освен като административен орган, директорът на училище, в 

качеството на представляващ определена образователна институция, 

встъпва и в друг вид правоотношения – такива основаващи се на 

равнопоставеност – диспозитивен метод на правно регулиране. Този тип 

отношения имат своето многообразие. То е функция на многообразието 

на интересите на училището, голяма част от които мога да се 

удовлетворят не по пътя на административните отношения, а чрез 

отношения основаващи се на равнопоставеност.  

-Специфичен аспект от правният статут на директора касае 

ролята му на работодател. Това е особено правомощие, въведено още с 

приемането на ЗНП през 1991 г. и към настоящият момент не е 
претърпяло принципни изменения в ЗПУО. То произтича от нормите, 

регламентиращи образованието и от тези регулиращи трудовите 

правоотношения.  

 

Изводи 

1.Въпросът за управлението на правоотношенията в училище, в 

т.ч. и най-вече административните, е актуален.  

Посоченото се установява при преглед на различни източници 

на информация. Немалко автори, в т.ч. в чужбина, посочени по-горе в 

изложението, разкриват различни аспекти в проблематиката, като 

търсят отговори на конкретни въпроси. 

Установиха се и анализи на различни правителствени и 
неправителствени организации, които също проучват и анализират 

състоянието на системата на образованието и в рамките на 



компетентността си или на поставените задачи установяват различни 

проблеми в тази насока.  

Актуалността на въпроса с управлението на административните 
правоотношения в училище се обосновава и от наличието на множество 

спорове, достигнали своята съдебна фаза, в които спорове страна е 

училището. От анализа на тези спорове може да се заключи, че в редица 

случаи са налице отклонения от законосъобразното развитие на 

управленските процеси в образователните институции и в частност в 

училището. 

2. Анализът на основни понятия в теорията на управлението на 

образованието и на основни правни понятия показа, че двете области на 

науката дават различна характеристика на едни и същи явления и 

обекти. Характеристиките на двете научни области се допълват. 

Възможността да се дефинират с помощта на юридическата наука 

отделни аспекти в управленската дейност в училище и нейни конкретни 
проявления налага извода, че самите ръководители следва да познават 

правното естество на тази дейност. Това от своя страна би допълнило 

обхвата на професионалната компетентност на директорите на училища 

и би допринесло за по-високо качество в управлението на различните 

процеси в училище в т.ч. и основните – административните 

правоотношения.      

3. Резултатите от проучването на различните източници, 

посочени в изложението на дисертационния труд, както и проучването 

на съдебната практика по спорове, страна в които е училище, дават 

основание да се направи извод и за още нещо. В продължителен период 

от време у нас, при подготовката и последващата професионална 
квалификация на училищни ръководители, фокусът на внимание е би 

насочен основно върху уменията на мениджърите да обхванат и 

ръководят процесите. Безспорно доброто познаване на теорията на 

управлението е гаранция и за добри резултати в пряката ръководна 

дейност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРА ГЛАВА 

ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА И 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ 

 

1. Методика на емпиричното изследване 

1.1. Обект, предмет, цел и задачи на проучването 

 

Обект на настоящото проучване е процесът на управление на 

административните правоотношения в училище.  

Предмет на изследването са зависимости между 

професионалните компетентности на директори на държавни и 

общински училища, свързани с правните знания и умения в областта на 

административните правоотношения, които оказват влияние върху 
законосъобразното управление на училището. 

Цел на изследването е да бъдат проучени професионалните 

компетентности на директорите на държавни и общински училища, 

свързани с правните знания и умения в областта на административните 

правоотношения, които оказват влияние върху законосъобразното 

управление на училището.   

Задачи:  

1. Да се разработи инструментариум за диагностика на 

професионалните компетентности, свързани със знанията и уменията на 

училищни директори за управление на административните 

правоотношения в държавни и общински училища. 
2. Да се проучи и анализира актуалното състояние на знанията и 

уменията  на директорите за законосъобразното управление на 

административните правоотношения в училище. 

3. Да се проучи нивото на подготвеност на училищните 

ръководители самостоятелно, в т.ч. и със съдействието на специалисти, 

да решават възникнали проблеми в управленската работа от правен 

характер.  

4. Да се установи кои са проблемните области в управлението 

на училището, в които възникват най-много конфликтни ситуации, 

изискващи правни знания и опит за тяхното решаване. 

5. Въз основа на постигнатите резултати, да се обоснове и 

предложи система от мерки за повишаване на професионалната 
квалификация на директорите, свързана с управлението на 

административните правоотношения в училище.   

 



1.2. Хипотеза, критерии и показатели на проучването  

 

Хипотеза 
Въз основа на анализа на теоретичните източници и 

предварителни наблюдения, допускаме, че съществува зависимост 

между професионалните компетентности свързани с юридическата 

подготовка на ръководителите на образователни институции – 

директори и помощник директори /заместник директори/ при 

управлението на административните правоотношения в училище, което 

обуславя възможността за настъпване на различни неблагоприятни 

правни последици за училището. 

Формулираната теза на дисертационния труд е декомпозирана в 

изследователски хипотези: 

-Управлението на административните правоотношения в 

училище е зависимо от знанията и уменията на директорите в областта 
на правната теория и  практика. 

-Знанията и уменията в областта на правната теория и практика 

са значими при управление на: организиране и провеждане на 

образователния процес; трудови правоотношения; поддържане на 

материално-техническата база; отношения с органи на изпълнителната 

власт и на общинската администрация; отношения с родители; 

отношения с външни организации /настоятелства, фондации, спортни 

клубове и др./ 

-Знанията и уменията на директорите, в теорията и практиката 

по трудово право, наказателно право и административни нарушения и 

наказания, облигационно право, обществените поръчки, защитата от 
дискриминация и др., оказват непосредствено влияние върху 

законосъобразното управление на училището.  

 

Критерии и показатели на изследването: 

-Знания и умения на училищния директор  в областта на 

правото при управление на училищната институция: 

-Равнище на необходимост от знания в областта на правната 

теория при управление на училището; 

-Равнище на необходимост от умения за приложение на 

правната теория при управление на училището; 

-Умения да се установяват и оценяват правните аспекти в 

проблемите възникващи в дейността на училището; 
-Опит в самостоятелното решаване на проблеми с правен 

характер  



Области от управленската дейност, в които се прилагат 

правни знания и умения: 

-Организиране и провеждане на образователния процес 
-Отношения с органи на изпълнителната власт и на общинската 

администрация; 

-Трудови правоотношения; 

-Поддръжане на материално-техническата база; 

-Отношения с родители; 

-Отношения с външни организации /настоятелства, фондации, 

спортни клубове и др./ 

 

Знания и умения  на директорите в областта на правото 

при: 

Издаване  индивидуални  административни актове;  

Предприемане на действия в случаите, когато училището е 
адресат на индивидуални и общи административни актове 

 

Използване на юридически услуги при управление на 

училището: 

Случаи, при които се използва правна услуга; 

Честота на използване на правна услуга; 

Области от управленската дейност, в които ръководителите на 

училища се обръщат за съдействие към специалист с юридическо 

образование 

Субекти, към които директорите на училището се обръщат за 

юридическа услуга 
 

Нормативни актове, при прилагането на които училищните 

ръководства срещат затруднения. 

Форми на професионална квалификация на директорите на 

училища в областта на правото: 

-Според степента на образование и професионална подготовка: 

академични курсове; курсове за продължаваща професионална 

квалификация; 

-Според продължителността: семинари; лекции; кръгли маси и 

др. 

-Според присъствената форма: очна форма;задочна форма; 

синхронна форма; асинхронна форма. 
-Според броя на участниците: индивидуална форма; групова 

форма; масова форма. 

 



Съдебните актове в резултат на съдебни спорове, чийто 

адресат е училището.  

В тази част се постави като индикатор – законосъобразността на 
оспорваните административни актове или действия. 

Обхват на съдебните спорове.  

-Брой на съдебните актове спрямо общия брой постановени. 

-Материално - правен обхват на обществените отношения 

предмет на съдебен спор;  

-Интензитет на съдебните актове, съобразно материално-

правния обхват; 

-Интензитет на съдебните актове в различните периоди от 

време. 

-Брой на решенията в полза на училището и в полза на другата 

страна.  

1.3. Методи на изследване 

Анкетен метод – използвани са 4 анкетни карти, според 

професионалния профил на участниците. 

Обхват на проучването: 

Анкетното проучване е проведено в периода м. април 2016 – м. 

октомври 2017 г. В изследването участваха общо 172 респонденти.  

 

Контент анализ на постановени съдебни актове – решения и 

определения в съдебни производства, по които страна е училище. 

 

2. Резултатите от емпиричното проучване 

 

2.1.Анкетно проучване 

 

Анкетното проучване се извърши въз основа на предварително 

съставени и структурирани въпроси, поставени с цел да се даде отговор 

по най-важните аспекти от проучването.  

Анализът на отговорите на поставените въпроси дават 

основание да се приеме следното:  

Ръководителите на образователни институции имат потребност 

от повишаване на професионалните компетентности в областта на 

правната теория и на уменията тази сфера.  

Проверката на статистическите хипотези, установи следното: 

По отношение на критерия знания и умения се потвърди хипотезата за 
необходимостта от знания в областта на правото при управление на 

административните правоотношения в училище H0. Оценката на 



експертите по този критерий не е зависима от тяхната длъжност и 

позиция (Табл. 1).  

 

Таблица 1  

Сравнителен анализ на експертни оценки за потребността на 

знания в областта правото при управление на административните 

отношения в училище  

 

 

 
  Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

F Sig. 

Експерти в РИО (1) 2,800 1,7559 ,3512   

Общинска администрация (2) 3,000 1,5055 ,3764   

Съдии (3) 3,000 ,5774 ,1601 2,013 ,113 

Директори на училища (4) 3,364 1,1243 ,0883   

 Общо 3,250 1,2285 ,0836   

 

Този факт се потвърждава косвено и от други установени 

обстоятелства, свързани, например с броя на общите и индивидуални 

административни актове, на които адресат е училището, някои 

конкретни нормативни актове, при прилагането на които директорите 

срещат затруднения и не на последно място - естеството на документите 

с правен характер, които се съставят от директорите. 

По този начин, отговорите в анкетата потвърдиха 
изследователската хипотеза, според която, управлението на 

административните правоотношения в училище е зависимо от уменията 

на директорите в областта на правната теория и практика.  По 

отношение на този критерий се констатира, че е валидна хипотеза Н1.2 

(подхипотеза 2), съгласно която съществува зависимост при оценките на 

експертите. Съдиите оценяват с по-ниски стойности потребността от 

приложение на знания от областта на правната теория (Табл. 2). 

 Може да бъде допуснато, че тази група специалисти отчитат, че 

знанията в областта на правото са необходими за изпълнение на 

управленски функции и адекватно ориентиране в правната материя от 

директорите, но при необходимост, е добре да се обръщат към 
специалисти с юридическо образование. 



Таблица 2 

 

Сравнителен аналази на експертни оценки за потребността от 
умения за приложение на знанията от областта на правото при 

управление на административните  правоотношения в училище  

 

   Std. 

Deviation 

Std. Error F S 

Експерти в РИО (1) 
3,800 ,7638 ,1528   

Общинска администрация (2) 4,375 ,7188 ,1797   

Съдии (3) 3,308* 1,1821 ,3279 5,519 ,001 

Директори на училища (4) 4,154 ,8457 ,0664   

 Общо 4,079 ,8778 ,0597   

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Очертаха се онези области от отношения, в които посочената 

потребност е най-ясно изразена. В сходен смисъл, са отговорите на 

всички участници. Показателен е обобщеният отговор на въпроса даден 

от директорите на училища – фиг.1 (14 от дисертационния труд). 

Така обобщените отговори сочат, че най-голяма е потребността 

в сферата на трудовите правоотношения, на отношенията с органи на 

изпълнителната власт и на местната администрация, както и с външни 

организации. 

Изследвайки областите от правната наука, в които следва да се 
оптимизират процесите по повишаване на професионалната 

компетентност в тази област, се постави въпрос, при прилагането на кои 

нормативни актове се срещат най-големи затруднения. Избраните 

нормативни актове са измежду тези, които се прилагат най-често в 

сферата на образованието – по повод изпълнение на преките 

задължения по управление на образователните процеси, на процесите 

съпътстващи образователните, както и в процесуални качества по повод 

съдебни производства. 

 

 



Фиг.1 

Области от управленската  дейност, в които най-често се прилагат 

правни знания 
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Легенда: 

1. организиране и провеждане на образователния процес 

2. поддръжка на материалнотехническата база 

3. отношения с външни организации 

4. взаимодействия с търговски дружества 

5. отношения с органи на изпълнителната власт и местната 

администрация 
6. трудови правоотношения 

7. отношения с родители 

 

Част от нормативните актове, основно тези с процесуален 

характер, са субсидиарно приложими, поради което познаването им и 

тяхното прилагане е от съществено значение. Резултатите от 

проучването показа кои са тези нормативни актове, като това от своя 

страна определи и в кои области от правото следва да се насочат 

усилията. 

Така изброените нормативни актове са пораждали затруднения в 

прилагането им от страна на директорите на училища. Всеки от тези 
нормативни актове регулира определени области от управленската 

дейност: контрола по разходването на обществени средства, на 

договарянето, на административното наказване, възлагането на 

обществени поръчки, счетоводното отчитане в образователната 

институция, трудовите правоотношения, гражданските правоотношения 

и по-конкретно различните производства по реда на ГПК, 

административното производство и др. фиг. 2 (16 от дисерт. труд). 



Фиг. 2   

Нормативни актове, при прилагането на които училищните ръководства 

срещат затруднения  
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Легенда: 

1.Закон за местното самоуправление и местната администрация 

2. Закон за здравето. 

3. Закон за защита от дискриминация. 

4. Закон за държавната финансова инспекция. 
5. Закон за задълженията и договорите. 

6. Закон за защита на личните данни. 

7. Закон за достъп до обществена информация. 

8. Закон за обезщетение на собствениците на одържавени имоти. 

9. Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

10. Закон за народната просвета./Закон за училищното и 

предучилищното образование 

11. Закон за административните нарушения и наказания. 

12. Закон за обществените поръчки. 

13. Закон за лицата и семейството. 

14.Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

15. Търговски закон. 
16. Закон за счетоводството. 

17. Закон за корпоративното подоходно облагане. 

18. Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 

19. Наказателен кодекс. 

20. Кодекс на труда. 

21. Граждански процесуален кодекс. 

22. Административнопроцесуален кодекс. 

23. Семеен кодекс 



Така изброените нормативни актове са пораждали затруднения 

в прилагането им от страна на директорите на училища. Всеки от тези 

нормативни актове регулира определени области от управленската 
дейност: контрола по разходването на обществени средства, на 

договарянето, на административното наказване, възлагането на 

обществени поръчки, счетоводното отчитане в образователната 

институция, трудовите правоотношения, гражданските правоотношения 

и по-конкретно различните производства по реда на ГПК, 

административното производство и др. 

Очертават се и онези области от правната теория, в които е 

необходимо да се повиши правната информираност и умения на 

директорите – административно право, облигационно право, трудово 

право, наказателно административно – наказателно право, гражданско 

право и т.н.  

Освен посочените данни, анкетното проучване даде 
информация и за други обстоятелства, които имат отношение към 

професионалната компетентност на директорите. 

Определен е най-общо кръгът от нормативни актове, които 

регулират системата на образованието, което също дефинира 

възможността за най-много проблеми при прилагането им. 

Съвсем ясно се очерта и още един аспект. Училището е адресат 

на индивидуални и общи административни актове, но директорът също 

издава административни актове. Това обстоятелство обосновава 

необходимост от по-висока правна информираност за да се 

осъществяват функциите в рамките на закона. 

От отговорите, визуализирани и в част от диаграмите в 
дисертационния труд, може да се заключи, че няма трайна практика, 

която да дава яснота по въпроса, ползват ли се специалисти с 

юридическо образование, когато има потребност от такова съдействие. 

Този въпрос се решава различно, а не са малко случаите, когато не се 

търси съдействието на такъв сътрудник. 

Може да се направи извод и от отговорите на въпросите, 

касаещи това кой съдейства при изготвянето на документи с правен 

характер в училището. Установи се, че и в това отношение не може да 

се установи ясно дефинирана практика. В много от случаите това е 

агажимент на самия директор, но се срещат и други случаи, като при 

това ползването на сътрудник с юридическо образование не е най-често 

срещания отговор.  
Направен бе опит да се констатира има ли установена практика 

да се провеждат форми за повишаване на квалификацията в тази насока. 

Отговорите на различните участници, в т.ч. и на директорите, дават 



основание да се прецени, че в теоретичен аспект това не се прави. 

Малко по-чести са случаите с краткотрайни форми, основно свързани с  

изменения на действащото законодателство.  
Препоръките на участниците в анкетата относно това какво би 

подобрило работата на директорите, дава основание да се прецени, че те 

имат визия за това как да се осъществи такъв процес. Посочват в по-

голямата си част кратковременни форми на обучение – семинари и др. 

Част от отговорите са насочени към форми, които дават по.системни 

знания в сферата на правото курс лекции и др. Има предложения и за 

разширяване на подготовката на студентите в курса на обучение.  

Заключение във връзка с анализа на резултатите от 

проведената сред четири групи участници анкета. 

В хода на анализа на резултатите от проведената анкета, 

възоснова на отговорите на поставените въпроси, се констатираха 

следните факти: 
1.Участниците определят като висока, необходимостта от 

правни знания за ръководителите на училища. Този факт се 

потвърждава косвено и от други установени обстоятелства, свързани 

например с броя на общите и индивидуални административни актове, на 

които адресат е училището, някои конкретни нормативни актове, при 

прилагането на които директорите срещат затруднения и не на последно 

място - естеството на документите с правен характер, които се съставят 

от директорите. По този начин, отговорите в анкетата потвърдиха 

изследователската хипотеза, според която управлението на 

административните правоотношения в училище е зависимо от знанията 

и уменията на директорите в областта на правната теория и  практика. 
2.Друга група отговори дава фактическо основание да се 

приеме, че има няколко области от управлението на административните 

правоотношения в училище, както и други – свързани с тях, при които 

потребността от правни знания и умения е най-голяма.  От отговорите 

на въпросите, посочени и обсъдени по-горе в изложението, може да се 

направи извод, че най-обширен е обхватът от проблеми в трудовите 

правоотношения, в отношенията с органите на местното 

самоуправление и местната администрация, взаимодействието с 

търговци, поддръжка на материално техническата база и др. Тези 

отговори, също потвърждават изследователската хипотеза, че знанията 

и уменията в областта на правната теория и практика са значими при 

управление на процесите на управление, свързани организиране и 
провеждане на образователния процес; трудови правоотношения; 

поддържане на материално-техническата база; отношения с органи на 

изпълнителната власт и на общинската администрация; отношения с 



родители; отношения с външни организации /настоятелства, фондации, 

спортни клубове и др./ 

3. Изследвайки установените по-горе факти, свързани с 
процесите на управление на административните правоотношения, чрез 

въпроса, насочен към изследване наличието на проблеми по 

прилагането на конкретни нормативни актове, на трето място се 

установи кои са онези конкретни области от правната наука, в които е 

налице потребност от повишаване на правната подготовка на 

директорите и това има съществено значение за законосъобразните 

действия по управление на конкретни процеси. Ранжирането на тези 

нормативни актове дава основание да се приеме, че Кодекса на труда, 

Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и 

наказания, Закона за задълженията и договорите, Закона за 

обществените поръчки, Закона за защита от дискриминация, дефинират 

сравнително тесните области от отношения, в които знанията и 
уменията на директорите е необходимо да се подобрят по отношение 

техните познания в теорията и практиката. Това са трудово право, 

наказателно право и административни нарушения и наказания, 

облигационно право, обществените поръчки, защитата от 

дискриминация и др. Така се потвърди от фактическа страна и третата 

изследователска хипотеза. 

 

2.2. Резултати от проучването на съдебната практика 

 

Таблица 3 

Разпределение на съдебните актове по области на обществените 
отношения и интензивност през различните периоди от време” 

Норматив

ни актове 

Общ

о за 
пери

о-да 

 

От 2000 г. до 2006 г. 

 

От 2007 г. до 2014 г. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Актове на 

органи по 

ЗМСМА 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Закон за 

здравето 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Закон за 

защита от 

дискрим. 

20 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 4 1 2 0 3 

ЗДФИ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 

ЗЗД 32 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 5 7 13 0 4 

ЗЗЛД 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 



 

Забележка: В колона “процентно съотношение” резултатите “0” 
представляват математическо приравняване към това число поради съвсем 

малката интензивност на случаите, установени и въведени при проучването. 
Поради тази причина сумата от числата не е 100 %, а 98 %. За целта на 
настоящата работа, това приравняване не оказва влияние върху изводите.  

 

Колоните в таблицата са както следва: 

1 – “Област на обществени отношения” /нормативен акт/ 

 2 – “Общ брой съдебни актове за целия период по видове 
обществени отношения” 

 3 до 17 – брой съдебни актове през отделните години от 

проверявания период за различните видове правоотношения, считано от 

2000 г. до 2014 г.  

 18 – Процентно отношение към общия брой съдебни актове 

Забележка: в ред “други” са включени съдебни актове касаещи 

процесуални права и задължения на страните. 

 

Резултати от количествения анализ на съдебната практика. 

Приложената по-горе таблица дава информация за някои най-

важни количествени показатели относно съдебните актове. 

 Общия брой установени съдебни актове през посочения период 
е около повече от 2000. Те са внесени в използваната правно-

информационна система. Дори само това обстоятелство дава основание 

да се приеме, че въпреки тесния обхват на споровете – само в сферата на 

образованието, те никак не са малко за проверявания период, в 

сравнение с всички останали, чиито предмет на спорове е изключително 

разнообразен. 

ЗДОИ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

ЗОДОВ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

ЗОСОИ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗПРКИ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 

КТ 525 1 1 0 0 0 0 1 0 14 75 103 102 115 90 23 68 

НК и 

ЗАНН 

48 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 10 11 10 2 6 

ЗНП и 

ППЗНП 

78 0 1 5 4 0 1 4 13 8 19 8 3 2 8 2 10 

ЗОП 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 

ЗЗдетето 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 32 1 1 2 0 1 2 2 2 2 7 2 3 4 3 0 4 

Общо 768 2 3 9 5 2 6 8 18 25 108 127 124 140 137 34 100 



 

Резултати от анализа на материално - правния обхват на 

обществените отношения, предмет на съдебен спор.  
След анализа на установените данни, отразени в колона 1 от 

Справката,  може да се посочи следното: 

Обхватът на споровете е твърде разнообразен в рамките на 

проучваният период. Нормативните актове, които предпоставят 

предметът на спора са около 15. Разнообразието от отношения, 

регулирани с различни правни норми и пряко касаещи образователните 

процеси е много голямо. Фактът, че само тези са посочени и 

селектирани не означава, че в бъдеще само и единствено там могат да 

възникнат конфликти на интереси.  

След оценка на материалния обхват на съдебни актове по 

споровете повдигнати пред съдебните органи, може да се заключи най-

общо в кои области на обществените отношения са възниквали и 
възникват конфликти на интереси, при които единият субект е училище 

и съответно в кои от тях интензитетът е най-голям. 

Най-много срещания са регистрирани в областта на трудовите 

правоотношения. От общия брой – 768 съдебни акта, 525 или 68% 

касаят спорове в тази област. На следващо място по брой са съдебните 

спорове отнасящи се до прилагането на ЗНП и ППЗНП – общо 78 или 

около 10 % от общия брой, следват отношенията регламентирани от НК 

и ЗАНН – 48 или 6 % от общия брой и отношенията по повод 

прилагането на ЗЗД – 32 или 4 %. Около 3% са случаите по 

ЗЗдискриминация, а 1% са случаите по ЗПРКИ, ЗОП и ЗДФИ. 

Останалите случаи за всеки нормативен акт поотделно са по-малко от 
0.01 % и поради това, за целите на настоящото проучване, както вече се 

посочи, са приравнени на нула.  

Резултати от анализа на честотата на съдебните спорове в 

различните периоди от време.  

Този параметър се изследва в два периода от време – от 2000 г. 

до 2006 г. и от 2007 до средата на 2014 г.  

В хода на анализа се установи, че само 35 са съдебните актове, 

касаещи спорове със страна училище за периода 2000 г. – 2006 г. вкл., 

спрямо общия брой - 768. Всички останали касаят периода от 2007 г. до 

2014 г.  

Анализа на този аспект от проучването разкрива и още една 

тенденция - интензитет на съдебните актове по отношение на техният 
материално правен обхват в различните периоди от време. В това 

отношение анализа за периода 2000 – 2006 г. показва, че най-много са 

били съдебните производства, съответно съдебните актове по повод 



приложението на ЗНП /отм./ и ППЗНП – 15, след това се нареждат 

съдебните актове по Кодекса на труда – 3, НК и ЗАНН – 2 и други 

/основно определения на съдилищата от процесуално естество/ - 9 
За периода от 2007 г. до 2014 г. тенденцията, с едно съществено 

изключение, се запазва. Споровете по същите нормативни актове 

доминират в справката. Различава се единствено резултататът при 

споровете по Кодекса на труда, където увеличението е най-значително в 

сравнение с останалите нормативни актове. 

Резултати от анализа на броя на решенията в полза на 

училището и в полза на другата страна.  

Този параметър се изследва, за да се установи в чия полза е 

резултатът от съдебните спорове най-често и така да се установи в 

известна степен налице ли е тенденция в тази насока.  

 

Табл. 4.  
Решения в полза на училището и срещу училището 

 

Нормативен 

акт/област от 

правоотношения 

Съдебни актове в 

полза на училището 

Съдебни актове 

постановени срещу 

училището 

2 3 4 

Кодекс на труда 63 75 

ЗНП /налагане на 

санкция преместване 

в друго училище/ 

10 0 

ЗНП /оспорване на 

актове на МОН/ 

12 31 

ЗЗД 12 16 

НК 10 31 

ЗОП 4 3 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1. В справката са включени само решения на съдилищата по спорове в 

най-често срещаните области на правоотношения, описани по-горе. 

2. В справката касаеща този анализ, в частта отнасяща се до Кодекса на 
труда са включени единствено решения на окръжните съдилища. В хода 

на производството пред окръжен съд обичайно са изчерпани почти 

всички възможности за събиране на нови доказателства и с решението 

по спора, съдът пракически е в състояние да обоснове решението си въз 

основа на максимален обем от доказателства. Това дава основание да се 

приеме, а и при справка по делата се установява, че почти всички 



спорове пред Върховен Касационен съд, приключват с потвърждаване 

на решението на окръжен съд.  

3. Съдебните актове по ЗНП относно налагане на санкцията 
“преместване в друго училище” са само на административните 

съдилища, тъй като тези спорове са подсъдни именно на тях. 

4. Съдебните актове по ЗНП свързани с оспорване на актове на МОН са 

основно на Върховен административен съд. 

5. Съдебните актове по спорове по Закона за задълженията и договорите 

са постановени от районни и окръжни съдилища, тъй като подсъдността 

се определя и от размера на материалния интерес, което предполага, че 

в някои случаи първоинстанционния съд ще е районният съд, а в други 

случаи – окръжният съд. 

6. В производствата по Наказателния кодекс, училището не е страна, но 

пък те са включени в проучването поради това, че в почти всички 

случаи лицата, срещу които се води наказателното преследване са 
длъжностни лица по смисъла на закона – Директори, заместник 

директори, или заемат отчетнически длъжности в училище. За тази цел, 

в горепосочената справка, броят присъди, с които лицата са признати за 

невиновни е посочен в колона 3 – “съдебни актове в полза на 

училището”, а останалите, с които лицата са признати за виновни са в 

колона 4 – “съдебни актове срещу училището” 

7. От всички групи съдебни актове, за целта на настоящата справка са 

изключени определенията на съдилищата, доколкото, те в значително 

по-малка степен могат да дадат информация за настоящото изследване. 

Поради това, сумата на описаните в справката съдебни актове, няма как 

да съвпадне със сумата от Таблица “Разпределение на съдебните актове 
по области на обществените отношения и интензивност през различните 

периоди от време.” 

След анализ на броя съдебни актове, постановени в полза на 

училището и тези срещу училището, може да се заключи, че в почти 

всички от различните области отношения, актовете постановени във 

вреда на училището са повече. Изключение правят случаите по ЗНП, 

касаещи наложена санкция – преместване в друго училище, където 

всички са постановени в полза на училището, както и тези по ЗОП, 

където постановените в полза на училището са 4, а в обратния смисъл – 

3 бр. 

От така изнесените данни, може да се твърди с голяма 

достоверност, че практически, в по-голямата част от случаите на 
съдебни спорове и в областите, в които споровете са най-чести, 

резултатът е във вреда на училището.  

 



Анализ по същество, с който следва да се установят 

конкретните причини за отмяната на актове на директорите на 

училища и настъпването на неблагоприятните правни последици за 

училището.  
Причини за отмяна на актове на ръководителите на училища от 

съдебните органи. 

Причини от процесуален характер. 

За да се конкретизират причините и да се отговори на този 

въпрос посочихме няколко конкретни примери. Те са в областта на 

трудовите правоотношения, за които в настоящото изследване се 

установи, че са най-често срещаните случаи на съдебни спорове и имат 

илюстративен характер.  

Решение № 399 от 26.06.2009 г. на Окръжен съд - Плевен по 

въззивно. гр. д. № 386/2009 г. е налице фактическа обстановка, от която 

е видно, че работодателят не е доказал, че е изпълнил всички законови 
изисквания при уволнение поради закриване на щата. 

Причината за отмяна на акта на директора е допуснато 

процесуално нрушение, а последиците: 1. Съдът е отменил 

незаконосъобразната заповед. 2. Възстановил е на заеманата длъжност 

незаконосъобразно уволненият служител.3. Осъдил е училището да 

заплати обезщетение за времето, в което уволненият служител не е бил 

на работа, ведно с лихвите до окончателното заплащане на 

обезщетението.4 Осъдил е училището да заплати и сторените от 

уволненият служител съдебни разноски.  

Решение № 260 от 29.07.2009 г. на ОС - Стара Загора по в. гр. д. 

№ 297/2009 г., 2-ри гр. с-в,  
Причина: Не са съобразени задължителните правила за 

осъществяване на процедурата, съответно не са спазени, и това е довело 

до нарушаване правата на служителя. Налице отново е непознаване на 

процесуалните правила или на същите не е отдадено значението, което 

законодателят е предписал.  

В този смисъл са и: Решение № 121/14.06.2010 г. на Окръжен 

съд гр. Ямбол; Решение № 119/07.05.2009 г. на Окръжен съд гр. Ловеч, 

Решение № 111/18.03.2011 г. на Окръжен съд гр. Хасково; Решение № 

107/20.06.2012 г. на Окръжен съд гр. Разград; Решение № 101/02.03.2011 

г. на Окръжен съд Плевен; Решение № 101/01.04.2013 г. на Окръжен съд 

гр. Кюстендил; Решение № 88/25.02.2010 г. на Окръжен съд гр. Плевен; 

Решение № 70/02.03.2010 г. н Окръжен съд Враца; Решение № 
27/25.01.2010 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик. 

От процесуално естество е спазаването на различни срокове.  



Процесуален характер имат и нарушения на правилата за 

издаване на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания, а и на 

други актове, за които законодателят е предписал изрично какво следва 
да съдържат.  

Причини от материално - правен характер. 

Нарушаването на материално-правните разпоредби е също така 

укорително поведение на субектите.  

В производството, приключило с Решение № 118/10.03.2011 г. 

на Окръжен съд гр. Плевен, спорът се е свеждал до това, налице ли е 

право на обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение по 

повод съкращаване на щата по отношение на лице, което е придобило 

право на пенсия. В конкретният случай материалното право е правото 

на обезщетение за работник или служител.  

С Решение № 68/28.02.2013 г., Окръжен съд гр. Добрич е 

потвърдил решение на предходната инстанция, с което е отменена 
заповед за налагане на дисциплинарно наказание поради неправилната 

преценка на относимите факти, довела и до неправилно определяне на 

формата на вина. Това е довело до несъответствие между наложеното 

наказание и вината на дееца, което е нарушение също на материално-

правните норми. 

Описаните в предходните пунктове случаи на нарушения на 

закона – от процесуален и материално-правен характер не са единствени 

по своето естество. Нарушенията от този характер може да са следствие 

от неправилна преценка на доказателства, на липса на доказателства, 

когато такива са задължителни, на липса на компетентност /правна 

възможност да се извърши нещо/ на дадени лица и мн. др. 
 

Анализ на постановени определения, в производства, по 

които страна е училище. 

Тази част от анализа на съдебните актове има сравнително 

самостоятелен характер. В обхвата на анализа, с оглед единствено 

илюстративност, са включени сравнително малко определения – само 

тези постановени по повод производства по Кодекса на труда и още по-

конкретно - в производства, инициирани от самото училище. 

Общият брой на така дефинираната извадка от определенията е 

35. Резултатите от проучването на определенията е отразен във фиг. 

3(23 от дисертационния труд).  
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Легенда: 

Определения против училището 

Определения в полза на училището 

От съдържанието на самите определения може да се заключи, 

че те касят извършването на различни действия пред съдебните органи – 

обжалване на определения преграждащи правото на защита, преценка и 

обжалване на съдебни актове, спазване на срокове и т.н. Резултатът е 
показателен. Значителната част са срещу училището.  

Примери: 

Определение № 368 от 1.07.2009 г. на ВКС по гр. д. № 317/2009 

г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Надежда Зекова. 

Резултатът – потвърдено е определението, обжалвано от 

училището. 

Причина за този резултат е непознаването на основни правила в 

гражданския процес.  

Определение № 2707 от 23.04.2001 г. на ВАС по адм. д. № 

2672/2001 г., 5-членен с-в, докладчик председателят Николай Урумов 

Резултатът – оставя се жалбата на училището без разглеждане. 

Причина – неспазване на срока за подаване на жалба, който при това е 
указан в оспорвания акт.  

 

Заключение във връзка с анализа на резултатите от 

проучването на съдебната практика 

Управлението на административните правоотношения в 

училище, както и съпътстващите ги такива, по естеството си 



представлява предриемането на определени, правно регламентирани 

действия от страна на ръководителите, които са насочени към постигане 

на определен резултат. В процеса на работа е възможно, директорите да 
допуснат несъответствие на действията и актовете, които издават с 

нормативните изисквания. Това, както и нарушаването на определени 

материални и процесуални права на различните субекти, засегнати от 

подобни действия и актове на директори, обуславя възможността 

споровете да се отнесат до съдебна инстанция.  

От установените в хода на проучването факти – постановени 

съдебни актове по повдигнати пред съдилищата спорове, от резултатите 

от контент-анализа на тези актове – по съществото на споровете и по 

процедура, може да се заключи, че в почти всички видове спорове от 

материално-правен характер, решенията по същество, са във вреда на 

училището. В този смисъл са и определенията на съдилищата, 

постановени по повод предприети процесуални действия. Смятаме, че 
една от най-важните причини, да се достигне до този резултат е 

недостатъчно добрата правна информираност и умения на директорите, 

в качеството им освен на управляващи административните 

правоотношения и свързаните с тях, но и на представляващи 

образователната институция.  

По този начин, чрез използване на описаните методи на 

проучване и постигнатите резултати, се потвърди изследователската 

хипотеза, че управлението на административните правоотношения в 

училище е зависимо от знанията и уменията на директорите в областта 

на правната теория и  практика. 

На следващо място, резултатите от анализа на съдебните актове 
в материално-правен аспект – видове правоотношения, които регулират 

нарушените нормативни актове, дава основание да се определят и най-

често срещаните видове отношения. Така се констатираха съответно 

областите изискващи по-задълбочено познаване на правната теория и 

наличието на умения за решаване на конфликтни ситуации въз основа 

на правилата на юридическата наука и законът. Нормативните актове, за 

нарушения на които се е стигнало до съдебни спорове са: Кодексът на 

труда, Законът за задълженията и договорите, ЗНП /отм./ - като 

специален закон уреждащ голяма част от отношенията в 

образователната сфера, Търговският закон и др. Тези резултати 

характеризират и областите от управленската дейност на директорите, в 

които потребността от правни знания и умения е най-голяма. Чрез 
посочените по-горе резултати се потвърди изследователската хипотеза, 

че знанията и уменията в областта на правната теория и практика са 

значими при организиране и провеждане на образователния процес; 



трудови правоотношения; поддържане на материално-техническата 

база; отношения с органи на изпълнителната власт и на общинската 

администрация; отношения с родители; отношения с външни 
организации /настоятелства, фондации, спортни клубове, търговци и 

др./ 

Третият важен извод, който се налага от анализа на резултатите 

от проучването на съдебната практика, касае онези области от правната 

наука, към които трябва да се насочи вниманието, при осъществяване на 

дейностите за повишаване на професионалните компетентности на 

училищните мениджъри. Информация за това отново ни дава профила 

на нормативните актове, при прилагането на които се достигнало и се 

констатира най-голям брой съдебни спорове.  Най-съществен дял заемат 

следните области от правната наука – трудово право, наказателно право 

и административно-наказателни правоотношения, облигационно право, 

самият процес по изпълнение на административни актове и по издаване 
на такива, който практически обхваща значителна част от работата на 

директорите, обосновава самостоятелно административното право. 

Теоретичните познания и практически умения в тези области, освен че 

би довело до оптимизиране на процеса по управление на 

административните правоотношения в училище, ще доведе до 

законосъобразност при издаването на административните актове и 

предприемането на различни действия от страна на училищните 

директори.     

Гореизложеното, както и установените по време на проучването 

факти дават основание да се приеме, че изследователската хипотеза, 

съгласно която знанията и уменията на директорите, в теорията и 
практиката по трудово право, наказателно право и административни 

нарушения и наказания, облигационно право, обществените поръчки, 

защитата от дискриминация и др., оказват непосредствено влияние 

върху законосъобразното управление на училището.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕТА ГЛАВА 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В 

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА - ВЪЗМОЖНИ 

РЕШЕНИЯ 

 

1.Теоретико-практически аспекти. 

В процеса по проучване на различни източници се констатира, 

че въпросът с повишаване на професионалните компетентности на 

директорите на училища с цел оптимизиране на управлението на 

административните правоотношения, са публикувани трудове на 

различни автори – В Руската Федерация, в САЩ, Австралия. Пример в 

тази насока е учебникът: “Введение в теорию образовательного права”, 

Сырых. В. М., Центр образовательного законодательства 
Минобразования России, 2002 г. Освен посочения, друг пример в това 

отношение е учебникът “Образовательное право, учебник для вузов”, 

Шкатулла.В.И, издательство, Москва, изд. Норма, 2001 г. Тези два 

учебника, разбира се, не са единствените. С подобна тематика е 

“Правовые основы управления школы”, Рожков, А. И., Матвеев, В.Ф., 

издательство Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 125212, Москва, 2009.  

2.Практически разрешения на проблема към момента. 

- В утвърденият учебен план на Московският педагогически 

държавен университет и по-конкретно в учебния план за подготовка на 

магистри, магистърска програма “Мениджмънт в образованието” е 
включена, със статут на избираема, дистиплината “Основи на 

административното право”, като общия брой часове е 108. 

- В магистърската програма “Управление на образованието” 

осъществявана в Националния изследователски институт – “Висше 

училище по икономика”, в Нижни Новгород, втори курс, е предвидена 

учебната дисциплина “Образователно право”. Общия брой часове – 162 

от които 88 аудиторна заетост, в т.ч. 44 ч лекции и 44 часа упражнения. 

- В Саратовския държавен университет Н.Г. Чернишевски е 

приета /2013 г./ “Допълнителна професионална програма за 

професионална преподготовка по направление “Мениджмънт”, профил 

“Мениджмънт в образованието”, общия брой часове на тази програма е 

252 аудиторни /504 часа обща продължителност/, формата е 
присъствена /редовна/ с използване на дистанционни образователни 

технологии. В обхвата от дисциплини в програмата е включена и 



дисциплината “Право” с 36 часа. В този вид е програмата и към 

настоящия момент. 

- В Руският държавен педагогически университет А.И. Херцен, 
извършващ професионална преподготовка, в допълнителна 

образователна програма за професионална преподготовка “Управление 

на образованието”, част от учебното съдържание предвижда изучаване 

на стопанско право, правни основи на дейността в образователните 

организации. 

Независимо, че в Р.България липсва системно проучване на 

тези въпроси и не са създадени специализирани литературни източници 

с подобна тематика, в практически аспект правната подготовка за 

неспециалисти в правната материя не е нито някаква новост, нито пък е 

изключение.  

Университет за национално и световно стопанство: 

- В учебен план на специалност “Икономика на търговията”, 
бакалавърска степен, е включен курс лекции по дисциплината “Основи 

на правото” 

 - В учебен план на специалност “Бизнес икономика”, 

бакалавърска степен е включен курс по: “Основи на правото”, “Право на 

интелектуалната собственост”, “Трудово право”, “Търговско право” 

 

 Университет по архитектура, строителство и геодезия, 

специалност “Строителство на сгради и съоръжения, магистърска 

степен е включена учебна дисциплина “Правна и нормативна уредба в 

строителството” 

  
Икономически университет – Варна, Специалност 

“Счетоводство и финанси”, степен – бакалавър, дисциплини: основи на 

правото, търговско право, трудово и осигурително право, 

административно право и административен процес.  

Посочените примери също не са единствените.  

 Изводът от посоченото: 

 Правната подготовка, съобразно спецификата на определена 

област от човешката дейност, в т.ч. и образователната, е не само 

желателна. Тя вече се осъществява на практика както у нас, така и в 

други държави /напр. в Руската федерация/. В това отношение, в 

системата на българското образование, вкл. и в подготовката на 

студенти в педагогически специалности, в т.ч. в специалност 
“Управление на образованието”, би било полезно включването на 

строго прецизирана по материя и обем юридическа подготовка. Също 



така полезна би била и правната подготовка на практикуващите вече 

директори на училища.  

3.Нормативната уредба. 
Развитието на образователната система в страната намира 

своето отражение и в развитието на нормативната уредба, 

регламентираща различните аспекти в тази насока. С влизането в сила 

на Закона за предучилищното и училищно образование и някои 

подзаконови нормативни актове, издадени въз основа на този закон, се 

установяват по-прецизно правила, които задължават директорите на 

училища да притежават знания в областта на правото. В цитираният 

нормативен акт са визирани различните страни на необходимите 

професионални компетентности. Почти няма такава, която да не е 

свързана и да не е обусловена от известна правна подготовка. Най-силно 

тази особеност се откроява в областта на административните 

компетентности, където се изисква наличието на знания, умения в 
практически аспект и мотивирано от такива знания – отношение към 

различни страни в работата, към участниците в ръководените от 

директора процеси и поведение, което да съответства на обществените 

очаквания. 

4. Форми за развитие на професионалните умения на 

ръководителите в сферата на правните науки.  

В настоящата разработка е направена диагностика на сегашното 

състояние на правната подготвка на ръководителите както и на 

състоянието на проблемите свързани с управлението на 

административните правоотношения. Констатирано е също наличието 

на проблеми, при прилагането на нормативните актове, издаването на 
различни актове от страна на директорите, подписването на договори и 

т.н. Всичко това обуславя необходимостта от повишаване на 

професионалната подготовка, както и от други мерки за оптимизиране 

на управленските процеси. Това ни дава основание да предложим 

решение на този проблем. Решението се състои в няколко форми, 

реализирането на които би повишило резултатите в оптимизирането на 

управлението на административните правоотношения в училище. 

4.1.Повишаване на професионалната компетентност на 

директорите.  

Според потребностите, целите и съдържанието: 

Въвеждаща квалификация.  
По отношение на мениджърите в образованието, се 

осъществява при назначаване за пръв път на длъжност, свързана с 

управление на образователна институция. Осъществява се в рамките на 



вътрешноинституционалната система за квалификация и с наставник, 

определен от работодателя.  

Подходяща форма за такъв вид професионална квалификация е 
въвеждащият курс, в който се съчетава предоставянето на информация в 

областта на теорията на отделни правни дисциплини и в практически 

аспект, с оглед въвеждане в дейността на ръководителя. 

Примерно съдържание на въвежащият курс: основен понятиен 

апарат от областта на общата теория на правото, административното 

право, трудовото право, гражданското право, наказателното право, 

търговското и финансовото право. Освен в теоретиен аспект, в курса 

препоръчваме практицеска част, свързана с придобиване на умения при 

издаване на административен акт, сключване на трудов договор, 

прекратяване на такъв и др.  

Продължаваща квалификация.  

Краткосрочни. 
Курсове с определена тематика. Могат да обхващат определен 

обем от конкретна област от съответна правна дисциплина – 

конституционно право, административно право, трудово право, 

финансово право, гражданско право, търговско право, облигационно 

право. Целта на такива курсове е участниците да се запознаят не само с 

теоретичните постановки, но и тяхното конкретно приложение в 

образователната сфера и пряката им работа.  

Семинари и тренинги по конкретни проблеми.  

Семинари: Кратковременна форма, при която в определена 

немногобройна група, се обсъждат отделни аспекти или цялостно, даден 

теоретичен или практически проблем, като основната цел е повишаване 
на знанията.  

Семинар 

Примерно съдържание на семинар: 

Тема: Договор за изработка в образователната сфера.  

Основни понятия.  

Форма на договора, страни, права и задължения.  

Сключване, действие.  

Изпълнение на договор за изработка. 

Неизпълнение. Видове неизпълнение.  

Последици от неизпълнението. Обезщетения.  

Случаи на неизпълнение на договор за изработка в 

образователната сфера и последици /съдебна практика/. 
 

Тренинг 

Примерно съдържание на тренинг. 



Тема: Дисциплинарна отговорност по реда на КТ. 

Установяване на дисциплинарна отговорност.  

Компетентност за установяване на факти от значение за 
дисциплинарна отговорност – определяне на служители за тази цел въз 

основа на заповед, както и документите, които се съставят в тази връзка 

– практическа работа. 

Констатиране на определени факти чрез съставяне на 

констативен протокол. 

Минимално необходимо съдържание /реквизити/, попълване на 

протокола, действия след попълването. 

Практическа работа - Установяване на дисциплинарното 

нарушение от страна на работодателя. Определяне на размера на 

дисциплинарното наказание.  

Практическа работа. Връчване на заповедта, с която се налага 

дисциплинарното наказание. Последици.  
Практическа работа. Оспорване на заповедта за налагане на 

дисциплинано наказание. Срокове. Защита срещу жалба по повод 

наложено дисциплинарно наказание.  

 

Дългосрочни.  
Комплексът от правни дисциплини, материята по които е 

интегрирана в курс лекции, най-вече би могъл да бъде част от 

квалификационен курс за придобиване на ПКС в областта на 

управлението на образованието. Макар силно редуциран по своя обем, 

предвид професионалната подготовка на аудиторията и нейния богат 

житейски опит, курсът от лекции би допринесъл за повишаване на 
знанията в правната сфера с ясна практическа насоченост. 

Примерното съдържание на такъв курс от лекции следва да 

включва основни понятия в областта на Историята на Държавата и 

правото, Конституционното право и Общата теория на правото, 

Административното право и процес, Основни понятия в областта на 

Трудовото право, Гражданското право и гражданския процес, 

Финансовото право, Облигационното и търговското право. Видове 

правоотношения и техния характер в образователната сфера. 

 

4.2.Разширяване предметния обхват на подготовката на 

студенти. 

В рамките на учебния процес, студентите следва да се запознаят 
с основните понятия от фундаментални области от правната наука. 

На първо място, това са знания в областта на държавното 

устройство и обществените отношения, в т.ч. както в исторически план, 



така и в съвременен аспект, знания в исторически аспект – развитието 

на правото, различните правни системи и в частност за системата на 

българското право, знания за връзката на правото и управлението, като 
дейност, в т.ч. и управлението в сферата на образованието 

Необходимо е да се положи основата на изграждане на умение 

да се познават и ползват гражданските права и да се изпълняват 

задълженията, да участват в обществените процеси в качеството на 

училищни ръководители и да съобразяват професионалното си 

поведение и работа с интересите на обществото, добро познаване на 

юридическата терминология, необходимо е изграждане на умения за 

обосновка, правна и фактическа аргументация, умения и навици за 

ефективна работа, използвайки всички относими правни институти, 

приложими в образователната сфера, знания и умения за комуникация с 

други субекти, въз основа на знанията за правата и задълженията и 

начините за тяхната защита, относно образователната сфера 

Примерни дисциплини в областта на правото, които биха 

повишили качеството на подготовка на студентите в специалност 

Управление на образованието. 

1. Основи на правото.  

Обхваща материя, която дава най-обща, въвеждаща и 

първоначална представа на учащите се за най-важните понятия в 

областта на правната наука. По този начин, студентите могат да 

овладеят понятия от общата теория и история на държавата и общата 

теория на правото, конституционното право, гражданското право. Тази 

дисциплина би могла да се включи за изучаване в първите семестри от 

курса на обучение на бакалаври, когато се изучават и въвеждащите в 
специалността дисциплини.  

2. Административно право и административен процес за 

специалисти в сферата на образованието.  

3. Трудово право за специалисти в сферата на образованието. 

Курс лекции, предоставящ информация за трудовите правоотношения.  

4. Облигационно право и търговско право за специалисти в 

сферата на образованието. Курс лекции, запознаващ студентите с 

основните понятия в областта на договорите, търговско-правните 

отношения – търговци, търговска дейност,  сделки.  

5. Финансово право за специалисти в сферата на образованието.  

6. Правни норми в образованието – специализиран курс от 

лекции, в който студентите ще се запознаят с основните правни норми в 
Република България, които регулират отношенията в сферата на 

образованието – Конституцията, ЗПУО, подзаконовите нормативни 

актове, международни правни норми.  



 

5.Привличане на специалисти с юридическо образование.  

Вторият способ, чрез който може да се оптимизира работата на 
училищните ръководители е привличането на специалисти – 

сътрудници с юридическо образование. Считаме за уместно да посочим, 

че привличането на такива специалисти не изключва необходимостта от 

повишаване на личната квалификация и компетентности. 

Специалистите – юристи биха били в състояние в кратки срокове и 

професионално компетентно, да решават възникнали проблеми с правен 

характер. Специалистите с юридическо образование могат да се 

ангажират както под формата на трудов договор, в т.ч. за непълно 

работно време, така и под формата на  договор с адвокат, който 

единствено, извън наетият по трудов договор, има правната възможност 

да извършва юридически консултации и процесуално представителство 

пред различни органи и институции, в т.ч. и пред съд.  
Обхват на задачите и въпросите, които могат да се възлагат на 

привлечените сътрудници с юридическо образование: 

- организиране и осъществяване на дейност за решаване на 

въпроси от договорно-правен характер 

- изготвяне на правни становища, съвети и мнения за 

правилното протичане на образователната дейност, административната 

работа и другите дейности извършвани в училището 

- представителство на училището пред други лица и органи, в 

т.ч. правораздавателни, 

- участие в разработването и даване на становища по 

законосъобразността на вътрешни нормативни актове, инструкции или 
заповеди с правен характер  

- становища по законосъобразност при сключване, изменение и 

прекратяване на трудовите договори, налагането на наказания и търсене 

на дисциплинарна и имуществена отговорност 

- изготвянето на становища при решаване на жалби, сигнали и 

предложения 

- разясняване на прилагането на нормативните актове при 

поискване от директора на училището или неговите заместници, както и 

от учителите 

- изпълнение и на други дейности, съобразени с 

професионалната квалификация на юрист 

С предложените модели за промяна в професионалните 
компетентности, както и с подбора на сътрудници в училище, считаме, 

че би се оптимизирал процеса по управление на административните 

правоотношения. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управлението на административните правоотношения в 
училище е сложен и едновременно с това динамичен процес. Както 

всяка друга дейност в организираната от Държавата система на 

образование, така и този процес е законово регламентиран. 

За да се обезпечи хармонично протичане на дейностите в 

образованието е необходимо да се познават причините, които водят до 

отклонения от нормалното развитие на отношенията в образователната 

система и по-конкретно тези в управленската дейност.  

Насочвайки вниманието си върху управленските процеси в 

училище и в частност върху административните правоотношения и 

някои съпътстващи, в резултат на проучване и анализ на най-важните 

литературни източници, в резултат на анализ на резултатите от анкетно 

проуване, на статистическите анализи и контент – анализа на 
установената съдебна практика в тази насока, смятаме, че могат да се 

направят няколко извода: 

Проблемът касаещ процесите на управление е актуален. Той е в 

центъра на внимание на много представители на научната общност, на 

правителствени и неправителствени организации и не на последно 

място управленските процеси се регулират от действащото 

законодателство. 

Налице са проблеми в управлението на образованието, в 

етимологията на които стои липсата на достатъчно знания и умения на 

ръководителите на училища в областта на юридическите науки.  

Най – често срещаните проблемни области са в сферата на 
развитието на трудовите правоотношения, договорните отношения, 

отношенията на образователната институция с други институции – 

местни органи, централни органи, административно-наказателното 

производство. 

В различни страни по света е установена трайна практика не 

само да се проучват в правен аспект процесите по управление на 

административните правоотношения, други видове правоотношения, и 

възникващите проблеми, но и да се предлагат и осъществяват дейности 

за оптимизиране на професионалната компетентност на директорите на 

училища. 

У нас не е констатирана трайна практика да се повишава 

професионалната компетентност на мениджърите в образованието в 
сферата на правото. 

Ръководителите на училища заявяват потребност от 

допълнителна подготовка в сферата на правото, вкл. посочват в кои 



области, и предлагат различни форми, чрез които това може да се 

реализира. 

  Описаните по-горе факти, констатирани въз основа на 
приложените методи на проучване, дават основание да предложим 

комплекс от мерки, в резултат на които смятаме, че ще се подобри 

професионалната компетентност на действащите директори на 

училища. Освен това смятаме, че в перспектива е препоръчително да се 

допълни програмата за обучение на студенти в специалност 

“Управление на образованието” с модули от правни дисциплини, 

адаптирани като обем и съобразени със спецификата на дейностите по 

управление на образователните институции. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приносни моменти на дисертационния труд 

 

 

1.Извършен е теоретичен анализ на проблема за управлението на 

административните правоотношения от позицията на науката за 

мениджмънта в образованието и правната наука. 

2.Разработен е инструментариум за изследване на:  

- Необходимостта от правна информираност и умения за 

повишаване на професионалните компетентности на директорите на 

училища 

- Областите от управленския процес, в които потребността от 

правни знания и учения е най-висока 

- Формите за повишаване на професионалните компетентности в 

правната област 
3. Констатирано е: 

- Недостатъчна правната информираност и умения на директорите 

на училища, което не съответства на потребностите от такива в 

теоретичен и практически аспект, за решаване на управленски въпроси. 

- Недостатъчната правна подготовка в много случаи води до 

настъпване на неблагоприятни последици за училището. 

- Кои са областите от правотношения в управленските процеси в 

училище, в които потребността от повишаване на професионалните 

компетентности е най-висока. 

- Каква е визията за различните форми за повишаване на 

професионалните компетентности на директорите в правната област. 
4.Въз основа на резултатите от анализа на проучването са 

предложени конкретни форми за повишаване на професионалните 

компетентности на директорите на училища в сферата на управление на 

административните правоотношения, както и на студенти, обучаващи се 

в специалност “Управление на образованието” или сходни: 

 

За директори 

В зависимост от момента на осъществяване на 

кавилификационните форми: 

 Въвеждаща квалификация при заемане на управленска 

длъжност в училище 

 Продължаваща квалификация – при изпълнение на 

управленските функции 

 

В зависимост от придължителността: 



Краткотрайни форми на повишаване на професионалните 

компетентности и продължителни форми на повишаване на 

професионалните компетентности.  
 За студенти 

Курсове лекции от учебни дисциплини, разпределени в целия 

курс на обучение, с цел постигане на системност и пълнота на знанията 

и начални умения за работа. 

4.Форми за привличане на специалисти с юридическо 

образование, съобразно конкретните условия в училище и възлагане на 

конкретни функции, с което да се оптимизира управленската дейност.  

 

Подобни форми за повишаване на професионалните 

компетентности не са организирани до момента в сферата на 

образованието. 
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