
33Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2021

ÂÀÆÍÈ ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÍÀËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ 
ÑÀÍÊÖÈÈ ÍÀ Ó×ÅÍÈÖÈ

ßíà Êóçìàíîâà*

В по ре ди ца статии, пос ве те ни на прак ти чески те пробле ми 
по при ла га не то на но вия Закон за пре ду чи лищ но то и учи лищ но то 
образование (ЗПУО), бя ха поста ве ни и въпро си от нос но ад ми-
нистра тив но производство, уре де но в гл. IX, раз дел III ЗПУО.1 
Важна осо бе ност на то ва произ вод ст во е пред ви де но то об жал ва-
не по съ де бен ред на за по ве ди те на ди рек то ри те на училища, с 
които се на ла гат пред ви де ни те в за ко на санкции. Така през из ми-
на ли те го ди ни бя ха поста но ве ни ре ди ца ре ше ния на ад ми нистра-
тив ни те съ ди ли ща и Върховния ад ми нистра ти вен съд. В те зи ре-
ше ния мо гат да бъ дат от кри ти тъл ку ва ния на съ щест ве ни въпро-
си от нос но то ва осо бе но ад ми нистра тив но производство. Поради 
го ля мо то об щест ве но зна че ние на бор ба та сре щу на си лието в 
учи лищ на и из въ ну чи лищ на сре да смятаме, че е не об хо ди мо да 
пред ста вим ня кои от ста но ви ща та в съ деб на та прак ти ка по тъл ку-
ва не и при ла га не на закона.

I. Особености на ад ми нистра тив но то произ вод ст во по на-
ла га не на санк ции на уче ни ци (гл. IX, раз дел III ЗПУО)

1. Характер на произ вод ст во то – административно, със су б-
си диар но при ла га не на пра ви ла та на АПК, а не на ЗАНН, кой то в 
слу чая е непри ло жи м ( из рич но в то зи сми съл в 

* Адвокат от София.
1 Вж. Кузманова, Я. Основни пра ва и за дъл же ния на ро ди те ли те спо ред но-

вия За кон за учи лищ но то и пре ду чи лищ но то обра зо ва ние. – Адвокатски 
преглед, 2016, № 8, 3–24; Кузманова, Я., Ст. Пандин. Практически пробле ми 
при про ти во дейст вието на прояви те на на си лие и проблем но то по ве де ние в 
учи лищ на сре да – обра зо ва тел ни, пси хо ло ги чески и прав ни аспек ти. – 
Стратегии на обра зо ва тел на та и науч на та по ли ти ка, 2017, № 3, 291–307; 
Кузманова, Я. Особени пра ва и за дъл же ния на ро ди те ли те на де ца със спе циал-
ни обра зо ва тел ни потреб ности. – Общество и пра во, 2017, № 4, 39–49. 
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Р. № 6548/09.11.2018 г. по адм. д. № 3521/2018 г. на Админи-
стративния съд – София-град).

2. Основания за за поч ва не на произ вод ст во то:
2.1. Общи – не изпъл не ние на за дъл же нията на учениците, 

опре де ле ни в закон, в под за ко но ва та нор ма тив на уред ба или в 
учи лищ ния правилник (чл. 199, ал. 1 ЗПУО).

Член 199, ал. 1 и ал. 3 ЗПУО са част от разпоредбите, които 
бя ха из рич но оспо ре ни ка то про ти во ре ча щи на Конституцията на 
Република България. (Втората оспо ре на разпо ред ба пред виж да 
отстра ня ва не от учи ли ще то на ученик, кой то се е явил в облекло 
или във вид, не съ от ветст ващо на учи лищ ния правилник, до от па-
да не на при чи на та за отстра ня ва не то му). Конституционният съд 
прие, че те зи разпо ред би не са противоконституционни, тъй ка то 
за ко но да те лят е пре доста вил за уреж да не в под за ко но ви нор ма-
тив ни ак то ве или в пра вил ни ка на съ от вет на та обра зо ва тел на ин-
сти ту ция въпроси, които имат пър вич на уред ба в за ко на или са 
са мо от ор га ни за ционен характер, а в ре ди ца слу чаи опре де лят 
обли ка на обра зо ва тел на та ин сти ту ция в съ от ветст вие с уста но ве-
ния в чл. 28 ЗПУО прин цип на автономия (Р. № 9/10.05 2018 г. по 
к. д. № 5/2017 г. – ДВ, бр. 42/2018 г.).

2.2. Специални – ня кои от санкциите, по со че ни в чл. 199, 
ал. 1 ЗПУО (преместване в дру го учи ли ще или от днев на в са-
мостоятел на фор ма на обу че ние – т. 4 и т. 5), се на ла гат при теж-
ки или систем ни нарушения (чл. 200, ал. 3 ЗПУО). Законодателят 
не е де фи ни рал кое на ру ше ние е „теж ко“ или „систем но“, ка то е 
пре доста вил пре ценка та на ор га на по ра ди го ля мо то раз но обра зие 
от на ру ше ния на учениците. Според съ деб на та прак ти ка да ли на-
ру ше нията са теж ки, се пре це ня ва с оглед на въз дейст вието вър-
ху пра ва та и ценностите, за щи ти ми от правото, до ка то систем ни 
са нарушенията, които са из вър ше ни най-мал ко три пъ ти в рам-
ки те на учеб на та го ди на, с оглед на сроч ност та на санк цията – 
чл. 202, ал. 1 и ал. 2 ЗПУО (вж. Р. № 2325/18.02.2019 г. по адм. д. 
№ 6555/2018 г. на ВАС, 7-о отд.).

В съ деб ни те ре ше ния от кри ва ме при ме ри на теж ки 
нарушения:
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– уче ник разпростра нил в ин тер нет простран ст во то свои 
сним ки с бу тил ки алкохол, ка то та ка е под ро нил ав то ри те та и 
прести жа на училището (вж. Р. № 9964/19.07.2018 г. по адм. д. 
№ 5497/2018 г. и Р. № 2419/19.02.2019 г. по адм. д. № 7100/2018 г. – 
и две те на ВАС, 7-о отд.);

– без дейст вие при из вър ше но на си лие – уче ни кът е при съст-
вал на връз ва не то на свой съученик, без да попре чи на те зи 
действия (вж. ци ти ра но то по-го ре Р. № 9964/19.07.2018 г. на 
ВАС);

– фи зи ческа са мо разпра ва със съученик, който по лу чил на-
ра ня ва ния в ли це ва та област и постъ пил за ле че ние в бол ни ца с 
диаг но за мо зъч но сътресение (вж. Р. № 13270/ 31.10.2018 г. по 
адм. д. № 7058/2018 г. на ВАС, 7-о отд.).

Проявите на фи зи ческо насилие, вклю чи тел но и чрез по-
мощ ни сред ст ва ка то електрошок, как то и онези, които застра ша-
ват здра ве то и жи во та на другите, са теж ки по сми съ ла на закона, 
за що то на ру ша ват за дъл же нието по чл. 172, ал. 1, т. 3 и т. 6 ЗПУО 
(задължение за за чи та не на пра ва та и достойн ст во то на дру ги те и 
забра на за при ла га не на фи зи ческо и пси хи ческо насилие, как то и 
за но се не на предмети, които са из точ ник на по ви ше на опасност). 
В слу чая са за сег на ти права, за щи те ни и от разпо ред би на 
Конституцията – чл. 28 и чл. 29 (вж. ци ти ра но то по-го ре 
Р. № 2325/18.02.2019 г. на ВАС).

Още по-теж ко е нарушението, ако уче ни кът е участ вал в 
група, упраж ни ла фи зи чески и пси хи чески тор моз над дру ги уче-
ни ци  (при ме рът е от по со че но то Р. № 2419/19.02.2019 г. на ВАС);

– на ру ше ние на за дъл же нието по чл. 172, ал. 1, т. 1 ЗПУО – 
ос нов но за дъл же ние на уче ни ка е да при съст ва в учеб ни те часове, 
по ра ди което те зи санк ции мо же да бъ дат на ла га ни и за до пус на-
ти по ве че от 15 от съст вия по не ува жи тел ни при чи ни през учеб на-
та година (чл. 63 от Наредбата за приоб ща ва що то обра зо ва ние – 
НПО).

В Р. № 2325/18.02.2019 г. на ВАС са раз гле да ни и дру ги 
прояви, които мо же да бъ дат опре де ле ни ка то систем ни 
нарушения:
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– де мон стра тив но пу ше не пред вхо да на учи ли ще то – по ве че 
от 3 пъти, отра зе ни в днев ни ка на гру па та за до пъл ни тел на под-
кре па в училището;

– уче ни кът възпре пятст ва нор мал но то про ти ча не на учеб ни-
те ча со ве и вли за в кон ф ликт с учителите, как то и систем но и гру-
бо на ру ша ва учи лищ ния ред – на точ но опре де ле ни дати, по со че-
ни в съ щия дневник, не но си учебници, за къс ня ва за час, пра ви 
опи ти да преписва. Наред с то ва не спаз ва дисциплината, от пра вя 
гру би ду ми към учителя, къ са тетрад ки те на друг уче ник и 
др. Всички те зи дейст вия пре чат на нор мал но то про ти ча не на 
учеб ни те ча со ве и гру бо на ру ша ват учи лищ ния ред. Фактът, че те 
са из вър ше ни по ве че от три пъти, обос но ва ва из вод за тях на та 
системност.

3. Други изиск ва ния за за ко но съ образ ност на произ вод ст во-
то и на за по вед та на ди рек то ра за на ла га не на санкция:

1) да са из чер па ни оста на ли те ме ха низ ми на въз дейст вие 
вър ху вътреш на та мо ти ва ция и за пре одо ля ва не на проблем но то 
по ве де ние на учениците (чл. 199, ал. 1 ЗПУО) – пред приети те 
дейст вия тряб ва да бъ дат отра зе ни в мо ти ви те на за по вед та за на-
ла га не на санкцията, как то и причините, по ра ди които те не са 
да ли резултат (чл. 68, ал. 2 НПО). Конкретни при ме ри са ра бо та 
на уче ни ка с психолог, независимо от която в по ве де нието на 
уче ни ка не е би ла за бе ля за на промяна (вж. Р. № 13765/09.11.2018 г. 
по адм. д. № 8336/2018 г. на ВАС, 7-о отд.).

Липсата на до ка за тел ст ва за из чер п ва не на ме ха низ ми те за 
въз дейст вие и за пре одо ля ва не на проблем но то по ве де ние на уче-
ни ка опо ро ча ва из да де на та за по вед и е ос но ва ние за нейна та 
отмяна (вж. го ре ци ти ра но то Р. № 13270/31.10.2018 г. на ВАС);

2) пред ло же ние за на ла га не на санк цията – за на ка за нията 
„за бе леж ка и пре мест ва не в дру га па ра лел ка в съ що то учи ли ще“ 
(чл. 199, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗПУО) мо ти ви ра но пис ме но пред ло же-
ние тряб ва да напра ви клас ният ръ ко во ди тел на ученика, а оста-
на ли те санк ции се на ла гат след напра ве но пред ло же ние от пе да-
го ги ческия съвет (чл. 203, ал. 1 ЗПУО);

3) към мо мен та на на ла га не на санк цията по чл. 199, ал. 1, 
т. 5 ЗПУО (преместване от днев на в са мостоятел на фор ма на 
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обучение) уче ни кът тряб ва да има на вър ше ни 16 години (чл. 200, 
ал. 2 ЗПУО);

4) за дъл жи тел но уве до мя ва не на ро ди тел – при всич ки санк-
ции по чл. 199, ал. 1 ЗПУО (чл. 204, ал. 1 ЗПУО). Според 
наредбата уве до мя ва не то е писмено, ка то в уве дом ле нието се по-
соч ват из вър ше но то от уче ни ка на ру ше ние и условията, при 
които ро ди те лят или упъл но мо ще но то ли це мо же да участ ва в 
про це ду ра та по на ла га не на санкцията (чл. 64, ал. 2 НПО).

В съ деб на та прак ти ка е бил раз гле дан случай, в кой то уве до-
мя ва не то е ста на ло по телефона. Макар уве до мя ва не то да не е би-
ло писмено, ад ми нистра тив ният съд, а впослед ст вие и ВАС са 
приели, че то ва на ру ше ние не е съ щест ве но и не опо ро ча ва до 
сте пен на не за ко но съ образ ност из да де ния във ос но ва на та зи про-
це ду ра акт (вж. ци ти ра но то по-го ре Р. № 13765/09.11.2018 г. на 
ВАС).

Също по те ле фо на е бил уве до мен родител, кой то заявил, че 
е в чужбина, и вместо то ва пред ло жил дру го лице, по ла га що гри-
жи за детето, да под пи ше писмото. Така пис ме но то уве до мя ва не 
на дру го то лице, по ла га що гри жи за ученика, с из рич но то съгла-
сие и настоява не на ро ди те ля не е на ру ше ние на пра ви ла та на 
произ вод ст во то по на ла га не на санкция (вж. Р. № 1251/ 
27.02.2018 г. по адм. д. № 7055/2017 г. на Администра тивния 
съд – София-град);

5) за дъл жи тел но уве до мя ва не на те ри то риал на та струк ту ра 
за закри ла на де те то – при на ла га не на санк циите по чл. 199, ал. 1, 
т. 3–5 ЗПУО (чл. 204, ал. 1 ЗПУО). За уве дом ле нието ва жат го ре-
по со че ни те изиск ва ния по чл. 64, ал. 2 НПО.

Примери за неспаз ва не на изиск ва не то са:
– ко га то е уве до ме на не ком пе тент на те ри то риал на струк ту ра 

или пък уве дом ле нието не е би ло препра те но до ком пе тент на та 
структура, не мо же да се приеме, че изиск ва не то за уве до мя ва не е 
спазено (вж. в то зи сми съл ци ти ра но то по-го ре Р. № 9964/ 
19.07.2018 г. на ВАС);

– ко га то в уве дом ле нието не е по со че но конкрет но то 
нарушение, за което се иска на ла га не на санкцията, а пре диш но 
нарушение, про це ду ра та по уве до мя ва не то е съ щест ве но 
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нарушена (вж. ци ти ра но то по-го ре Р. № 13270/31.10.2018 г. на 
ВАС).

За да бъ де спа зе но изиск ва не то за уведомяване, е доста тъч но 
ин фор ма цията да бъ де ад ре си ра на до ди рек то ра на дирекция 
„Социално под по ма га не“, тъй ка то от де л „Закрила на де те то“ е 
струк тур на част от дирекцията (вж. по со че но то Р. № 2325/ 
18.02.2019 г. на ВАС);

6) из слуш ва не на уче ни ка от ди рек то ра или от упъл но мо ще-
но ли це в при съст вието на пси хо лог или на пе да го ги чески съ вет-
ник и/ или за поз на ва не с даденото от уче ни ка пис ме но обяс не ние 
на фак ти те и обстоятелствата, свър за ни с конкрет но то нарушение 
(чл. 204, ал. 3 ЗПУО, чл. 65, ал. 1 НПО). Ако уче ни кът е бил из-
слу шан от педагогическия съвет, а не от ди рек то ра на училището, 
на ру ше нието е съществено (вж. ци ти ра но то по-го ре Р. № 2419/ 
19.02.2019 г. на ВАС);

7) Санкциите не се налагат, ко га то по ве де нието на уче ни ка е 
ре зул тат от увреж да не или на ру ше ние на здравето, по со че но в 
ме ди цин ски документи (чл. 200, ал. 5 ЗПУО) – те зи об стоятел-
ства тряб ва да бъ дат до ка за ни по ка те го ри чен начин. В по до бен 
слу чай съ деб на та прак ти ка е приела, че пред ста ве ни те по де ло то 
ам бу ла тор ни листо ве за из вър ше ни ме ди цин ски прегле ди на уче-
ни ка не покри ват в доста тъч на сте пен изиск ва не то на по со че на та 
разпоредба (Р. № 67/18.01.2019 г. по адм. д. № 2060/2018 г. на 
Административния съд – Варна, 5-и състав).

4. Заповедта на ди рек то ра за на ла га не на санк циите по 
чл. 199, ал. 1 ЗПУО – ка то ин ди ви ду ален ад ми нистра ти вен акт, 
тряб ва да от го ва ря как то на ос нов ни те изиск ва ния за фор ма и съ-
дър жа ние по чл. 59 АПК, та ка и на спе циал ни те изиск ва ния на 
ЗПУО и на под за ко но ви те нор ма тив ни актове. Според чл. 205, 
ал. 2 ЗПУО в за по вед та се по соч ват ви дът на санкцията, сро кът и 
мо ти ви те за на ла га не то ѝ, а в мо ти ви те се опис ват пред приети те 
дейст вия за мо ти ва ция на уче ни ка и за пре одо ля ва не на проблем-
но то му поведение, в слу чай че те са би ли предприети, как то и 
при чи ни те да не да дат резултат (вж. чл. 68, ал. 2 НПО).

Съдебната прак ти ка изиск ва мо ти ви те да бъ дат яс ни и 
недвусмислени, за да мо гат да се уста но вят съ обра же нията на ор-
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га на да из да де ад ми нистра тив ния акт. В те жест на из да те ля на ад-
ми нистра тив ния акт е да уста но ви съ щест ву ва не то на по со че ни те 
в не го фак ти чески ос но ва ния и изпъл не нието на за ко но ви те 
изиск ва ния за из да ва не то му (вж. ци ти ра но то по-го ре Р. № 2419/ 
19.02.2019 г. по адм. д. № 7100/2018 г. на ВАС).

Често сре ща но на ру ше ние е лип са та на фак ти чески и прав ни 
мотиви, а не по соч ва не то на прав ни те ос но ва ния в акт със санк-
ционен ха рак тер има за прав на после ди ца не го ва та отмяна 
(Р. № 4234/21.03.2019 г. по адм. д. № 15620/2018 г. на ВАС, 7-о 
отд.).

5. Значение на за ко но съ образ но то про веж да не на произ вод-
ст во то по на ла га не на санк ции на уче ни ци и на из да де на та за по-
вед на ди рек то ра на училището.

От из ло же но то до тук ста ва ясно, че спо ред съ деб на та прак-
ти ка неспаз ва не то на им пе ра тив ни те пра ви ла на за ко на и на под-
за ко но ва та нор ма тив на уред ба в произ вод ст во то по гл. IX, раз-
дел III ЗПУО е съ щест ве но на ру ше ние на съ допроиз вод ст ве ни те 
правила, во де що до от мя на на за по вед та на ди рек то ра на учи ли-
ще то за на ла га не на пред ви де ни те санкции. Както се из тък ва в 
по со че но то Р. № 9964/19.07.2018 г. на ВАС, „разпи са на та в за ко-
на ад ми нистра тив на про це ду ра има за цел да га ран ти ра пра во то 
на ученика, за да се за щи тят ин те ре си те му в произ вод ст во то по 
на ла га не на на ка за ние от из броени те в чл. 199 ЗПУО. Затова на 
ос но ва ние чл. 168 АПК съ дът е длъ жен слу жеб но да про ве ри за-
ко но съ образ ност та на об жал ва ния ад ми нистра ти вен акт на всич-
ки ос но ва ния по чл. 146 АПК“.

Дори ако за по вед та на ди рек то ра на учи ли ще то не мо же да 
бъ де изпъл не на по ра ди из ти ча не на опре де ле ния в нея срок или 
по дру га причина, ин те ре сът на ад ре са та да я оспо ри не е 
отпаднал. Налагането на санк цията има и своята мо рал на стра-
на – са ма по се бе си тя съ дър жа не га тив на оценка за по ве де нието 
на ученика (вж. ци ти ра но то по-го ре Р. № 2325/18.02.2019 г. на 
ВАС).

6. Съдебен кон трол на за по вед та на на чал ни ка на ре гионал-
но то управле ние на обра зо ва нието за изпъл не ние на вляз ла та в 
си ла на ло же на санк ция по чл. 199, ал. 1, т. 4 ЗПУО (преместване 
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в дру го училище) – съглас но чл. 206, ал. 2 ЗПУО уче ни кът про-
дъл жа ва обу че нието си при усло вия и по ред, опре де ле ни със за-
по вед на на чал ни ка на съ от вет но то РУО.

Тази за по вед съ що е ин ди ви ду ален ад ми нистра ти вен акт, 
кой то под ле жи на съ деб но обжалване. Съ дът про ве ря ва да ли за-
по вед та е из да де на от ком пе тен тен ор ган и в пред пи са на та от за-
ко на пис ме на форма. В за по вед та след ва да е опре де ле но при как-
ви усло вия и ред ще бъ де изпъл не но на ло же но то с вляз ла в си ла 
за по вед на ка за ние по чл. 199, ал. 1, т. 4 ЗПУО (определянето на 
конкрет но то учи ли ще не под ле жи на съ де бен контрол, тъй ка то е 
в об хва та на опе ра тив на та са мостоятел ност на органа). Относно 
мо ти ви те би след ва ло да ва жат го ре по со че ни те изисквания, но в 
Р. № 2100/27.03.2019 г. по адм. д. № 10124/2018 г. на Админи-
стративния съд – София-град, се наблю да ва из вест но от кло не ние 
от то ва правило. Съдът е приел, че мо ти ви те на та къв акт мо же да 
се съ дър жат и в дру ги до ку мен ти по преписката, сти га те да са 
би ли на разпо ло же ние на жал бо по да те ля и той да е мо гъл да ор-
га ни зи ра за щи та та си.

II. Бездействието на длъж ност ни ли ца за на ла га не на санк-
ция на уче ник, из вър шил теж ки или систем ни на ру ше ния на 
за ко на или на учи лищ ния пра вил ник – ос но ва ние за граж дан-
ска от го вор ност на учи ли ще то

Както ви дях ме по-горе, без дейст вието на уче ник при прояви 
на на си лие спря мо дру ги уче ни ци се счи та от съ деб на та прак ти ка 
за теж ко на ру ше ние по сми съ ла на чл. 200, ал. 4 ЗПУО. Как тряб-
ва да се пре це ня ва без дейст вието на от го вор ни те по за кон длъж-
ност ни ли ца да на ло жат санк ция по чл. 199, ал. 1 ЗПУО, ко га то 
има ос но ва ние за това?

В ци ти ра на та по-го ре съ ав тор ска със Ст. Пандин статия, 
пос ве те на на прак ти чески те пробле ми при про ти во дейст вие на 
на си лието в учи лищ на та среда, под роб но бе ше из ло же но съ дър-
жа нието на Р. № 100/06.03.2015 г. по адм. д. 610/2014 г. на 
Административния съд – Плевен, 1-ви състав, поста но ве но на ос-
но ва ние чл. 49 ЗЗД във вр. с чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ и оста ве но в си ла 
с Р. № 84/05.01.2016 г. по адм. д. № 5407/2015 г. на ВАС, 3-то 
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отделение. Според ВАС ад ми нистра тив ният съд пра вил но е 
приел, че са на ли це не за ко но съ образ ни действия, из вър ше ни от 
длъж ност ни ли ца в учи ли ще то касатор. В мо ти ви те си съ диите от 
ВАС из тък ват още: „Използването на фи зи ческа си ла и насилие, 
осо бе но меж ду де ца в училище, е из клю чи тел но опас но и без-
дейст вието на длъж ност ни те лица, при по ло же ние че то зи факт е 
известен, е твър де укоримо. Необяснимо е по ве де нието на длъж-
ност ни те ли ца от училището, които въпре ки сиг на ли те не са раз-
де ли ли деца, които са се де ли на един чин, т.е. постоян но са би ли 
в контакт, и де те то П. е пре месте но в друг клас ед ва след иска не 
на ро ди те ли те му на 16.01.2013 г.“. Затова ВАС приема, че ище-
цът е успял да до ка же по без спо рен на чин ку му ла тив но то на ли-
чие на еле мен ти те на фак ти ческия състав на чл. 1 ЗОДОВ. 
Обосно вано и за ко но съ образ но ад ми нистра тив ният съд е напра-
вил извода, че са на ли це всич ки еле мен ти от съста ва на обек тив-
на та и без ви нов на от го вор ност по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, и ка то се е 
съ обра зил с прин ци па на спра вед ли вост и чл. 52 ЗЗД, е ува жил 
частич но пре дя ве ния иск.

Тези съ деб ни ре ше ния са и в ду ха на Конвенцията за пра ва та 
на детето, която изиск ва дър жа ви те – стра ни по Конвенцията 
(сред които и Република България), „да пред приемат всич ки не-
об хо ди ми за ко но да тел ни и административни, об щест ве ни и обра-
зо ва тел ни мер ки за закри ла на де те то от всич ки фор ми на фи зи-
ческо или ум ст ве но насилие, по се га тел ст во или злоупотреба...“ 
(вж. чл. 19 от Конвенцията). Правото на обра зо ва ние на на сил ни-
ка не мо же да бъ де поста вя но над или про ти во поста вя но на пра-
во то на уче ни ци те да бъ дат обу ча ва ни и възпи та ва ни в 
здравословна, бе зо пас на и си гур на среда (чл. 171, ал. 1, т. 1 
ЗПУО).

III. Правна по мощ за ди рек то ри те на учи ли ща – не об хо-
ди мост и въз мож ности

От из ло же но то до тук ста ва яс на не об хо ди мост та от прав на 
по мощ за ди рек то ри те на училищата. Особено важ на е та зи по-
мощ за за ко но съ образ но то про ти ча не на произ вод ст во то по на ла-



42 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2021

га не на санк циите по чл. 199, ал. 1 ЗПУО.2 Какви са оба че въз-
мож ности те за това?

На пър во място, най-бли зо до учи лищ ни те ди рек то ри са те-
ри то риал ни те струк ту ри на Министерството на обра зо ва нието и 
наука та – се га ре гионал ни управле ния на образованието (РУО). В 
съста ва на те зи ре гионал ни управле ния има и слу жи те ли с юри-
ди ческо образование. Възможно е на по не един от те зи юристи да 
бъ де въз ло же но да сле ди про ме ни те в нор ма тив на та уред ба в 
област та на обра зо ва нието и при ло жи ма та съ деб на практика. 
Така той ще мо же да кон сул ти ра безплат но ди рек то ри те на дър-
жав ни те и об щин ски те учи ли ща на те ри то рията на съ от вет но то 
РУО. (Частните учи ли ща ве роят но имат фи нан со ви въз мож ности 
да оси гу рят не об хо ди ма та прав на помощ.)

Заповедите на ди рек то ри те на учи ли ща та мо же да се оспор-
ват по ад ми нистра ти вен ред пред ор га на по чл. 259, ал. 2 ЗПУО – 
за част ни те и об щин ски те учи ли ща то ва е на чал ни кът на съ от вет-
но то РУО. Оспорването ста ва по ре да на гл. 6 АПК, до кол ко то в 
ЗПУО не се съ дър жат спе циал ни разпо ред би за то ва производство. 
Сред осо бе ни те пра ви ла на то ва произ вод ст во е въз мож ност та го-
рестоящият ад ми нистра ти вен ор ган да наз на чи ко ми сия при 
слож ни от фак ти ческа или прав на стра на случаи, ка то един от 
чле но ве те на ко ми сията за дъл жи тел но е с юри ди ческо образо-
вание. Комисията из гот вя мо ти ви ра но пис ме но ста но ви ще за за-
ко но съ образ ност та и це ле съ образ ност та на оспо ре ния ад ми-
нистра ти вен акт (чл. 94 и чл. 95 АПК). Административният орган, 
пред кой то е оспо рен ад ми нистра тив ният акт, мо же да не 
възприеме ста но ви ще то на комисията, но тряб ва да из ло жи мо ти-
ви за това (чл. 97, ал. 4 АПК).

Правомощията на го рестоящия ад ми нистра ти вен ор ган – в 
слу чая на ор га на по чл. 259, ал. 2 ЗПУО, са яс но опре де ле ни в 

2 Този въпрос се поста вя ве че и в пе риодич ния пе чат (вж. напр. Белчев, З. 
Безплатна по мощ за учи ли ща та. – В. „Телеграф“, 5.07.2019 г., с. 12). Споделяме 
на пъл но из ра зе но то ста но ви ще, че навре мен на та и ка чест ве на прав на по мощ за 
ди рек то ри те на учи ли ща ще на ма ли броя на от ме ня ни те по съ де бен ред не за ко-
но съ образ ни за по ве ди за на ла га не на санк ции, което ще въз дейст ва не са мо на 
пре ки те на ру ши те ли, но и пре ван тив но – ка то пре дупреж де ние към оста на ли те 
уче ни ци. 
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чл. 97, ал. 1 АПК. Органът се произ на ся с мо ти ви ра но решение, с 
което обя вя ва оспо ре ния акт за нищожен, от ме ня го из ця ло или 
от части ка то не за ко но съ обра зен или нецелесъобразен, или от-
хвър ля жал ба та или протеста. Така още в рам ки те на произ вод ст-
во то по гл. 6 АПК мо гат да бъ дат от ме не ни не за ко но съ образ ни те 
за по ве ди на директорите, без да се сти га до съ деб но обжалване.

На вто ро място, съ дейст вие мо гат да ока жат и слу жи те ли с 
юри ди ческо обра зо ва ние в цен трал на та ад ми нистра ция на 
Министерството на обра зо ва нието и науката. Помощта след ва да 
бъ де безплат на за учи ли ща та на из д ръж ка на дър жав ния или об-
щин ския бюджет.

Отделен въпрос, кой то тряб ва да бъ де вни ма тел но обмислен, 
е как ва прав на по мощ мо гат да пол з ват ди рек то ри те на училищата 
при об жал ва не по съ де бен ред на техните за по ве ди. Напълно раз-
би ра м при зи ва на З. Белчев ди рек то ри те на учи ли ща та да имат 
под кре па та на опит ни юристи, които да при съст ват още на пе да-
го ги чески те съвети, за да бъ дат спа зе ни и всич ки за ко но ви изиск-
ва ния при из да ва не на заповедите.


