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Процедура на работа на Борд на съветниците към Програма 

„Едно училище за всички“ – Фаза 2 (2016-2019), 

реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“ 

 

Бордът на съветниците подпомага работата на Център за приобщаващо 

образование (ЦПО) при изпълнение на Програмата „Едно училище за 

всички“ с цел гарантиране на максимално ефективно насочване на 

усилията и ресурсите на ЦПО и основните заинтересовани страни в 

процеса на достигане на целите, като следва следните ръководни 

принципи: 

 

 

I.  Членствo 
 

1. Бордът включва шест члена, чието участие е безвъзмездно и доброволно. 
2. Членството в Борда продължава до края на Програмата през декември 

2019 г. 
3. Член на Борда може да оттегли участието си чрез предварително 

уведомление по електронен път. 
4. Нов член се приема след предложение на ЦПО и съгласуване с останалите 

членове на Борда на следващо планирано събрание. 
 

 
II. Функции на Борда: 
 

1. Да консултира ЦПО при осъществяване на дейностите по Програмата. Да 
генерира идеи, съвети и насоки за действие, основани на опита и 
знанията на членовете му, във връзка с реализирането на Програмата. 

2. Членовете му да участват активно в дискусии по представените резултати 
и въпроси за споделяне и обсъждане, като предоставят конструктивна 
обратна връзка, основана на заангажираност с постигането на целите на 
Програмата, взаимно уважение на различни мнения и подкрепа на ЦПО за 
гарантиране на високо качество в изпълнението.  

3. Да партнира при осъществяването на комуникационни кампании, 
свързани с Програмата, и да промотира Програмата и резултатите от нея. 

4. Да проследява напредъка в постигането на целите на Програмата по 
договорени индикатори по време на срещите на Борда. 
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III. Процедура на работа: 
 

1. Бордът се събира два пъти годишно – през месеците април и октомври. 
Датите за тези две срещи се обявяват и съгласуват предварително. 

2. Комуникацията на Борда се осъществява приоритетно по електронен път. 
При нужда могат да се организират извънредни срещи с част от членовете 
или с всички членове след предварително уведомяване и съгласуване с 
тях. 

3. Дневният ред за всяко заседание се изпраща не по-късно от 7 дни преди 
датата на срещата. 

4. Решенията, които се приемат от Борда, имат препоръчителен характер и 
се взимат предвид от Ръководството на ЦПО и проектния екип.  
 
 

IV. Публичност на Борда: 
 

1. Членовете на Борда ще бъдат обявени с кратко представяне на сайта на 
ЦПО. 

2. Членовете му ще участват в комуникационни събития, свързани с 
Програмата, при желание и възможност от тяхна страна. 

3. Членовете му ще участват в медийни изяви, свързани с Програмата, при 
желание и възможност от тяхна страна. 

 


