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РАЗДЕЛ I 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

        Чл. 1. (1) С настоящия Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) се 

конкретизират правата и задълженията на педагогическия и 

непедагогическия персонал, установени в Кодекса на труда, издадените за 

неговото прилагане нормативни актове, и се урежда, съобразно 

особеностите, организацията на труда в училището./Основание – чл.181 от 

КТ/ 

        (2) С ПВТР се определят: 

1. Трудов колектив, синдикална организация, КТД. 

2. Трудови правоотношения – възникване, изменение и прекратяване; 

3. Процедури и методи за подбор на учителските кадри; 

4. Основни права и задължения на страните по трудово 

правоотношение; 

5. Професионална квалификация; 

6. Работно време; 

7. Пропускателен режим; 

8. Почивки и отпуски; 

9. Трудова дисциплина, дисциплинарни нарушения и наказания; 

10.  Имуществена отговорност; 

11.  Трудово възнаграждение. Допълнително трудово възнаграждение; 

12.  Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд; 

13.  Социално битово и културно обслужване; 

14.  Трудова книжка и трудов стаж. 

        Чл. 2. ПВТР не може да противоречи на КТ и на нормативни актове, 

издадени за неговото прилагане, както и на специалните закони и други 

нормативни актове, с които се установяват специфични права и 

задължения на всички, работещи в училището, с оглед на отделните 

професии и дейности. 

        Чл. 3. (1) ПВТР се изработва, актуализира, допълва, утвърждава от 

директора на училището като работодател и информативно се съгласува 

със синдикалната организация в училището.  

        (2)    ПВТР се изменя по реда на неговото утвърждаване. 

        (3) При постъпване на нови учители, служители, помощен и 

обслужващ персонал директорът задължително ги запознава с Правилника 

за вътрешния трудов ред. 
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РАЗДЕЛ II 

 

ТРУДОВ КОЛЕКТИВ, СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КТД. 

 

        Чл. 4. Основните положения, които се отнасят до социалния диалог, 

правата на служителите и работниците за сдружаване в синдикални 

организации, излъчването на синдикални лидери в училищните 

синдикални организации, легитимността им, Колективен трудов договор, 

са определени от чл. 2 до чл. 60 на КТ и се вземат за база при решаване на 

проблеми, които са в областта на трудовоправните отношения. 

        Чл. 5. Органите на синдикалните организации в училището имат 

право да участват в подготовката на проектите на вътрешните правилници 

и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което 

работодателят задължително ги поканва.  

        Чл. 6. Директорът на училището е длъжен да съдейства на 

представителите на работниците и служителите за изпълнение на 

функциите им и да създава условия за осъществяване на дейността им. 

        Чл. 7. Колективният трудов договор (КТД) не може да съдържа 

клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от 

установените в закона или в КТД, с който работодателят е обвързан. 

        Чл. 8. Проектът за КТД в училището се изготвя и представя от 

синдикалната организация и се представя на директора на училището след 

писмена покана. 

        Чл. 9. Проектът за КТД на синдикалната организация в училището не 

може да противоречи на законите, на други нормативни документи, на 

Правилата за формиране на работната заплата, на бюджетните 

възможности на училището, на финансовите, данъчните и счетоводните 

закони и нормативни документи, на Правилника за вътрешния трудов ред, 

както и на другите вътрешноведомствени нормативни актове. 

        Чл. 10. Когато синдикалната организация в училището не може да 

представи проект, директорът приема и изпълнява клаузите на КТД, 

сключен на отраслово равнище или на общинско равнище от 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

        Чл. 11. За преговори по сключване, вписване, валидност и 

времетраене, за изменение, за недействителност на КТД се прилагат 

разпоредбите на КТ, както и на други закони и нормативни актове, 

отнасящи се до уреждане на трудовите отношения. 

        Чл. 12. Директорът на училището синхронизира изготвянето, 

променянето, допълването, актуализирането на вътрешноведомствените 

нормативни актове със синдикалните организации, за което ги поканва 

писмено.  
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        Чл. 13. Директорът на училището изготвя вариант на правилници и 

вътрешни правила, отнасящи се до трудовоправните отношения и определя 

срок за представяне на мотивирани становища, за допълнения.  

        Чл. 14. Директорът на училището задължително огласява на 

колектива вътрешноведомствените нормативни актове. 

 

РАЗДЕЛ III 

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

        Чл. 15.  Основание за възникване на трудово правоотношение е 

трудовият договор, сключен между работника и работодателя в писмена 

форма. 

        Чл. 16. Към заявлението, отправено до работодателя, желаещият да 

встъпи в трудово правоотношение прилага следните документи:   

1. Документ за самоличност за справка, който се връща веднага. 

2. Мотивационно писмо. 

3. Професионална автобиография. 

4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, 

правоспособност,  научно звание, научна или професионално - 

квалификационна степен. 

5. Документи, удостоверяващи придобитият стаж по специалността. 

6. Документ за медицински преглед,удостоверяващ,че лицето не страда 

от заболяване,противопоказно за изпълняваната длъжност 

7. Свидетелство за съдимост 

8. Документ от психодиспансера,удостоверяващ,че лицето не се води 

на отчет с психично заболяване 

        Чл. 17. Трудовият договор се сключва преди постъпването на 

работника на работа, изготвя се по утвърден образец и се подписва от 

страните по него,ЗАС и счетоводител  

        Чл. 18. При сключване на трудовия договор работодателят запознава 

работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от 

заеманата длъжност. Предметът и обхватът на дейността се определят със 

съответната длъжностна характеристика. 

        Чл. 19. Трудово правоотношение между страните възниква от 

момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да 

изпълняват задълженията си по него. 

        Чл. 20. (1) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя: 

1. Мястото на работа. 

2. Наименованието на длъжността и характера на работата. 

3. Датата на сключването му и началото на неговото изпълнение. 
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4. Времетраенето на трудовия договор. 

5. Размера на основния и удължения платен годишен отпуск. 

6. Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване 

на трудовия договор. 

7. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен 

характер, както и периодичността на тяхното изплащане. 

8. Продължителността на работния ден. 

        (2) С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани 

с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни 

разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за 

работника или служителя от установените с колективния трудов договор. 

        (3) Всяко изменение на трудовото правоотношение се урежда 

писмено,съобразно разпоредбите на КТ . 

        Чл. 21. В тридневен срок от сключването или изменението на 

трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване 

работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати 

уведомление за това до съответната териториална дирекция на 

Националната агенция за приходите. 

        Чл. 22. Екземпляр от двустранно подписания трудов договор и копие 

от уведомлението, заверено от съответното териториално поделение на 

НАП се връчват на работника срещу подпис преди постъпването му на 

работа. 

        Чл. 23. (1) Работодателят си запазва правото да сключва трудови 

договори със срок за изпитване в своя полза и за период, не по-дълъг от 6 

месеца. 

        (2) През време на изпитването страните имат всички права и 

задължения както при окончателен трудов договор. 

        (3) В срока на изпитването не се включва времето, през което 

работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други 

уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен 

договорът. 

        (4) За една и съща работа с един и същ работник или служител, трудов 

договор със срок на изпитване може да се сключва само веднъж. 

        Чл. 24. (1) Валидно възникналото трудово правоотношение може да 

бъде изменено с писмено съгласие на страните по него, съставляващо 

неразделна част от трудовия договор. 

        (2) Писменото съгласие по ал. 1, оформено като допълнително 

споразумение към трудовия договор се изготвя, съгласува, сключва и 

съхранява по реда, установен за трудовите договори. 

        (3) Работодателят и работникът не могат да променят едностранно 

клаузите на сключения трудов договор, освен в хипотезите, установени с 

нормативен акт. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

        Чл. 25. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде 

всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните. 

        Чл. 26. Работодателят може едностранно да увеличава трудовото 

възнаграждение на работника или служителя. 

        Чл. 27. При изменение на трудовото правоотношение се спазват 

разпоредбите на Чл. 118 и Чл. 119 от Кодекса на труда. 

        Чл. 28. Директорът на училището може да бъде командирован от 

началника на РИО гр. Пловдив. 

        Чл. 29. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се 

спазват разпоредбите на Раздел ІХ от Кодекса на труда. 

        Чл. 30. При командироване на работници и служители се спазват 

разпоредбите на КТ и Наредбата за командировките в страната. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

        Чл. 31. (1) Прекратяването на трудовия договор се извършва при 

наличието на предпоставки и при спазването на процедурата, предвидена в 

Кодекса на труда. 

        (2) Работникът може едностранно да прекрати трудовото си 

правоотношение с предварително писмено предизвестие, отправено до 

работодателя в срок,предвиден в КТ и/или в КТД . 

        (3) Трудовият договор, сключен със срок за изпитване, може да бъде 

прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен. 

        Чл. 32. С прекратяването на трудовия договор престава да съществува 

трудово правоотношение. 

        Чл. 33. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед 

на директора, в която точно е отразено основанието от КТ, въз основа на 

което става прекратяването. 

        Чл. 34. Основанието за прекратяване на трудовия договор и датата се 

вписват в трудовата книжка на работника или служителя. 

        Чл. 35. Парични обезщетения при прекратяване на трудовото 

правоотношение се изплащат при спазване на законните разпоредби на КТ. 

        Чл. 36. При прекратяване на трудовото правоотношение с работник 

или служител на основание Чл. 328, ал. 1, т. 2,3,5,11 и Чл. 330, ал. 2 т. 6 от 

КТ задължително се спазват разпоредбите на Чл. 333 от КТ и Наредба № 5 

за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена 

закрила съгласно Чл. 333 ал. 1 от КТ. 
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РАЗДЕЛ IV 

 

 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ 

 

 

        Чл. 37. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при 

спазване на КТ и Стандарта за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

        Чл. 38. Заемането на педагогическите длъжности се  извършва, 

съобразно условията, регламентирани със Стандарта за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти./Нар.15 от 22.07.2019 г/ 

 

        Чл. 39. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които: 

1. Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за 

умишлено   престъпление. 

2. Са лишени от право да упражняват професията си. 

3. Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота 

или здравето на децата и учениците, определени с наредба на 

министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на 

здравеопазването. 

        Чл. 40. Подборът на кандидатите се извършва чрез: 

1. Подбор по документи - проучване на определения списък от 

документи, представени от кандидатите за заемане на учителска 

длъжност. 

2. Събеседване с кандидатите. 

        Чл. 41. Директорът на училището обявява свободните работни места в 

Бюрото по труда и в РУО гр. Пловдив в тридневен срок от овакантяването 

им. 

        Чл. 42.   

          ал. (1) Обявата на директора трябва да съдържа: 

1. Точното наименование и адрес на училището; 

2. Свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета 

на основание член от Кодекса на труда.  

3. Изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото 

образование, професионална квалификация и правоспособност, 

определени със  Стандарта за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

4. Изисквания към кандидата съобразно разпоредбите на ППЗНП; 

5. Началният и крайният срок за подаване на документите. 

6. Срок за извършване на класиране и сключване на трудов договор. 
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           ал (2)  В раздел Х на Наредба № 15/22.02019 г   

Информационна база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване 

на системата на предучилищното и училищното образование с 

педагогически специалисти всеки един работодател в лицето на директора 

на училището може да търси специалисти, които са му необходими. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

 

 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО 

ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

        Чл. 43. Работодателят има следните права: 

1. Да изисква от всеки работник или служител точно, добросъвестно и 

качествено да изпълнява възложените му трудови задължения; 

2. Да издава задължителни за работещите в училището указания и 

нареждания относно изпълнението на тяхната трудова дейност. 

3. Да осъществява контрол върху спазването и прилагането на 

вътрешните актове в училището, както и върху изпълнението на 

задължителните указания по т. 2. 

4. Да осъществява контрол върху начина на съхранение и 

експлоатация на повереното на работниците и служителите 

имущество. 

5. Да налага установените в текста на чл. 188 от Кодекса на труда 

дисциплинарни наказания. 

6. Да търси ограничена имуществена отговорност за виновно 

причинени от работника или служителя вреди. 

        Чл. 44. Работодателят е длъжен: 

1. Да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал 

необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото 

правоотношение, за която са се уговорили. 

2. Да осигури нормални, безопасни и здравословни условия при 

изпълнение на трудовите им задължения. 

3. Да обезпечи работния процес с необходимата техника, пособия, 

материали и консумативи. 

4. Да предостави на всеки работник и служител описание на работата, 

която той се е ангажирал да изпълнява (длъжностна 

характеристика). 
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5. При необходимост да дава на работещия задължителни указания 

относно начина и реда на реализиране на неговите трудови 

ангажименти, като осъществява контрол върху тяхното изпълнение. 

        Чл. 45. Работодателят е длъжен да пази достойнството на работника 

или служителя по време на изпълнение на работата по трудово 

правоотношение. 

        Чл. 46. Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на 

трудовия колектив уговорените възнаграждения за извършената работа и 

да ги осигурява за всички осигурителни социални рискове при спазване 

условията и реда, установени с Кодекса за социално осигуряване и 

подзаконовите нормативни актове по неговото приложение. 

        Чл. 47. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават 

професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и 

чрез самостоятелна подготовка. 

        Чл. 48. Права и задължения на директора 

        Директорът, като работодател отговаря за цялостната дейност на 

училището и съгласно Раздел II – Длъжности и функции на 

педагогическите специалисти. Изисквания за заемане на длъжностите в 

системата на предучилищното и училищното образование, чл.31 (1) от 

Наредба № 15/ 22.07.2019 г има следните функции: 

       (1)Директорът на държавна и общинска детска градина и на държавно 

и общинско  училище като орган за управление и контрол изпълнява 

своите функции, като: 

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и 

училищното образование; 

2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията; 

3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния 

процес, както и за придобиването на ключови компетентности от 

децата и учениците; 

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, 

отнасяща се до предучилищното и училищното образование; 

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни 

планове и учебни програми; 

6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за 

институцията документи –правилници, правила, стратегии, 

програми, планове, механизми и др.; 

7. организира и ръководи самооценяването на детската градина или 

училището; 

8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и 

утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием и предлага 

за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-

прием на учениците, организира и осъществява приемането на 

децата в подготвителни групи в детската градина или училището; 
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9. организира приемането или преместването на деца и ученици на 

местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния 

държавен план-прием; 

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и 

задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или 

ученици; 

11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за 

завършено задължително предучилищно образование, за завършен 

клас, за степен на образование, за професионална квалификация; 

12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава 

поименно разписание на длъжностите; 

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите 

специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в 

съответствие с Кодекса на труда; 

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в 

Регионалното управление на образованието и в Информационната 

база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на 

системата на предучилищното и училищното образование с 

педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или 

от откриването им; 

15. управлява и развива ефективно персонала; 

16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за 

кариерното развитие на педагогическите специалисти; 

17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на 

квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията; 

18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 

19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и 

прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя 

тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и 

служителите и обществения съвет; 

20. поощрява и награждава деца и ученици; 

21. поощрява и награждава педагогически специалисти и 

непедагогически персонал; 

22. налага санкции на ученици; 

23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал; 

24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна 

среда за обучение, възпитание и труд; 

25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на 

ресурсите; 

26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на 

организации и общности; 

27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 
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28. представлява институцията пред администрации, органи, 

институции, организации и лица; 

29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на 

дейност на образователната институция в съответствие с 

предоставените му правомощия; 

30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване 

на документите в институцията; 

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния 

герб; 

32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на 

проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и 

предписанията им; 

33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по 

чл.347 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 

35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на 

предучилищното и училищното образование.  

(2) Директорът на детската градина, на училището, на центъра за 

подкрепа за личностно развитие е председател на педагогическия съвет 

и осигурява изпълнение на решенията му. 

(3) Директорът на център за подкрепа за личностното развитие освен 

правомощията по ал.1,т.1-4,т.6,т.12-21,т.23-30 и т.31, относно  

обикновения собствен печат на институцията, т.32,34 и 35 има 

специфични права и задължения, определени с правилника за 

устройството и дейността на центъра, приет от общинския съвет. 

(4) Директорът на регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование освен правомощията по ал.1,т.1,2,4,6, т.12 

– 21, т.23-30,т.31, относно обикновения собствен печат на 

институцията, т.32,34 и 35, има и специфични права и задължения, 

определени с Правилника за устройството и дейността на регионалните 

центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  ( ДВ, 

бр. 9 от 2018 г) 

(5) Директорите на специализираните обслужващи звена - Национален 

дворец на децата (НДД) и Държавен логопедичен център  (ДЛЦ ), 

изпълняват правомощията по ал.1, т.1 – 4, т.6, т.12-21, т.23-30, т.31, 

относно обикновения собствен печат на институцията, и т.32, 34 и 35, 

както и специфични права и задължения, определени с Правилника за 

устройството и дейността на Националния дворец на децата  (  ДВ, 

бр.18 от 2017 г), съответно в Правилника за устройството и дейността 

на Държавния логопедичен център  ДВ, бр.96 от 2016 г ) 

(6) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на 

заместник-директорите в определените в нормативен акт случаи. 
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      Директорът на образователната институция има следните 

отговорности и задължения: 

1. осигурява на педагогическите специалисти и непедагогическите 

служители работно място, нормални, безопасни и здравословни 

условия при изпълнение на трудовите им задължения; 

2. предоставя на педагогическите специалисти и непедагогическите 

служители необходимите за извършването на работата им техника, 

учебни ипомощни пособия и консумативи; 

3. предоставя на всеки от работещите в образователната институция 

длъжностна характеристика 

4. при необходимост дава на работещия задължителни указания 

относно начина и реда на реализиране на неговите трудови 

ангажименти, като осъществява контрол върху тяхното изпълнение; 

5. запознава учителите и служителите с приетите и утвърдени от него 

вътрешни правила в образователната институция 

6. периодично и в срок изплаща дължимите трудови възнаграждения 

7. осигурява работниците за всички осигурени социални рискове, при 

спазване на условията и реда, установени с Кодекса за социално 

осигуряване и подзаконовите нормативни актове по неговото 

приложение 

8. създава условия на учителите да повишават професионалната си 

квалификация в организирани форми на обучение и чрез 

самостоятелна подготовка. 

9. Разпорежда се с бюджетните средства на институцията. 

10. Познава и прилага действащата нормативна уредба, свързана с 

управлението и функционирането на училището; познава и ползва 

стратегически и програмни документи, отнасящи се до училищното 

образование. 

11. Директорът представлява институцията пред органи, организации и 

лица и сключва договори с юридически и физически лица в 

съответствие с предоставените му правомощия. 

12. Сключва и прекратява трудови договори с учители и служители на 

училището. 

13. Награждава и наказва учители, служители и ученици в съответствие 

с Кодекса на труда и ЗПУО и ПДУ. 

14. Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати 

нарушения. 

15. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на 

задължителната училищна документация. 

16. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност. 

17. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява 

изпълнение на решенията му. 
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18. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава 

поименно разписание на длъжностите и работните заплати /щатни 

разписания/ 

19. Изисква ит всеки работни точно, добросъвестно и качествено да 

изпълнява възложените му трудови задължения; 

20. Осъществява контрол върху спазването и прилагането на 

вътрешните актове в училището. 

21. Осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация 

на повереното на работниците имущество 

22. Налага установените в текста на чл..188 от Кодекса на труда 

дисциплинарни наказания 

23. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал 

носят отговорност, съгласно КТ и законовите разпоредби в страната 

        Чл. 49. Зам.-директорът по УД подпомага директора  при 

осъществяването на учебно-възпитателния процес в училището като при 

отсъствието му от учебното заведение го замества,съобразно делегираните 

му с писмена заповед правомощия. 

1. Организира и контролира образователно-възпитателния процес. 

2. Ръководи дейността на комисията по охрана на труда. 

3. Ръководи дейността на Комисията по квалификационна дейност в 

училището. 

4. Контролира дейността на методичните обединения на учителите. 

5. Организира и контролира изработването на седмичното разписание. 

6. Организира провеждането на поправителни и приравнителни 

изпити,олимпиади,конкурси и състезания . 

7. Организира и контролира допълнителната работа на учителите с 

ученици със специални образователни потребности. 

8. Организира изготвянето на графици/ за дежурство и провеждане на 

заниманията на СИП,ДЧФВС,за класни и контролни работи и др./ 

9. Участва в заседанията на ПС. 

10. Изпълнява в рамките на работния ден норма преподавателската 

заетост, в съответствие с утвърдените нормативи. 

11. Контролира воденето на: 

- Книга на подлежащите; 

- Главна книга; 

- Протоколи от изпитни сесии; 

- Цялостната документация при приемане и преместване на 

ученици – удостоверения за преместване, съобщение за 

преместване. 

- Необходимата документация,отразяваща движението на 

учениците в ГЦО,пълняемостта на групите,начина на извиняване 

на отсъствията им - съобразно установените процедури и 
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изискванията,произтичащи от Правилници, Наредби и Заповеди 

на директора 

- Цялостната документация по охрана на труда; 

- Статистическите отчети за движението на учениците. 

- Води книга за контролната дейност на зам.директора. 

12. Съдейства на директора за изпълнение на 

задачите,стратегические и краткосрочни цели на 

организацията,участва с идеи и предложения при  разработването 

на училищна документация. 

 

 

13. Участва в разработването на правилници и процедури,действащи 

в училището. 

        Чл. 50. (1) На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО . Директорът на 

училището или упълномощено от него лице има право да извършва 

контролна дейност, изразяваща се в цялостни, периодични, текущи, 

тематични и други проверки на цялостната работа, на отделни компоненти 

от нея, на спазването на трудовата дисциплина, на ръководен, 

педагогически и непедагогически персонал в училището, като 

задължително изготвя Констативни протоколи от направените проверки, с 

надлежно описаните в тях нарушения.  

        (2) Директорът на училището може да упълномощи заместник-

директора и административно отговорните лица да извършват контролна 

дейност в поверения им ресор, за който са отговорни. 

        (3)Заместник-директорът и/или упълномощените да  извършват 

контролна дейност лица отразяват резултатите  от проверките в 

констативни протоколи и информират директора за нарушения и пропуски. 

        Чл. 51. Директорът на училището, заместник-директорът и 

административно отговорните лица изискват от учители, служители, 

работници (според поверения им ресор и сфера на работа) информации, 

сведения, за попълване на формуляри по образец и други документи, 

свързани с пряката им работа, задължения и отговорности, както и с 

административното им обслужване, без да ги разпространяват на трети 

лица. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

 

        Чл. 52. Съгласно Раздел  II, чл.5 (1) на Наредба № 15/22.07.2019 г – 

Длъжности и функции на педагогическите специалисти. Изисквания за 

заемане на длъжностите в системата на предучилищното и училищното 

образование 

      Длъжността „ УЧИТЕЛ“ включва следните функции: 
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1. Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, 

базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и 

учениците 

2. Прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно 

индивидуалните потребности на децата и учениците 

3. Ефективно използване на дигиталните технологии 

4. Оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на 

ключови компетентности 

5. Анализиране на образователните резултати и формираните 

компетентности на децата и учениците 

6. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците за пълноценно включване в образователната и социалната 

среда 

7. Сътрудничество и взамодействие с участниците в образователния 

процес и всички заинтересовани страни 

8. Участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни 

зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит 

за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване 

на правоспособност за професии, упражняването на които изисква 

такава; 

9. Подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и 

уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул 

10. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците 

11. Разработване и изпълнение на проекти и програми 

12. Участие в професионална мобилност и професионални общности 

13. Разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с 

дейността на институцията 

14. Опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и 

по време на организираните допълнителни дейности или занимания по 

интереси 

15. Водене и съхраняване на задължителните документи 

16. Провеждане на консултации с ученици и родители 

17. Създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, 

сътрудничество и взаимопомощ 

18. Провеждане  или участие в изследователска дейност в областта на 

предучилищното и училищното образование. 

    Учителят/педагогическият специалист има право: 

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството му от родителите, 

обществеността, колегите и работодателя. 

2. Да определя методите и средствата за провеждане на образователния 

процес, съобразно принципите и целите, съгласно ЗПУО, политиките и 

принципите за развитие на институцията, заложени в Стратегията. 
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3. Да планира и разпределя учебното съдържание, според нивото на 

класа/групата, като цели да постигне най-добри резултати вследствие 

на това годишно тематично разпределение на учебното съдържание. 

4. Да получава информация и да повишава професионалната си 

квалификация. 

5. Да участва в изработването на училищната стратегия, планове и 

програми, както и да организира дейности извън учебния план. 

6. Да избира варианти на учебници, учебни пособия и помагала, учебна 

литература. 

7. Да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на 

задълженията си. 

8. Да получава защита според Кодекса на труда. 

9. Да бъде поощряван и награждаван. 

10. Да членува в синдикални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи. 

       Учителят/педагогическия специалист има следните задължения: 

1. Да предостави на работодателя работната си сила за изпълнение на 

конкретна трудова функция – обучение и възпитание на учениците. 

2. Да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява изискванията на 

директора, касаещи изпълнението на посочените му задължания в 

длъжностната характеристика, нормативните документи на МОН и 

ПДУ, както и други такива разпореждания на директора, извън 

длъжностната му характеристика. 

3. Да изпълнява възложената му, съгласно индивидуалния трудов 

договор работа, в изискуемото количество и качество, понякога и 

работа извън индивидуалния трудов договор – при необходимост. 

4. Стриктно да се придържа към правилата за безопасност на труда и 

противопожарна безопасност, както и всички други вътрешни 

правила, действащи на територията на училището. 

5. Да спазва стриктно работното време, като го използва единствено за 

изпълнение на трудовите си  задължения. 

6. Да проявява лоялност към директора на училището, като не 

разпространяват поверителни за него сведения и пазят доброто му име 

и репутация. 

7. Да поддъръжа и повишава своята професионална квалификация, 

съобразно политиките за организационно развитие на институция и 

специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с 

цел подобряване качеството на образованието им. 

8. Да се явява на работното си място в състояние, позволяващо му да 

изпълнява трудовите си задължения, да не употребяват по време на 

работа алкохол и други упойващи вещества. 
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9. Да изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и 

препоръките, дадени от директора, на контролните органи на РУО 

Пловдив и на МОН и други институции. 

10. Да опазва живота и здравето на учениците и децата по време на 

образователно-възпитателния процес и на други дейности, 

организирани от учителя или от училището. 

11. Да спазва изготвените и утвърдени от директора графици. 

12. Води стриктно документацията, за която отговаря, съгласно Наредба 

№ 8/11.08.2016 г 

        Чл. 53. Лица, заемащи степени в кариерното развитие и 

учители/педагогическите специалисти, вк в ГЦДОУД: 

(1) Лице, заемащо длъжността „СТАРШИ УЧИТЕЛ“, Съгласно 

 Наредба № 15/22.07.2019 г- чл.6 (1) освен функциите на длъжността 

„УЧИТЕЛ“, посочени по-горе включва и допълнителни функции: 

1. Организиране и отчитане на вътрешноинституционалната 

квалификация; 

2. Анализиране на образователните резултати, придобитите 

компетентности и напредъка на децата по възрастови групи; 

3. Анализиране на образователните резултати, придобитите 

компетентности и напредъка на учениците по съответния учебен 

предмет или модул на ниво клас; 

4. Подпомагане на новоназначени учители и на стаж-учители; 

5. Подпомагане на лицата, заемащи длъжността „ учител“; 

6. Разработване на училищните учебни планове, учебни програми, 

иновативни и авторски програмни системи. 

(2) „СТАРШИ УЧИТЕЛ“ изпълнява и следните специфични 

задължения: 

1. Участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по 

съответния учебен предмет в училището; 

2. Участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и 

провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или 

външно оценяване на знанията и умениятана учениците от съответния 

клас; 

3. Подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, 

материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на 

учениците по съответния учебен предмет; 

4. Организира и обобщава резултатите, получени от оценяването на 

входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по 

съответния учебен предмет; 

5. Използва и показва ефективни методи при организацията и 

провеждането на образователания процес; 

6. Подпомага дейността на новоназначени учители; 
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7. Участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в 

дейности по реализирането им; 

8. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на 

длъжността и вида на училището. 

(3) Лице, заемащо длъжността „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“, съгласно 

Наредба № 15/ 22.07.2019 г – чл.7 (1) освен  функциите на 

длъжността 4 УЧИТЕЛ“ , посочени по-горе включва и 

допълнителни функции: 

1. Планиране , организиране и отчитане на вътрешноинституционалната 

квалификация; 

2. Анализиране на институционалните квалификационни дейности; 

3. Координиране на участието в професионални общности, обмяна на 

добри педагогически практики, включително и по преподаване за 

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

4. Анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището; 

5. Подпомагане на новоназначени учители в случаите, когато е определен 

за наставник; 

6. Методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността „ учител“ и „ 

старши учител“; 

7. Разработване на училищните учебни планове, учебни 

програми,иновативни и авторски програмни системи. 

Длъжността „ Главен учител“ изпълнява и следните специфични 

задължения: 

1. Планира и координира квалификационно-методическата дейност в 

училището; 

2. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел 

кариерното им развитие; 

3. Съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и 

национални кръгове на олимпиади и състезания в училището; 

4. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на 

външно оценяване в училище; 

5. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища 

и/или от външни оценявания за училището; 

6. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, 

ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагане на 

интерактивни методи за работа с учениците; 

7. Консултира лицата, заемащи длъжностите „ учител“ и „старши 

учител“ в училището при диагностика и оценка на резултатите на 

учениците; 

8. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, 

вкл.международни в които участва училището; 

9. Участва в организацията и провеждането на извънкласни форми и 

дейности; 
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10. Поема задължения като класен ръководител по изключение, когато 

организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват 

само от лица, заемащи длъжностите „ учител“ и „ старши учител“. 

11. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на 

длъжността и вида на училището. 

(4) Лица, определени от директора за  „ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ“ 

Съгласно Наредба № 15/22.07.2019 г, чл.8 – Лицата, заемащи учителски 

длъжности, определени от директора за класни ръководители, имати 

следните функции: 

1. Подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно 

разработване на теми за плана за часа на класа и правила за 

поведението във/на паралелката; 

2. Своевременно информиране на родителите за: 

 Правилника за дейността на училището, училищния учебен план, 

седмичното разписание; 

 Образователните резултати и напредъка на учениците; 

 Формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие; 

 Неспазване на задълженията, произтичащи от чл.172 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

3. Организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.; 

4. Изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на 

учениците; 

5. Информиране на директора за извършени нарушения от ученика с 

оглед налагане на санкции по чл.199, ал.1 от Закона за предучилищното 

и училищното образование; 

6. Изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция 

„забележка“ или“преместване в друга паралелка на същото училище“. 

(5) Лице, заемащо длъжността „ УЧИТЕЛ В ГЦДОУД“ изпълнява 

следните функции, Съгласно Наредба № 15/22.07.2019 г – чл.11(1) 

    Длъжността „Учител в група за целодневна организация на 

учебния ден“ в училище включва следните функции: 

1. Планиране, организиране и провеждане на образователния процес 

и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа 

активност и занимания по интереси за придобиване на ключови 

компетентности от децата и учениците; 

2. Прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно 

индивидуалните потребности на децата и учениците; 

3. Ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. Оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови 

компетентности; 

5. Анализиране на образователните резултати на учениците; 
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6. Допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване 

на социалните им умения; 

7. Подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и 

социалната среда; 

8. Сътрудничество и взаимодействие с учениците в образователния 

процес и всички заинтересовани страни; 

9. Участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни 

зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит 

за придобиване на професионална квалификация; 

10. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. Разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. Участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. Разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с 

дейността на институцията; 

14. Опазване на живота  и здравето на учениците, включително и по време 

на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

15. Водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното 

и училищното образование; 

16. Провеждане на консултации с учениците и родителите им; 

17. Създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, 

сътрудничество и взаимопомощ; 

18. Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на 

предучилищното и училищното образование 

Длъжността по ал.5 се заема от лица, придобили висше образование и 

 професионална квалификация „ учител“, съгласно приложение № 1  към 

чл.10. 

       Лице, заемащо длъжността „Учиел в ГЦДОУД“ освен функциите на 

длъжността „УЧИТЕЛ“, посочени по-горе включва и допълнителни 

функции: 
1. Да изпълнява всички задължения на учителите и со ползва с техните 

права. 

2. Води самоподготовката, организирания отдих и заниманията по 

интереси. 

3. Изпълнява нормата на преподавателска заетост, съобразно 

изискванията на ЗПУО и наредбите на МОН. 

4. Носи отговорност за резултатите от учебно-възпитателната дейност на 

учениците, поддържа и обменя информация с класните ръководители 

и преподавателите по отделните учебни дисциплини. 

5. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците. Предприема 

необходимите мерки при направени нарушения. 

6. Поддържа контакти с родителите на учениците от групата. 
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7. Напуска училищната сграда след прибиране на всички ученици от 

техните родители и/или настойници, или самите ученици напуснат 

училище след занятията. 

8. Изпраща и привежда учениците на обозначената пешеходна пътека. 

Лице, заемащо длъжността „ старши учител ЦДО“, изпълнява 

специфичните задължения на страши учител от прогимназиален етап и 

учител в ГЦДОУД. 

        Чл. 54. В Раздел VII на Наредба № 15/ 22.07.2019 г е посочено 

Кариерно развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 
1. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са 

учителският стаж, получените квалификационни кредити, 

придобитата професионално-квалификационна степен, както и 

резултатите от атестирането им. 

2. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата 

професионално-квалификационна степен са основание  за по-бързо 

кариерно развитие независимо от учителския стаж 

       В раздел VIII на Наредба № 15/22.07.2019 г е посочен реда и условията 

за Атестиране на дейността на педагогическите специалисти. 

1. Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с 

професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на 

длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, 

училището, центъра за подкрепа за личностно развитие или 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование, а за директорите – и на управленската им 

компетентност. 

2. Атестирането на педагогическите специалисти и образователните 

институции ще се провежда от учебната 2020/2021 година. 

        Чл. 55. Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на 

учебното време, влиза в час при биене на втория звънец и не задържа 

учениците след биенето на звънеца за излизане от час. 

        Чл. 56. Учителят посреща учениците преди първия час на входната 

врата на сградата и извежда учениците извън двора на училището след 

последния час. 

        Чл. 57. Учителят при започване на всеки учебен час взема дневника 

на класа. След приключването му, дневника се оставя на установеното 

място в учителската стая. Забранява се изнасяне на училищна 

документация извън училището.След учебните часове за деня отразява 

взетите теми и отсъствията на учениците в електронния дневник на 

училището. 
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        Чл. 58. Уведомява директора при отсъствие от работа по 

здравословни причини и представя болничен лист в деня след връщането 

му на работа. 

        Чл. 59. Предварително писмено уведомява директора при извеждане 

на учениците извън училищната сграда на наблюдения, практически 

занимания, изложби, концерти,  и др. Извършва извънреден инструктаж 

срещу подпис в книгата за инструктаж. Спазва всички разпоредби 

произтичащи от действащото законодателство, Правилниците и 

Заповедите на директора 

        Чл. 60. При участие на учениците в регионални, национални и други 

състезания, учителят, придружаващ училищния отбор е длъжен да 

подготви следните документи: 

1. Списък на отбора с отбелязан клас и ЕГН на състезателите, 

подписан от учителя и директора на училището и заверен с 

училищния печат. 

2. Лична ученическа карта или ученическа книжка. 

3. Документ за предварителен медицински преглед с вписани датата и 

мястото на прегледа, името и печата на лекаря, както и 

състезанието, за което е извършен прегледа. 

4. Застрахователна полица „Злополука”, отборна по вид спорт, 

осигуряваща застрахователна защита на отбора. 

5. Декларация от родителя за съгласие 

        Чл. 61. Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да 

унижава личното им достойнство, да прилага форми на психическо и 

физическо насилие върху тях. 

        Чл. 62. По време на учебен час, извънурочни и извънучилищни 

дейности учителят няма право:  

1. Да възлага на учениците несвойствени задачи. 

2. Да използва мобилен телефон. 

        Чл. 63. Учителите от училището нямат право да дават частни уроци 

на учениците от училището, в което работят и да събират парични суми от 

учениците за каквито и да било цели,освен уговорените с родителите суми 

за празници на паралелките,театър,концерт,шоу-спектакли и 

др.инициативи-след уведомяване на ръководството и с участие на 

родителския актив. 

        Чл. 64. Забранено е на учителите да организират дейности с 

учениците на политическа, религиозна и етническа основа. 

        Чл. 65. Задължения на учителите при работа с училищната 

документация:  

1. Да попълват своевременно, редовно и прецизно училищната и 

учебна документация, съгласно изискванията на Наредба 8 за 

информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. 
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2. В годишните тематични разпределения учителите отразяват 

разпределението на учебния материал, вида на уроците и друга 

актуална информация. 

3. Учителите ежедневно отразяват взетите учебни часове в дневниците 

на паралелките и групите за целодневно обучение. 

4. Контролът по редовното вписване в  главната книга , дневниците и 

друга училищна документация се осъществява от директора и 

заместник-директора на училището. 

5. В началото на всяка учебна година учителите предоставят на 

директора информация за провежданите от него консултации,  

класни и контролни работи, с цел изработване на графици. 

6. Заместник-директорът изработва и представя за утвърждаване на 

директора графици за провеждане на консултации от учителите, за 

класни и контролни работи и за дежурство.  

        Чл. 66. Класните ръководители е необходимо да познават добре 

учениците от класа - техните психически и индивидуални способности, 

интереси, битови и семейни условия и др. 

        Чл. 67. Класните ръководители поддържат връзка с родителите 

/настойниците/ на учениците и своевременно ги уведомяват за допуснати 

нарушения, неизвинени отсъствия или слаб успех от учениците. 

        Чл. 68. Класните ръководители свикват  родителски срещи,съобразно 

училищния график за учебната година/общи/ , по проблеми на 

паралелката/по преценка на съответния кл.р-л/ и индивидуални-касаещи 

развитието на конкретните ученици. 

        Чл. 69. На първата родителска среща запознават родителите с 

училищния Учебен план, с правата и задълженията на родителите и 

учениците съгласно правилника за дейността на училището и със 

системата за известяване състоянието на ученика, както и с други въпроси, 

регламентирани с актове на МОН.  

        Чл. 70. В първия час на класа запознават учениците с училищния 

правилник, с техните права и задължения и правилника за осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

        Чл. 71. Контролират редовното посещение от учениците на учебните 

занятия и при допуснати 5 неизвинени отсъствия уведомяват писмено 

родителите /настойниците/. 

        Чл. 72. Класните ръководители привеждат в изпълнение решенията на 

ПС и законните нареждания на директора, които се отнасят до неговата 

паралелка и са свързани с цялостната организация на учебно-

възпитателния процес. 

        Чл. 73. Класните ръководители информират родителите за 

процедурите за извинение на отсъствията и необходимите документи и 

сроковете за представянето им в деловодството на училището.                         
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Чл. 74. (1) Отговарят за правилното и редовно попълване и водене на 

училищната документация: 

1. Дневник на паралелката/групата. 

2. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 годишна 

възраст. 

3. Ученическите книжки. 

4. Главната книга. 

5. Изготвят портфолио на учениците съобразно нормативен акт на 

МОН. 

6. Лекторска книга. 

7. Друга документация, възникваща в процеса на работа. 

(2) Попълват училищната документация само със син химикал. Не 

извършва поправки и корекции без знанието на директора. 

        Чл. 75. Класните ръководители изготвят необходимите справки, 

отчети, информации и др., изисквани от училищното ръководство. 

        Чл. 76. Съвместно с учениците от класа планират възпитателната 

дейност и дейността за провеждане на ЧК, както и планират собствената си 

дейност. 

        Чл. 77. Лицата изпълняващи функциите класен ръководител работят 

за формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, за подкрепа на ученическото самоуправление чрез 

включване в дейности, регламентирани в плана за часа на класа. 

        Чл. 78. Учителите в ГЦО водят самоподготовката, организирания 

отдих и физическа активност и заниманията по интереси с учениците в 

ГЦО. 

        Чл. 79. Носят отговорност за резултатите от учебно-възпитателната 

дейност на учениците заедно с останалите преподаватели. 

        Чл. 80. Координират дейността си с тази на  класните ръководители и 

преподаващите учители. 

        Чл. 81. Следят и отговарят за редовното присъствие на учениците и 

вземат необходимите мерки при извършени нарушения. 

        Чл.  82. Поддържат контакти с родителите на учениците от ГЦО. 

        Чл. 83. Напускат училищната сграда след вземането на всички 

ученици от ГЦО от техните родители /настойници/. 

        Чл. 84. Задължения и отговорности на дежурните учители: 

1. Спазват утвърдения от директора график за дежурство. 

2. Идват 20 минути преди започване на учебните занятия за 

установяване състоянието на училищната база и подготовката и за 

образователно-възпитателния процес. 

3. Контролират графика за времетраене на учебните часове. 

4. Организират отдиха на учениците през голямото междучасие, 

съобразно атмосферните условия. 
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5. Докладват на ръководството за неизправности или нанесени щети 

на материалната база или констатирани нарушения. 

6. Следят за реда и дисциплината в учебната сграда. 

7. Напускат последни училищната сграда след приключване на 

учебните занятия. 

8. След биенето на първия учебен звънец предприема мерки за 

подготовка на учениците за учебен час. 

10.Осъществяват дежурство по горещи точки в района на училището, 

не допускат прояви на тормоз и агресия сред децата по време на 

междучасия; докладват на ръководството за възникнали инциденти с 

ученици. 

        Чл. 85. (1) Всеки учител или служител, станал свидетел на тормоз и 

агресия сред учениците отразява наблюдавания случай в училищния 

регистър и съставя протокол 

        Чл. 86. Механизъм за осигуряване на заместване на учители по 

НП“На училище без отсъствия“ Модул „Без свободен час в училище” . 

 1.Всеки учител , ползващ отпуск по чл. 155  ,чл. 159, чл.161,чл. 162 от 

КТ, 157,   ал.1,т.1 – 7 от КТ; по чл. 168, чл. 169 и чл.170 от КТ уведомява 

директора до два дни преди ползването, или незабавно при възникване на 

събитието, налагащо ползването на отпуск. 

 2. Директорът на училището изготвя, поддържа и актуализира банка 

кадри по формата на РУО, като организира и контролира заместването на 

отсъстващите учители, чрез подсигуряване на: 

    2.1. Правоспособни заместници 

   2.2. При липса на правоспособни заместници директорът осигурява 

заместване, както следва: 

 Учители с образователно-квалификационна степен „Магистър”, 

„Бакалавър” или „Професионален бакалавър”,  които не са 

специалисти по дадения учебен предмет. 

 Специалисти по дадения учебен предмет без педагогическа 

правоспособност 

 Учител, учител в ПИГ,  зам.директор, библиотекар 

      3. Всички правоспособни заместници осъществяват дейности по 

утвърдената за училището програма, включващи здравно и гражданско 

образование и възпитание, художествено-творческа и спортна дейност с 

децата, както и по утвърдените от МОН учебни програми по всички 

предмети от Учебния план на училището. 

      4. При невъзможност да бъде осигурен с оглед опазване на живота и 

здравето на учениците  директорът лично изпълнява функциите на 

заместващ на отсъстващия учител  или учител в ПИГ. Включването на 

директора като заместващ отсъстващия учител или учител в ПИГ е по 

изключение за не-повече от 5 часа месечно. 
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     5. ПС на училището, съгласувано с представители на родителите на 

учениците приема/ актуализира училищна програма за часовете, които 

не се водят от учители – специалисти, по време на заместването на 

отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно 

образование, както и такива свързани с психофизическото и 

когнитивното развитие на учениците за провеждане на часовете, които 

не се водят от учители специалисти се подготвят материали 

осигуряващи качеството на обучението. Директорът на училището 

утвърждава училищната програма . 

    6. Директорът изплаща лекторски възнаграждения за отработените 

часове ежемесечно към заплатата на заместващите учители и служители 

по утвърден от МОН механизъм и суми и при сключен договор с 

лицето, работещо като заместник на отсъстващ учител. 

     7. Заявленията за отпуск на учителя по време на учебен процес имат 

допълнителен реквизит „заместващ учител”, който се попълва от 

подалия заявлението учител. 

     8. Директорът на училището отчита резултатите от програмата в 

одобрените от МОН срокове, като предварително представя пред ПС 

анализ на постигнатите очаквани резултати при изпълнение на 

програмата. 

   9. При възникнали нарушения на дисциплината от ученици по време 

на учебни занимания, провеждани от учители и служители, заместващи 

титулярите класните ръководители уведомяват ръководството на 

училището, родителите на учениците и при необходимост внасят 

процедура за налагане на наказания. 

   10. Заместник директорът на училището обезпечава провеждането на 

заниманията на заместващите учители и служители с необходимите 

учебно-технически средства, материали и пособия според 

възможностите на училището и съществуващата материално-

техническа база. 

   11. Методическите обединения изработват и предоставят за ползване 

от заместниците продукти за УВ процес тестове, занимателни 

кръстословици, игри, компютърни продукти и др. 

   12. Библиотекарката подготвя материали, свързани с учебното 

съдържание по предметите от учебния план, филми по гражданска 

защита и на здравни теми, художествени филми по учебното 

съдържание по БЕЛ, предоставя художествена и енциклопедична 

литература от обновения фонд и др. и периодично уведомява 

заместващите учители за възможностите на библиотеката. 

   13. Класните ръководители осигуряват участието в часовете на 

заместниците на родители и представители на обществени организации, 

имащи отношение към училището с подходящи лекции, беседи и др. 

дейности с децата. 
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       Чл.87.  Ред и условия за осигуряване на заместващите учители по  

Проект BG051PO001- 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите 

специалисти” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

      1. Организацията и контролът за заместване на учителите, участващи в 

обучение или квалификация, се осигурява от директора 

      2. Осигуряването на заместващи учители се организира, съобразно 

Стандарта за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти.   

      3. За осигуряването на заместващи учители директорът ползва банката 

– кадри, създадена за НП „Без свободен час в училище”, външни банки – 

кадри / на РУО и др./ и кадри по актуална информация и насочване от БТ – 

Асеновград. 

      4. Заместващите учители, избрани от външен информационен масив се 

ползват с еднакви права с учителите  избрани от банката – кадри на РУО и 

на училището. 

      5. Заместващите учители  се осигуряват в съответствие с разпоредбите 

на  Статута за професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти.  

       6. Избраните за заместване учители подават заявление, придружено с 

автобиография  /CV/ до директора, което се завежда с входящ  номер и се 

съхранява за период от 3 години след закриване на ОП от страна на ЕК 

       7. Заместващият учител вписва ежедневно преподаденото учебно 

съдържание в дневника на паралелката/групата – за взетите учебни часове 

и се подписва в дневниците на съответните паралелки и групи 

        8. Един учител, включен във форма на обучение или квалификация, 

може да бъде заместван от повече от един учител, но единствено за 

учебните часове, които са определени в Списък – Образец 1 и 

разпределени в седмичното разписание само за времето, за което лицето е 

включено в обучения или квалификации 

        9. Общият брой на учебните часове за учителите , заместващи 

обучаващите се учители не може да надвишава броя на учебните часове, 

определени със Списък – Образец 1, възложени на титуляра, които 

провежда обучение. 

 

 

            

РАЗДЕЛ VI 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

        Чл. 88. Педагогическият и административния персонал имат право на 

участие в квалификационни форми, на професионално развитие и 

израстване в хоризонтален и вертикален план. 
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        Чл.89. Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се 

сключва между училищния директор и членовете на педагогическия и 

непедагогическия колектив на основание чл. 234 от КТ. 
 

РАЗДЕЛ VII 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

         Чл. 90. Продължителността на седмичното работно време е 40 часа за 

учителите, служителите и работниците в ОУ „Отец Паисий” гр. 

Асеновград. 

        Чл. 91. Дневната продължителност на работното време за 

педагогическия и непедагогическия състав е осем часа.  

        Чл. 92. Работното време на педагогическия персонал включва 

изпълнение на нормата задължителна преподавателска заетост, участие в 

заседания на Педагогическия съвет, заседания на методическите 

обединения, участие при провеждане на изпити, провеждане на родителски 

срещи, консултации с ученици, участие в мероприятия, празници и други 

училищни мероприятия. 

        Чл. 93.  (1) Работното време за административния персонал е от 7,30 

до 12,30 ч. и от 14,00 до 17,00 часа. 

        (2) Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията 

на Глава седма, раздел ІІІ от Кодекса на труда и наредбата за работното 

време, почивките и отпуските. 

        (3) Осигуряване на почивки за административния персонал, работещ с 

компютри съгласно Наредба № 3 за минималните изисквания за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

видеодисплеи, като техният брой, продължителност и ред на ползване са 

определени в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за 

условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на 

физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 

1999 г.). 

 

 

 

        Чл. 94. Работното време на ръководния и на  помощния персонал и 

работниците е както следва: 

          1. Работно време на : 

Директор:       8.00 ч  - 12 .30 ч       При изпълнение на задължения извън  

                        13.00 ч –  16.30 ч        училището – 8 часов  работен ден с 

                                                            нерегламентиран график 

Зам.директор:  7.30 ч – 15.30 ч 
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Работник по поддържката/ огняр/: 

                          7.00 ч – 15.00 ч /  неотоплителен период/ 

                          6.00 ч – 14.00 ч / отоплителен период/ 

 

Портиер 

                          7,30 ч – 13.30 ч 

                          14,30 – 16,30 ч 

 

Библиотекар:  8.00 ч – 13.00 ч 

                         14.00 ч – 17.00 ч 

 

ЗАС :                  8.00 ч – 12.00 ч 

                          12.30 ч – 16.30 ч 

Счетоводител:   8.00 ч –  12.00 ч 

6.30 ч –  16.30 ч 

 

Психолог:         8,00 – 14,00 ч 

                           
 

 2. Чистачки   – 8 часов работен ден 

         Разпределението на районите за почистване и графика на работното 

време на чистачките за всяка учебна година се определят със заповед на 

директора. 

         Правата и задълженията на персонала са регламентирани в 

длъжностни характеристики. 

    Работно време на целия персонал през ваканциите 

- 8.00 – 12.00 часа   12.30 – 16.30 часа 

     През много студено време работното време може да се променя. 

При температура под 0 градуса огняра има задължението събота и 

неделя да подгрява инсталацията против замръзване. 

        Чл. 95. Всички служители от педагогическия и непедагогическия 

персонал са длъжни: 

1. Да спазват началото и края на работното време и да не допускат 

закъснения. 

 

2. Да се явяват на работа 10 минути преди започване на първия им 

учебен час или обявеното начало на работния ден. 

3. Да уплътняват работното си време, да бъдат на работното си място и 

не се занимават с други задължения или лични и обществени работи. 

Учителите, служителите и другия персонал могат да не бъдат на 

работното си място само в случай на поставени от директора на 

училището задачи. 

        Чл. 96. (1) Работното време на учителите е 8 часа дневно. 
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        (2) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да 

бъдат в училище за: 

1. Изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост 

съгласно утвърден от МОН нормативен акт  за нормите за 

преподавателска работа и реда за определяне на числеността на 

персонала в системата на народната просвета и утвърдения Списък 

- Образец № 1 за учебната година. 

2. Участие в педагогически съвети и провеждани оперативни 

съвещания. 

3. Класни и общи родителски срещи. 

4. Сбирки на МО и училищните комисии. 

5. Провеждане на възпитателната работа. 

6. Провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с 

тях. 

7. Срещи с родителите. 

8. Други задачи, възложени за изпълнение от директора и 

произтичащи от заеманата длъжност. 

        (3) След изпълнение на изброените в чл. 2  задачи учителите могат да 

бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес. 

        Чл. 97. По време на ваканциите учителите не ползващи отпуск 

изпълняват задължения, възложени от директора или упълномощено от 

него лице при 8-часов работен ден в училище от 8,00ч до 17.00 часа с 

обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

 

ПОЧИВКИ 

 

        Чл. 98. Почивките в работния ден се ползват при спазване на 

изискванията на Глава седма, раздел ІІІ от Кодекса на труда и наредбата за 

работното време, почивките и отпуските. 

        Чл. 99. Осигуряване на почивки за административния персонал, 

работещ с компютри съгласно Наредба № 3 за минималните изисквания за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

видеодисплеи, като техният брой, продължителност и ред на ползване са 

определени в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за 

условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на 

физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 

1999 г.); 

        Чл. 100. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно 

чл. 154 от КТ. 
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РАЗДЕЛ IX 

ОТПУСКИ 

 

        Чл. 101. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в 

училището се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ 

и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

        Чл. 102. (1) Учителите ползват платен годишен отпуск на основание 

Чл. 155 ал. 3 от КТ и чл. 24, ал. 1 от НРВПО в размер на 48 работни дни. 

        (2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през 

ваканциите, като по изключение, когато важни причини налагат това, може 

да се ползва и през учебно време. 

        Чл. 103. По-големи размери на платените годишни отпуски на 

членовете на синдикалната организация в училището се договарят с КТД. 

        Чл. 104. (1) Платения годишен отпуск се планира и разрешава при 

стриктното спазване на КТ и Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските, като всички работници и служители попълват график за 

ползване на платения годишен отпуск не по-късно от 10 декември всяка 

календарна година. В случай, че служител не е подал график  директорът 

определя ползването на отпуската му. 

        (2) Педагогическият персонал планира платения си годишен отпуск  в 

периодите на ваканции и неучебни дни. Изключение се допуска само при 

наличие на останали дни платен отпуск от предходни години и финансова 

възможност да бъде назначен заместник. 

        Чл. 105. (1) За осъществяване на синдикална дейност председателят 

на синдикалната организация в училището има право на платен отпуск в 

размер, установен от КТД за една календарна година. Този отпуск се 

отчита в астрономически часове. 

        (2) Времето и продължителността на използвания отпуск се водят на 

отчет в счетоводството на училището. 

        (3) Неползван отпуск по ал. 1  може да бъде отлаган  при условията на 

КТ . 

        Чл. 106. (1) Неплатен отпуск се разрешава по мотивирано заявление 

от работника и служителя и при съобразяване с причините за ползване на 

такъв вид отпуск.  

        (2) Неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година се 

зачита за трудов и осигурителен стаж. 

        Чл. 107. Работници и служители, които продължават обучението си 

по специалност, която може да бъде използвана в училище имат право на 

платен отпуск, според изискванията на чл. 169 от КТ 1.  

        Чл. 108. (1) Всички видове отпуски се разрешават от директора на 

училището, със заповед, която се връчва на лицето най-късно един ден 

преди началото на ползването на отпуска. 
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РАЗДЕЛ  X 

 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, 

ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД 

 

        Чл. 109. Директорът на училището е длъжен да осигури здравословни 

и безопасни условия на възпитание, обучение и труд  като: 

1. Утвърди  правилник за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

2. Организира провеждането на видовете инструктажи с 

педагогическия и непедагогическия персонал и учениците. 

3. Осигурява санитарно-битово и медицинско обслужване. 

        Чл. 110. Директорът на училището взема мерки за предотвратяване на 

трудовите злополуки в училището, установява станала трудова злополука, 

уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за трудова 

злополука. 

        Чл. 111. Работниците и служителите са длъжни да спазват 

утвърдените от директора правилници, наредби, указания, правила, 

инструкции, инструктажи и други, свързани с безопасните условия на 

труд. 

        Чл. 112. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в училище до началото на учебната година се изготвят 

следните планове: 

На комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при 

природни и други бедствия: 

1. За действието на персонала по евакуацията на децата /учениците/ 

при възникване на пожар; 

2. За действието на персонала по евакуация на децата /учениците/ 

при земетресение - тренировка и практическо занятие; 

3. За осигуряване на нормален учебен процес през есенно-зимния 

период. 

        Чл. 113. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и 

поддържане на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение 

и труд в училище са изградени: 

1. Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита 

при природни и други бедствия. 

2. Група по охрана на труда. 

3. Комисия по здравно възпитание, обучение и контрол. 

        Чл. 114. (1) При организиране на лагери, екскурзии, излети, обучения, 

извън сградата на училището учителите, ръководители на мероприятията, 
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носят отговорност за опазване на живота и здравето на включените в 

мероприятието ученици.  

(2) Учителите, ръководители на лагери, екскурзии, излети, обучения, 

извън сградата на училището осигуряват необходимата документация за 

провеждане на мероприятието, инструктиране на учениците и изпълняват 

предвидената за това процедура. 

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ. 

 

        Чл. 115.  (1) Всеки работещ в ОУ „Отец Паисий” Асеновград има 

право на свободен достъп до своето работно място в рамките на 

установеното работно време. 

        (2) Всеки работещ има право на достъп до училището и в 

извънработно време, с разрешение работодателя., в рамките на 

продължителността на работния ден за училището. 

       Чл. 116. С цел осигуряване на ред и сигурност по време на учебните 

занятия за ученици, учители и служители е необходимо спазването на 

следния режим: 

1. Всеки учебен час започва и завършва с биенето на звънец, което се 

осъществява от дежурната за деня чистачка,  продължителността на 

учебния час  се определя от ЗПУО. 

 Първият учебен час започва в 8.00 ч, първият звънец бие в 7.50 часа. 

 Първият учебен час за ПИГ започва  по график за всяка група, утвърден 

от директора. 

 Пет минути след първия звънец се бие предупредителен звънец, след 

което всички ученици са длъжни да се подготвят за учебен час, 

движението по коридорите се прекратява. 

2. Пропускателният режим се осъществява, както следва: 

От 07.00ч до 17.00 часа от портиерите на училището 

 

 2.1.Забранява се допускането на външни лица в сградата без 

придружител до мястото на посещение. 

 2.2.Влизането в сградата се осъществява след представяне на документ 

за самоличност и вписване на данните в дневник на посещения. 

 2.3.Забранява се влизането на външни лица в класните стаи и кабинети 

по време на учебен час. 

 2.4.Забранява се движението на ученици извън класните стаи и 

кабинети, както и по двора на училището по време на учебни занимания. 

След биенето на втория звънец лицата по т.2 прибират учениците от двора 

на сградата на училището. 

 2.5.Забранява се ангажирането на ученици със странични дейности по 

време на учебни занимания. 
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 2.6.Изключения по т.2.3,2.4 и 2.5 са допустими по преценка на 

директора или зам.директора. 

 2.7.Забранява се напускането на района на училището от ученици, 

преди приключване на последния за деня учебен час, а за учениците на 

целодневно обучение – преди приключването на последното за деня 

занимание. 

 2.7.1.Учениците, които се обучават целодневно и на обяд се хранят 

надомно напускат района на училището, съобразно подадени писмени 

декларации от родителите под контрола и грижите на портиера на 

училището /пресичане на светофари под негов надзор/. 

 2.7.2.Лицата, контролиращи движението на учениците по т.2.7 и т.2.7.1. 

са портиерът на училището . 

3. Забранява се контактът на родители с ученици по време на учебни 

часове, без разрешение на ръководството на училището. 

4. Забранява се контактът на външни лица /представители на 

обучителни институции, органи, организации и др./ с ученици, без 

разрешение на ръководството на училището. 

5. При отсъствие на ръководството на училището /директор и 

пом.директор/ външни лица, желаещи да осъществят контакт с 

ръководството, не се допускат в сградата на училището. 

6. Не се допускат в района на училището външни лица след 17.00 

часа с изключение на, лицата, ползващи базата на училището по 

сключени договори. 

 6.1. Движението на тези лица е допустимо само на първия етаж на 

сградата до наетото помещение. 

 6.2. Движението на тези лица се контролира от определеното от 

директора лице/ дежурната чистачка/  

7. Всички възникнали проблеми, касаещи реда и дисциплината в 

училището и представляващи заплаха за живота и здравето на 

ученици и служители се докладват незабавно на ръководството на 

училището. 

РАЗДЕЛ XI 

 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ  

И НАКАЗАНИЯ 

 

        Чл. 117. Учителите, служителите и работниците в ОУ „Отец Паисий” 

гр. Асеновград са длъжни да изпълняват поетите от тях трудови 

задължения и да спазват трудовата дисциплина, регламентирана в Кодекса 

на труда, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия 

правилник. 

        Чл. 118. Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на 

виновно неизпълнение на трудовите задължения на работника, 
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неизпълнение на задълженията, произтичащи от длъжностната 

характеристика, ЗПУО , утвърдените Стандарти на МОН и чл. 187 от КТ . 

        Чл. 119. Нарушения на трудовата дисциплина са: 

1. Закъснение, преждевременно напускане на работното място, 

неявяване на работа и не уплътняване на работното време. 

2. Явяване на работника в състояние, което възпрепятства 

изпълнението на неговите трудови задължения. 

3. Неизпълнение на възложените ангажименти на работещия. 

4. Неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на 

труд, на техническите и технологични правила, на правилата за 

безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и на 

всички вътрешни правила, действащи в училището. 

5. Неизпълнение на дадените от работодателя задължителни указания 

и нареждания. 

6. Неспазване на инструкциите и указанията относно начина на  

съхранение и експлоатация на имуществото на работодателя, до 

което работещите имат достъп. 

7. Злоупотреба с доверието и уронване на доброто име и престижа на 

училището, както и всяка форма на разпространение на 

поверителни сведения, отнасящи се до работодателя. 

8. Увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на 

материали, вода, енергия и други средства. 

9. Неизпълнение на възложената ЗНПР. 

10. Неизпълнение на решенията на ПС, както и препоръки и 

предписания на контролните органи на РУО Пловдив, МОН и други 

контролиращи институции.  

11. Проява на безотговорност при опазване живота и здравето на 

учениците по време на образователно-възпитателния процес и  

други дейности, организирани от училището. 

12. Невписване на текущи и неоформяне срочни оценки на 

учениците, въз основа на брой писмени и устни изпитвания, 

определени със Стандарта за оценяване на резултатите от 

обучението. 

13. Неточно, нередовно и непрецизно водене на училищната и учебна 

документация, която е в правомощията му. 

14. Непознаване и неизпълнение на разпоредбите на нормативните 

документи, които се отнасят до изпълнение на преките му 

задължения. 

15. Разпространение на неморални, религиозни, етнически, 

политически и др.възгледи сред учениците; въвличането им в 

партии, сдружения и всякакви други общности от обществения 

живот, нямащи отношение към дейностите в училище. 
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16. Нарушаване правата на детето или на ученика, унижаване на 

личното му достойнство, прилагане на форми на физическо и 

психическо насилие. 

17. Неизпълнение на задълженията на дежурен учител. 

18. Неспазване на Етичния кодекс на общността на училището. 

        Чл. 120. При неизпълнение на професионалните си задължения, 

нарушения на трудовата дисциплина, училищния правилник и правилника 

за вътрешния трудов ред работниците и служителите носят дисциплинарна 

отговорност и се наказват съгласно КТ. 

        Чл. 121. Дисциплинарните наказания се налагат на работниците с 

мотивирана заповед, издадена от директора, която задължително съдържа 

името на нарушителя, вида на нарушението и основанието за налагане на 

дисциплинарното наказание. 

        Чл. 122. (1) При определяне на вида на дисциплинарното наказание се 

вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е 

извършено и поведението на служителя. 

        (2) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да бъде 

наложено само едно наказание. 

        Чл. 123. Преди да пристъпи към налагане на дисциплинарно 

наказание, работодателят е длъжен да изслуша работника и да приеме 

писмените му обяснения за случилото се, както и да събере и оцени 

посочените от него доказателства. 

        Чл. 124. (1) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на 

работника срещу подпис, като върху нея се отбелязва датата на 

връчването. В случай, че не може да бъде връчена лично, заповедта се 

изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на домашния му адрес. 

        (2) Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на 

връчване на заповедта, съответно от деня на нейното получаване, когато е 

изпратена по пощата с писмо с обратна разписка. 

        Чл. 125. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат 

дисциплинарни наказания съгласно гл. ІХ, раздел ІІІ от КТ. 

        Чл. 126. (1) Работодателят може временно да отстрани от работа 

работник, който се явява на работното си място в състояние, което не му 

позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно 

време алкохол или други упойващи средства. Отстраняването е в сила, 

докато работникът не възстанови годността си да изпълнява възложените 

му трудови задължения. 

        (2) През времето, докато трае отстраняването, работникът не получава 

трудово възнаграждение. 

        Чл. 127. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при 

необходимост от по-ранно приключване на работния ден, работникът е 

длъжен предварително да уведоми ръководителя за това обстоятелство и 

да получи неговото разрешение. 
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ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

 

 

        Чл. 128. Работодателят, педагогическият  и непедагогическият 

персонал носят имуществена отговорност съгласно КТ, законовите 

разпоредби в страната и нормативната база за системата на народната 

просвета. 

        Чл. 129. Имуществена отговорност носят и учениците, които при 

умишлена повреда на училищното имущество възстановяват нанесената 

щета. 

        Чл. 130. Работникът отговаря имуществено за вреда, която е причинил 

на работодателя поради небрежност при или по повод изпълнението на 

трудовите си задължения. Размерът и редът за осъществяване на тази 

отговорност се определят съгласно разпоредбите на действащото трудово 

законодателство. 

        Чл. 132. Имуществената отговорност на работника се прилага 

независимо от дисциплинарната, административно наказателната и 

наказателната отговорност за същото деяние. 

        Чл. 133. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на 

престъпление при изпълнението на трудовите задължения, отговорността 

се определя според гражданското законодателство. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ XII 

 

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО  

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

        Чл. 134. Трудовото възнаграждение в училище се изплаща в пари 

лично на работника или служителя по дебитна карта до 10 число на 

следващия месец. 

        Чл. 135. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно 

Наредба № 4/20.04.2017 год.  и Вътрешните правила за работна заплата        

Чл. 136. Нормите за задължителна преподавателска заетост на 

педагогическия персонал се определят с нормативен акт на МОН за 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_3-08_prepodavatelska_rabota.pdf
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нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на 

персонала в системата на народната просвета. 

 

        Чл. 137. Допълнителните и другите трудови възнаграждения на 

трудовия колектив в училището се изплащат съгласно Вътрешните 

правила за работна заплата. 

        Чл. 138. Възнаграждение за допълнителен труд се получава само след 

сключен допълнителен трудов договор между директора на училището и 

работника или служителя по чл. 110 от КТ. 

        Чл. 139. Служителите, председателят на синдиката и определени от 

директора комисии, които са служебно ангажирани и работят с 

информация по трудовите възнаграждения и друга, поверителна  

информация, са длъжни да я опазват, като не я разпространяват на други 

лица.  

        Чл. 140. (1) Директорът на училището при възможност на 

делегирания бюджет има право да определя парични, предметни и други 

награди, с което да стимулира учители, служители и работници за 

постигнати резултати от дейността им при спазване на съответната 

нормативна уредба. 

        (2) За особен вид награда се счита и предсрочна отмяна, предсрочно 

заличаване на наложено вече наказание на учител, работник, служител, ако 

той е коригирал поведението си и спазва изискванията на нормативната 

база, включително и на този правилник. 

        Чл. 141. Размерът и видът на наградите се определят по 

предварително изработени критерии и в зависимост от реализирани  

икономии от ФРЗ.  

        Чл. 142. Учители, постигнали високи резултати при обучението и 

възпитанието на децата и учениците, се поощряват чрез грамоти, 

предметни награди, допълнително материално стимулиране. 

 

        Чл. 143. Директорът на училището може да определя комисия в 

състава на която влизат пом.-директорът и избрани от Педагогическият 

съвет членове, която извършва оценка на труда на педагогическия 

персонал под председателството на директора. 

        Чл. 144. Информацията за вида и размера на индивидуалните награди 

диференцирано заплащане ДТВ, ДМС не може да бъде разпространявана. 
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РАЗДЕЛ  XIII 

СОЦИАЛНО - БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

        Чл. 145. Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя към 

работната заплата на персонала 

        

        Чл. 146. Общото събрание е органът пред който в края на всяко 

тримесечие счетоводителят отчита състоянието на бюджета на училището 

и разходваните средства по параграфи 

        Чл. 147. (1) Работодателят осигурява средства за представително 

облекло на служителите от педагогическия персонал, с които е сключил 

трудов договор на щатно място, в рамките на отпуснатите бюджетни 

средства при стриктно спазване на действащата Наредба № 14 от 

16.11.2016 г за представителното облекло на лицата от институциите в 

системата на предучилищнотоучилищното и училищното образование 

        (2) Служителят е длъжен да избере представително облекло 

отговарящо на служебното му положение. 

         Чл. 148. (1) Работодателят осигурява работно облекло на 

служителите и работниците от непедагогическия персонал, с които е 

сключил трудов договор на щатно място, в рамките на отпуснатите 

бюджетни средства при стриктно спазване на действащата Наредба за 

безплатното работно и униформено облекло. 

        (2) Работното облекло се предоставя в готов вид. Не се допуска 

предоставянето на работно облекло в пари. 

        (3)  Работникът или служителят е длъжен да използва предоставеното 

му работно облекло при изпълнение на работата по трудовото 

правоотношение и да го пази от повреди и унищожаване. 

        Чл. 149. Работното облекло на непедагогическия персонал след 

изтичане на срока на износване не подлежи на връщане. 

        Чл. 150. При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение 

с работник или служител или изтичане на срока на трудовия договор, се 

възстановява стойността за срока на доизносването на работното облекло. 

         Чл.151. Работното облекло на непедагогическия персонал се 

съхранява при домашни условия, опазва се и се поддържа в добър вид от 

съответните служители. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  XIV 

 

ТРУДОВА КНИЖКА 
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        Чл. 152. (1) Трудовата книжка, вписаните в нея обстоятелства, 

свързани с трудовата дейност на работника, е официален документ и се 

съхранява от притежателя й. 

(2) При поискване учителят, работникът или служителят е длъжен да 

я предоставят на работодателя за вписване на информация. 

        Чл. 153. Вписването на данните в трудовата книжка се извършва от 

завеждащ административна служба и се подписва от директора на 

училището. 

        Чл. 154. В училището се води дневник на издадените от училището 

трудови книжки, а също и дневник за движението на трудовите книжки. 

        Чл. 155. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът 

или упълномощено от него длъжностно лице предава трудовата книжка на 

работника или служителя. Ако трудовата книжка не може да бъде връчена 

лично, директорът я изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. 

 

                                              РАЗДЕЛ  XV 

 

 

             ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ И СФОРМИРАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИ 

 

       Чл. 156. Записването на ученици в І клас и ППГ се извършва от 

м.Февруари до изпълнение на норматива за пълняемост на 3 броя 

паралелки / за І клас/ и 1 бр. ППГ, но не по-късно от 31.08 . При наличие на 

свободни места прием на ученици се осъществява и след посочената 

дата.Директорът обявява план-приема, съобразно сроковете, посочени в 

нормативен документ на МОН. 

         Чл. 157.  Записването на ученици в І клас и деца в ГЦО се извършва 

чрез подаване на комплект документи, съдържащ: 

(1) Декларация от родителите / настойниците/ - по образец на 

училището 

(2) Копие от акт за раждане на детето 

(3) Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна 

група в детско или учебно заведение 

(4) Медицински документи / решения на РЕЛК или ТЕЛК/- при 

деца със специални образователни потребности. 

         Чл. 158. Подаденият комплект документи се завежда с входящ номер 

в документацията на училището. 

          Чл. 159. При надвишаване на капацитета за прием, посочен в т.1 с 

предимство се приети деца, съобразно критерии, разписани в Наредба 10 за 

организацията на дейностите в училищното образование 

         Чл.160. Броят на учениците в   I  и V клас и децата в ППГ се определя 

с училищния план-прием за всяка учебна година. 
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     Чл. 161. Изразени от родителите предпочитания за паралелка се 

удовлетворяват по възможност / свободни места в паралелката и ред на 

записване / ако към момента на записване съществува възможността за 

това. 

 

                                                            РАЗДЕЛ  XVI 

 

                                             ДОКУМЕНТООБОРОТ/ ЗЗЛД 

 

Раздел  I - ДОКУМЕНТООБОРОТ 
    Чл.162. (1) Документите, изпратени до училището от държавни органи, 

от юридически или физически лица, се завеждат във входящия 

дневник/ЕДСД по реда на тяхното получаване, като се отбелязва датата на 

получаването им и всички други реквизити по Дневника. 

        (2) При завеждането на документите се извършва проверка за 

наличието на всички материали, посочени в тях. 

        (3)  Вътрешната кореспонденция /молби, сигнали, жалби от работници 

и служители и др/, се  завеждат във входящия дневник, като се отбелязват 

датата на получаването им. 

    Чл.163. (1) Изходящите документи – писма и други се съставят най-

малко в два екземпляра, като се постави датата  изходящия номер, който 

съответства на поредния номер вписан в дневника за изходяща 

кореспонденция/ЕДСД, а вторият екземпляр се завежда в изходящия 

регистър и на него се посочва датата на издаване на документа и датата на 

неговото изпращане на адресата. 

       (2) Всички въпроси, свързани с документооборота са включени и 

посочени в СФУК на училището. 

       (3) Всички документи се водят съгласно Наредба № 8 – за 

информацията и документите в системата на ПУО 

 

Раздел  II- ЗЗЛД/ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

    Чл.163. (1) Обработката на лични данни е узаконена в чл.2 от ЗЗЛД, 

Наредбата за минималното ниво на технически и организационни мерки и 

допустимия вид защита на личните данни, съобразена с Конвекция № 108 

на ЕС и Директива № 9546 на ЕС. 

     (2) Съдържанието, воденето и съхранението на документите  в 

училището се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 4/ 

2003 г на МОН, ЗНП, ППЗНП и КТ на основание Заповед на директора за 

всяка учебна година и прилежаща Инструкция, касаеща обработката и 

защитата на личните данни на деца и родители, служители и на външни 

фирми и доставчици. 
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     Чл.164. ОУ“Отец Паисий“Асеновград е регистрирано като 

администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и 

като такъв е длъжен да предприема необходимите технически и 

организационни мерки, за да защити обработваните и събирани от него 

лични данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, 

от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други 

незаконни форми на обработване. 

     Чл.165. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни 

в личните трудови досиета на служителите. 

     Чл.166.Предоставянето на лични данни става при спазване 

изискваниятана ЗЗЛД за тяхното събиране, обработване, съхраняване, 

разпространяване и защита от страна на директора в качеството му на 

администратор. 

     Чл.167. (1) Личните данни се събират за точно определени цели, без да 

се допуска допълнителна обработка по начин несъвместим с тези цели. 

    (2) При установяване на нецелесъобразност, данните следва да се 

унищожават по ред определен със закон. 

    (3) Директорът няма право да разгласява данни, отнасящи се до расов 

или етнически произход, политически, философски или религиозни 

убеждения, членство в политически партии или синдикати, данни, 

отнасящи се до здравето, сексуалния живот и човешкия геном или данни, 

чието обработване застрашава живота и правата на физическото лице. 

     (4) Информацията, която е на хартиен носител, се съхранява под ключ и 

е достъпен само за директор и ЗАС. 

      (5) ЗАС подписва декларация за опазване и защита на поверителната 

информация, съдържаща се в личните досиета, щатните разписания, 

данните за децата и техните родители, както и данните в регистъра на 

трудовите злополуки и служителите с намалена трудоспособност. 

     Чл.168.Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни 

в щатното разписание. 

      Чл.169. (1)Директорът изготвя ежегодно разписание на длъжностите и 

основните заплати в училището на основание утвърдените нормативи, 

разпорежда се с бюджета и осъществява договорните отношения. 

      (2) Утвърждава приетите от педагогическия съвет документи, изготвя 

Списък-Образец 1, щатни разписания, регистър на трудови злополуки и 

служители с намалена трудоспособност. 

      (3) Директорът събира, обработва и носи отговорност за правилното 

водене и съхранение на гореспоменатите документи. Защитава 

информацията, като тази, която се съхранява в компютъра е защитена чрез 

парола, която е известа само на директора. 

      (4) Ограничаване на достъпа до данните се осигурява чрез заключване 

на помещението. 
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       Чл.170. (1) Всеки служител има право на достъп до личните си данни, 

отнасящи се до самия него. 

       (2) Служителят има право да поиска заличаване, коригиране или 

блокиране на неговите данни, чието обработване не отговаря на 

изискванията за защита на ЗЗЛД. 

       Чл.171. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните 

данни в здравните досиета на служителите. 

        Чл.172. Директорът и длъжностното лице са длъжни да опазват в 

тайна данните относно здравословното състояние на работниците и 

служителите и информацията от и за съответните медицински прегледи. 

        Чл.173. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните 

данни в регистъра на трудовите злополуки. 

         Чл.174. Директорът води регистър на трудовите злополуки. 

Информацията, съдържаща се в компютъра, както и тази, която е на 

хартиен носител се съхраняват и защитават по същия начин, както и 

останалата информация описана по-горе. Директорът не дава информация 

на друг персонал / освен на ЗАС, медицински и контролни органи/ относно 

станали трудови злополуки, особено такава, която се счита за поверителна 

и би могла да застраши личния комфорт на служителя. 

       Чл.175. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните 

данни на децата. 

       Чл.176. (1) Учителките по групи събират, обработват и съхраняват 

данните на децата в дневника и в досиетата на децата. 

       (2)Данните са поверителни и учителите са длъжни да опазят в тайна 

съдържанието на досиетата в групата. 

        Чл.177. (1) Учителите водят присъствията, респ.отсъствията в 

дневника на поверената си група /клас ежедневно; 

        (2) В последния работен ден на месеца до 13.00 часа най-късно, 

учителите  предават на служителя на длъжност ЗАС обобщена справка за 

присъствията/отсъствията на децата и учениците от съответната 

група/клас. В нея са посочени брой присъствени дни, извинени дни с 

медицинска бележка ,извинени дни със своевременно подадено 

уведомително писмо, неизвинени дни и служебно признати. Към нея се 

прикрепят следните доказателства за верността й: 

 Медицински бележки; 

 Уведомителни писма, представени своевременно в деловодството за 

обработка 

       (3) Справката се подписва от изготвилите я учители 

       (4) ЗАС има задължението да обработи чрез програмния продукт 

предоставената му от учителите информация до края на работното време 

на последния работен ден от месеца и/или до 3-то число на следващия 

месец. 
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ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

       Чл.178. (1)  Всеки работник в образователната институция има право 

на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното 

работно време. 

        (2) Всеки работник има право на достъп до образователната 

институция и в извънработно време, с предварително разрешение и знание 

на директора. 

        (3) С прекратяването на трудовото правоотношение с работника, той 

придобива статута на външно лице и има право на достъп до 

образователната институция при спазване на установения за външни лица 

пропускателен  режим. 

       Чл.179. (1) В ОУ“Отец Паисий“Асеновград се води и поддържа 

днавник на посещенията. 

        (2) Външните лица се допускат до работните помещения на 

образователната институция, след като в дневника на посещенията бъдат 

вписани следните индивидуализиращи ги данни: трите имена на 

посетителя, номерът на личната му карта, единният му граждански номер, 

началният и крайният час на посещението, номерът  на работното 

помещение и лицето, което посещава. 

      Чл.180. Контролът по спазването на пропускателния режим се 

осъществява от помощния персонал /портиери, дежурни чистачки/ 

      Чл.181. Работодателят си запзва правото със заповед да утвърди 

детайлизирани правила за достъп до определени работни помещения. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Този правилник се издава от директора на училището на 

основание Чл. 181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна 

уредба. 

§ 2. Разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред не 

противоречат на нормативните актове и на колективния трудов договор. 

§ 3. Неотменна част от настоящия правилник са КТ, ЗПУО, Етичния 

кодекс на работещия в училището персонал, съответните длъжностни 

характеристики, КТД и всички правилници, инструкции, наредби и 

стандарти 

§ 4. Действието на настоящия правилник се отнася за училищното 

ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал. Заповеди на 

Директора, действащи на територията на училището. 

§ 5. Директорът на училището запознава целия трудов колектив с 

настоящия правилник. 

§ 6. Неизпълнението на правилника за вътрешния трудов ред е 

нарушение на трудовата дисциплина. За нарушение на правилника за 

вътрешния трудов ред се счита всяко неизпълнение на задълженията, 
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посочени в правилника. При констатиране на такива училищното 

ръководство определя наказанията съгласно действащите към момента 

разпоредби на КТ. 

§ 7. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от  

директора на учебното заведение и ЗДУД. 

§   8. Настоящият правилник може да бъде променян от Директора на 

училището при промени в законодателството и при възникване на 

необходимост от подобряване на работната среда в учебното заведение /по 

преценка на директора/ 

§ 9. Правилникът за вътрешния трудов ред е утвърден със Заповед 

№643 /02.09.2016 год. и влиза в сила от 15.09.2016 година./ актуализ.Заповед 

№ РД-10-666/07.09.2017 г; актуализ.Заповед № РД-10-……/……../ 


