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ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. (1) Този правилник е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 181 от КТ. 
(2) Правилникът за вътрешния трудов ред урежда организацията на труда и определя 

правата, задълженията на учители, служители и работници в ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък и е 
в съответствие с Правилника за дейността на училището и действащата нормативна база в 
системата на средното образование. 

Чл. 2. Целите на настоящия правилник са: 
2. 1. Да конкретизира правата и задълженията на училищното ръководство, заемащите 

учителски  длъжности и административно-помощния персонал и урежда организацията на труда 
в ОУ „Мати Болгария” гр. Казанлък. 

2. 2. Да осигури сигурност и яснота между директора и учители, служители и работници по 
отношение условията на труд като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси; 

2. 3. Да осигури необходимите условия за правилна организация на ОВП, опазването и 
обогатяването на материалната база. 

2. 4. Да създаде оптимални условия за провеждане на учебните занимания; 
2. 5. Да осигури укрепване на трудовата дисциплина. 
Чл. 3. При изменение на разпоредбите в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни 

актове по неговото прилагане, както и при промени в действащата нормативна база, имаща 
отношение към разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред, директорът е длъжен в 
срок от 15 дни да внесе необходимите промени в него. 

Чл. 4. Правилникът за вътрешния трудов ред в училището е изработен и утвърден от 
директора при спазване на процедурата, установена в чл.37 от Кодекса на труда. 

Чл. 5. Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички учители, служители 
и работници, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя. 

Чл. 6 .Учителите, служителите и работниците са длъжни да спазват правилата, установени с 
Правилника за вътрешния трудов ред от момента, в който се запознаят с тях. 

Чл. 7. При постъпване на нови учители, служители или работници директорът 
задължително ги запознава с Правилника за вътрешния трудов ред. 

Чл. 8. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, 
намиращи се на територията на училището. 

(2) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, които 
са командировани от друг работодател да изпълняват временно своите задължения на 
територията на училището. 

Чл. 9. Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага на цялата територия на училището. 
 
ГЛАВА ВТОРА 
 
АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 
Чл. 10. (1) Училищният екип се състои от педагогически и непедагогически персонал. 
(2) Общата му численост се планира и утвърждава от директора. 
(3) Съобразно утвърдената численост се изготвят структурно и поименно щатно разписание, 

които се утвърждават от директора. 
Чл. 11. (1) Длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал в „Мати Болгария“ 

се заемат чрез подбор по документи и събеседване с кандидатите. 
(2) Длъжностните характеристики се утвърждават от директора. 
Чл. 12. (1) Директорът е работодател на членовете на училищния екип. Той има право да 

променя структурното и поименното щатно разписание на персонала съобразно нуждите на 
училището, спазвайки нормативните документи. 

(2) Всички членове на училищния екип са подчинени на директора. 
Чл. 13. Административната структура и управленските връзки се утвърждават от директора. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 

Раздел І 
ТРУДОВ ДОГОВОР 
Чл. 14. Трудов договор се сключва между работника или служителя и директора на 

училището преди постъпването на работа. 
Чл. 15. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два 

екземпляра, един от които остава в училището – в досието на работника, другият се връчва 
незабавно срещу подпис на работника, както и уведомление по чл.62 ал.3 от КТ, заверено в ТД на 
НАП, и длъжностна характеристика. 

Чл. 16. При сключване на трудов договор училищният директор запознава работника или 
служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната 
работа. 

Чл. 17. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са: 
1. Заявление; 
2. Професионална автобиография; 
3. Лична карта за самоличност, която се връща веднага на лицето; 
4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, 

научна или ПКС; 
5. Документ за стаж по специалността – за педагогическите кадри: трудова книжка, документ 

за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на 
трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над три месеца, свидетелство за съдимост 
ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на последния трудов договор. 

Чл. 18. Трудовото правоотношение между страните се създава от момента на сключването 
на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него. 

Чл. 19. Началото на изпълнението и времетраенето на трудовия договор се уреждат 
съобразно КТ. 

Чл. 20. Съдържанието на трудовия договор се определя от: 
1. Индивидуалния трудов договор; 
2. Колективния трудов договор. 
Чл. 21. С трудовия договор се определят мястото и характера на изпълняваната работа и 

трудовото възнаграждение. 
Чл. 22. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и 

задълженията на работника или служителя и тези на директора. 
Чл. 23. Условията на трудовия договор са законовите – тези, които са отразени в КТ и други 

нормативни документи, и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, обем 
на работа, условия на труд и трудови възнаграждения. Предметът и обхватът на дейността се 
определят със съответната длъжностна характеристика. 

Чл. 24. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ. 
 
Раздел ІІ 
ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ 
Чл. 25. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и НАРЕДБА 

№ 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. 

Чл. 26. За заемане на длъжността “учител” се изисква диплома за завършена степен на 
висшето образование “бакалавър”, “магистър” или “професионален бакалавър”. 

Чл. 27. 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; 



4 
 

3. Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата 
и учениците, определени с наредба на МОН, съгласувана с министъра на здравеопазването. 

Чл. 28. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи, проучване на 
определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност. 

Чл. 29. Директорът на училището обявява свободните работни места в Дирекция „Бюро по 
труда” и в РУО – гр. Стара Загора в тридневен срок от овакантяването им. 

Чл. 30. Обявата на директора трябва да съдържа: 
1. Точно наименование и адрес на училището; 
2. Свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл.68, т.3 

от КТ – до завръщане на замествания на работа; 
3. Изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, 

професионална квалификация и правоспособност; определени с № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

4. Началния и крайния срок за подаване на документите. 
 
Раздел ІІІ 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР 
Чл. 31. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите 

от раздел ІХ от КТ. При необходимост от заместване на отсъстващ учител свободните за часа 
учители заместват със заповед на директора. 

 

Раздел ІV 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Чл. 32. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с 

писмено съгласие между страните. 
Чл. 33. Училищният директор може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение 

на работника или служителя. 
Чл. 34. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл. 118 и 

чл. 119 от КТ. 
Чл. 35. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РУО. 
Чл. 36. При командироване на работници или служители се спазват разпоредбите на КТ и 

Наредба за командировките в страната. 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 
Раздел І 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – ДИРЕКТОР 
Чл. 37. Длъжен е да предостави на педагогическия и непедагогическия персонал 

необходимите условия за изпълнение на работата по трудово правоотношение като 
осигури: 

1. Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 
2. Работно място и условия в съответствие с характера на работата; 
3. Здравословни и безопасни условия на труд; 
4. Кратка характеристика или описание на работата; 
5. Указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на 

трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Чл. 38. (1) Директорът на училището ръководи образователния процес в съответствие с 
държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, 
контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в 
институцията. 
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(2) Директорът като орган на управление и контрол на училището изпълнява своите функции, 
като: 

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, 
възпитание и социализация в институцията; 

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 
3. утвърждава списък-образец на институцията след съгласуване с началника на 

регионалното управление на  
4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на 

вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения 
в работата на училището; 

5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и 
допълнителния план-прием  

6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на 
задължително обучение ученици от училището и с организирането и изпълнението на приема; 

7. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на 
образование 

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 
9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 
10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните 
работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен 
срок от овакантяването им; 

11. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за 
повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите 
специалисти; 

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 
организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

13. отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с 
бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 
работниците и служителите и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 
15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 
16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 
17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал; 
18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за 

обучение, възпитание и труд; 
19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на училището, 

като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията; 
20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности; 
21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 
22. представлява училището пред администрации, органи, институции, организации и лица 

и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 
предоставените му правомощия; 

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона 
за предучилищното и училищното образование. 

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 
изпълнение на решенията му. 
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(4) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите 
в определените в нормативен акт случаи. 

 

Раздел ІІ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР 
Чл. 39. Заместник-директорите подпомагат Директора при организиране на учебната и 

административната дейност на училището, съгласно нормативните актове в системата на 
Народната просвета. Функциите на заместник-директорите в училището се определят от 
директора 

А. Заместник - директор по учебната дейност  
Чл.40. Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни стандарти, 

като: 
1. Организира изпълнението на учебните планове и програми и контролира тяхното 

спазване. 
2. Ръководи учебната дейност на учителите и контролира организацията на учебния процес. 
3. Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание. 
4. Организира и контролира учебно-възпитателната дейност чрез посещение в учебни 

часове на учители за наблюдение организацията на учебния час, провеждането на контролни и 
класни писмени работи, тестове, анкети, казуси и т. н. за оценяване ефективността на дейността 
им. 

5. Организира провеждането на изпити (за промяна на оценката, приравнителни и външни 
оценявания). 

6. Организира и контролира дейността на екипите, работещи по Наредбата за приобщаващо 
образование. 

Чл. 41. Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от 
утвърдените нормативи. 

Чл. 42. Изпълнява задачи, възложени по компетенции, съгласно изискванията на КТ, ЗПУО и 
други нормативни актове. 

Чл. 43. Подпомага Директора при организирането и контролирането обхвата на децата, 
подлежащи на задължително обучение. 

Чл. 44. Участва в организирането на заседанията на педагогически съвет.     
Чл. 45. Отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищната 

документация в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. 
Чл. 46. Веднъж месечно контролира документацията, в която се регистрират текущите 

резултати на учениците. 
Чл. 47. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 

от КТ. 
Чл. 48. При необходимост е на разположение и в извънработно време. 
Чл. 49. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището, инструкциите за 

безопасна работа и процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др. 
Чл. 50. Повишава професионалната си квалификация. 
Чл. 51. Отговаря за: 
1. нормалното протичане на учебно-възпитателната дейност (осигурени помещения, учебни 

пособия); 
2. контрола на качеството и ефективността на ОВП; 
3. анализиране на резултатите от проведени тестове, анкети и др., отразяващи 

ефективността на проведените занятия,           
4. навреме подадена до Директора информация за ОВП; 
5. поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща ОВП; 
6. спазването на седмичното разписание; 
7. осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове изпити; 
8. контрола за стриктното водене и въвеждане на текущите резултати на учениците; 
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9. изпълнението на поставените задачи, заповеди и разпоредби, издадени от Директора 
точно и в срок. 

Чл. 52. Има право: 
1. Да взема решения, произтичащи от изпълнение на преките си задължения след 

съгласуване с Директора на училището. 
2. Да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която 

изпълнява. 
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си. 
4. На работно място в  помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и 

на оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията. 
Б. Заместник директор по административно-стопанската дейност  
Чл. 53. Задължения и отговорности: 
1. Участва в организацията и контрола на административно-стопанската дейност в 

училището; 
2. Организира, разпределя и осъществява системен контрол върху дейността на 

непедагогическия персонал; 
3. Организира и контролира документооборота, систематизирането и съхраняването на 

документите и другите материали на училището в съответствие с изискванията на Закона за 
държавния архивен фонд; 

4. Организира и контролира воденето и съхраняването на личните трудови досиета на 
работещите в училището, както и на документацията, свързана с трудово-правните им 
взаимоотношения с Директора на училището; 

5. Организира и контролира материално-техническото снабдяване, управлението и 
стопанисването на собствеността на училището; текущата поддръжка и ремонт на компютърната, 
съобщителната и копирната техника; 

6. Организира и контролира изпълнението на текущите и основни ремонти; разширяването 
и осъвременяването на материално-техническата база; 

7. Организира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия за обучение, 
възпитание и труд; 

8. Контролира /отговаря/ за изправността на системите за осветление, отопление, 
вентилация, канализация и организира отстраняването на авариите. 

9. Организира ремонта на помещенията и осъществява контрол върху качеството на 
изпълнението и приемането на изпълнените ремонтни работи. 

10. Следи за хигиенизирането, дезинфекцирането на сградите и работата на чистачките. Дава 
указания на работниците по ремонт и поддръжка за отстраняване на аварии, повреди и за 
осъществяване на определени ремонтни работи. 

11. Изпълнява дейностите по столовото хранене. 
Чл. 54. Осигурява: 
1. Снабдяването на училището с необходимите горива за отоплителния сезон; 
2. Снабдяването на училището с безплатни учебници и задължителна училищна 

документация; 
3. Изпълнението на предписанията на органите по противопожарната охрана и тези на РЗИ; 
4. Организацията на летния и зимен отдих на учениците; храненето на учениците; 
Чл. 55. Подготвя и предлага на Директора на училището: 
1. Проекти на трудови договори с педагогическия и непедагогическия персонал и други 

актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудови правоотношения; 
2. Проекти на договори за отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, в 

съответствие с действащите нормативни документи; 
Чл. 56. Участва в разработването на: бюджета, щатното разписание, Списък Образец № 1 за 

разпределяне на учебните часове, вътрешната нормативна уредба, свързана с организацията на 
работната заплата, безопасни условия на труд и други документи. 
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Чл. 57. Подпомага Директора при решаване на социално-битови проблеми на 
педагогическия и непедагогическия персонал. Осъществява периодичен преглед на 
организационната структура и поддържането й в съответствие с нормативните актове и вътрешни 
правила. 

Чл. 58. Отговаря за поддържането на актуални длъжностни характеристики на персонала и 
при изменения своевременно ги запознава с направените промени. 

Чл. 59. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 
от КТ и Етичният кодекс за работещите с деца. 

Чл. 60. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред. Създава условия за осъществяване на 
цялостната административно - стопанска дейност. 

Чл. 61. При необходимост е на разположение и в извънработно време. 
Чл. 62. Поддържа приличен външния си вид. 
Чл. 63. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището, законовите и 

подзаконови нормативни актове в системата на народната просвета и нормативни актове 
свързани с трудови правните отношения.   

Чл. 64. Повишава професионалната си квалификация. 
Чл. 65. Отговаря за: 
1. Наличието на необходимата документация, съгласно законовите наредби (наличие, 

актуалност, съхранение, изпълнение). 
2. Вида на сградата, материално-техническата база и поддържането им във вид за безопасна 

експлоатация. 
3. Обезпечаването на учебния процес с необходимите МТС и учебни пособия. 
4. Професионално подготвени и представени пред Директора документи. 
5. Поддържане на прилежащите към училището площи. 
6. Точно и в срок изпълнение на поставените задачи. 
7. Неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от Директора. 
Чл. 66. Има право: 
1. Да взема решения, произтичащи от изпълнение на преките си задължения след 

съгласуване с Директора на училището. 
2. Да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която 

изпълнява. 
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си. 
4. На работно място в помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и 

оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията. 
 

Раздел ІІI 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА,  ЗАЕМАЩИ УЧИТЕЛСКИ ДЛЪЖНОСТИ 
Чл. 67. Учителските длъжности са: 
1. „учител”; 
2. „старши учител”; 
3. „главен учител”; 
Чл. 68. Лицата, които заемат учителски длъжности, имат функции, свързани с подготовка, 

организиране и провеждане на обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на 
учениците в училище. 

Чл. 69. Длъжността „учител" включва следните функции: 
1. Планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, 

организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, 
индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на 
учениците, както и на възможностите за развитието им; 

2. Организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, 
организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, 
използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните 
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технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и 
позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни 
взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците, и 
между самите ученици, така и между учител и родител; 

3. Оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените 
компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и 
съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно 
специфичните им потребности; 

4. Сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците 
съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и организации 
за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците; 

5. Контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес 
и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало 
проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; 

6. Отговорност за живота и здравето на учениците както по време на образователния процес 
в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни 
дейности или занимания по интереси; 

7. Участие в провеждането на национално външно оценяване като квестори, оценители, 
8. Участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, 

на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на 
групата или класа. 

9. Членува в професионални организации и да взема участие в работата на местните, 
регионални и национални органи; 

10. Дава мнение и прави предложение по дейността на училището до административните 
органи в системата на Народната просвета /Директор, ПС, РУО на МОН, МОН/, с оглед на неговото 
развитие; 

11. Получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 
квалификация от Директора, РУО на МОН и МОН, както и по въпроси, свързани с изпълнение на 
служебните му задължения; 

12. Повишава образованието и професионалната си квалификация; 
13. Предлага решения за организация и ръководство на образователно възпитателната 

работа; 
14. Изисква от учениците да спазват училищния правилник и нормите на поведение; 
15. Използва училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения; 
16. Има право да подаде оплакване, ако се смята за подложен на тормоз, включително 

сексуален на работното място, ако той е извършен от лице от педагогическия или 
непедагогическия персонал. 

Чл. 70. (1). Заемащият учителска длъжност е задължен да: 
1. изпълнява професионалните си задължения в съответствие с нормативните документи – 

ЗПУО, Хартата за правата на човека, Декларацията на ООН за защита правата на детето и 
длъжностната характеристика, Етичния кодекс на училището;  

2. планира, организира и провежда образователно – възпитателния процес по учебния 
предмет или модул, по който преподава; 

3. формира знания, умения и нагласи у учениците; 
4. диагностицира, насърчава и оценява постиженията на учениците, на които преподава; 
5. укрепва авторитета на училището с поведението и работата си;  
6. отговаря за опазването на материалната база в класната стая по време на учебния процес; 
7. идва на работа 15 минути преди започването на учебния час; 
8. спазва строго времетраенето на учебния час; 
9. проверява и оценява системно знанията и уменията на учениците; 
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10. провежда класни работи по график, съобразен с годишните му разпределения, но не по-
късно от 2 седмици преди края на срока, като резултатите им се обявяват не по-късно от една 
седмица преди края на срока; 

11. вписва ежедневно в дневника наименованието на предмета, отсъстващите ученици и 
темата на проведения урок и отсъстващите ученици и оценките за деня в електронния дневник; 

12. изпълнява норматива за задължителна преподавателска работа, определена със Списък 
- Образец №1; 

13. изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните 
органи на РУО и на МОН; 

14. преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебния 
предмет „чужд език”, общува с учениците на книжовен български език и ги подпомага да усвояват 
книжовноезиковите норми; 

15. опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния 
процес и на други дейности, организирани от училището; 

16. уведомява ръководството за отсъствие от работа по болест най-късно един час преди 
началото на смяната, а ако е възможно – предния ден, с оглед недопускане на свободни часове; 

17. излиза в отпуск, като подава при ЗАТС заявление до Директора, в което посочва 
преподавателя, който ще го замества, най-малко 3 дни преди ползването и след разрешение на 
Директора; 

18. получава необходимите УТС, комплект безплатни учебници и нагледни материали в 
началото на учебната година, съхранява ги и се грижи за изправността им. Предава ги в края на 
учебната година; 

19. дежури в училище по утвърден график, като организира работата за деня и осигурява ред 
и дисциплина; 

20. присъства на всички оперативки, заседания на ПС, взема активно участие в работата им 
и в общоучилищните мероприятия; 

21. подава своевременно исканата от ръководството на училището информация; 
22. взема разрешение от Директора за екскурзии с учебна цел и осъществява тяхната 

реализация; 
23. подава писмена заявка за провеждане на, „училище сред природата” или екскурзия до 

Директора не по-късно от два месеца преди провеждането им и при съгласие от негова страна 
предава цялата необходима документация не по-късно от три седмици преди началото на 
мероприятието. Предава документите от личния лекар 3 дни преди провеждането му; 

24. прилага методи на обучение и възпитание, непротиворечащи на Закона за 
дискриминация; 

25. при организиране на „зелени училища” и ученически екскурзии с учебна цел през учебно 
време представя за утвърждаване преструктурирано учебно съдържание за учебните часове по 
време на мероприятието; 

26. информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на 
ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и 
интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа, с оглед 
възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат 
решения; 

27. представи график на приемното си време за среща с родители в началото на учебната 
година; 

28. провежда индивидуалните срещи с родителите в приемното си време или по изключение 
в друго, удобно за двете страни време; 

29. се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на заемащ 
учителска длъжност и на добрите нрави; 

(2). Заемащият длъжността „ресурсен учител" има следните функции: 
1. Определяне на конкретните образователни цели за учениците със специални 

образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с началния 
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учител или с учителя по даден учебен предмет и участие в структурирането и провеждането на 
педагогическата ситуация или на учебния час с оглед постигането на образователните цели; 

2. Съдействие за планирането на необходимите материални ресурси с оглед 
осигуряване на качествен образователен процес за учениците със специални образователни 

потребности в паралелката в училището; 
3. Осъществяване на индивидуална и групова работа с ученици със специални 

образователни потребности при предоставяне на допълнителната подкрепа; 
4. Консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание 

от учениците със специални образователни потребности, подпомагане на работата на учителя по 
специалните предмети и самоподготовката му; 

5. Съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно 
включване на учениците със специални образователни потребности в образователния процес; 

6. Активно участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на ученик, която 
се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие в училището за осигуряване на 
допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

7. Участие в оценката на развитието на познавателните процеси и на развитието на личността 
на ученика 

8. Запознаване на родителите с принципите на приобщаващото обучение на учениците със 
специални образователни потребности с правата и задълженията им; 

9. Предлагане на родителите на конкретни форми и начини за самоподготовка на ученика в 
дома; 

10. Участие в професионалното консултиране и кариерното ориентиране на учениците със 
специални образователни потребности; 

11. Обучаване на родителите при съгласие от тяхна страна на различни форми и похвати на 
работа с ученика, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим 
живот; 

12. Планиране и провеждане на партньорска дейност с другите педагогически специалисти 
като част от екипната работа за обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата 
им с едни и същи ученици с цел повишаване на ефективността от педагогическите подходи; 

13. Консултиране на учителите за диференциране на подходите за обучение в класната стая 
при предоставяне на общата подкрепа; 

14. Участие в изготвяне на плана за подкрепа: определяне на обучителните цели, изготвяне 
на индивидуален учебен план и на индивидуални учебни програми, в случай че са необходими 
такива; 

15. Участие в прегледа на напредъка на учениците със специални образователни 
потребности 

(3). Длъжността „старши учител" се осъществява чрез функции, свързани със: 
1. Провеждането на вътрешноинституционалната квалификация по съответните учебен 

предмет, модул или образователни направления . Планиране, организиране и провеждане на 
методическа дейност ; 

2. Участие във подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за 
оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул. 
Диагностика и оценка на резултатите на учениците, напредъка и необходимостта от допълнителна 
работа. Провеждането на външно оценяване. Провеждането на училищен кръг на олимпиади, 
конкурси, състезания и други извънкласни форми и дейности; 

3. Обобщаване и анализиране на резултатите, получени от проследяването на постиженията 
на децата по възрастови групи. Оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно 
оценяване по съответния учебен предмет или модул на ниво клас. 

4. Изпълняване  и на други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида 
на училището. 

(4). Длъжността „главен учител" се осъществява чрез функции, свързани с: 
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1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на училището, с актуализирането 
й и с отчитането на изпълнението й; 

2. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани 
към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с 
учениците; 

3. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани с националното външно 
оценяване в училище, обобщаването на резултатите от националното външно оценяване, 
олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато 
областен или национален кръг се провежда в съответното училище; 

4. консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши учител" в 
училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на учениците; 

5. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността 
„старши учител", по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано 
заплащане. 

6. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани 
към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с 
децата и учениците; 

7. коoрдиниране на дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва 
училището; 

8. изпълняване и на други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида 
на училището; 

9. изпълняване на задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни 
форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и 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". 

10. размествания на учебната програма, когато се налага по обективни причини и при 
отсъствие на Директора и ЗДУД; 

Чл. 71. Заемащият учителска длъжност няма право: 
1. да упражнява физическо, психическо, морално и административно насилие над 

учениците; да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство; 
2. да внася партийно-политическа, религиозна, етническа и друга пропаганда в 

образователно-възпитателния процес; 
3. да организира, провежда, подбужда и участва в действия, които застрашават 

безопасността, здравето и морала на учениците; 
4. да разпространява сред учениците, родителите и обществеността информация, свързана 

с разисквания на заседания на ПС, оперативки и др.; 
5. да уронва престижа на училището, учениците, колегите и ръководството; 
6. да използва служебното си положение за лично облагодетелстване; 
7. да дава частни уроци на ученици при наличие конфликт на интереси; 
8. да събира парични средства от учениците; 
9. да пуши, да внася и да употребява алкохол в училището, както и извън него при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 
10. да внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 
Чл. 72. При неспазване на трудовите задължения Директорът налага наказания съгласно чл. 

188 от КТ. 
Чл. 73. Членовете на ПС могат да отсъстват от заседанията му само по уважителни причини, 

за което предварително информират ръководството. При безпричинни отсъствия от заседания на 
ПС през учебната година се налага наказание по чл.188 от КТ. 

Чл. 74. За три самоволни закъснения или преждевременни напускания на работното място 
в два последователни календарни месеца се налага наказание по чл.188 от КТ. 
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Чл. 75. Учениците, лицата, заемащи учителски длъжности, служителите и работещите се 
инструктират за безопасни и здравословни условия на труд. Задължително се спазват 
изискванията за обучение по безопасност на движението. 

Чл. 76. Лицата, заемащи учителски длъжности и другият щaтен персонал, които имат достъп 
до дневниците, нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод. 

Чл. 77. По време на учебните занятия никой няма право да извежда ученик от учебен час, 
освен медицинското лице или родител, по здравословни причини с разрешение на Директора на 
училището. 

Чл. 78. Лицата, заемащи учителски длъжности, имащи последен час, в края му напомнят за 
безопасността на движение и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при 
връщане вкъщи. След завършване на учебните занятия преподавателите извеждат учениците до 
улицата и ги изчакват да се разотидат. 

Чл. 79. Лицата, заемащи учителски длъжности, постигнали високи резултати при обучението 
и възпитанието на учениците, се поощряват с морални и материални награди, а дейността им се 
популяризира от ръководството на училището.  

Чл. 80. Когато, заемащите учителски длъжности са главни дежурни са длъжни да: 
1. дежурят заедно с помощните дежурни по график, утвърден от Директора; 
2. идват на работа 10 минути преди останалите си колеги; 
3. уведомяват, съвместно с преподавателите, имащи първи час, учениците за направени 

промени в седмичното разписание на класа;  
4. правят размествания на учебната програма, когато се налага по обективни причини и при 

отсъствие на Директора, ЗДУД и Главния учител; 
5. уведомяват ръководството за възникнали проблеми по време на дежурството; 
6. отговарят заедно с помощните дежурните от основна и начална степен за реда в училище. 
Чл. 81. (1). Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат и 

следните допълнителни функции: 
1. формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен 

климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и 
социалната среда; 

2. подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на 
план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 
образование, за кариерното им ориентиране и др. Правила за поведението на паралелката, 
съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците; 

3. своевременното информиране на родителите за програмната система, по която работи 
училищният учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание 
и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на 
занимания по интереси; успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и 
социализация; за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване 
към училищната общност; възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на 
допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси; 
допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за 
преодоляване; 

4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното 
ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и 
на уменията им; 

5. правят мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на 
санкция „забележка" или „преместване в друга паралелка на същото училище" на ученик във 
връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение; 

6. спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или 
паралелката. 

(2). Класният ръководител е задължен да: 
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1. организира работата си съгласно изискванията на учебния план, изработения в началото 
на учебната година план за възпитателна работа с класа и възрастовите особености на учениците; 

2. изпълнява решенията на ПС и нарежданията на ръководството, които се отнасят за 
поверения му клас; 

3. запознава учениците и родителите с Правилника на училището, графиците за консултации, 
за предвидените писмени работи по съответните предмети и за приемното време на заемащите 
учителски длъжности в училището още в началото на учебната година; 

4. осъществява системен контрол за спазване режима на ОВП, редовното посещение на 
учебни занятия и поведението на учениците; 

5. анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и предприема 
превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

6. установява връзка с родителите на учениците, допуснали 3 неизвинени отсъствия и 
осигурява присъствието им в училище до 3 дни от последното отсъствие; 

7. организира работата с родителите за осигуряване на достатъчна и навременна 
информация за състоянието и проблемите на техните деца в училище. След допуснати 5 
неизвинени отсъствия ги уведомява писмено. Прави писмено предложение до Директора за 
санкции на ученици, Правилника на училището; 

8. уведомява писмено Директора и родителя за извършвани от ученика системни нарушения 
и за правата на родителя в процедурата по налагане на санкции; 

9. запознава родителите и учениците със заповедта за наложена санкция и я вписва в 
ученическата книжка на ученика и в дневника на класа; 

10. предлага на ПС за налагане на санкция на ученици, съгласно Правилника на училището, 
като спазва всички изисквания за превантивна дейност; 

11. попълва и обработва следната документация: 
- електронен дневник; 
- главна книга – І – VІІ клас, която служи за вписване на годишните оценки на всички ученици; 
- удостоверения за завършен клас и свидетелства за завършена степен на образование; 
- удостоверение за преместване на ученици от класа след подадено заявление от двамата 

родители. 
12. провежда в началото на учебната година инструктаж с учениците, а след ваканции или 

отсъствие от училище повече от 1 месец – периодичен инструктаж; запознава родителите с 
направения инструктаж; 

13. уведомява учениците за направени промени в седмичното разписание; 
14. извинява отсъствията на учениците при строго спазване на процедурата оп Правилника 

на училището; 
15. консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика 

с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 
педагогическа и психологическа подкрепа, когато това се налага; 

16. осъществява връзка с колегите си, които преподават на паралелката и периодично се 
информира за успеха и дисциплината на учениците; 

17. осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 
усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

18. класният ръководител няма право да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и 
поведението на отделните ученици от паралелката.  

Чл. 82. Лицата, които заемат длъжност учител в група за ЦОУД, имат функции, свързани с: 
1. организирането и провеждането на самоподготовката на учениците, на заниманията по 

интереси в свободното им време, с възпитанието, социализацията и подкрепата им в 
ученическите общежития. 

2. планиране, организиране и ръководство на самоподготовката на учениците, 
организирания отдих и насочване към физическа активност и занимания, свързани с 
потребностите и интересите им; 
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3. подпомагане и подкрепа на учениците по време на самоподготовката им и проверяване 
на резултатите от самостоятелната им работа и на степента на усвояване на предвидените 
компетентности; 

4. организиране на различни форми на работа за социализиране на учениците и формиране 
на култура на поведение, оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им 
интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности; 

5. осигуряване на допълнително обучение и консултации на учениците за повишаване на 
социалните умения за общуване и решаване на конфликти, за развиване на умения и придобиване 
на необходимите познания за справяне с проблеми чрез предлагане на подходящи и 
алтернативни подходи за решаването им, насочване на учениците към конструктивно поведение, 
самостоятелност и самоконтрол; 

6. координиране, съгласуване и съобразяване на дейността на училищната политика, 
мотивиране и стимулиране на развитието и напредъка на учениците; 

7. взаимодействие с учителите, които преподават на учениците, и другите педагогически 
специалисти от институцията като част от екипната работа за обсъждане на проблеми, 
консултиране и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел 
повишаване на ефективността от педагогическите подходи; 

8. информиране за спазването на правилата и приобщаването им към общността. 
Чл. 83. Длъжността „педагогически съветник" в училище включва функции, свързани с 

консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в 
осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. 

(1). Педагогическият съветник проучва и подпомага:  
1. психичното развитие и здраве на учениците; 
2. подготовката на образователен и професионален избор; 
3. адаптирането на учащите към образователната и социалните системи 
(2). Осъществява диагностична дейност: 
1. диагностициране на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици; 
2. диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата 

сфера на учениците; 
3. идентифициране на надарените ученици, както и на ученици със специфични 

образователни нужди;  
4. диагностика за подпомагане на училищното и професионалното ориентиране и насочване 

на учениците. 
(3) Извършва консултативна дейност: 
1. Индивидуално консултиране на: 
- ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, 

родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие; 
- учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците и колегите им; 
- родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и 

интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) 
на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, 
учители, училищно настоятелство. 

2. Групова работа: 
- обучения за развитие на социални умения и правене на социални избори; 
- решаване проблеми, свързани с рисково за здравето поведение – ограничаване на 

злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), превенция на 
зависимостите, рисково сексуално поведение и др.; 

- изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие. 
3. Консултиране на училищното ръководство и училищния състав по отношение на: 
- разработване на училищни правилници, програми и проекти; 
- училищния климат; 
- решаване на проблеми на училищното развитие. 
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(4) Посредничи при взаимодействия при решаване на конфликти между ученици, учители, 
родители и училищно ръководство. 

(5) Спазва професионалната етика. 
(6) Спазва професионалната тайна. 
(7) Зачита и защитава личното достойнство на учителите и учениците. 
(8) Като член на педагогически съвет консултира училищната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
(9) Поддържа контакти с общински структури, ПКК, консултантски центрове и др. 
Чл. 84. Педагогическият съветник е длъжен да: 
1. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за 

безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на 
дейността и др.  

2. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ. 
3. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред. 
4. При необходимост е на разположение и в извънработно време. 
5. Поддържа приличен външния си вид. 
6. Повишава професионалната си квалификация. 
Чл. 85. Права: 
1. Да посещава уроци, съвети, съвещания и др. с цел получаване на информация и 

впечатления за отделните ученици, класове и учители. 
2. Да се запознава с класната и училищна документация. 
3. Да провежда индивидуални и групови психологически изследвания и въздействия в 

учебно и извънучебно време. 
4. Да информира, обобщава и популяризира своята работа в средствата за научна и масова 

информация. 
5. Да повишава системно своята професионална квалификация. 
6. Да води курсове, факултативни и други групи с ученици, учители, родители и др. 
7. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия. 
8. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която 

изпълнява. 
9. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си. 
10. Предоставено работно място в помещение, отговарящо на санитарно-хигиените 

изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на 
задълженията. 

Чл.86. Длъжността "психолог" в училище включва следните функции: 
1. активно участва в изграждането на позитивен психологически климат в образователната 

среда; 
 2. наблюдава, оценява  и подкрепя психичното здраве и развитие на децата и учениците; 
 3. участва в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на 

тормоза и насилието между учениците; 
 4. работи в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за 

разпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа; 
 5. участва в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за 

личностното му развитие; 
6. подкрепя на децата и учениците в образователния процес; 
 7. участва в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, 

които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при налагането на санкции 
на ученици; 

 8. участва при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават 
допълнителна подкрепа; 

 9. участва в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на 
отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите; 
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 10. ранно оценяване на развитието на детето и ученика съгласно държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование; 

 11. превенция на обучителни трудности; 
 12. предлага подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална  

рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени 
диагностични инструменти; 

13. работи по възникнали в училището случаи в сътрудничество с институции и служби от 
общността; 

14. осъществява дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознава формите 
им, оценява поведенчески прояви на децата и учениците, предлага и прилага форми на 
въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на деца/ученици; 

15. взаимодейства и консултира учителите, другите педагогически специалисти и 
родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията 
на децата и учениците, или за вземане на решение по случай; 

16. индивидуално консултира, работи по конкретен случай, групова работа по определен 
проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на 
подкрепа; 

 17. посредничество при решаване на конфликти; 
18. подкрепя децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното 

ориентиране и консултиране; 
 19. провеждан или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 
 Чл.87 Психологът е длъжен: 
1. Да осъществява обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 

държавните образователни стандарти.  
2. Да опазва живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес 

и на други дейности, организирани от институцията.  
3. Да спазва етичен кодекс на работещите с деца.  
4. Да зачита правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничи и партнира със заинтересованите 
страни.  

5. Да поддържа и повишава квалификацията си съобразно политиките за организационно 
развитие на училището и специфичните потребности на децата и учениците, с които работи с цел 
подобряване качеството на образованието им.  

6. Да познава функциите и компетентностите на органите по закрила на детето и изпълнява 
задълженията си към социалната система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен 
незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на 
детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и ако това му е 
станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е 
обвързано с професионална тайна. При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на 
деца/ученици в институцията незабавно уведомява директорът.  

7. Да познава и спазва изискванията на Закона за защита от дискриминация.  
8. При ползването и обработката на лични данни на деца/ученици спазва принципите за 

законосъобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Закона за защита на личните 
данни. 

Чл.88. Права: 
1. Да бъдат зачитани правата и достойнството му.  
2. Да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование.  
3. Да участва във формирането на политиките за развитие на училището.  
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4. Да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 
задължения.  

5. Да повишава квалификацията си.  
6. Да бъде поощряван и награждаван.   
 

Раздел ІV 
ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 
Чл. 89. Основните задължения по трудовото правоотношение се урежда съгласно КТ, 

длъжностните характеристики, Училищния правилник за дейността и устройството и ЗПУО. 
Чл. 90. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са 

длъжни: 
1. Да спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се 

уговорили; 
2. Да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното 

време; 
3. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените 

задачи; 
4. Да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време; 
5. Да използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи; 
6. Да спазват техническите и технологичните правила, Правилника за осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд, Правилника за дейността на училището и 
други законни нареждания на работодателя; 

7. Да пазят грижливо училищното имущество и материално-техническата база; 
8. Да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не 

злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него 
сведения; 

9. Да съгласуват работата си и да оказват помощ и съдействие; 
10. Да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от КТ и 

от характера на работата; 
11. В отношенията си с учениците и техните родители не допускат прояви на физически 

или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 
Чл. 91. Работниците и служителите имат право: 
1. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните дейности; 
2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за 

професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива 
препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 

Чл. 92. Основни функции и задължения на главния счетоводител: 
1. Организира, контролира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на училището въз 

основа на нормативните актове за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния 
финансов контрол. 

2. Отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства, стоково-
материалните ценности, основните средства и своевременното отразяване на тяхното движение 
в счетоводните документи, като отговаря за достоверността на счетоводните записвания. 

3. Организира и отговаря за своевременното и правилно отчисляване на вноските за 
държавния бюджет и за паричните фондове и резерви. 

4. Извършва икономически анализ на финансово – счетоводната дейност на учебното 
заведение  

5. Отговаря за въвеждането и функционирането на СФУК. 
6. Разработва предложения и конкретни мерки по отношение спазването на финансовата 

дисциплина. 
7. Правилно оформя документите, свързани с движението на финансовите средства. 
8. Организира и контролира съхраняването на финансово-счетоводните документи. 
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9. Информира периодично ПС за финансовото състояние. 
10. Изготвя ведомостите за заплатите на учителите и на служителите. 
11. Изготвя отчети за финансово-счетоводната дейност на училището и отговаря за 

навременното им изпращане . 
12. Следи за опазване собствеността на училището. 
13. Следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата. 
14. Участва при изготвянето на проект за бюджет на училището и следи за неговото 

изпълнение след приемането и утвърждаването му. 
15. Изпълнява служебните си задължения в рамките на работния ден за времето от 8,00 до 

16,30 часа, като ползва обедна почивка от 30 минути. 
Чл. 93. Основни функции и задължения на ЗАС: 
1. Води и съхранява входящ и изходящ дневник, документацията по трудово – правните 

отношения с персонала /ведомости, заповедна книга/ и вътрешноучилищните нормативни 
документи. 

2. Печата информации, планове, правилници, графици и др. 
3. Осъществява размножаването на материали. 
4. Регистрира, разпределя и предава по назначение пощата, както и получената входяща и 

изходяща кореспонденция. 
5. Подготвя и предлага за подпис на директора „Образец УП-2, УП-3”, трудови книжки, 

трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заявки за свободни работни места. 
6. Подготвя и предлага за подпис на директора служебни бележки, удостоверения и др. 
7. Приема училищния персонал, ученици и външни посетители и дава справки в рамките на 

своята компетентност. 
8. Опазва тайната на поверителните материали, до които има достъп. 
9. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, 

обзавеждане, работни облекла, канцеларски принадлежности, учебници и др. 
10. Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работна облекло, 

канцеларски материали, учебници, учебни помагала, както и на длъжностните лица, на които са 
предадени за ползване. 

11. Изучава нуждите от закупуване на материали, приема и оформя поръчки и организира 
закупуването им. Изпълнява дейностите по системата за финансово управление и контрол на 
училището. 

12.Прави предложения за бракуване на ненужни материали. 
13. Отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите. 
14. Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали. 
15. Съхранява противогазите, предназначени за учениците и при нужда организира 

раздаването им. 
16. Контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро–

разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация. 
Чл. 94. Основни функции и задължения на чистач-хигиенистите: 
1. Извършват редовно и качествено почистване и дезинфекция на класните стаи, коридори, 

площта пред училището, сервизни помещения (подове, врати, прозорци, тавани), дворно място, 
физкултурен салон. 

2. Дежурят по график, определен от директора (при необходимост). 
3. Спазват санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания и правилата за безопасни 

условия на труд. 
4. Следят за повредите и уведомяват домакина за тях. 
5. Подпомагат учителите при пренасяне на УТС и на инвентар. 
6. По време на училищни мероприятия дежурят, като осигуряват условия за нормалното им 

протичане (своевременно отключват и заключват училищните врати, почистват помещенията). 
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7. Преди започване на учебната година и по време на ученическите ваканции се включват в 
основното почистване и в ремонта на училището (почистване, боядисване, лакиране и други 
дейности). 

8. В края на дежурството си проверяват и затварят прозорците, чешмите, изключват 
електрическите уреди и осветлението в класните стаи. 

9. Допускат външни посетители по време на учебни занятия само след регистриране в 
Регистър на посетителите и поставят табела „Посетител”. 

10. Съблюдават професионална и колегиална етика. 
Чл. 95. Работникът по поддържане на сгради изпълнява задълженията си, определени от 

длъжностната характеристика. Същият следи за спазване на реда в училищния двор, опазването 
на МТБ и предприема  указателни действия за недопускане и предотвратяване на конфликтни 
ситуации. При необходимост търси съдействието на ръководството на училището или РПУ. 

Чл. 96. Задължения на работник поддръжка на сгради: 
1. Отговаря за отоплението на сградата и за изправността на отоплителните съоръжения като 

спазва всички изисквания и нормативи на противопожарната и електрообезопасеност; 
2. Ежедневно проверява материалната база и незабавно отстранява повредите (брави, 

чинове, маси, столове); 
3. Най-малко веднъж на учебен срок извършва профилактични прегледи и ремонти на 

материалната база; 
4. Съдейства при извършването на строително-ремонтни работи от други специалисти и 

следи за качеството на работата; при необходимост търси съдействие от административното 
ръководство; 

5. При необходимост и възможност сам извършва спешни строително-ремонтни дейности; 
6. Отваря прозорците при миенето на стъклата и оказва техническа помощ на хигиенистите. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 
 

Раздел І 
РАБОТНО ВРЕМЕ 
Чл. 97. (1) Училището през учебната година се отваря и затваря от помощния персонал  
(2) Събота и неделя, както и на национални и официални празници, училището се отваря 

само с изрична заповед на директора; 
(3) Графикът на учебните занятия и пропускателния режим в сградата на училището се 

определя с писмена заповед на директора не по-късно от 15.09 на всяка календарна година; 
(4) Учебният процес е организиран в една смяна. 
Чл. 98. Нормалната продължителност на седмичното работно време е 40 часа, а нормалната 

продължителност за деня е 8 часа. 
Чл. 99. Работното време на училищния Директор е: 
Всеки работен ден: 
- 8.00 – 12.30 часа 
- 13.00 – 16.30 час 
Чл.100. Работно време на Заместник-директор, учебна дейност : 
Всеки работен ден: 
- 8.00 – 12.30 часа 
- 13.00 – 16.30 часа 
Чл.101. Работно време на Заместник-директор, административно стопанска дейност: 
Всеки работен ден: 
- 9.00 – 12.30 часа 
- 13.00 – 17.30 часа  
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Чл.102. Работно време на Педагогическият съветник: Работи на петдневна работна седмица 
и 8 часов работен ден. В рамките на установеното работно време изпълнява задълженията си в 
двусменен режим на работа: 

I смяна  8,00 – 12,00 часа 
  12,00 – 12,30 часа – обедна почивка 
  12,30 – 16,30 часа 
II смяна 9,00 – 12,00 часа 
  12,00 – 12,30 часа – бедна почивка 
  12,30 – 17,30 часа 
Чл.103. Работно време на Психолог училищен: Работи на петдневна работна седмица и 8 

часов работен ден. В рамките на установеното работно време изпълнява задълженията си в 
двусменен режим на работа: 

I смяна  8,00 – 12,00 часа 
  12,00 – 12,30 часа – обедна почивка 
  12,30 – 16,30 часа 
II смяна 9,00 – 12,00 часа 
  12,00 – 12,30 часа – oбедна почивка 
  12,30 – 17,30 часа 
Чл.104. Работно време на лицата, заемащи учителски длъжности: Работят на петдневна 

работна седмица и 8 часов работен ден. В рамките на установеното работно време са длъжни да 
бъдат в училище за: 

1. изпълнение на задължителната преподавателска норма, съгласно утвърдения Списък-
Образец 1 за учебната година; 

2. участие в педагогически съвети и провеждани оперативки; 
3. класни и общи родителски срещи; 
4. сбирки на екипите по ключови компетентности и училищните комисии; 
5. провеждане на възпитателна работа; 
6. провеждане на консултации с учениците, допълнителна работа с тях и изпълняват 

дейности по обща и допълнителна подкрепа; 
7. срещи с родителите; 
8. други задачи, възложени за изпълнение от Директора и произтичащи от заеманата 

длъжност; 
След изпълнение на изброените задачи, заемащите учителски длъжности могат да бъдат 

извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес. 
Чл.105. Работно време на Учител ресурсен: 
-     9,00 – 12,00 часа  
-     12,30 - 17,30 часа 
В рамките на установеното работно време изпълнява преподавателска заетост съгласно 

график. 
Чл. 106. През учебно време учителите дежурят съобразно допълнителен график и указание, 

изработени от комисия и утвърдени от директора. 
Чл. 107. (1) В случай, когато учителят, служителят или работникът не могат да се явят на 

време на работа, те са длъжни да уведомят своевременно за това директора или училищното 
ръководство, за да бъде осигурен заместник с оглед недопускане на свободни часове. 

(2) В случай, когато на учителя, служителя или работника се налага да напусне работа преди 
края на работното време, той може да направи това само след разрешение от директора. 

(3) Отсъстващите по болест учители, служители или работници са длъжни да информират 
работодателя за причината за нетрудоспособност, продължителността на отсъствието, вида на 
болничния лист (първичен или продължение) и да го представя на ЗАС. 

(4) Директорът определя със заповед, кой да го замества при отсъствията му (по време на 
отпуск, служебни ангажименти и други). 
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Чл. 108 . Ежедневен контрол по спазването на работното време от персонала, ефективното 
му използване и получаването на конкретните трудови задачи се осъществява от директора. 

Чл. 109. Работно време на непедагогическия персонал: 
Чистач - Хигиенисти 
І смяна  6,30 – 11.30 ч., почивка 11.30 – 12.00 ч.  
              12,00 – 15,00 ч. 
ІІ смяна 10.00 – 14.00 ч., почивка 14.00 – 14.30 ч. 
                14,30 – 18,30 ч. 
Завеждащ АТС и работник поддръжка на сгради: 
- 8.00 - 12.00 ч.     
- 13.00 – 17.00 ч.  
Когато работника поддръжка на сгради е на длъжност огняр, работи с работно време: 
- 7,00 – 12.00 ч. 
- 13.00 – 16.00 ч. 
Охрана:    - 8,00 - 11,30 ч. 
                   - 13,00 - 17,30 ч. 
 
Раздел ІІ 
ПОЧИВКИ 
Чл. 110. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на раздел ІІІ от КТ 

и Наредба за работното време, почивките и отпуските и съобразно графика на учебния процес и 
учебната програма на учителя. 

Чл. 111. Празничните дни през учебната седмица се ползват съгласно чл.154 от КТ. 
Чл. 112. При промяна или разместване на почивните дни през годината продължителността 

на седмичната почивка е не по-малко от 24 часа, съгласно чл.154 от КТ. 
 

Раздел ІІІ 
ОТПУСКИ 
Чл. 113. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в училището се 

определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредба за работното време, 
почивките и отпуските. 

Чл. 114. (1) Размерът на удължения платен годишен отпуск за педагогическите специалисти 
се определя общо на 59 работни дни. 

(2) Той се ползва през ваканциите като по изключение, когато важни причини налагат това, 
може да се ползва и през учебно време. 

(3) Директорът има право да отложи ползването на отпуска, когато важни причини, свързани 
с учебно-възпитателния процес налагат това. При отлагане на отпуска той трябва да се ползва 
задължително следващата година. 

(4) Отпускът не се компенсира със заплащане, освен в случай на прекратяване на трудовото 
правоотношение. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА. 
Чл. 115. (1) Всеки член на училищния екип отговаря еднолично за трудовата и 

технологичната си дисциплина. 
(2) Учителите носят отговорност и за резултатите от учебно-възпитателния процес и спазване 

на държавните образователни стандарти, свързани с обучението като организират, ръководят и 
оценяват учениците. 

(3) Учителите носят отговорност за дисциплината на учениците по време на учебните часове. 
(4) Учителите носят отговорност и за здравето и живота на учениците при 
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осъществяване на учебно-възпитателния процес, както и при всички дейности свързани с 
него (служебни пътувания, производствена практика, екскурзии, тържества, олимпиади, кино, 
изложби и др.). 

Чл. 116 . Виновното неизпълнение на трудовите задължения на всеки член на училищния 
екип, регламентирани в длъжностната му характеристика и Правилника за вътрешния трудов ред 
е нарушение на трудовата дисциплина, съгласно чл. 186 от КТ. Нарушителят се наказва с 
предвидените в КТ дисциплинарни наказания независимо от имуществената, 
административнонаказателна или наказателна отговорност. 

Чл. 117. Нарушения на трудовата дисциплина са предвидените в чл.187 от КТ . 
1. Неизпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика и 

индивидуалния трудов договор. 
2. Неизпълнение на задълженията, определени в правилника за вътрешния трудов ред. 
3. Неспазване на държавните образователни стандарти, заложени в действащата учебна 

документация (учебни планове, учебни програми, указания, инструкции и др.); 
4. Изнасяне на училищна документация извън сградата на училището; 
5. Неспазване на законосъобразните нареждания и заповеди на директора; 
6. Неизпълнение на законните разпореждания на преките ръководители; 
7. Неспазване на определените срокове или задачи, определени със заповеди и наредби, 

обявени срокове на ПС или други форми на колективни решения. 
8. Неотразяване и/или некачествено попълване на Дневника на класа, съгласно Правилника 

за вътрешния трудов ред. 
9. Неравномерно и недобросъвестно водене на училищната документация, което е довело 

до нейната непригодност или нарушаване на сроковете, определени за това; 
10. Невземане на редовен учебен час /часове; 
11. Неуплътнявне на учебния час; 
12. Оставяне без надзор Дневника на класа по време на час; 
13. Изготвяне на непълна или неточна информация от класните ръководители, учителите и 

длъжностните лица от непедагогическия персонал; 
14. Самоволно напускане на работното място по време на дежурство; 
15. Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на училището; 
16. Злуопотреба със служебното положение. 
Чл. 118. За всяко нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на чл. 187 от КТ и чл.77 от 

Правилника за вътрешния трудов ред директорът изисква писмени обяснения от нарушителя 
съгласно предвидения ред в чл. 193 от Кодекса на труда. 

Чл. 119. За констатирано нарушение на трудовата дисциплина директорът налага 
дисциплинарно наказание по чл. 188 от КТ: 

1. забележка; 
2. предупреждение за уволнение; 
3. уволнение. 
Чл. 120. Критериите за определяне, срокове за налагане и заличаване на дисциплинарното 

наказание са в съответствие с Кодекса на труда. 
 
ГЛАВА СЕДМА 
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТГОВОРНОСТИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 
Раздел І 
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 121. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена 

отговорност съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и нормативната база за системата на 
народната просвета. Лица, направили умишлени повреди се наказват дисциплинарно. 
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Чл. 122. Имуществена отговорност носят и учениците, които при умишлена повреда на 
училищното имущество възстановяват нанесената щета в 10-дневен срок от откриването на 
виновните ученици. 

 
Раздел ІІ 
ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл. 123. Други видове обезщетения се изплащат на директора, на педагогическия и на 

непедагогическия персонал при спазване на гл.ХІ, раздел ІІ на КТ. 
 
ГЛАВА ОСМА  
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
Чл. 124. Педагогическият персонал има право на участие в квалификационни форми, на 

професионално развитие и израстване и на методически изяви. 
Чл. 125. Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се сключва между 

училищния директор и членовете на педагогическия и непедагогическия колектив на основание 
на чл. 234 от КТ. 

 
ГЛАВА ДЕВЕТА 

          ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Чл. 126. Трудовото възнаграждение в училище се изплаща по банков път по сметка на 

работника или служителя всеки месец не по – късно от 10-то число на следващия месец. 
Чл. 1267. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно НАРЕДБА № 4 от 

20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и Вътрешните правила за организация на 
работната заплата. 

Чл. 128. Нормите за задължителна преподавателска заетост на педагогическия персонал се 
определят с НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 

Чл. 129. Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия колектив в 
училището се изплащат въз основа на сключен КТД, допълнителен трудов договор или 
допълнително споразумение между директора на училището и работника или служителя по чл. 
110, 259 и 117 от КТ при стриктно спазване на чл. 113 от КТ. 

Чл. 130. Членовете на трудовия колектив в училище получават годишно допълнително 
трудово възнаграждение – в зависимост от възможностите, които предлага делегирания бюджет 
на училището. 

 
ГЛАВА ДЕСЕТА 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Чл. 131. С прекратяването на трудовия договор престава да съществува трудово 

правоотношение. 
Чл. 132. Прекратяването се извършва при спазване разпоредбите на КТ. 
Чл. 133. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която 

точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става прекратяването. 
Чл. 134. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя съгласно чл.113 

от КТ като причините за прекратяването на трудовия договор и датата се вписват в трудовата 
книжка на работника или служителя. 

Чл. 135. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено 
от него лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя срещу подпис. 

(2) Ако трудовата книжка не може да бъде връчена лично, директорът я изпраща по пощата 
с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Чл. 136. Парични обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение се изплащат 
при спазване на законните разпоредби на КТ и КТД в системата на образованието. 

Чл. 137. 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 
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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, изд. МНЗ и ЦСБПС  

 
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
ЗДРАВОСЛАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
Чл. 138. Училищният директор е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в училището като: 
1. Разработи и утвърди правила и Мерки за създаване на организация на учебно-

възпитетелния процес в ОУ „Мати Болгария” при епидемиологични условия (и/или COVID-19) и 
други инфекциозни болести за осигуряване на безопасни условия на труд; 

2. Утвърди Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 
3. Организира провеждането на видовете инструктажи с педагогическия и непедагогическия 

персонал и учениците. 
4. Осигури санитарно-битово и медицинско обслужване. 
Чл. 139. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, 

установява станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя 
акт за злополуката. 

Чл. 140. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора 
правилници, наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните 
условия на труд. 

Чл. 141. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на 
безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в училището са изградени: 

1. Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия. 
2. Училищна комисия по БДП; 
3. Комисия за защита при бедствия, аварии, катастрофи и заплаха от терористичен акт; 
4. Комисия за пожарна безопасност; 
Чл. 142. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училище до 

началото на учебната година се изготвят следните планове: 
1. За действието на персонала по евакуацията на учениците при възникване на пожар - 
тренировка и практическо занятие; 
2. За действието на персонала по евакуацията на учениците при земетресение - 

тренировка и практическо занятие. 
3. За осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд; 
4. За защита от бедствия, аварии и катастрофи; 
5. За дейността на УКБДП; 
 
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА  
ПРОТИВОПОЖАРЕН И ОХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ 
Чл. 143. Противопожарен режим – правила: 
1. Всеки служител при всекидневната си дейност изпълнява точно и навреме 

противопожарните правила и следи за тяхното изпълнение от други лица. Знае мястото на 
противопожарния уред, осигуряващ пожарната безопасност на работното му място и начина на 
действие с него; 

2. В края на работното време всеки работник проверява и оставя в пожаробезопасно 
състояние своето работно място и електрическите уреди, с които работи; 

3. След приключване на работното време електрическите инсталации, силовите и 
осветителните съоръжения (без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения) се 
изключват;. 

4. Необходимо е да се спазват и следните противопожарни изисквания: 
- да не се задръстват с горими и други материали пътищата за осъществяване на успешно 

пожарогасене и за евакуация; 
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- да не се подсилват електрическите предпазители. Изгорелите да се подменят с нови, 
стандартни за съответния номинален ток; 

- при спиране на електрическия ток да не се използват свещи и други средства с открит 
пламък. Да се използват електрически фенерчета, петромаксови лампи, ветроупорни фенери, 
осветление от акумулаторни батерии. 

Чл. 144. (1).Охраната на училището се осъществява от фирма „Сириус секюрити” ООД. 
(2). Охранителят от „Сириус секюрити” ООД има следните задължения: 
1. Опазва учениците, учителите и персонала от посегателства върху тях в района на 

училището; 
2. При подаден сигнал за престъпно действие или инцидент се намесва незабавно за 

пресичането му; 
3. Осъществява охрана на училището, като извършва наблюдение и на прилежащия към него 

район. При забелязване на подозрителни лица незабавно уведомяват Оперативния дежурен 
център на фирмата и най-близкото РПУ на МВР. 

4. Наблюдава училищния двор и при наличие на нарушаване на обществения ред, 
предприема действия, определени от правомощията му, за предотвратяване на нарушението. 
При необходимост сигнализира органите на полицията за взимане на отношение; 

5. Осъществява определения от училищното ръководство пропускателен режим в 
училището; 

6. Не допуска достъпа на външни лица в сградата без предварителна легитимация.  
7. Пресича престъпно посегателство срещу училищната собственост; 
8. Сигнализира  училищното ръководство за забелязани нарушения от страна на ученици и 

други лица /явяване в нетрезво състояние, внасяне на алкохол и други забранени вещества/ за 
вземане на съответните административни мерки; 

9. Оказва съдействие на лица пострадали при произшествия или престъпления в района 
около училището; 

10. При пожар и природни бедствия осигурява реда и съдейства на ръководството на 
училището за осъществяване на евакуацията на хората. 

11. Проявява повишена бдителност по отношение на наличие на багаж, пакети и др. без 
собственик/придружител/, както и непознати, безцелно движещи се хора в сградите, проявяващи 
интерес към вентилационните шахти и други части на сградите; 

Чл. 145. 1. За осъществяване на пропускателния ред при отсъствие на представителя от 
„Сириус секюрити” ООД / по време ползване на обедна почивка/, чистач-хигиенистите работят 
като дежурен служител по регистрацията по график – от 11.30 ч. до 13,00 ч. 

2. Дежурството на северния вход се извършва по график, утвърден от Директора. 
3. Дежурните изпълняват следните дейности: 
- спират всички външни лица, посещаващи училището, получават информация за целта на 

посещението /лично или служебно/ и лицето, с което желаят да се срещнат; 
- допускат външни посетители по време на учебни занятия само след регистриране в 

Регистър на посетителите и поставят табела „Посетител”. 
- при възникнали конфликтни ситуации се обръщат за съдействие към ръководството на 

училището или РПУ. 
 
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ 
Чл. 146. (1) В началото на учебната година Председателите на синдикални организации в 

училище съвместно с директора уточняват членската маса. 
(2) Педагогическият и непедагогическият персонал участват чрез свои представители в 

обсъждането и решаването на въпроси на управлението на училището само в предвидените в 
закона случаи. 
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Чл. 147. (1) Работниците и служителите на общо събрание избират свои представители, 
които да защитават техните общи интереси по въпроси на трудовите и осигурителните им 
отношения пред работотдателя им или пред държавни органи и организации. 

(2) Представителите по предходната алинея се избират с мнозинство от 2/3 на общо 
събрание. 

Чл. 148. (1) Синдикалните организации могат да провеждат своята дейност само извън 
работно време, установено за работниците и служителите. 

(2) Синдикалните организации могат да свикват общо събрание на работниците и 
служителите като са длъжни да уведомят работодателя най-малко 7 дни преди датата на 
свикването и в същия срок да му представят информация за дневния ред на свиканото събрание. 

(3) Синдикалните организации могат да провеждат събрания или други дейности със своите 
членове като са длъжни да уведомят работодателя най-малко 7 дни преди датата на провеждане 
на съответното мероприятие. 

(4) КТД на отраслово и училищно е задължителен за работодател и синдикални членове. 
Чл. 149. (1) На територията на училището се забранява осъществяването на всяка дейност, 

която представлява разпространение на расистки идеи, цели да предизвика религиозни или 
политически конфликти, насажда религиозна, полова, расова нетърпимост. 

(2) На територията на училището се забранява осъществяването на политическа пропаганда 
или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 150. ПРАВИЛНИКЪТ се изработва на основание в съответствие с чл. 181 от КТ и се 

утвърждава със Заповед на Директора. 
Чл. 151. Предложения за допълнения и изменения на този ПРАВИЛНИК се обсъждат и 

приемат на заседание на ПС. 
Чл. 152. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които регламентира неуредени 

с този ПРАВИЛНИК или други нормативни актове въпроси. 
Чл. 153. Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му заповеди поради 

отпадане на основанието, на което са издадени, причината за издаването им или по други 
съображения. 

Чл. 154. ЗДАСД запознава щатния персонал с ПРАВИЛНИКА и длъжностните характеристики 
в 3 дневен срок от приемането срещу подпис. Тези условия и срок се отнасят и за новопостъпилите 
педагогически кадри, служители и работници. 

Чл. 155. Контролът по изпълнение на ПРАВИЛНИКА се изпълнява от Директора, ЗДУД и 
ЗДАСД.  

Чл. 156. За нарушаване на ПРАВИЛНИКА се налагат административни наказания, съгласно 
чл. 188 от КТ. 


