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УТВЪРЖДАВАМ:

X
Гергана Аврамова

директор

 
 Гергана Аврамова 

 директор на СУ „Христо Г. Данов“ 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ“ 

 

Правилникът за вътрешния трудов е утвърден със Заповед № РД-10-05/15.09.2022г. 

на директора на СУ „Христо Г. Данов“, гр. Пловдив. Работещите в училището са 

запознати с правилника, като същият е качен и в училищният облак  

 

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1, ал. 1. Този правилник урежда организацията на трудовите отношения между членовете 

на училищния екип и директора, както и други взаимоотношения, произтичащи от тях и 

организацията на труда в СУ „Христо Г. Данов“, отчитайки специфичните условия за 

училището. 

Чл. 2. Този правилник е изработен на основание чл. 181 от КТ и е в съответствие с Правилника 

за дейността на училището и действащата нормативна уредба в сферата на училищното 

образование и в рамките на училището. 

Чл. 3, ал. 1. Този правилник има за цел да осигури свобода и закрила на труда, както и 

справедливи и достойни условия на труд за всички членове на училищния екип. 

ал. 2. Този правилник конкретизира правата и задълженията на членовете на училищния екип и 

урежда организацията на труда. Има за цел пълното и рационално използване на работното 

време за подобряване на резултатите от учебно-възпитателната работа. 
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ал. 3. При осъществяване на трудовите права и задължения, както по отношение на работниците 

и служителите, така и по отношение на учащите се, не се допуска пряка или непряка 

дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на 

кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други 

обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически 

или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на 

работното време. 

ал. 4. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят 

отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията. 

ал. 5.  Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за педагогическите специалисти,  

непедагогически персонал и за всички, намиращи се на територията на училището. 

  

ГЛАВА ІІ. АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО  

Чл. 4, ал. 1. Училищният екип е съставен от педагогически специалисти и непедагогически 

персонал. 

ал. 2. Общата му численост се планира ежегодно от директора, съобразено с нормативната 

уредба. 

ал. 3. Длъжностното разписание на персонала и поименното разписание на длъжностите се 

изготвя от ЗДАСД и се утвърждават от директора. 

ал. 4. Длъжностните характеристики се изготвят и актуализират от ЗДАСД (задължително 

утвърдени от директора) и са неразделна част от трудовия договор и/или допълнителните 

трудови споразумения. Актуална към даден момент е длъжностната характеристика, която 

последно е подписана от работещия в училището. 

Чл. 5. Директорът е работодател на работещите в училището. 

Чл. 6, ал. 1. Членове на училищното ръководство са директорът, ЗДУД, ЗДУПД и ЗДАСД. 

ал. 2. Членовете на училищното ръководство са пряко подчинени на директора. 

Чл. 7. Педагогическият екип е съставен от ЗДУД, ЗДУПД и други педагогически специалисти, 

заемащи длъжностите: учител, учител група целодневно обучение, помощник на учителя, 

старши учител, учител практическо обучение, ръководител направление ИКТ; ресурсен учител, 

логопед, психолог, педагогически съветник и хореограф. 

Чл. 8, ал. 1. Педагогическите специалисти работят под прякото ръководство и контрол на 

директора и ЗДУД. 

ал. 2. Непедагогическият персонал (счетоводител-оперативен, ЗАС, чистачки и работник 

поддръжка) работи под прякото ръководство и контрол на заместник-директора по АСД. 

ал. 3. Педагогическите специалисти отговарят за трудовата си дисциплина, за педагогическата 

си дейност и резултати. 

ал. 4. Педагогическите специалисти са творчески независими в методическо и научно 

отношение в педагогическата си дейност съгласно действащите Етичен кодекс на училищната 

общност в училището и Правилник за дейността на училището. 

ал. 5. Учителите носят отговорност за резултатите от образователния процес и постигането на 

определените държавни образователни стандарти за усвояване на учебното съдържание. 

ал. 6. Педагогическата дейност на педагогическите специалисти се контролира от директора, 

ЗДУД, експерти на РУО и МОН. 

Чл. 9, ал. 1. Педагогическите специалисти в съответствие с придобитото образование и 

професионална квалификация заемат длъжности и изпълняват функции, свързани с обучението, 

възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците от училището. 

ал. 2. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са 

основа за кариерно развитие, за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, 

както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 



3 

 

ал. 3. Педагогическите специалисти носят отговорност за здравето и живота на учениците при 

осъществяване на образователния процес, както и при всички дейности, свързани с него. 

Чл. 10. Непедагогическият персонал е съставен от административен и помощно-обслужващ 

персонал. В състава му влизат: 

❖ Заместник-директор административна част; 

❖ Специалист: счетоводител-оперативен; 

❖ Помощно-обслужващ персонал: ЗАС /завеждащ административна служба/ 

❖ Работници: чистач, работник поддръжка. 

Чл. 11. Административната структура и управленските връзки се определят от директора на 

училището и се конкретизират в длъжностните характеристики. 

  

 

 

 

ГЛАВА ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА УЧИЛИЩЕТО  

Чл. 12. Основни задължения на директора на училището: 

1.       Да отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане 

 с бюджетните средства; 

  2.    Да сключва и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и 

 непедагогическия персонал; 

   3. Да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по 

трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури: 

● работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 

● работното място и условия в съответствие с характера на работата; 

● здравословни и безопасни условия на труд; 

● длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя 

при сключване на трудов договор; 

● указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на 

трудовите права, включително запознаване с ПВТР и ПЗБУТ; 

● да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата 

по трудовото правоотношение; 

● да спазва и прилага вътрешните правила за работната заплата. 

4. Да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. 

5. Да информира писмено персонала при всяко изменение на трудовото правоотношение. 

6. Да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати 

за изплатените или неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения. 

7. Да осигурява заместващи учители при отсъствие на титуляр. 

8. Да представлява институцията пред органи, организации и лица и да сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му 

правомощия. 

9. Да организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им; 

10. Да осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

11. Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение 

на решенията му; 

12. Директорът на училището награждава и наказва ученици, учители и служители в 

съответствие с Кодекса на труда и Правилника за вътрешния трудов ред на училището; 

13. Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по реда на АПК. 

14. Директорът предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на 

дискриминация, тормоз и агресия в учебното заведение. 
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Чл. 13  Заместник-директорът учебна дейност подпомага работата на директора  в училището 

като институция в системата на училищното образование, като: 

1. Подпомага директора при организирането, изпълнението и контрола на 

 учебно-възпитателната дейност в училище. 

2.  Планира съвместно с директора: 

·   Проекто-решения на Педагогическия съвет по учебно-възпитателната работа в 

училище, училищните учебни планове и програми; 

·  Разпределение на учебните предмети, при формиране ЗНП на преподавателите 

·  Мероприятия и дейности, свързани с учебния процес в съответствие с нормативната 

уредба. 

3.  Подготвя и предлага на директора: 

·  План за контролната си дейност в началото на всяка година, а в началото на втория 

 срок, актуализацията му, ако в процеса на работата се наложило това; 

·  Проекти за работа на методическите обединения, за които отговаря; 

·  Проекти за работа с ВУЗ и Професионално-квалификационни институти; 

4. Организира и/или  контролира: 

● Работата на педагогическия персонал в училище, за който отговаря ; 

● Изготвянето на годишните разпределения на учебния материал от учителите по 

предметите, за които отговаря  

● Изготвянето на седмичното разписание за степента, за която отговаря; 

● Работата на учителите по реализирането на програми за обучение по безопасност на 

движението, работа с полицията, превенцията на наркотични вещества. 

● Провеждането на педагогическата дейност на учителите в съответствие с изискванията 

към неговата работа, определени в различните нормативни актове; 

● Провеждането на изпити (НВО, ДЗИ, ДКИ, поправителни и приравнителни, за оформяне 

на годишни оценки на ученици от СФО), на олимпиади за кръга от учебни предмети и 

национални състезания. 

● Контролът по ритмичността на изпитване да включва поне по една проверка за всеки 

учебен срок. 

● Контролът върху работата на учителите и по учебната документация, за която отговаря: 

/дневници на класа и на групата, книга на подлежащите на задължително обучение деца 

до 16-годишна възраст, главна книга и личните дела на учениците след 16-годишна 

възраст/ да бъде системен и тематичен. 

5. Контролира попълването на установената училищна документация на степента, за която 

отговаря: 

-    Книга за подлежащите на задължително обучение; 

- Своевременно актуализира информацията за новоприетите и отписаните ученици в 

съответната учебна документация, според изискванията на нормативната база. 

6. Изготвя документите за завършен етап и степен на образование; 

7. Контролира спазването на утвърдения график за дежурство на учителите и на седмичното 

разписание и при откриване на нарушения или на несъответствия незабавно уведомява 

директора. 

8. Участва в работата на педагогическия съвет, методически и други форми в дейността на 

училището. 

9. Отговаря за състоянието и опазването на поверената му материално-техническа база – 

кабинет, мебели, техника и консумативи. 

10. Отчита дейността си пред директора и пред педагогическия съвет в края на всеки учебен 

срок или когато това му бъде поискано. 

11. Направените проверки и констатациите по тях отразява с протоколи в Книгата за отразяване 

резултатите от контролната дейност на заместник-директора. 

12. С резултата от контролната си дейност уведомява лицето обект на проверка или отговарящо 

за проверяваната дейност и то се подписва под протокола. 

13. Разработва и осигурява изпълнението на: 

● Графиците за ефективна организация на УВП; 
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● Решенията на Педагогическия съвет, които са в неговите правомощия и компетентност 

и го касаят пряко; 

14. Участва в разработването и изготвянето или актуализирането на: 

● Списък-Образец 1 за учебната година; 

● Правилника за вътрешен трудов ред; 

● Правилника на училището; 

● Планове и програми, касаещи учебно-възпитателната дейност в училище. 

● Проекти за развитието на училището. 

15. Провежда класни и извънкласни занятия с учениците по утвърден от директора график, 

когато участва в Национални програми и в програми, финансирани от ЕС 

16. Изпълнява и други задачи, поставени от директора на училището. 

 

Чл. 14 Длъжността  заместник-директор учебно-производствена дейност в училище 

включва и следните функции: 

1. Заместник-директорът по учебно-производствената дейност подпомага директора при 

организиране и контролиране на учебно-възпитателната дейност на училището 

от IX до XII класове чрез посещение на учебните часове на учителите за наблюдаване на 

организацията на учебния процес; 

2. Взаимодействие със специалисти - представители на фирмите, при провеждане на учебната и 

производствената практика;  

3. Планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената професионална 

подготовка съвместно с бизнеса; Планира професионалната подготовка в своята област и 

прогнозира очакваните резултати. 

4. Изготвяне на изпитните материали за провеждането на задължителен държавен изпит или 

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на 

правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;  

5. Отговаря за правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация в 

съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. Най-малко веднъж месечно 

проверява документацията и регистрира текущите резултати на учениците. 

6. Заместник-директорът по УПД контролира реда и дисциплината и спазването на правилника 

за дейността на училището. 

7. Организира подготовката на седмичното разписание и неговото реализиране. 

8. Контролира за редовното присъствие на учениците учебните часове и в групите по 

професионална подготовка-практика. 

6. Контролира подадените справки-декларации за лекторски часове на учителите по 

професионална подготовка-практика, съгласно заповед на директора. 

7. Подпомага учителите по професионална подготовка-практика за правилното водене на 

учебната документация. 

8 Организира подготовката и провеждането на учебната и производствената практика на 

учениците чрез осигуряването на необходимите материали. 

9 Отговаря за спазване на изискванията за техника на безопасност, охрана на труда и 

противопожарна охрана на учениците и персонала в учебните кабинети за практическо 

обучение; 

10 Организира подготовката и провеждането на държавните изпити за придобиване на степен 

на професионална квалификация, изпити на ученици в самостоятелна и задочна форма на 

обучение. 

11 Организира подготовката и провеждането на училищни и общински кръгове на ученически 

олимпиади, състезания и конкурси. 

12 Отговаря за дежурствата на учителите по практика, съгласно заповед на директора. 

13 Отговаря за организацията по осигуряване на заместници на учители, когато се налага да 



6 

 

отсъстват от учебни часове, с оглед недопускане на свободни часове; 

14 Участва в подготовката и организирането на заседанията на Педагогическия съвет. 

15 Отговаря за връзката на училището с родителите, с училищната комисия за превенция на 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ученици при отсъствие на 

заместник-директора по УД. 

17 Заместник-директорът по учебно-производствената дейност извършва контролна дейност. 

В края на всеки учебен срок отчита пред директора на училището в доклад-анализ дейността си, 

както и броя на констативните протоколи от извършените проверки, съгласно план, утвърден за 

всяка учебна година от директора на училището. 

18.  Планира съвместно с директора. 

 Проекто-решения на Педагогическия съвет по учебно-възпитателната работа в училище, 

училищните учебни планове и програми; 

 Разпределение на учебните предмети, за които ще отговаря; 

 Мероприятия и дейности свързани с учебния процес в съответствие с нормативната уредба. 

19.  Подготвя и предлага на директора: 

 План за контролната си дейност в началото на всяка година, а в началото на втория срок, 

актуализацията му, ако в процеса на работата се наложило това; 

 Проекти за работа на методическите обединения, за които отговаря; 

 Проекти за работа с ВУЗ и Професионално-квалификационни институти; 

20. Организира и контролира: 

 Работата на педагогическия персонал в училище, за който отговаря ; 

 Изготвянето на годишните разпределения на учебния материал от учителите по 

предметите, за които отговаря и ги заверява. 

 Изготвянето на седмичното разписание за степента, за която отговаря; 

 Работата на учителите по реализирането на програми за обучение по безопасност на 

движението, работа с полицията, превенцията на наркотични вещества. 

 Провеждането на педагогическата дейност на учителите в съответствие с изискванията 

към неговата работа, определени в различните нормативни актове; 

 Провеждането на изпити (държавни, зрелостни, поправителни и приравнителни) и на 

олимпиади за кръга от учебни предмети, за които отговаря. 

 Контролът по ритмичността на изпитване да включва поне по една проверка за всеки 

учебен срок. 

 Контролът върху работата на учителите и възпитателите и по учебната документация, за 

която отговаря: ученически книжки; дневници на класа и на групата и личните дела на 

учениците след 16 годишна възраст да бъде системен и тематичен. 

21. Участва в работата на педагогическия съвет, методически и други форми в дейността на 

училището. 

22. Направените проверки и констатациите по тях отразява с протоколи в Книгата за отразяване 

резултатите от контролната дейност на заместник-директора. 

23. Участва в разработването и изготвянето или актуализирането на: 

 Проектощата на училището; 

 Списък-Образец 1 за учебната година; 

 Правилника за вътрешен трудов ред; 

 Правилника на училището; 

 Планове и програми касаещи учебно-възпитателната дейност в училище. 

 Проекти за развитието на училището. 

24. Има достъп до цялата информация, която касае пряко дейността регламентирана в тази 

длъжностна характеристика. 

25. разработване и изпълнение на проекти и програми, включително и такива, финансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове; 
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26. Заместник директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, изпълняват и 

функциите по чл.5, ал.1 от Наредба 15//22.07.2019г. – за длъжност „учител“. 

27. Изпълнява и други задачи поставени от директора на училището. 

 

Чл.15 Заместник-директор административна дейност има следните задължения: 

1.  Подпомага директора при управлението на човешките, финансовите и материалните 

ресурси в училището 

2. Организира и контролира: 

 работата на непедагогическия персонал /ЗАС, чистач/хигиенист, огняр, работник 

поддръжка сгради/в училището; 

 изготвянето, воденето и съхранение на документацията, свързана с трудовоправните 

отношения с персонала  

 снабдяването на училището с необходимата организационна техника; 

 взаимоотношенията на училището със социалната инфраструктура (спонсориране, 

помощи, дарения); 

 изпълнението на текущите основни ремонти, разширяването и обогатяването на 

материално-техническата база; 

 Организира ремонта на помещенията и осъществява контрол върху качеството на 

провеждането и приемането на изпълнените ремонтни работи  

3. Осигурява: 

 изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд и  по противопожарна охрана;   

 организацията на дейност в училището при природни бедствия и крупни  аварии. 

4. Подготвя и предлага за одобрение от  директора проекти за договори за предоставяне на 

сградния фонд на училището за нуждите на граждани, стопански организации, фирми и 

други, в съответствие с действащата законова уредба; 

5. Участва в разработването на: бюджета, щатното разписание, Списък-Образец №1, вътрешни 

правила  за работната заплата и на други училищни документи, по разпореждане на 

директора.  

6. Подпомага директора при решаване на училищни социално-битови проблеми.  

7. Следи за трудовата дисциплина в училището. 

8. Изпълнява задълженията на финансов контрольор. Приема и одобрява за законосъобразност 

заявките за поемане на задължения и искане за извършване на разход. 

9. Подписва в заявките и исканията за извършване на разход по СФУК за: законосъобразност 

на поетото задължение, компетентно ли е лицето - заявител, окомплектована ли е заявката с 

всички документи, наличие на всички реквизити по документите и за съответствие на 

разхода с поетото задължение; 

10. При нужда извършва касови операции и подписва платежни документи. 

11. Ежедневно проверява електронната поща на училището и ел. поща посочена за личен 

контакт с него; 

12. В рамките на работния ден проверява сайта на РУО за спуснати справки касаещи 

професионалните му задължения. Подава исканата информация в определените срокове. 

13. Отговаря за изпълнението на долупосочените дейности, като спазва изискванията и 

сроковете съгласно изискванията на нормативните документи:  

 приемане на даренията за училището и оформяне на необходимите документи; 

 изготвянето и представянето на статистически отчети ; 

 изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения за промяна на стаж 

за прослужено време, промяна длъжност и други документи, свързани с изменение или 

прекратяване на трудовото правоотношение; 

 Организира отчитането на личния състав и води установената документация на кадрите; 

 Отразява движението на кадрите и промените в тяхното професионално-

квалификационно равнище; 

 Изготвя и актуализира длъжностните характеристики на персонала в училището; 
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 Извършна начален и периодичен инструктаж на персонала; 

 Изпълнява функциите на лице по безопасност и здраве. 

14. Спазва етичния кодекс на работещите с деца приет в училището. 

15. Постоянно се стреми да повишава своята квалификация. 

16. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от 

КТ и Правилника за вътрешния трудов ред. 

 не разпространява информация от личен и служебен характер, която би могла да 

увреди интересите на работещите и училището; 

 лоялен е към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не 

разпространява поверителни за него сведения, както и пази доброто име на училището.  

17. разработване и изпълнение на проекти и програми, включително и такива, финансирани 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

18. Изпълнява други задачи, възложение от директора. 

 

Чл. 16 Основните общи задължения на педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал по трудовото правоотношение са: 

1. Да изпълнява работата, за която е възникнало трудово правоотношение и е конкретизирана в 

длъжностната характеристика за съответната длъжност. 

2. Изпълнението на работата включва качествено, срочно, точно и добросъвестно изпълнение 

на трудовите задължения. 

3. Да спазва установената трудова дисциплина. 

4. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време. 

5. Да се явява на работа с облекло и във вид, съответстващи на добрите нрави, в състояние, което 

му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол 

или други упойващи вещества. 

6. Да използва цялото работно време за изпълнение на възложената работа. 

7. Да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество. 

8. Да спазва техническите и технологическите правила. 

9. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и 

аварийна безопасност; 

10. Да води задължителната училищна документация. 

11. Да спазват Правилника за дейността на училището и  Етичния кодекс. 

12. Да изпълнява законните нареждания на работодателя. 

13. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение 

на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и 

другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения. При 

доказана индивидуална вина възстановяват в пълен размер повредата. 

14. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие, да пази доброто 

име на училището и да не разпространява информация за: 

● попадаща в обсега на ЗЗЛД и/или изрично определена от директора като поверителна, 

и/или представляваща интелектуална собственост на работодателя; 

● личното си трудово възнаграждение, допълнителни възнаграждения и/или информация 

за трудовото възнаграждение и допълнителни възнаграждения на колегите си, която 

случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна; 

● съдържанието на трудовия си договор и допълнителните споразумения към него, както 

и информация за трудовите договори и допълнителните споразумения на колегите си, 

която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала 

известна; 

● представляваща лични данни за учениците и служителите на училището, която случайно 

или по време на изпълнение на трудовите задължения им е станала известна. 
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15. Да спазва вътрешните правила, приети в училището, и да не пречи на другите работници и 

служители да изпълняват трудовите си задължения. 

16. Да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в 

съответствие с указанията на работодателя. 

17. Да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по 

време на осъществяването ѝ възникне някое от основанията за недопустимост. 

18. Да има коректно и колегиално поведение спрямо другите работещи в училището. 

19. Да разглежда и решава своевременно всички проблеми, възникнали при изпълнение на 

трудовите задължения, а когато решаването на проблема е извън неговата компетентност да 

уведоми незабавно прекия си ръководител или директора на училището и да му предостави 

цялата информация по случая. 

20. Да изпълнява всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от 

индивидуалния трудов договор и от характера на работата. 

21. В училището е забранено да се организират дейности на политическа, религиозна и 

етническа основа. 

22. Да получава на предоставения  e-mail служебна информация. Поне веднъж на ден трябва да 

проверява служебната си поща. 

23. При издаване на болничен лист работникът/служителят е длъжен да уведоми своевременно 

и да го представи до два дни от издаването му. 

24. При наложително отсъствие по лични причини работникът/служителят е длъжен да 

предупреди 2 дни предварително и да предостави оправдателен документ. 

25. Работникът/служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по 

установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. 

26. Работникът/служителят не може да прави изявления от името на училището, освен със 

съгласието на директора. 

27. Работникът/служителят носи дисциплинарна и имуществена отговорност, която се 

осъществява по реда на глава Девета и Десета на Кодекса на труда. 

28. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и 

безопасността на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност в съответствие с 

квалификацията му и дадените от работодателя инструкции. 

29. Работникът/служителят изпълнява и всички други задължения, които произтичат от 

нормативен акт, от колективен договор, от трудовия договор и характера на работата. 

  

Чл. 17 (1) Към общите задължения за всеки работник или служител (чл.16 от Правилника) 

учителите и  хореографа са длъжни също така: 

1.  Да водят задължителната училищна документация; 

2.  Да разработват годишно тематично разпределение и да го представят на директора в срок; 

3.   Да планират необходимите ресурси и материално-техническата база по съответните 

предмети, които преподават и участват в планирането на същите в предметната си група; 

4.   Да разработват учебни програми по РИУЧ, ФУЧ, Производствена практика,  допълнителен 

час „ФВС“ и извънкласни дейности до 14 септември. 

5.   Да осигуряват ритмичност при оценяването на всеки ученик; 

6.   Да провеждат консултации с учениците по предварително уговорен от директора график и 

регистрират присъствието им; 

7.   Провеждат контролни и класни работи при спазване на Наредбата за оценяване и утвърдения 

от директора график. При промяна, задължително уведомяват ръководството; 

8.   Да изпълнява възложени часове с цел осигуряване на заместване при отсъствие на титуляр. 

8.1 По национална програма „Без свободен час“ да изпълнява възложени часове с цел 

осигуряване на заместване при отсъствие на титуляр. 

9.   Да замества и да бъде заместван по време на обучение, свързано с професионалното му 

развитие. 

10.  Да водят дневник за периодичен инструктаж за безопасност на труда; 

11.  Да се явяват 20 мин. преди започване на часа, отключват своевременно кабинета си и 

осигуряват условия за провеждане на час. 
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12.  Учителите дават дежурства Главни и в коридорите по график, утвърден от директора, като 

задълженията им са: 

12.1  Явява се на работа 20 мин. преди началото на смяната по дневен режим на училището, 

утвърден със Заповед на директора и извършва оглед на сградата за опасни и безстопанствени 

предмети; 

12.2  Контролира влизането на учениците – да се извършва организирано, под 

контрол на учителя за предстоящия час и не по-рано от 10 мин. преди началото на смяната. 

12.3  Докладва при констатирани нарушения. 

12.4  При дневно дежурство на коридор: да се спазва обявения график за 

дежурство; не допуска безредица в коридорите и учебните кабинети и докладва при 

констатирани нарушения. 

13.  Учителите могат да бъдат определяни за класни ръководители със Заповед на директора, 

като задълженията им са определени в длъжностната характеристика и Правилника за дейността 

на училището.  

14. Ако  учителят е и КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, към длъжностната му характеристика се 

включват и допълнителни функции съгласно чл.8 от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

(2) Помощник на учителя изпълнява следните задължения: 

1. Помощникът на учителя осъществява дейността си съобразно инструкциите на 

учителите на детето или ученика със специални образователни потребности. 

2. Участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете или ученик със 

специални образователни потребности. 

      3.  Оказва техническа помощ при подготовката на образователни материали за деца и 

ученици      със специални образователни потребности; 

       4.  Съдейства организационно и технически на учителя при провеждането на учебния час 

или на педагогическата ситуация по преценка на учителите по отделните учебни предмети 

или на учителите в групата в детската градина; Съдейства на учителя при подбиране на 

подходящи методи, средства и материали за осъществяване на образователно-възпитателния 

процес. 

       5.  Познава индивидуалните учебни програми на ученика; 

       6.  Подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на децата 

и учениците със специални образователни потребности; 

       7.  Подпомага работата на учителите за развитие на адаптивните способности на децата и 

учениците към образователната среда и за постигане на тяхната независимост; 

       8.  Подпомага придвижването на деца и ученици със специални образователни 

потребности в сградата на детската градина или на училището; 

       9. Подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата и учениците, 

като подкрепя учителя при осигуряването на реда в групата или в класната стая в случай на 

проблемно поведение на дете или ученик; 

       10. Подпомага овладяването на хигиенни навици и самообслужването на децата и 

учениците в детската градина или училището; 

       11. Подпомага учителя при подготовката на децата за овладяване на български език и 

придобиване на умения за работа. 

12. Улеснява процеса на комуникация между учител и ученик. 

        13. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за 

пълноценно интегриране на учениците към училищната среда, съобразно специфичните и 

възрастовите им особености и потребности.  Помагат на децата с интелектуални, физически, 

поведенчески и други трудности с усвояването в процеса на тяхното учене 

        14. Съдейства за взаимно опознаване на децата и учениците с различен етнически 

произход и вероизповедание, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и 

за спазване правата на детето. 

        15. Спомага за формиране на ценностна система, ориентирана към уважение и зачитане 

на индивидуалността и уникалността на отделната личност. 
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        16. Осъществява трайно сътрудничество с родителската общност, запознава я с 

евентуални затруднения на децата, популяризира успехите им сред нея и способства за 

активното й включване в училищния живот. 

       17. Подпомага ръководството на училището и учителя на групата при взаимодействието 

с родителите. Редовно информира родителите за индивидуалното развитие на детето. 

       18. Участва активно в образователно-възпитателния процес и извънкласните дейности 

под ръководството на учителя и по негова преценка. 

        19. Споделя отговорността с учителите за опазване живота и здравето на децата и следи 

за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания. 

       20. Присъства на педагогическите съвети по преценка на ръководството на училището. 

       21. Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Конвенцията на ООН и за правата 

на детето и Закона за закрила на детето в Р България. 

22. Демонстрират, наблюдават и участват в дейности, които подпомагат физическото,    

социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата в училище и в 

предучилищна възраст;  

23. Подготвят открити и закрити места, където се провеждат учебни и развлекателни 

занимания;  

24. Работят с аудио-визуални средства, компютри и с други учебни помагала, раздават и 

събират материали за уроците. Планиране, организиране и провеждане на образователния 

процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и учениците. 

Стимулират дейностния подход в обучението и „ученето чрез правене и игра“. 

25. Стимулира познавателното развитие на всяко дете. 

26. Участва в диагностиката на постиженията и развитието на децата. 

27. Подпомага воденето на установената задължителна документация, свързана с неговата 

дейност. 

        28 Участва в реализирането на училищната политика по превенция и противодействие на 

училищния тормоз. Изпълнява задълженията си за уведомяване на компетентните органи в 

случай, че му стане известно, че ученик се нуждае от закрила. 

        29. Включва се в организираните курсове за обучения и квалификация при необходимост 

и след разрешение на работодателя. 

       30. разработване и изпълнение на проекти и програми, включително и такива, 

финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

       31. Изпълнява други задължения, възложени от директора. 

 

Чл.18 Училищния психолог освен задълженията по чл.16 е длъжен да : 

1. Проучва и разпознава психичното развитие и здраве на децата/учениците, идентифицира 

потребностите на децата/учениците и бариерите пред преодоляването им, проблемите им и 

работи в подкрепа на тяхното развитие и напредък. 

2. Проучва и подпомага образователния и професионалния избор на учениците; 

3. Подпомага адаптирането на учениците към училищния живот; 

4. Извършва превантивна дейност за преодоляване на агресия, за недопускане на безпричинни 

отсъствия и отпадане на ученици от училище; 

5.  Планира, организира и ръководи процеса по диагностициране на случаи. 

6. Познава влиянието на социално-икономическите и образователните фактори за работа с 

децата и учениците предвид специфичните им потребности 

7. Притежава умения за вземане на решения в контекста на приобщаващото образование като 

разпознава нуждите от обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата / 

учениците. 

8. Притежава знания в областта на рисковото поведение, умения за идентифицирането им и 

нагласи за превантивна работа. 

9. Идентифицира равнища на компетентност, особености и предпочитания в стила на учене в 

индивидуален план 

10. Познава и прилага съвременни стратегии, методи и форми на психологическа подкрепа и 

мотивира учениците за развитие на способностите им 
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11. Разработва симулационни програми и прилага индивидуални и групови тренинги, както и 

алтернативни източници на подкрепа 

12. Кариерно консултира и ориентира учениците 

13. Познава и управлява процеса на консултиране, както и алтернативни методи за работа с 

участниците в образователния процес 

14. Прилага компетентностния подход в работата си при учениците съгласно чл.77, ал. 1 от ЗПУО 

15. Води и съхранява учебната и училищна документаци. 

16. Уважава правото на родителите и настойниците да вземат окончателно решение за 

обучението (ДВ, бр.61, стр.63/83) възпитанието и социализацията на техните деца 

17. Консултира педагогическите специалисти и родителите при превенцията на зависимости и 

осигуряване на среда за предотвратяване и намаляване на агресията и тормоза 

18. Успешно прилага практики за интегрирано обучение и възпитание на децата/учениците 

19. Умее да идентифицира потребностите от подкрепа при деца/ ученици със специални 

образователни потребности 

20. Разработва и прилага обучителни и консултантски методики за работа с деца/ ученици със 

специални образователни потребности и техните семейства. 

21. Планира и провежда дейности за всеки конкретен случай при ситуация на тормоз и насилие 

по модела “работа по случай” и др. 

22. Разработва и изпълнява програми и проекти. 

 

Чл. 19 Ресурсен учител, освен задълженията по чл.16 е длъжен:   

1. определяне на конкретните образователни цели за децата или учениците със специални 

образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителите 

в детската градина или училището; 

2. участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или учебния час, 

базирани на преподаване за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците; 

3. съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване 

на децата и учениците със специални образователни потребности в образователния процес; 

4. осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа; 

5. консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от 

ученици със специални образователни потребности; 

6. подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му; 

7. участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик; 

8. подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за самоподготовка на детето или 

ученика в дома; 

9. обучаване на родителите за разнообразни форми и похвати на работа с детето и ученика с 

цел създаване и развитие на полезни умения за самостоятелен и независим живот; 

10. участие в кариерно ориентиране и консултиране на учениците със специални образователни 

потребности; 

11. взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на резултати 

за децата или учениците; 

12. консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа; 

13. участие в изготвяне на плана за подкрепа; 

14. участие в прегледа на напредъка на децата и учениците със специални образователни 

потребности; 

15. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

 

Чл.20 Логопедът, освен задълженията по чл.15 е длъжен: 

1. провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на 

комуникативните нарушения на децата и учениците; 

2. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на 

потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
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3. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за 

психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата, след запознаване на родителите със 

значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие; 

4. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне 

естеството на комуникативните нарушения; 

5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани 

диагностични инструменти и оборудване; 

6. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и 

определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична работа; 

7. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и 

възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни 

нарушения; 

8. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца и ученици с комуникативни 

нарушения при физически увреждания; 

9. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на децата 

и учениците, консултиране на учителите и родителите им за спецификата на работа с тях и при 

необходимост насочване към допълнителни медицински или образователни услуги; 

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка 

на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие; 

11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 

квалификация и споделяне на добри практики; 

12. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

 

Чл.21 Педагогическият съветник има следните задължения: 

1. Познава и прилага най-новите постижения в областта на превенцията на зависимости, 

агресия, насилие и др. 

2. Консултира и подпомага учениците, родителите и училищното ръководство в 

осъществяване и поддържане на връзките между семейство, училището и обществото. 

3. Опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от институцията. 

4. Зачита правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното 

образование и  сътрудничи и партнира със заинтересованите страни. 

5. Познава и прилага практики за развитие на способностите на децата и учениците. 

Използва ефективни практики за обща допълнителна подкрепа на децата и учениците. 

6. Участва в разработването и прилагането на училищно политики в сферата на 

възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците. 

7. Консултира деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересовани 

страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес. Подкрепя и 

консултира учениците по въпроси, свързани с образователния процес и с избора на 

занимания по интереси. 

8. Посредничи при решаване на конфликти. Участва в дейности по мотивиране на деца и 

ученици за преодоляване на проблемното им поведение и дейности по превенция на 

отпадане от училище. 

9. Извършва работа по превенция на зависимостите, симптоматика на въздействие на 

различни видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, 

прояви на различни форми на агресия и насилие. Участва в разработването и 

изпълнението на програми за противодействие и на мерки за въздействие. 

10. Участва в екипа за подкрепа за личностно развитие в училище, като извършва оценка на 

индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа. 

11. Подпомага личностното развитие и адаптирането на децата и учениците към 

образователната среда. 

12. Анализира рискови фактори във вътрешната и външната среда. 
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13. Сътрудничи с компетентните органи за закрила на детето и участва в 

междуинституционални екипни срещи. 

14. Участва в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 

квалификация и споделяне на добри практики. 

15. Консултира учениците в съответствие с интересите и възможностите им. Мотивира 

учениците към усъвършенстване на личните им умения и изследва нагласите и 

способностите за избор на професия. 

16. Поощрява изявата на силните страни на учениците. Развива техните социални умения. 

17. Разпознава нуждите от подкрепа на деца и ученици със специални образователни 

потребности. 

18. Ръководи дискусии, ориентирани към намиране на решение при решаване на конфликти. 

19. Сътрудничи с обществения съвет, настоятелството и други партньорски организации при 

изпълнение на съвместни инициативи и проекти. 

20. Разработва и изпълнява дейности по програми и проекти, в които участва училището. 

21. Спазва книжовните езикови норми. 

22. Събира, анализира и интерпретира статистически данни и информация, свързана с 

развитието на децата и учениците. 

23. Активно участва в изграждането на позитивен психологически климат в 

       образователната среда; 

24. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване на ключови 

компетентности от учениците съгласно чл.77, ал.1 от ЗПУО. 

25. Води и съхранява документацията за провежданата от него дейност. 

26. Извършва консултативна дейност: 

 Консултира ученици, за проблеми, свързани с тяхното поведение; 

 Консултира учители при проблеми, произтичащи от взаимодействия с учениците и 

колегите им; 

 Консултира родители по проблеми на взаимоотношения с техните деца, кариерното 

развитие на децата и взаимоотношенията им с училището като институция; 

 Консултира заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с 

образователния процес; 

27. Инициира създаването на нови програми, техники и насоки за работа с деца/ученици; 

Участва в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на 

възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

28. Участва в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията. 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; 

29. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за 

безопасна работа, Етичния кодекс, процедурите за ефективно осъществяване на дейността 

и др. 

  27. Изпълнява други задължения, възложени му от директора. 

 

Чл. 22 Учителят по практически обучение е длъжен: 

1. Взаимодействие със специалисти - представители на фирмите, при провеждане на учебната и 

производствената практика;  

2. Планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената професионална 

подготовка съвместно с бизнеса; Планира професионалната подготовка в своята област и 

прогнозира очакваните резултати. 

3. Изготвяне на изпитните материали за провеждането на задължителен държавен изпит или 

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на 

правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;  

4. Подпомага учениците по време на изпълнение на практическите упражнения. 

5. Обучава учениците на практически навици и умение при работа със съответните програми. 
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Използва разнообразни примери, методи и средства за обучение. 

6. Осигурява изискуемото ниво на подготовка на обучаващите се, съответно на държавния 

образователен стандарт и носи отговорност за тяхната реализация. 

7. Участва в изпитните комисии оценяващи придобитите професионални знания, умения и 

навици. 

8. Осигуряване на безопасни условия при провеждане на учебна и производствена практика. 

Носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците. 

9. Организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на 

обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на 

стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават 

развитието на децата или на учениците, на коректни взаимоотношения, мотивираща атмосфера, 

конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и децата/учениците, така и 

между самите деца/ученици; 

10. Установява равнище на знания, умения и отношения на учениците в началто на даден цикъл 

или форма на обучение (учебна година, раздел, урок).Оценяване напредъка на децата или 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; 

11. Своевременно информира експерта по безопасни условия на труда за възникналите повреди 

в оборудването. 

12. Разработва и предлага за внедряване  ефективни методи за организация на работа и на 

производствения  процес. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, 

ориентирани към повишаване качеството на обучението и прилагането на интерактивни методи 

за работа с учениците. 

13.  Спазва утвърдения правилник за работа в специализираните кабинети. 

14.  Контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и 

противопожарна охрана при провеждане на производствено  обучение на учениците. 

15.  Извършва инструктажите на учениците и предава инструктажните книги на ЗДАСД. 

16.  Точно и вярно води установената училищна документация, свързана с дейността. 

17.  Участва в работата на педагогическия съвет , както и в други организационни и 

методически форми  и мероприятия свързани с дейността на училището. 

18.  Изпълнява задължения като класен ръководител. 

19.  Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и 

развитие. 

20. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството свързани с дейността на 

училището. 

21. При констатирани нарушения, злоупотреби, проблеми и др. да докладва на прекият си 

ръководител. 

22. Лицето заемащо длъжността се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и 

безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност /съгл. чл. 33 от ЗЗБУТ/. 

 23. Контролиране и отчитане участието на децата или на учениците в     образователния процес 

и своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно 

поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; 

24. Участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на 

професията като квестори, оценители, консултанти и други; 

25. Изпълнява функции, свързани с: 

 1. наставничество: 

 а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за 

ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално 

 усъвършенстване и кариерно развитие; 
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 б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на 

стажант-учители; 

 2. разработването на училищните учебни планове и учебни програми в случаите, 

предвидени в държавните образователни  стандарти; 

 3. организиране и координиране на дейности по разработване на училищни проекти и по 

изпълнението им. 

26. Разработване и изпълнение на проекти и програми, включително и такива, финансирани 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

27. Изпълнява други задачи, възложени от директора. 

 

    Чл.23  Ръководител „ИКТ“ имат следните задължения: 

1. Внедряване и ефективно използване на цифрови технологии в образователния процес и 

управлението на учениците; 

2. Подпомагане на педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови 

технологии в образователния процес; 

3. Осигуряване на съвместимостта на базите данни на училището с други системни 

администратори; 

4. Организиране и поддръжка на вътрешната информационна и комуникационна система; 

5. Организиране и координиране на процесите по събиране, оценяване, съхраняване, 

обработван, представяне и обмен на информация, свързани с дейността на 

институцията; 

6. Участие във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното 

използване на дигиталните технологии и за прилагане на информационни продукти и 

софтуер; 

7. Запознаване на учениците с безопасното използване на дигиталните технологии, 

включително и за работа в интернет среда; 

8. Разработване и поддържане на електронни материали и бази данни, свързани с 

дейността на институцията; 

9. Познава и прилага иновативни образователни технологии, техники и методи на 

преподаване и ценяване, приложими за образователно направление. 

10. Отговаря за управлението, достъпа и работа с  информацията в Националната 

електронна информационна система за предучилищното и училищното образование 

(НЕИСПУО) . Отговаря за изготвяне на Списък-Образец 1 и актуализацията на база 

данни, качва данните в НЕИСТУО. 

11. Изпълнява дейности, свързани със задачи, възложени от РУО и МОН (национални 

изпити, олимпиади и състезания, НВО, ДЗИ и др.) 

12. Познава и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и 

училищното образование. 

13. Планира подготовката на образователния процес в направление „Информационни и 

комуникационни технологии“ чрез подходящи методи и средства за реализация на 

образователните дейности, прогнозира резултатите. 

14. Участва в разработване на училищни учебни планове. 

15. Отговаря за диагностициране и отстраняване на възникнали технически проблеми с 

компютрите, комуникационните устройства, както и за инсталиране и обновяване на 

програмното осигуряване.  

16. Отговаря за техниката на безопасност при работа с компютърна техника. 

17. Отговаря за доброто техническо състояние на компютърна техника, както и за  

мултимедии, мултифункционални устройства, копирни машини, камери др. технически 

устройства.  

18. Води и съхранява училищна документация. 
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19. Подпомага ръководството на институцията за въвеждане и ефективно използване на 

технологиите. Участва в планиране на необходимите ресурси и материално-техническа 

база в училище. 

20. Познава характеристиките на вътрешната информационна система и притежава умения 

за осигуряване на функционирането й. 

21. Ръководител направление „ИКТ“ има права на учител с определена задължителна 

норма учебни часове годишно (в училище с до 7 паралелки – 360 часа годишно и в 

училище над 7 паралелки – 288 часа годишно ) 

22. Привлича родители и заинтересовани страни в организирането и реализирането на 

дейности и проекти на училището. 

23. Изгражда партньорски взаимоотношения в образователния мрежи. 

24. Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни и 

методически форми и мероприятия, свързани с дейността на училището. 

25. Спазва изискванията за безопасно използване на интернет в обучението и общуването и 

подготвя инструкции за работа и поддръжка със и на информационните системи. 

26. Незабавно уведомява директора или зам.-директор учебна дейност за деца, жертва на 

насилие или деца в риск от насилие при кризисни ситуации. 

27. Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всеки ученик и 

колега. 

28. Не разпространява информация за учениците от персонален характер, която би могла 

да наруши правата на детето и човешките права. 

29. Не допуска дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и 

религия. 

30. Изпълнява други задачи, възложени от директора 

 

 

    Чл. 24  Педагогическите специалисти  нямат право да: 

1.   Оставят ученици сами в компютърен кабинет, кабинет физика, химия, биология, 

физкултурен салон. 

2.   Отклоняват и освобождават ученици от занятия без разрешение от ръководството и 

знанието на родителите; 

3.   Променят дневния и седмичния си график, да отменят редовни учебни занятия, променят 

графика на писмени изпитвания и класни работи, да променят графика за допълнителен час на 

класа или консултации, без знанието и разрешение от ръководството. 

4.   Споделят с ученици, родители и граждани разискванията от заседанията на 

Педагогическия съвет и мнението на колегите си по поведението и успеха на учениците, както 

и по други въпроси, представляващи конфиденциална информация, изнасят учебно-технически 

средства и инвентар извън училището, без знанието и разрешението на директора. 

5.   Изпращат учениците през време на учебен час за помагала или лични услуги. 

 

Чл.25  Счетоводителят има следните задължения: 

1.   Подпомага директора при осъществяване на неговите правомощия във финансово- 

счетоводната и икономическата дейност. 

2.   Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ  

вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, 

правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното 

извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях. 

3.   Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение 

на задачите за всички дейности на детската градина/училището и осигурява най-рационалното 

им използване 

4.   Участва в планирането на финансовата дейност и разработването счетоводната 
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политика на училището, наредбата за документооборота и други вътрешно нормативни 

счетоводни правила и инструкции. 

5.      Упражнява вътрешно финансов контрол в кръга на възложените му задачи за 

 спазване на финансова дисциплина. 

6.      Оформя документи, свързани с финансовата дейност. 

7.      Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни 

 документи по сметките, за които отговаря. 

8.      Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични 

сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни 

баланси, както и на годишния баланс. 

9.      Своевременно, в определените срокове и графици, осчетоводява документите по 

 съответните сметки за воденето, на които отговаря. 

10.  Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки  и други балансови сметки. 

11.  Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на 

счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички 

стопански операции. 

12.  Подписва заедно с директора всички документи от финансово-имуществен 

характер, както и всички отчети и сведения, които произтичат от  счетоводни записвания. 

13.  Съставя и подписва годишния финансово-счетоводен отчет. 

14.  Стриктно спазва «Системата за двоен подпис». 

15.  Подписва в заявките и исканията за извършване на разход по СФУК за: наличие на 

средства по бюджета на съответния параграф, спазени ли са изискванията на нормативните 

актове, включително по ЗОП, правилно ли са изчислени количествата и сумите, проверка на 

първичните документи за съответствие и наличие на авансови плащания при поемане на 

задължението; 

16.  Изготвя заявки и искания и подписва за заявител за външни услуги . 

17.  Не допуска за осчетоводяване на документи без заявки и искания съгласно 

 разписаните вътрешни правила по СФУК. 

18.  Контролира правилното изразходване на средствата за работна заплата. 

19.  Анализира и контролира движението на ДМА. 

20.  Изготвя, съвместно с директора бюджета на училището и Вътрешни правила за 

 работната заплата. 

21.  Подписва документи удостоверяващи трудов и осигурителен стаж. При 

необходимост и поискване от служителя изготвя удостоверения и служебни бележки, свързани 

с трудовата им дейност (УП-3, УП-2, удостоверения за доход, пенсиониране, за удостоверяване 

на трудов стаж и др., съгласно изискванията на закона) 

22.  Съгласува трудови договори, допълнителни споразумения на работещите в 

 училището и щатните разписания на персонала. 

23.  Изготвя месечни трудови възнаграждения на персонала на училището и ведомости 

 към тях. 

24.  Подготвя и предлага за одобрение от  директора проекти за договори за 

предоставяне на сградния фонд на училището за нуждите на граждани, стопански организации, 

фирми и други, в съответствие с действащата законова уредба; 

25.  Подписва Приложение № 2 и Приложение № 4 по НП «Без свободен час в 

 училище»; 

27.  Съставя сравнителна ведомост  за установяване на резултатите   от 

 инвентаризациите и своевременното им осчетоводяване. 

28.  Подготвя и подава информация за статистически отчети и формуляри. 

29.  Организира и осъществява заедно с директора своевременното уреждане на 

сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с 

Общински съвет и обслужващата банка. 

30.   Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на 

институцията. 

31.  Организира своевременното осигуряване на ръководството с 



19 

 

финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва 

системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати. 

32.  Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по 

 предвидения в закона ред; 

33.  Изготвя и подава декларации и справки по ЗКПО и ЗДДФЛ към НАП, обобщена 

 информация по чл. 44 от ЗОП към АОП, финансова информация и други справки в рамките на 

неговата компетенция към РУО, Община Пловдив и др. институции; 

34.  Ежедневно проверява електронната поща на училището и ел. поща посочена за 

 личен контакт с него; 

35.  В рамките на работния ден проверява сайта на РУО за наличие на финансови 

 справки. Подава исканата информация в определените срокове. 

36.  Изготвя и подава справки и информация касаеща участието на СУ» Христо Груев 

Данов» в национални програми и проекти на МОН като НП «Оптимизация на училищната 

мрежа» и др. 

37.  Запознава синдикалните организации, обществения съвет, училищното 

 настоятелство и служителите с информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ 

”Христо Груев Данов”; 

38.  Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и 

 осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на 

работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, 

както и при търсене на отговорност при неизпълнение на длъжностни и договорни задължения. 

39.  Не разпространява поверителните сведения, които: 

·   са му станали известни във връзка с изпълняваната работа; 

·  биха могли да нанесат вреди на работодателя, освен в случай на изрично негово 

 разпореждане. 

40.  Постоянно се стреми да повишава своята квалификация. 

41.  Изпълнява и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

42.  Спазва Етичния кодекс на работещите с деца приет в училището. 

43.  Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 

 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред. 

44.  Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на уч. заведение. 

 

Чл. 26 Задълженията на ЗАС (завеждащ административна  служба) са: 

1. Води дневник за входяща и изходяща кореспонденция (ЕДСД) и класьор с оригиналите 

към него. 

2. Приема, регистрира и представя на директора на училището служебната 

кореспонденция. След резолюция от директора я разпределя и предава на посочените за 

изпълнение лица. 

3. Приема и предоставя на директора за съгласуване молби/заявления за ползване на 

 отпуск. Води баланс за използвани и оставащи дни платен годишен отпуск. 

4. Изготвя ведомости за работни заплати в отсъствие на счетоводителя, приема 

 болнични листове и изготвя  присъствена форма на работниците и служителите 

5. Изготвя УП2, УП3, както и документи, необходими за отпускане на пенсия. 

6. Оформя и предлага на директора за подпис служебни бележки, удостоверения. 

7. В рамките на своята компетентност предоставя информация на ученици и родители 

 при отправени запитвания. 

8.  Изпраща уведомление до териториалната дирекция на Националната агенция 

за приходите при сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с 

персонала. 

9. Приема даренията за училището и оформя необходимите документи; 

10. Проучва потребностите от стоки, канцеларски материали, хигиена, приема и 

 организира процеса по снабдяване, съхраняване и използване на стоково-материалните 

ценности и оформя съпровождащата документация. 

11. В края на всяка година извършва пълна годишна инвентаризация на имуществото. 
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12. Извършва касови операции по приходно-разходни документи. 

13. Изготвя Заповеди след съгласуване с директора, свързани с организацията на 

 училищната дейност. 

14. Спазва всички задължения по чл.15  от настоящият Правилник. 

15. Контролира работата на помощния персонал. 

16. Носи отговорност за изготвените удостоверения, служебни бележки, справки и 

 други. 

17. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с учителите, служителите, 

 работниците и учениците. 

18. Следи за наличностите на хигиенни и канцеларски материали и прави заявки за 

 тяхното закупуване. 

19. Отговаря за складовата наличност и разпределяне на учебниците. 

 

Чл. 27 Чистачките осигуряват необходимите санитарно-хигиенни условия за нормално 

обучение и възпитание на учениците във и около сградата на училището. Стриктно изпълняват 

задълженията, определени в длъжностните им характеристики, като са длъжни  също така да: 

1. Уведомяват ЗДАСД за всички констатирани неизправности на училищното имущество, както 

в кабинети, канцеларии, физкултурен салон, театрална зала, така също и в откритите части на 

училището. 

2.  Следят повредата да бъде отстранена в срок и сигнализират при проблем. 

3.   Разполагат с ключове за стаите; 

4.  Почистват всички помещения, общите части и двора на училището, съобразно изискванията 

на хигиенни норми на РЗИ и използват в работата си само лицензирани продукти в съотношение 

и количество, определени от производителя и указани в инструкцията за употреба.  Извършват 

ежедневна дезинфекция на подове, плотове и други повърхности, до които учениците имат 

достъп. 

5 Стриктно спазват всички изисквания за правилно и безопасно използване на почистващи 

препарати и не поставят в опасност живота и здравето на персонала и учениците. 

6  Използват лични предпазни средства при почистването и се грижат за своята безопасност. 

7  Правят веднъж годишно измиване на прозорци и щори. 

8  Извършват основно почиствате през всяка ваканция. 

9. Поддържат зелените площи и насаждения в двора на училището и се грижат за цветята и 

декоративните растения в кабинетите и канцелариите. 

10. Извършват почистване на снега в училищния двор и прилежащите тротоари. 

11. Подпомагат работниците при извършване на ремонт в училището. 

12 Ежедневно почистват кабинетите след приключване на учебните занятия преди обед и след 

приключване на учебните занятия след обяд. Почиства се праха от чиновете, шкафовете и 

прозорците. 

13 Коридорите, стълбищата и фоайетата се почистват поне два пъти дневно - метене и миене, в 

едно с дезинфекция. 

14. Санитарните помещения се почистват и дезинфекцират на всеки час. 

13. Ежеседмично (петък) се мият цокли, врати и замърсените прозорци. 

15. Сутрин отключват сградата на училището. 

16. След приключване на втора смяна имат задължение да попълнят дневника за изключване на 

ел.захранването, да  включат алармената система и да заключат входовете на училището. 

17. При необходимост чистачките са длъжни да изпълняват задълженията си преди и след 

изтичане на работното време или в почивните дни, в зависимост от естеството на работата (напр. 

при инциденти, олимпиади, състезания, походи, училищни мероприятия или мероприятия, 

организирани от Община Пловдив). 

18. При необходимост чистачките извършват и други дейности, възложени от ръководството. 

19.  Спазват всички задължения по чл.15 от настоящият Правилник. 

 

Чл. 28 Задълженията на работник –поддръжка са: 
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1. Извършва дърводелски и водопроводни услуги и поддържа наличната материална база ( 

чинове, шкафове, подмяна на счупени стъкла, ремонт на врати, прозорци, санитария и други) 

2. Участва в ремонта на училищната сграда и училищното имущество. 

3. Грижи се за съхраняването и поддържането в изправност на инструментите и машините, с 

които работи. 

4. При нужда извършва частично боядисване на цокли и стени, лакиране на дървени 

повърхности и други. 

5. Поддържа в изправност подовата настилка в училищните помещения и се грижи за нейната 

безопасност. 

6. Следи за изправността на радиаторите, парната инсталация и при възникнали повреди или 

течове информира ЗДАСД и училищното ръководство. 

7. Грижи се за пейките и имуществото в училищния двор, както и за спортните съоръжения и 

др. 

8. Помага на хигиенистите при пренасяне на мебели, чинове, при почистване на училищния 

двор. 

9. Почиства снега в двора на училището и прилежащите тротоари. 

10. Следи за изправността на ел. инсталациите, за годността на звънците, при необходимост 

подменя прекъсвачи, осветителни тела и други. 

11. При необходимост подпомага хигиенистите при поддържане на тревните площи и събиране, 

и изнасяне на отпадъци до определените места. 

12. Спазва правилата по охрана на труда, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания. 

13. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно ПВТР. 

14. Поддържа приличен външния си вид. 

15. При необходимост общият работник е длъжен да изпълняват задълженията си преди и след 

изтичане на работното време или в почивните дни, в зависимост от естеството на работата (напр. 

при инциденти, олимпиади, състезания, походи, училищни мероприятия или мероприятия, 

организирани от Община Пловдив). 

16. При необходимост общият работник извършва и други дейности, възложени от 

ръководството. 

.  Спазват всички задължения по чл.15 от настоящият Правилник. 

17. Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на учебното 

заведение.  

 

Чл.29. При изпълнение на трудовите си функции работниците и служителите имат право: 

1. да получават трудово възнаграждение, чийто размер е определен в индивидуален трудов 

договор; 

2. на работно време, почивки и отпуски с продължителност, установена в Кодекса на труда и 

други нормативни актове; 

3.  на безопасни и здравословни условия на труд; 

4.  на задължително социално и здравно осигуряване; 

5. да бъдат редовно информирани за резултатите от дейността на училището или по въпроси, 

свързани с организацията на трудовия процес и касаещи пряко изпълнението на трудовите им 

функции. 

6. Учителите имат право да поддържат и повишават професионалната си квалификация чрез 

участие в квалификационни форми, организирани от работодателя или от трети лица за негова 

сметка; 

7. Учителите имат право да отстраняват от учебен час ученик, който пречи на учителя, на 

съучениците си, е във вид в нарушение на правилника за дейността на СУ „Христо Г. Данов“ 

или е в състояние, което не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес. 

Отстраняването се извършва при спазване на утвърдена от директора процедура за отстранен от 

час ученик. 

Чл. 30. Медицинският специалист към училището е длъжен да: 

1. Спазва регламентираното за длъжността работно време. 

2. Приема и оказва спешна медицинска помощ при неочаквани ситуации. 



22 

 

3. Прави отчет за работата си с учениците. 

4. Изготвя, поддържа и съхранява необходимата медицинска документация. 

5. Проверява и контролира санитарно-хигиенното състояние в училището, температурата, 

осветлението и шума. 

6. Извършва контрол на храната за учениците, включени в столовото хранене. 

7. Съгласува предприетите действия спрямо здравословното състояние на учениците с 

родителите им и личния им лекар и в случай на нужда да освобождава от учебни занятия 

ученици за деня. 

8. Опазва тайната на пациента. 

 Медицинският специалист няма право да: 

1. Посещава учебните часове, ако не се налага изричното му присъствие предвид ресора на 

дейността му. 

2. Злоупотребява с предоставените му лекарства и медикаменти и контролира стриктно 

разходването им в медицинския журнал. 

3. Напуска работното си място по време на регламентирания график. 

4. Използва времето в училище за нецелесъобразни дейности. 

5. Издава медицински бележки за извиняване на отсъствия на учениците, освободени от него от 

учебни занятия поради заболяване. 

ГЛАВА ІІІ. ТРУДОВ ДОГОВОР  

Чл. 31, ал. 1. Директорът на училището сключва писмени трудови договори и допълнителни 

споразумения към тях с членовете на училищния екип на основание КТ и в съответствие със 

специфичните изисквания и конкретните условия на училището, като за педагогическите 

специалисти се прилагат и специфичните нормативни документи на МОН. 

ал. 2. Директорът на училището сключва договори с работещи в училището и/или външни лица 

за извършване на определена работа, извън преките им трудови задължения. 

ал. 3. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО 

в тридневен срок от овакантяването им. Обявата на директора съдържа: 

● точно наименование и адрес на училището; 

● свободната длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, ал. 1,  

т. 3 от КТ – до завръщане на замествания на работа; 

● изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, 

професионална квалификация и правоспособност; 

● изискванията към кандидата съобразно разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 15 от 22 юли 

2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; 

● началният и крайният срок за подаване на документите. 

ал. 4. Подборът на кадрите се извършва чрез първичен подбор по документи – проучване на 

определен списък от документи. Когато кандидатите са повече от 5, с подбрана част от тях се 

провежда интервю от комисия, назначена със заповед на директора на училището. 

  

ГЛАВА ІV. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ  

Продължителност на работното време 

Чл. 32, ал. 1 Работното време се отчита подневно, като се разпределя в петдневна работна 

седмица – от понеделник до петък. По силата на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на КТ 

„работно време е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява 

работата, за която се е уговорил“. 

ал. 2. Продължителността на седмичното работно време е 40 часа, разпределени в зависимост 

от седмичното разписание на учебните часове и организацията на дейностите в училището. 

ал. 3. Продължителността на работния ден за всички категории персонал е 8 часа. За лицата на 

½ щат продължителността на работния ден е 4 часа. 
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ал.4. Неявяване на работа е допустимо единствено след предварително разрешен 

законоустановен отпуск или по здравословни причини, въз основа на представен документ. 

ал. 5  Директорът осигурява обедна, междудневна и междуседмична почивка на персонала по 

условията и реда, предвидени в КТ. 

Чл.33 Забранява се през работно време: 

1.   Да се отклоняват учителите и служителите от тяхната непосредствена работа; 

2.   Да се организират синдикални или политически събирания, заседания, съвещания и др; 

3.   Да се освобождават учениците от учебен час без уважителна причина; 

Чл.34  В рамките на установеното работно време, учителите са длъжни да бъдат за: 

1.   Изпълнение на задължителната норма на преподавателска заетост; 

2.   Участие в педагогически съвети; 

3.   Класни и общи родителски срещи; 

4.   Сбирки на екипи за ключови компетентности; 

5.   Изпълнение на дежурство; 

6.   Други задачи, възложени от директора, произтичащи от заеманата длъжност; 

7.   По време на ваканциите и в неучебни дни педагогическите специалисти ползват платен 

отпуск или дежурят в рамките на осем часов работен ден, в съответствие с чл.136 от КТ, от 

които 5 /пет/ часа присъствени в училище, а останалите часове, в случай че няма 

организирани педагогически съвети, оперативни съвещания, работа в комисии и работни 

групи и други планирани и организирани инициативи и дейности в училище могат да се 

отработват в избрана от тях среда /съгласно действащият към момента КТД/ 

Начало и край на работния ден 

Чл. 35, ал. 1. За всяка от категориите персонал се определя работно време, както следва: 

специалисти с ръководни функции: 

- директор: 08.00 ч. – 13.00 ч., 13.30 ч. – 16.30 ч. 
-  ЗДУД, ЗДУПД, ЗДАСД  08,00 – 16,30 часа с почивка ½ час (13.00-13.30 часа). 

Дежурство по график до 17,30 часа; 

- Педагогически специалисти:  7:30 ч. – 12.00 ч., 12.30 ч. – 16.00 ч. Когато програмата 

на учителя не започва от първи час трябва да бъде в училище 20 мин. преди началото 

на часа. 

- ръководител на направление ИКТ: 08.00 ч. – 12.00 ч., 12.30 ч. – 16.30 ч. 

административен персонал: 

-  счетоводител, ЗАС: 8.00 ч. – 13.00 ч., 13.30 ч. – 16.30 ч.  

помощно-обслужващ персонал:  
            - Чистачки: първа смяна - 07,00 часа - 15,30 часа /време за почивка 12,00-12,30 часа/,   
                                втора смяна – 10,00 часа – 18,30 часа /време за почивка 13,00-14,00 часа/; 

-  работник-поддръжка – 8,00 ч – 16,30 часа, почивка 12,00-12,300 часа; 

ал. 2. В рамките на установеното работно време директорът и зам.-директорите осигуряват 

приемно време за ученици, родители и граждани по график. 

Чл.36 Учебните занятия се провеждат по седмично разписание, утвърдено от директора и РЗИ-

Пловдив. 

Чл.37 Обучението в СУ „Христо Г. Данов“, гр. Пловдив се води на една смяна. Учебните 

занятия започват в 8,00 часа, а учебния час е с продължителност както следва: 

- 30 минути за учениците от ПГ; 

- 35 минути за учениците от I  и II клас; 

- 40 минути за учениците от III до XII клас 

Чл. 38.  Учителите изпълняват задължения на главен дежурен учител по график, който се 

изготвя в началото на всеки учебен срок и се утвърждава от директора на училището. 

Чл. 39. За педагогическите специалисти със задължителна норма преподавателска работа 

(ЗНПР) началото на работния ден започва 20 минути преди началото на учебния ден съгласно 
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седмичното разписание и приключва с изпълнението на задачите за деня, в рамките на 

установеното работно време. 

Чл. 40. През времето, когато не изпълняват ЗНПР и по време на присъствени, но неучебни дни 

педагогическите специалисти осъществяват трудовата си дейност в рамките на осем часов 

работен ден, в съответствие с чл.136 от КТ, от които 5 /пет/ часа присъствени в училище, а 

останалите часове, в случай че няма организирани педагогически съвети, оперативни 

съвещания, работа в комисии и работни групи и други планирани и организирани инициативи 

и дейности в училище могат да се отработват в избрана от тях среда /съгласно действащият към 

момента КТД/. 

Чл. 41. Когато работниците и служителите не могат да се явят на работа, те са длъжни да 

уведомят прекия си ръководител своевременно. 

Чл. 42. В случаите, когато на работниците и служителите се налага да напуснат работа преди 

края на работното време, те могат да направят това само след получаване на изрично съгласие 

на директора на училището, заместник-директора по УД или от заместник-директора по АСД, 

а в тяхно отсъствие – със съгласието на дежурния главен учител. 

Чл. 43, ал. 1. Работното време на педагогическите специалисти включва изпълнение на ЗНПР, 

както и: 

· участие в институционални форми на квалификация и педагогически съвети; 

· организиране и провеждане на изпити на ученици, на родителски срещи, на  дейности 

 за подкрепа за личностното развитие на учениците, на консултации с ученици и срещи с 

родители; 

· дежурство в рамките на учебния ден (по график, утвърден от директора за всеки 

 учебен срок); 

·  дежурство като квестор по време на изпити за промяна на оценката, НВО и ДЗИ; 

·  заместване на отсъстващ учител по същия учебен предмет, заместване на отсъстващ 

 учител в същото направление; 

· възложени от училищното ръководство задачи, свързани с дейността на училището; 

· работа със задължителната училищна и учебна документация; 

· изпълнение на други законни разпореждания на директора във връзка със 

 задълженията по длъжностна характеристика. 

ал. 2. След приключване на нормата преподавателска работа за деня, ако не е ангажиран по 

предходната алинея, учителят може да използва времето за самоподготовка и извън училището. 

ал. 3. При необходимост от заместване на отсъстващ учител, учителите влизат в учебния час на 

съответните паралелки, провеждат занятието, вписват темата на урока и оформят съответната 

документация, удостоверяваща реалното изпълнение на часовете. 

ал. 4. Заместване на отсъстващ учител се заплаща съгласно действащият КТД и действащите 

национални програми в системата на образованието. 

Чл. 44, ал. 1. ЗДУД отговарят за организацията на дейностите за недопускане на свободни 

часове, за което спазват следната процедура: 

· организират работа в цели паралелки, ако учебният предмет се води на групи; 

·  определят за заместник учител по същия учебен предмет, когато учебния предмет се 

преподава в цели паралелки; 

·   определят за заместник класния ръководител или друг учител  

ал. 3. При необходимост информацията за всички замествания и промени в седмичното 

разписание се поставя на информационното табло от ЗДУД и в сайта на училището от 

ръководителя на направление „ИКТ“. 

ал. 4. ЗДУД заместват директора при негово отсъствие по реда на чл. 261, ал. 1 от ЗПУО. 

Чл. 45. Работното време на дежурните учители се определя с допълнителен график, утвърден 

от директора, конкретните им задължения са според Правилника за дейността на училището и 

се конкретизират в заповед на директора. 

Чл. 46 ал.1 За всички служители и работници е задължителна организацията на дейностите по 

работните оперативни планове, заповеди и графици, утвърдени от директора на училището за 

съответната учебна година. 
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ал. 2. Взетите учебни часове от ЗНПР съгласно седмичното разписание, както и преподаденият 

учебен материал учителите регистрират в дневниците по класове ежедневно. 

ал. 3. Психолога на училището отразява отработените часове в електронния дневник. 

ал. 4. Учителят с група отразява отработените часове в електронния дневник. 

  

ГЛАВА V. ОТПУСКИ 

 

Чл. 47, ал. 1. Видовете отпуски и начинът им на ползване е в съответствие с разпоредбите на 

КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

ал. 2. През учебно време ползването на платен годишен и неплатен отпуск, извън 

регламентираните дни за ваканции, се разрешава само по изключение, при наличие на важни и 

обективни причини, които го налагат. 

ал. 3. Заявлението за ползване на всички видове отпуск се подава 3 дни преди датата, за която 

се иска съответният отпуск. 

Чл. 48, ал. 1. Размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ за 

непедагогическия персонал е не по малко от 20 работни дни годишно. 

ал. 2. Работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50% 

и над 50% на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 

работни дни. 

Чл. 49. Размерът на удължения платен годишен отпуск се определя по реда  на  чл. 155, ал. 5 от 

КТ и съобразно КТД в сферата на предучилищното и училищното образование. 

Чл. 50. За участие в обучения, свързани с повишаване на квалификацията и за осъществяване 

на синдикална дейност, работниците и служителите имат право на отпуск по реда на КТ и КТД 

за системата на предучилищното и училищното образование. 

Чл. 51. Графикът за отпускане се изготвя от работодателя до края на календарната година, в 

съответствие с подадените лични графици. 

Чл. 52. Всеки учител, служител или работник, който има най-малко 4 /четири/ месеца трудов 

стаж придобива право на платен годишен отпуск, който се ползва след писмено разрешение на 

директора. 

 

ГЛАВА VІ. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА  

Чл. 53. Неизпълнението на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. 

Нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания, независимо от 

административната и имуществена отговорност, в случаите когато такава е предвидена. 

Чл. 54, ал. 1. Нарушенията на трудовата дисциплина са предвидените в чл. 187 от КТ и в този 

правилник, както следва: 

т. 1. невземане на редовен учебен час, закъснение, преждевременно напускане на работа, 

неявяване на работа или неуплътняване на работното време; 

т. 2. неуплътняване на учебния час; 

т. 3. неспазване на изискванията за безопасни условия на труд и обучение при 

осъществяване на образователния процес; 

т. 4. неизпълнение законосъобразните нареждания и заповеди на директора; 

т. 5. неизпълнение на решения, взети от колективните органи на управление; 

т. 6. неспазване на изискванията за водене на училищната документация; 

т. 7. неспазване на държавните образователни стандарти; 

т. 8. нарушаване на нормативните актове в системата на училищното образование; 

т. 9. явяване на работа във външен вид, несъответстващ на добрите нрави и служебното 

положение; Явяване на работника/служителя на работа в състояние, което не му 

позволява да изпълнява възложените му задачи; 

т. 10. уронване на престижа и доброто име на училището и неговите служители, 

неспазване на принципа за поверителност на информацията; 
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т. 11. организиране, пропаганда или извършване на дейности на политическа, религиозна 

и етническа основа, както и противодържавна дейност; 

т. 12. неспазване на Правилника за дейността на училището и ПВТР; 

т. 13. неизпълнение на задълженията съгласно длъжностната характеристика; 

т. 14. неспазване на Етичния кодекс на училищната общност и/или други нарушения на 

правилата за етично поведение. 

ал. 2. При поискване от страна на работодателя работникът или служителят е длъжен да се 

подложи на проверка за алкохол или упойващи вещества. Отказът представлява нарушение по 

чл. 187, ал. 1, т. 10 от КТ и се счита за нарушение по чл. 190, ал. 1, т. 7 от КТ. 

Чл. 55. Видовете дисциплинарни наказания и реда за тяхното налагане са в съответствие с КТ. 

т.1 забележка; 

т.2 предупреждение за уволнение; 

т.3 уволнение; 

Чл.56 При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на 

нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или 

служителя. 

Чл. 57 Дисциплинарно уволнение може да се налага за: 

1.  Закъснение или преждевременно напускане на работа; 

2.  Неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 

3.  Системни нарушения на трудовата дисциплина; 

4. Участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на училището. 

Възстановяват се направените разходи в пълен размер; 

Чл.58 Дисциплинарните наказания се налагат от директора или определено от него лице или с 

друг орган, оправомощен по закон. 

Чл.59 Задължения на директора преди налагане на дисциплинарното наказание: 

ал.1 Ръководителят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша 

работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени 

доказателствата, съгласно чл.193 от КТ. 

ал.2 Когато работодателят предварително не е изслушал работника/служителя или не е приел 

писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по 

същество. 

ал.3 Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на 

работника/служителя не са били изслушани или дадени по негова вина в определения за това 

срок. 

Чл.60 Срокове за налагане на дисциплинарно наказание 

ал.1 Дисциплинарното наказание се налага не по-късно от 2 месеца от откриване на 

нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. 

ал.2 При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление или административно нарушение, 

свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно 

постановление, сроковете по предходната алинея започват да текат от влизането в сила на 

присъдата или на наказателното постановление. 

ал.3 Сроковете не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен 

отпуск или участва в стачка. 

Чл.61 Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват 

нарушителя, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законния текст, въз основа на 

който се налага. 

Чл.62 Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника/служителя, 

като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на 

работника/служителя, работодателят му я  изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Чл.63 Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на 

работника/служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

Чл.64 Дисциплинарните наказания се заличават с изтичане на една година от налагането им. 

Заличаването има действие занапред. 
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Чл.65 Заличаването на дисциплинарното уволнение не е основание за възстановяване на 

работника/служителя на предишната му работа. 

Чл. 66 Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от 

работодателя преди изтичане на срока, ако работникът/служителят не е извършил други 

нарушения на трудовата дисциплина. Заличаването има действия занапред. 

Чл. 67 Заличаването на наказанието се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва 

на работника/служителя. 

Чл. 68 Работодателят може да отстрани временно от работа работник/служител, който се явява 

в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през 

работно време алкохол или друго упойващо средство. През времето, докато трае 

отстраняването, работникът/служителят не получава трудово възнаграждение. 

 

ГЛАВА VІІ. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ  

Чл. 69. Имуществената отговорност се носи в съответствие с КТ, глава Х. 

Чл. 70, ал. 1. Имуществена отговорност се носи и за: 

т. 1.   невзет редовен учебен час – неотразен в дневник на класа; 

т.2. недобросъвестно водене или повреждане на училищната документация – възстановяване 

стойността на повредения документ; 

т.3 безстопанствено и безотговорно отношение към опазване на училищната материално-

техническа база. 

ал. 2. Учителите, които поради занижен контрол допуснат рушене на училищната собственост, 

отговарят в размера на щетата солидарно с учениците, когато не успеят да организират 

възстановяването на щетата от самите извършители.  

 

ГЛАВА VІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

Чл. 71, ал. 1. Трудово-правните взаимоотношения между директора и персонала на училището, 

свързани с квалификационна дейност, се осъществяват в съответствие с КТ и клаузите на КТД. 

ал. 2. Страни по договора за повишаване на квалификацията и преквалификацията са 

директорът и съответният служител. 

Чл. 72. Директорът има право да изисква от специалисти, служители или работници повишаване 

или придобиване на квалификация, свързано с изискванията на работното място и спецификата 

на труда  

 

ГЛАВА ІХ. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  

Чл. 73, ал. 1. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на всеки член от 

училищния екип се гарантира изплащане на трудово възнаграждение. 

ал. 2 Размерът на трудовото възнаграждение се определя в индивидуален трудов договор, 

сключен между лицето и директора или допълнително трудово споразумение към него, при 

спазване изискванията на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и 

вътрешните правила за работната заплата в училището. 

Чл. 74, ал. 1. Директорът договаря и определя индивидуалните трудови възнаграждения – 

системата за заплащане на труда и други плащания на трудовото възнаграждение – в 

съответствие с КТ и действащата нормативна уредба. 

ал. 2. Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие с действащата нормативна 

база в сферата на училищното образование. 
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ал. 3 Договарянето на трудовото възнаграждение е съобразно финансовото състояние на 

училището. 

ал. 4. Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие със специфичните условия 

на работното място и положения труд. 

ал. 5. Кариерното развитие на педагогическите специалисти се осъществява при спазване на 

изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

ал. 6. Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска или 

възпитателска длъжност, се назначават на длъжност „учител“. 

Чл. 75, ал. 1. При разпределяне на допълнително материално стимулиране от реализиране на 

икономия от Фонд „Работна заплата“ са валидни правила, утвърдени от директора на училището 

и съгласувани със синдикалните организации в училището.  

ГЛАВА Х. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  

Чл. 76. Директорът е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд като: 

1.   Разработва и утвърждава правила/инструкции за осигуряване на безопасни условия 

на труд. 

2.   Контролира провеждането на видовете инструктажи, което се извършва от  

заместник-директора по АСД с педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал, и с учениците от класните ръководители по график, определен със заповед 

на директора. 

3.   Осигурява профилактични прегледи и обслужване от служба по трудова медицина. 

4.   Предприема 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. 77, ал. 1. В училището се прилагат изискванията за безопасни и здравословни условия на 

труд в съответствие с КТ, глава ХІІІ и Закона за безопасни условия на труд. 

ал. 2. В училището се прилагат отраслови правила за безопасност на труда в сферата на 

училищното образование. 

ал. 3. В училището има изградени Комитет по условия на труд, комисия по безопасност на 

движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия, пожарна безопасност, 

чийто състав се определя в началото на всяка учебна година със заповед на директора. 

ал. 4 Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници, 

наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните условия на 

труд.  

 

ГЛАВА ХІ. СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ  

 

Чл. 78, ал. 1. СБКО в училището е в съответствие с КТ и се финансира от бюджета на 

училището. 

ал. 2. При осъществяване на СБКО се прилагат специфичните разпоредби за системата на 

училищното образование. 

ал. 3. Членовете на училищния екип ползват привилегии, свързани с възможностите на 

училището, определени с решение на общото събрание. 

 

ГЛАВА ХІІ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА 

  

Чл. 79. Специалната закрила на специалистите, служителите и работниците е в съответствие с 

КТ глава 15 и Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи 

от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда. 

 

ГЛАВА ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ  
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Чл. 80. Прекратяването на трудовото правоотношение между директора и член на училищния 

екип е в съответствие с КТ.  

ГЛАВА ХІV. ТРУДОВИ СПОРОВЕ  

Чл. 81. Трудовите спорове между директора и членове на персонала се уреждат в съответствие 

с КТ, глава Осемнадесета. 

ГЛАВА ХV. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  

Чл. 82, ал. 1. Всеки работник и служител на училището има право на свободен достъп до своето 

работно място в рамките на установеното работно време. 

ал. 2. Всеки работник и служител има право на достъп до своето работно място и в извънработно 

време с разрешение на директора на училището. 

ал. 3. С прекратяването на трудовото правоотношение с работник и служител, той придобива 

статута на външно лице и има право на достъп до училището при спазване на установения за 

външни лица пропускателен режим. 

Чл. 83, ал. 1. Води се и се поддържа дневник на посещенията на външните лица, в който се 

регистрират: име, презиме, фамилия на лицето; час на влизане; час на излизане; подпис на 

охраната. 

ал. 2. Външните лица, посещаващи директора и останалите специалисти с ръководни функции 

по различни поводи, се пропускат след разрешение/съгласие на съответното длъжностно лице. 

Чл. 84. Детайлизираните правила за достъп до сградата и определени работни помещения и 

основните изисквания и реда за пропускане и престояване на работниците и служителите, 

учащите се, родителите, гражданите и МПС на територията на училището, внасянето на 

обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални активи от сградата и района се 

определят със Заповед на директора. 

 

ГЛАВА ХVІ. ПРОТИВОПОЖАРЕН РЕЖИМ 

Чл. 85, ал. 1 Всеки работник и служител в училището трябва да бъде запознат с инструкциите 

и правилата за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и евакуационните планове. 

ал. 2. В ежедневната си дейност всеки служител трябва да изпълнява точно и своевременно 

противопожарните правила и инструкции и да следи за тяхното изпълнение от други лица. 

ал. 3. Всеки служител трябва да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи 

пожарната безопасност на работното му място и начините на действие с тях. 

ал. 4. Забранява се използването на противопожарните уреди и средства за други цели освен за 

гасене на пожар. 

ал. 5. В края на работното време всеки служител трябва да проверява и оставя в 

пожаробезопасно състояние своето работно място, като изключи всички електрически уреди, 

които не са с денонощен режим на работа. 

ал. 6. Забранява се използването на технически неизправни уреди и съоръжения, както и на 

допълнителни нагреватели и отоплителни уреди. 

ал. 7. Забранява се самостоятелното извършване на ремонти по офис техниката. 

ал. 8. В складовите помещения материалите да се оставят на безопасно разстояние от ел. табла, 

не по-малко от 1 м, а оборудването и осветителните тела – на не по-малко от 30 см. 

ал. 9. При спиране на електрическия ток да не се използват запалки, свещи и други средства с 

открит пламък. 

ал. 10. Всеки, който със своето действие или бездействие наруши правилата по пожарна и 

аварийна безопасност носи отговорност съгласно КТ и специалните нормативни актове. 

ГЛАВА XVII ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОКУМЕНТООБОРОТ, АРХИВ 
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Чл.86 Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата 

на предучилищното и училищното образование чрез НЕИСПУО. Държавният образователен 

стандарт определя условията и реда за воденето на националната електронна информационна 

система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). 

Чл.87 Ползването на информацията в НЕИСПУО се осъществява чрез служебен или публичен 

достъп. 

Чл.88 Документите в системата на предучилищното и училищното образование се издават, 

водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид. 

Чл.89 Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на 

документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен 

фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и 

използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските 

институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр.17 от 2009 г.) 

Чл.90 Документите, издавани или водени от институциите се създават, попълват и водят или 

издават на хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите на Наредба № 8 от 

11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН. 

Чл.91, ал.1  Задължителната документация в училището се води, съхранява и архивира в 

съответствие със Заповед на директора. 

ал.2 Задължителната документация (в хартиен/електронен формат) в училището и срокът за 

нейното съхраняване са: 

1.Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията – 20 години; 

2.Книга за регистриране Заповедите на директора и оригиналните заповеди за дейността на 

училището – 20 години; 

3.Книга за регистриране Заповедите на директора и оригиналните заповеди по трудови 

правоотношения  – 16-50 години; 

 4.Книга за контролната дейност на директора /заместник-директора/ и констативни протоколи 

от направени проверки – 5 години; 

5.Книга за регистриране на проверки на контролните органи на МОН – 5 години; 

6.Дневник-входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията – 10 години; 

7.Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за дарения /само хартиен 

формат/ - 20 години; 

8. Книга за резултатите от изпитите на учениците (лично образователно дело) – 50 години; 

9.Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст (лично 

образователно дело)   – 50 години; 

10.Главна книга (вписване на годишни оценки на учениците от I клас до завършване на 

основното образование)- 50 години; 

11.  Дневник за всяка паралелка – 5 години; 

12.  Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие – 5 години; 

13.  Лични картони на учениците от VIII до XII клас, задочна, самостоятелна, дистанционна 

форма на обучение – 50 години. Картоните се съхраняват и не се изнасят извън сградата на 

училището; 

14.  Протоколи за допускане до изпити и протоколи за резултати от изпити – 50 години; 

15.  Протоколи за провеждане на изпити, съдържащи информация за провеждане на изпит – 5 

години; 

16.  Регистрационна книги за издадени документи за завършена степен на образование и за 

придобита професионална квалификация  /само хартиен формат/– 50 години; 

17.  Регистрационна книга за издадени удостоверения и регистрационна книга за издадени 

дубликати на удостоверения – 50 години; 

18.  Инвентарна книга, отчети и счетоводни форми – срок, съгласно Закона за счетоводството; 

ал.3 В училището се води летописна книга с хронология за значимите за институцията събития 

в хартиен формат – срок постоянен. 

ал.4 В училището се водят и документи за здравословното състояние на ученика, съгласно 

изисквания, определени от министъра на здравеопазването. 
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Чл. 92 При изгубен, унищожен или станал негоден за ползване документ за придобита степен 

на образование или завършен клас се издава дубликат по желание на притежателя му. 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

§1. Този правилник е в сила от 15.09.2022 г.  

§2. Изменения и допълнения на този правилник се правят от директора на училището след 

обсъждане със синдикалните организации в училището, за което директорът им отправя покана. 

§3. ПВТР е утвърден със Заповед № РД-10-01/15.09.2022 г. на директора на училището и е 

задължителен за спазване от всички работници и служители в училището. 

§4 При проява на ситуации, непредвидени в настоящият правилник, то те се решават съгласно 

Кодекса на труда, ЗПУО, КТД за системата на предучилищното и училищното образование. 

  

  

Гергана Аврамова 

Директор на СУ „Христо Г.Данов“ 

  

Съгласувано: 

Председател на СД на „Подкрепа“: .................................           

/Рада Ст. Любенова – Янева/ 

 Председател на СД на СБУ:        ................................... 

/Цв. Кичукова/ 

 


