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РАЗДЕЛ І   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ЧЛ.1 В Правилника за вътрешния трудов ред се конкретизират правата и задълженията на 

работещите в училището и се урежда организацията на труда съобразно особеностите в тяхната 

дейност. Определя се и системата на контрол и спазване на работното време. 

Настоящият правилник е съобразен с изискванията на Кодекса на труда и на нормативните 

актове, издадени за неговото прилагане. Закона за народната просвета и правилника за неговото 

прилагане, както и на други специални закони и нормативни актове, с които се установяват 

специфични права и задължения на училището и работещите в него с оглед на отделните 

професии и дейности. 

ЧЛ.2. Директорът  довежда Правилника до знанието на всички учители, работници и служители. 

При постъпването на нови учители, работници и служители, директорът  задължително ги 

запознава с Правилника. Срещу личния си подпис те декларират, че са запознати с него. 

ЧЛ.3. Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за ръководителите, учителите, 

административния, обслужващия персонал  и работниците в него. 

ЧЛ.4. Освен посочените в чл.187 от КТ видове нарушения на трудовата дисциплина, нарушение 

на трудовата дисциплина е и виновното неизпълнение на което и да е друго задължение на 

работещия по трудовото му правоотношение, установено със закон, указ или с друг нормативен 

акт. 

ЧЛ.5. Нарушение на трудовата дисциплина е и виновното неизпълнение на задълженията по 

трудовото правоотношение, установено в Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за 

дейността на училището, всички нормативни актове, действащи в образованието, заповеди на 

директора, в трудов договор, длъжностна характеристика или друг акт, от който възниква 

трудовото правоотношение. 

ЧЛ.6. Не представлява нарушение на трудовата дисциплина неизпълнение на незаконна заповед 

– нареждане от некомпетентен орган и нареждане, дадено не по установения от закона ред, и 

други подобни случаи. 

 

РАЗДЕЛ ІІ    ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1.ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО - ДИРЕКТОР, ЗАМ.ДИРЕКТОР, 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, УЧИТЕЛИ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ,  ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ И 

РАБОТНИЦИ 

ЧЛ.1. Да работят честно и добросъвестно. 

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

време. 

Чл.3. Да използват цялото работно време за изпълнение на възложената работа. 

ЧЛ.4. Да изпълняват точно устните и писмени нареждания на съответния ръководител. 

Чл.5. Да пестят материали, суровини, енергия, парични и други средства, да пазят грижливо 

сгради, помещения, учебни пособия, съоръжения и други, като нанесените щети се заплащат 

съгласно действащите законни разпоредби от лицата, които са ги причинили виновно. 

ЧЛ.6. Да спазват правилата на хигиена и безопасност на труда и противопожарна охрана. 

Чл.7. Да сигнализират свъевременно съответните ръководители за допуснати нередности с цел 

отстраняването им. 

ЧЛ.8. Да спазват вътрешните правила, приети в училището и Правилника за дейността на 

училището  и да не пречат на своите колеги да изпълняват трудовите си задължения. 

ЧЛ.9. Да не допускат действия и поведение, създаващи напрежение и нарушаващи психоклимата 

в училище. 



ЧЛ.10. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените 

задачи. 

чл.11. Да спазват Етичния кодекс на училището. Да изграждат и поддържат отношения на 

уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност. 

Чл.12. Да обменят информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и 

закрилата на правата на детето. 

Чл.13. Да работят за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от 

действия, които биха уронили престижа на професията и да проявяват нетърпимост към подобни 

действия. 

Чл.14. Да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното 

и физическото развитие на детето. 

Чл.15. Да поддържат висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатяваме 

знанията и уменията си. 

Чл.16. Да съдействат за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от 

обществото. 

Чл.17. Да работят за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността 

на обществото към нарушаването им. 

Чл.18. Да уважават и подкрепят семействата при отглеждане и възпитание на децата. 

 

 2.  ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

 

ЧЛ.1. Директорът организира, ръководи и носи отговорност за осъществяването на държавната 

политика в областта на образованието, учебно-възпитателната дейност и цялостната 

административно-стопанска работа в училище. 

т.1. Представлява училището като юридическо лице пред държавните и частни институции, 

обществените организации у нас и в чужбина. 

т.2. Ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите. Контролира организацията на 

учебния процес чрез: посещение в учебните часове, провеждане на контролни и класни писмени 

работи, тестове, анкети и други. 

т.3. Създава необходимите условия и стимулира творческите изяви на ученици и учители. 

Съдейства за квалификацията на учителите. 

т.4. Подписва документи за завършена образователна степен и професионална квалификация в 

съответствие с държавните образователни изисквания и съхранява училищния и гербов печати. 

т.5. Изготвя ежегодно разписанието на длъжностите и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите и основните заплати на персонала в училище на основата на утвърдени нормативи, 

разпорежда се с бюджета на училището и осъществява договорни отношения. 

т.6. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с учителите и другия персонал. 

т.7. Председател е  на педагогическия съвет, организира изпълнението на техните решения и 

отговаря за законността им. 

т.8. Утвърждава   седмичното разписание на учебните занятия, графика на писмените и класните 

работи на учениците. 

т.9. Изготвя разпределение на учебните предмети между учителите, между класовете и 

паралелките /Списък-образец № 1/. Определя класните ръководители. 

т.10. Носи отговорност за правилното водене и съхраняване на учебната и училищната 

документация. 

т.11. Приема или разрешава преместването на ученици през учебната година, съгласно 

нормативните актове на МОН. 

т.12. Извършва задължителна преподавателска работа, съгласно утвърдените норми в рамките на 

работния ден. 

 

3.  ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМ. ДИРЕКТОР, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Чл. 1. Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора на училището при 

управлението и контрола на образователната дейност, като:  

1.Участва в разработването на стратегия за развитие на училището и етичен кодекс на 

училищната общност; координира и участва пряко в изготвянето на училищните учебни планове 



и вътрешните за училището документи – правилници, правила, програми, планове, механизми и 

др. 

2.Участва в разработването на Списък-образец № 1 на училището като сведение за дейността на 

институцията за учебната година и координира дейността на длъжностните лица, свързана с 

работата в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование; участва в разпределението на задължителната норма преподавателска работа на 

педагогическите специалисти, работещи в училището; 

3.Организира изготвянето и контролира спазването на седмичното разписание; 

4.Участва в дейностите на училищно ниво, свързани с училищния прием, държавния план-прием 

и допълнителния прием; 

5.Осъществява системен контрол върху образователния процес и дейността на педагогическите 

специалисти в училището; участва в създаването на условия и упражнява контрол по 

прилагането и спазването на държавните образователни стандарти; 

6. Изпълнява организационни и координационни дейности на училищно ниво, насочени към 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в т.ч по Механизма за съвместна 

работа на институциите; 

7.Организира и координира дейността в училището, насочена към предоставянето на обща и 

допълнителна подкрепа на учениците; създава условия за ефективна работа и контролира 

дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците; съгласувано с директора 

на училището, взаимодейства с РУО, регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, центрове за подкрепа за личностно развитие и др. във връзка с 

оказването на подкрепа за личностно развитие на учениците в училището; 

8.Организира и контролира дейности, свързани с организирането и провеждането на всички 

видове изпити и външно оценяване в училището;  

9.Изпълнява организационни и координационни дейности във връзка с оценяване на 

пригодността за прилагане и избора на учебници и учебни комплекти по учебни предмети от 

педагогическите специалисти в училището; 

10.Участва в процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на 

качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на 

институцията; 

11.Участва в процеса на атестиране на педагогическите специалисти; 

12.Участва в планирането и организацията на квалификационната дейност на педагогическите 

специалисти в институцията; 

13.Изпълнява възложената му норма преподавателска работа, като изпълнява и функциите по чл. 

5, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

14.Участва в дейността на педагогическия съвет на училището, изготвя доклади и подготвя 

проекти на решения, свързани с неговата дейност; 

15.Координира дейностите и осигурява условия за спазване на изискванията при награждаване и 

налагане на санкции на учениците в съответствие със Закона за предучилищното и училищното 

образование, държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и правилника за 

дейността на училището; 

16.Участва в организацията на воденето и съхранението на училищната документация, в т.ч. в 

електронен вид и водене на информационните регистри на училищно ниво и упражнява контрол 

по спазване на изискванията на държавния образователен стандарт за информацията и 

документите; участва при създаването на условия за спазване на изискванията, свързани с 

приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация; осъществява 

предварителен контрол по изготвянето на документи за преместване на децата и учениците, за 

задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за 

професионална квалификация; 

17.Участва в реализирането на училищната политика по превенция и противодействие на 

училищния тормоз. Организира и координира идентифицирането и провеждането на дейности с 

ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, 

съобразно сферата си на компетентност; 



18.Участва в организирането и координирането на дейности в съответствие с Алгоритъма за 

взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците;  

19.Познава функциите и компетентностите на органите по закрила на детето и изпълнява 

задълженията си към социалната система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен 

незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на 

детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и ако това му е 

станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е 

обвързано с професионална тайна. При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на 

деца/ученици в училището незабавно уведомява директорът; 

20.Подпомага директора при предприемането на мерки за предотвратяване на всички форми на 

дискриминация от страна и по отношение на работещите и учащите в училището и спазва 

изискванията на Закона за защита от дискриминация;  

21.Оказва съдействие на Обществения съвет и на училищното настоятелство при 

осъществяването на тяхната дейност съобразно професионалната си компетентност. 

22.Участва в организация на участието на училището в национални, регионални и общински 

програми, стратегии, планове и проекти; 

23.Изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

24.При ползването и обработката на лични данни на ученици спазва принципите за 

законосъобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и 

Закона за защита на личните данни;  

25.При изпълнение на служебните си задължения спазва определените в Етичен кодекс на 

работещите с деца стандарти за етично поведение, както и приетите морални правила и норми в 

Етичния кодекс на училищната общност; не допуска поведение, което може да урони престижа 

на образователната институция;  

26.Работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за 

разпознаване на децата, които имат нужда от обща и  допълнителна подкрепа;  

27.Подкрепа на децата в образователния процес;  

28.Участие при изготвянето на план за подкрепа на деца, които получават обща и допълнителна 

подкрепа;  

29.Участие в изготвянето и в реализирането на институционални политики за превенция на 

отпадането от образователната система;  

30.Осъществяване на дейности по превенция на насилието, разпознаване на формите им, 

оценяване на поведенчески прояви на децата, предлагане и прилагане на форми на въздействие и 

за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на децата;  

31.Взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и 

родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията 

на децата, или за вземане на решение по случай;  

32.Индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен 

проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на 

подкрепа;  

33.Посредничество при решаване на конфликти;  

34.Подкрепа на децата при избора на занимания по интереси; 

35.Изпълнява дейности по проекти, финансирани по оперативни програми и съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейскиструкторни и инвестиционни фондове; 

36.Изпълнява и други задължения, възложени от директора на училището и произтичащи от 

спецификата на длъжността и вида на институцията. 

37.Извършва задължителна преподавателска работа, съгласно утвърдените норми в рамките на 

работния ден. 



 

4. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ТЕОРИЯ 

ЧЛ.1. Да владее основите на науката по съответния учебен предмет и следи новостите в нея; 

спазва учебния план и учебната програма; творчески обогатява учебното съдържание; осигурява 

съзнателно, задълбочено и трайно усвояване на знанията и уменията от учениците, максимално 

развитие на умствените и познавателните им способности; формира у учениците прогресивни 

възгледи и убеждения, патриотични чувства, трудови навици, естетически усет и високи 

нравствени добродетели. 

ЧЛ.2 Изучава индивидуалните особености на учениците, техните склонности и интереси, 

насочва правилното им развитие. 

ЧЛ.3. Полага грижи за опазването на здравето и за правилното физическо и психическо развитие 

на учениците. 

ЧЛ.4. Извършва задълбочена предварителна научна и методическа подготовка на всеки урок, 

съобразена с особеностите на класа и учениците в него; системно ползва в уроците ефективни 

методи на обучение, учебно-технически средства и други дидактически /вкл.нагледни/ материали 

на основата на общите педагогически и специални методически изисквания и указания. 

ЧЛ.5. Проверява тетрадките на учениците, насочва и контролира самоподготовката на учениците 

като продължение на класно-урочната работа. 

ЧЛ.6.Системно провежда допълнителна работа с много добрите и с изоставащите ученици; 

оценява знанията и уменията на учениците. 

ЧЛ.7. Повишава професионалната си квалификация; участва в работата на Педагогическия съвет, 

на Методическо обединение, във всички форми за квалификация, организирани и училището или 

др. институции  и в други служебни мероприятия, организирани от училището. 

ЧЛ.8. Води правилно и коректно установената училищна документация за учениците, на които 

преподава. 

ЧЛ.9.Отговаря за състоянието на учебния кабинет и опазването му и за неговото 

усъвършенстване в съответствие с нормативите за учебно-технически и дидактически средства. 

ЧЛ.10.Ежедневно отразява в дневника на класа предадения от него учебен материал. 

ЧЛ.11. Поддържа връзка с родителите на ученици, на които преподава. 

ЧЛ.12. Точно и добросъвестно отразява проведените часове извън нормите на задължителната 

преподавателска работа в декларацията си. 

ЧЛ.13. Опазва живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателния процес и на 

други дейности, организирани от него или от училището. 

ЧЛ.14. Изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на 

образованието. 

ЧЛ.15. С подписа си в дневника на класа ежедневно и навременно потвърждава всеки проведен 

от него час. 

ЧЛ.16. До началото на учебната година /15 септември/ изготвя тематичните разпределения на 

учебните часове по учебни предмети в съответствие с учебните програми и учебните програми 

по РПП и ги поднася за утвърждаване на директора. 

ЧЛ. 17. Спазват  изискванията на  Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците  при оценяване на учениците. 

 

 

5. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНА И  

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ  

ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  И СПОРТ 

ЧЛ.1. Всички споменати за учител по теория, както и следните специфични: 

т.1. Обучава учениците в учебните работилници и цеховете на предприятията като ги възпитава в 

трудова и технологична дисциплина, на акуратност и прецизност в работата. 

т.2. Подготвя работните места  по учебното производство при осигуряване на учениците от 

групата с инструменти, материали, чертежи и друга техническа документация. 

т.3. Подсигурява на учениците от групата работа гарантираща упражнение върху съответната 

операция и изпълнение на учебните програми. 



т.4. Осигурява поддържане реда на работните места на учениците, грижи се за правилното 

използване и опазване на материалната база, учебната работилница, кабинет, физкултурен салон 

и съблекални. 

т.5.Отговаря за опазването и изправността на компютрите, машините, приборите и съоръженията 

и за спазване изискванията на ТБ и ОТ. 

т.6. Насочва учениците към творческо отношение при изпълнение на възложените им задачи, 

насърчава ги и ги подпомага в развитието на техническото им мислене, предпоставка за 

рационализаторство и новаторство. 

т.7. Провежда начален инструктаж , инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на 

учениците, което се документира в Книга за инструктажа съгласно изискванията. Инструктира 

всички ученици при провеждане на учебни и производствени практики или състезания извън 

сградата на училището. 

т.8. Носят отговорност за опазване на здравето и живота на ученика по време на учебната и 

производствена практика, информатика, информационни технологии и физическо възпитание и 

спорт. 

т.9 Не допуска ученици без работно облекло /екип/ по време на провеждане на учебните и 

производствени практики и часовете по физическо възпитание и спорт. 

т.10 Не оставя учениците без наблюдение по време на провеждането на учебните и 

производствени практики в часовете по информатика, информационни технологии, 

физическо възпитание и спорт. 

т. 11. Спазват  изискванията на  Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците  при оценяване на учениците. 

 

6. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ. 

ЧЛ.1. Да влизат в час след биене на втория звънец и под никакъв предлог не задържат учениците 

след биене на звънеца за излизане. Да отговарят за опазване на училищното имущество в 

кабинета, в който преподават. 

ЧЛ.2. При отсъствие по болест да уведомяват своевременно  ръководството и в срок до 24 часа 

да представят болничен лист. 

ЧЛ.3. Дежурните учители следят да се спазва реда в училището/ коридорите и класните стаи/ по 

време на междучасията. Не допускат агресия между учениците и вандализъм в училището. 

Спазват стриктно Училищния механизъм  за противодействие на училищния тормоз и насилие 

между учениците.  При забелязани нередности да уведомяват директора или главния учител. 

ЧЛ.4. Да влизат в час с дневника на класа и с подписа си в съответната графа да удостоверят 

това. Да изпишат преподадената тема съгласно утвърденото от директора тематично 

разпределение на учебния материал. Веднага, след биене на звънеца за приключване на учебния 

час, да оставят дневника в учителската стая на предвиденото за това място. 

ЧЛ.5. Да изпълняват  седмичното разписание на учебните часове. 

чл.6. Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на 

индивидуалните особености на всяко дете. 

Чл.7. Да разбират и уважават уникалността на всяко дете. 

Чл.8. Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всяко дете. 

Чл.9. Да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното 

и физическото развитие на детето. 

Чл.10. Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от 

негов интерес. 

Чл.11. Да работят в най-добрия интерес на детето. 

Чл.12. Да не участват в практики, които не зачитат достайноството на детето или са опасни и 

вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие. 

Чл.13. Да не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на 

раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на 

статуса, поведението или убежденията на родителите. 

Чл.14. Да познават симптомите на насилие над детето – физическо, сексуално, вербално, 

емоционално малтретиране или занемаряване. Да познават и спазва законите и процедурите, 

защитаващи детето от насилие. 



Чл.15. При съмнение за малтретиране да уведомяват органите за закрила на детето и да следи 

дали са предприети необходимите мерки. 

Чл.16. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му оказват пълно 

съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето. 

Чл.17. Когато  станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността 

на детето, има моралната и законова отговорност да информира органите за закрила на детето. 

Чл.18. Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 

убеждения. 

Чл.19. Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото 

му да взема решения за своите деца. 

Чл.20. Да информират семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е 

подходящо, да го включват във вземането на такива решения. 

Чл.21. Да зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работи с 

детето. 

Чл.22. Да информират родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да 

се стремят да им дава възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да 

изпитват чувство за вина. Да не позволяват и да не участват в изследвания, които по някакъв 

начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето. 

Чл.23. Да не използват  отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизат в 

отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с 

детето. 

Чл.24. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на 

семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа. 

Чл.25. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейсвото, да работи открито, 

споделайки наблюденията си за детето, за да помогне на всички включени страни да вземат 

информирано решение, като стриктно да се въздържа от вземане страна и конфликта. 

Чл.26.Да уважават уникалността и потенциала на всяко дете. 

Чл.27. Да работят в най-добрия интерес на детето. 

Чл.28. В работата си в никакъв случай да не използват физически наказания и възпитателни 

методи, уронващи достойнството на детето. 

Чл. 29. Учителят по физическо възпитание и спорт  – модулно обучение, изготвя инструкции и 

инструктира учениците, както и носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците 

по време на провеждане на часовете и придвижването им до / и след/ мястото на провеждането 

им. 

Чл. 30. Заместват при възможност и със заповед на директора учебни часове на отсъстващи 

учители. 

 

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

ЧЛ.1. Изготвят план за работа с класа. 

ЧЛ.2. Изискват от учениците стриктно изпълнение на задълженията им. 

ЧЛ.3. Провеждат работа с нарушителите на училищния и обществен ред. 

ЧЛ.4. Поддържат редовна връзка с родителите чрез родителски срещи, индивидуални срещи, 

телефонни обаждания, писма, електронна поща, бележници за кореспонденция и други. 

ЧЛ.5. Изпълняват решенията на Педагогическия съвет и нарежданията на директора , които се 

отнасят до поверената му паралелка. 

ЧЛ.6. Водят редовно и правилно училищната документация на класа: дневник, лични картони, 

бележници, книга на учениците, подлежащи на задължително обучение и други. 

ЧЛ.7. Следят за опазване на училищното имущество от класа. 

ЧЛ.8. Докладват своевременно на Педагогическия съвет за броя на отсъствията на учениците от 

класа и дават мнение за съответните наказания, спазвайки стриктно изискванията на Правилника 

за дейността на училището. 

ЧЛ.9. Преди налагане на наказанието на ученика уведомяват родителя или настойника и 

дирекция “Социално подпомагане” за извършеното нарушение. Уведомяват ученика и 

родителите / настойниците/ за наложените наказания. 

ЧЛ.10. Провеждат втори  час на класа съгласно график, утвърден от директора.  



ЧЛ.11.В края на учебната година и при преместване на ученика изготвят личностна 

характеристика на ученика в два екземпляра – един за родителя му срещу подпис и един за 

личното досие на ученика. При завършването на обучението характеристиката трябва да съдържа 

пълни и обективни  данни за поведението на ученика през целия период на обучение. 

ЧЛ. 12. Познават и  спазват училищния Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

между учениците в класа. Представят на Надя Василева списък с ученици в риск, ако има такива. 

ЧЛ. 13.Запознават учениците и родителите им с Правилника за дейността на училището и 

другата училищна документация срещу подпис. 

ЧЛV 14. Представят справки за класа при поискване от директора. 

 

8 .  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ  

Чл. 1  Следят за опазване на дисциплината в коридора и класните стаи от учениците, както и на 

училищното имущество. 

Чл.2 Следят за недопускане на физически тормоз или обиди между учениците през 

междучасията. 

Чл. 3. Следят за своевременното биене на училищния звънец и влизането на учителите в 

часовете, и влизат в клас, след като всеки учител и ученик е заел мястото си в класната стая. 

Чл. 4.  Познават и  спазват училищния механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

между учениците. 

Чл. 5  Уведомяват незабавно директора за възникнали инциденти, за повреждане на училищното 

имущество и от кого е извършено. 

 

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПСИХОЛОГА 

Психологът отговаря за: 

ЧЛ.1 Опазването на живота и здравето на децата и учениците по времето, през което се 

провеждат занятията с тях и други форми и дейности с негово участие.  

ЧЛ. 2 Правилното и редовно водене на училищната документация, свързана с неговата дейност. 

ЧЛ.3 Достоверността на информацията, която дава от името на училището във връзка с работата 

с децата и учениците.  

ЧЛ.4 Състоянието на поверената му материално-техническа база. 

ЧЛ.5 Своевременното решаване на възникнали конфликти между ученици с техни връстници, с 

учители, с външни лица. 

ЧЛ.6 Навременно подаване до директора на информация за психологическото състояние на 

учениците и педагогическите специалисти 

ЧЛ.7  Ефективното провеждане на индивидуалните и групови консултации. 

ЧЛ.8Използването на валидизирани помощни средства (тестове, анкети и друг 

инструментариум). 

ЧЛ. 9 Точно и в срок изпълнение на поставените задачи.  

ЧЛ.10  Поддържането на положителен имидж на образователната институция. 

 

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ И 

РАБОТНИЦИТЕ 

ЧЛ.1. Главен счетоводител – организира, контролира и отговаря за финансово-счетоводната 

дейност в учебното заведение, въз основа на нормативните актове за финансовата дейност, 

счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол. Отговаря и следи за своевременното 

отчитане на паричните средства, стоково-материалните ценности, основните средства и 

своевременно отразяване в счетоводните документи на тяхното движение на основание 

издадените първични документи и отговаря за достоверността на счетоводните записвания. 

Следи и контролира работата на домакин- касиер. Следи за правилното и своевременно 

изготвяне на ведомостта за заплатите от касиера, което всеки месец удостоверява с подписа си. 

Контролира точността на данните за осигурените лица и своевременното им изпращане в 

РУ”СО” гр.Кюстендил. 

Изготвя длъжностно и поименно разписания и проектобюджета на училището. Следи всички 

изменения, свързани с финансово-счетоводната дейност. Съвместно със синдиката в училище 



изработва Вътрешните правила за работната заплата съгласно изискванията на действащите 

нормативни документи. 

Изготвя всички справки, свързани със счетоводната дейност, организира провеждането на 

търгове и конкурси и следи за редовното внасяне на наемите в училище.  

Извършва и всички други дейности, свързани със задълженията, дадени в типовата длъжностна 

характеристика на главния счетоводител. 

ЧЛ.2. Завеждащ техническа служба – изпълнява техническите функции по осигуряване и 

обслужване работата на учебното зеведение. Съхранява документацията  на учениците  от 

училището и прави справка по нея. Оформя и съхранява трудовите книжки и личните дела на 

учители и служители от училището. По нареждане на директора  му се възлага печатане на 

материали. 

Изготвя трудовите договори и допълнителните споразумения към тях. Уведомява 

териториалното поделение на НОИ за сключване, изменение или прекратяване на трудовите 

договори, като изпраща уведомление в необходимите срокове съгласно изискванията на 

нормативните документи. 

Води деловодството – входяща и изходяща поща, издава удостоверения, служебни бележки и 

други писма, свързани с учебната работа. Приема, регистрира и разпределя цялата 

кореспонденция. Поставя своевременно молби, заповеди и други документи в досиетата на 

работещите в училището. Изчислява и следи отпуските на учителите и другия персонал и изготвя 

заповедите за ползването им през годината. При необходимост изготвя дубликати на издадени 

дипломи и свидетелства за професионална квалификация.  

Регистрира издадените дипломи и свидетелства за професионална квалификация в 

регистрационната книга и изпраща информацията за тях в МОН съгласно изискванията. 

Предава където е необходимо получената информация от директора и следи сроковете за 

изпълнение на поставените задачи. Довежда до знанието на педагогическия и непедагогически 

персонал заповедите на директора. Изпълнява всички други задължения, включени в 

длъжностната характеристика. 

ЧЛ.3. Касиер-домакин – своевремено изготвя ведомостите за аванс до шесто  число на месеца  и 

на заплатите в срок до 24 число на месеца. Изготвя справка за заплатите на всеки учител, 

работник и служител.  Проверява лекторското възнаграждение и го разнася във ведомостта за 

заплати, като ги сверява със заповедта на директора за лекторските часове. 

Събира и изготвя документацията за  стипендиите на учениците. Завежда болничните листове в 

определена за целта тетрадка и ги съхранява в отделна папка. За всеки болничен лист уведомява 

своевременно директора. 

Съставя приходните и разходните ордери като завежда и приключва касовите книги. 

Подготвя необходимите документи за пенсиониране на персонала. Оформя предписанията на 

здравните органи за трудоустрояване на подходяща работа, както и актовете за трудова 

злополука. Ежемесечно, в необходимите срокове след изплащане на заплатите изготвя справки с 

денните за осигурените лица и ги изпраща своевременно в РУ”СО” гр.Кюстендил. 

Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на учебното заведение. 

Издава удостоверения и служебни бележки на учениците при необходимост. Изпълнява всички 

други задължения, включени в длъжностната характеристика. 

Отговаря за цялостното имущество на училището. Води отчетност за основните средства и 

всички други пособия и материали като за целта води съответните документи по указание на 

гл.счетоводител. Организира и участва в приемането на стоките и материалите необходими за 

нормалната работа на училището. Води картотека и отчита движението на стоково-материалните 

ценности. Носи материална отговорност за имуществото на училището. Грижи се за 

снабдяването с необходимите помощни пособия, работно и спецално облекло на учители, 

ученици и служители. Съхранява и раздава всички материали,  облекла и помощни средства 

преди да се употребят в учебния процес или за други дейности на училището. 

ЧЛ.4. Завеждащ административна служба   

Подпомага дейността на директора и на заместник - директора по учебната дейност на 

институцията. Води и съхранява административната документация на образователната 

институция. Изготвя и предоставя на директора за подпис служебни бележки, удостоверения, 

писма, заповеди, наредби и други документи. Контролира сроковете за изпълнение на 



материалите, определени от ръководителя за вземане на отчет. Обработва предоставени от 

ръководителя материали и организира отпечатването и размножаването им. Приема и предава 

документи за подпис на ръководителя и лични заявления от работниците и служителите. 

Подготвя документите, необходими за изпращане на адресанти, предлага ги за подпис на 

ръководителя, регистрира ги, организира предаването им. Води картотека по установената 

номенклатура на документите, организира подреждането им в съответствие с изискванията и 

осигурява тяхното съхраняване. Запознава се с нормативните разпоредби за организиране на 

Учрежденския архив и реда по съхранението и използването на документите в него. Регистрира 

новите постъпления в Учрежденския архив -  да следи за предаването на документите  и изготвя 

приемо – предавателен протокол на документите в Учрежденския архив и регулярно попълва 

регистъра на постъпленията. Попълва всички отчетни документи  при използване на документите 

във и извън архива. Участва във всички дейности на ПДЕК .Изпълнява и други, конкретно 

възложени задачи, свързани с длъжността. При необходимост, отговорно и в срок, изпълнява и 

допълнителни дейности, възложени му от директора. Съдейства за изграждането и поддържането 

на положителен обществен имидж на образователната институция в конкурентни условия. 

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

ПВТР. 

ЧЛ.5. Огняр и поддръжка МТБ – отговаря и се грижи за работата, поддържането и ремонта на 

парната инсталация и отоплението в училището. Получава, съхранява, изразходва и отчита 

отоплителните материали. Извършва обезвъздушаване на радиаторите и други дейности, когато е 

необхдимо на парната инсталация според квалификацията  си. През времето, когато не е 

ангажиран с пряката си дейност и поддържане на парната инсталация е на разположение за 

поддържане и ремонт на материалната база.Изпълнява и следи за режима на парното и топлата 

вода. Не допуска замръзване на водата в парната инсталация, включително и през почивните дни, 

спукване на тръби и радиатори поради небрежност или други причини.Използва правилно 

машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, и др. оборудване.Спазва 

всички предписания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. След и преди 

сезона почиства котелното и прави профилактика на инсталациите. Следи за изправността и 

извършва всички дейности свързани с  поддръжка на материалната база на училището. 

ЧЛ.6. Чистачи  – те са задължени: 

-Измитат подовете на стаите със суха метла и забърсват с добре изпран влажен парцал след 

приключване на учебните часове. 

-Да забърсват столовете и масите в класните стаи, лабораториите и работилниците със слабо 

влажен парцал с разтвор от хлорамин /хлорна вар/ и работните места след почистване на 

подовете. Не допускат прах по столовете и масите. При работа с препарати, нараняващи кожата, 

задължително използват ръкавици. 

-Спазват всички правила за безопасност при работа – подходящо работно облекло и обувки / 

ниски и непързалящи се/, не се допуска рисковано качване по високи и опасни места и др.  

-Забърсват мозайката в коридорите и  физкултурния салон с влажен парцал през деня по време на 

час, а физкултурния салон – когато няма учебни часове и почистват след всяко зацапване. 

-Поддържат  постоянно чистотата в тоалетните и измиването им с разтвор на хлорна вар. 

Почистват тоалетните по времето на всеки учебен час!  

-Поддържат чисти  стъкла, врати и цокли. 

-Поддържат необходимата чистота в учителската стая, дирекцията и канцелариите в училище, 

както и училищния двор. 

-Изчистват периодично училищния двор от трева и бурени и  боклуци. 

-Контролират използването на осветлението в коридорите, стълбищата и тоалетните. 

-Проверяват и затварят всички прозорци в училището преди приключване на работния ден 

-През всяка ваканция извършват основно почистване. 

-Уведомяват своевременно домакина за наличието на миещи препарати и  хлорна вар. 

-Преди напускане на работа проверяват дали са затворени и заключени кабинетите, крановете на 

чешмите, изключват забравени осветителни тела или включени отоплителни тела и изгасват 

центролно осветлението, като водят книга за това. 



-Отварят и затварят централния вход на училището и входната врата на училищния двор  преди 

започване и след приключване на работния ден, като изключват и включват СОТ /сигнално-

охранителната техника/. 

-Преди приключване на работния ден измиват добре и правят дезинфекция на тоалетните. 

-За всички констатирани нередности докладват на директора  на училището. 

-Контролират пропускателния режим в училището при отсъствие на охраната. 

-Подчинени са пряко на ЗТС в училището. 

Работно време:  

І смяна: / първа чистачка/ от 7.00 часа до 11.30 часа и от 12.30 часа до 16.00 часа 

обедна почивка от 11.30 ч до 12.30 ч. 

физиологични почивки : от 9.25 до 9.40; от 14.30 до 14.45 

ІІ смяна: /втора чистачка/  от 7.30 часа до 12.30 часа  и от 13.30 часа до 16.30 часа  

обедна почивка от 12.30 ч до 13.30 ч. 

физиологични почивки : от 9.50 до 10.05; от 15.00 до 15.15 

І и ІІ смяна се редуват от двете чистачки. 

Надка Табачка  почиства І /първи/ етаж на училището: коридор, тоалетни, стълбищата към втори 

етаж, кабинети  № 1,2,3,4,5,6,18,19, конферентна зала, физкултурен салон, учебна кухня с 

отговорник инж. Мария Петрова, коридор и тоалетни на ІІІ /трети етаж/. 

 Благойка Александрова почиства ІІ /втори/ етаж на училището: коридор, тоалетни, стълбищата 

към ІІІ /трети/ етаж, , учителска стая, медицински кабинет, кабинети № 9,10, 11, 12, дирекция, 

канцелария, кабинет главен счетоводител, кабинети № 14,15 и компютърен кабинет на ІІІ етаж. 

При провеждане на различни мероприятия в сградата на училището – избори, олимпиади, 

външни оценявания,  държавни изпити и други, Надка Табачка и Благойка Александрова 

почистват и отговарят солидарно за чистотата на кабинетите, коридорите и тоалетните. 

ЧЛ.7. Медицинска сестра в училището – тя се задължава 

-Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по   

Спешна медицинска помощ. 

-Отговаря за организирането и провеждането на профилактични дейности за предотвратяване 

или ограничаване на рисковите фактори в училището. 

-Отговаря за проследяването на факторите на средата, в която се отглеждат децата, учебната и 

учебно-производствената  среда, участва при извършването на съответните измервания, 

съвместно с РИОКОЗ. 

-Участва в осъществяване на хигиенно-профилактични и противоепидемични мерки в училището 

при извънредни обстоятелства, свързани с бедствени и критични ситуации. 

-Извършва анализ на здравословното състояние на децата и учениците на база резултатите от 

проведените профилактични прегледи от личните лекари 

-Организира и провежда здравни беседи на учениците 

-Участва в провеждането и отговаря за организирането на профилактични и противоепидемични 

дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразни и 

паразитни заболявания в училището. 

-Отговаря за периодичността на прегледите за опаразитеност на учениците, като отстранява 

опаразитените. 

-Активно издирва инфекциозно болните и наблюдава контактните деца 

Следи за -възникването и разпространението на паразитози и отговаря за предприемането на 

съответните мерки за ликвидирането им. 

-Изготвя годишен план и отчет на цялостната си дейност пред ПС. 

-Води и съхранява изискващата се медицинска документация на децата и персонала. 

-Отговаря за съхранението и отчита разходването на медикаментите и консумативите в здравния 

кабинет. 

-Поддържа и повишава професионалната си квалификация. 

РАЗДЕЛ ІІІ – РАБОТНО ВРЕМЕ 

ЧЛ. 1 . Продължителност  на учебните часове и междучасия 

Обучението в училището се води на една смяна. Учебните занятия започват в 8.00 часа. След 

третия час се провежда удължено голямо междучасие от 20 минути, което се използва за закуска 



и други свободни занимания. Учебната и производствена практика се провеждат съгласно 

седмичното разписание.  

Всеки учебен час започва и завършва с биене на звънец. Нарушаването на работата в часа – 

влизане, излизане, викане на учители и ученици е забранено. Всички съобщения за учители и 

ученици се правят в подходящо време чрез дирекцията. 

Учебния час е с продължителност 45 минути , а часът по производствената практика е 60 минути. 

Извънкласните форми на работа с учениците се провеждат съгласно изготвен график за 

извънкласна  дейност на учители, класни ръководители или директор. 

ЧЛ.2. Работно време на учителите 

т.1. Работното време на учителите е осем часа и се определя със седмичното разписание. В 

рамките на работното време извършват всички дейности, включени в длъжностната им 

характеристика, графици за работа, в Правилника за дейността на училището или заповеди на 

директора. Промени в реда на учебните занятия, седмичното разписание и други дейности, 

установени в училището за даден срок могат да се извършват само при необходимост и със 

заповед на директора . 

т.2. Учителите се явяват на работа най-късно 10 минути преди започване на учебния час. 

Чл.2. Работно време на  административен, помощен персонал и работници 

т.1. Гл. счетоводител, завеждащ техническа служба,  завеждащ административна служба, 

касиер- домакин: 

от 8.00 до 12.00 часа.  

обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа 

от 12.30 до 16.30 часа 

Почивка за отдих и възстановяване от 10.20 – 10.35 часа и от 14.30 до 14.45 часа 

т.2. Огняр през отоплителния сезон: 

от 6.00 ч. до 10.00 ч.; почивка: от 10.00 ч. до 10.30 ч. 

от 10.30 ч. до 14.30 ч. 

  Почивка за отдих и възстановяване : от 8.00ч. до 8.15 ч.; от   12.00 ч. до 12.15 ч. 

В зависимост от сезона и температурите на въздуха, режима на работа на инсталацията за 

отопление може да се променя с разрешение на директора. Когато се налага, с цел недопускане 

замръзване на  тръби и радиатори, парната инсталация се допуска да работи през почивни дни 

през останалото време: 

от 8.00 до 12.00 часа 

обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа 

От 12.30 до 16.30 часа 

Почивка за отдих и възстановяване от 10.20 – 10.35 часа и от 14.30 до 14.45 часа 

т.3. Чистачи 

Работно време:  

І смяна: / първа чистачка/ от 7.00 часа до 11.30 часа 

            от 12.30 часа до 16.00 часа 

обедна почивка от 11.30 ч до 12.30 ч. 

физиологични почивки : от 9.25 до 9.40; от 14.30 до 14.45 

ІІ смяна: /втора чистачка/  от 7.30 часа до 12.30 часа  

                                                 от 13.30 часа до 16.30 часа  

обедна почивка от 12.30 ч до 13.30 ч. 

физиологични почивки : от 9.50 до 10.05; от 15.00 до 15.15 

Двамата работници спазват посочените графици, като се редуват през седмица. 

 

т. 4. Директор и зам.директор, учебна дейност 

от 7.30 до 12.00 часа 

Почивка от 12.00 до 12.30 часа 

от 12.30 до 16.00 часа 

Почивка за отдих и възстановяване от 10.10 – 10.25 часа и от 14.30 до 14.45 часа 

Всяко нарушаване на работното време се санкционира според Кодекса на труда 

 

РАЗДЕЛ ІV. ОТПУСКИ 



Чл.1. Всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право 

да ползва платен годишен отпуск. Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата 

година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата 

година в пълен размер. Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна 

година и друга част – през следващата календарна година, той има право на платен годишен 

отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за 

втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. За ползване на 

платения годишен отпуск за втората и следващите календарни години не се изисква нов 8-

месечен трудов стаж. 

Чл.2. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Директорът 

и учителите имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни. 

Чл.3. Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време 

/непълно работно време/, има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, 

което му се признава за трудов стаж. 

Чл.4. Учителите, които са постъпили на работа след започване на учебната година и до 

ваканцията нямат 8 месеца трудов стаж, ползват за същата година платен отпуск по 4 работни 

дни за всеки прослужен месец. 

Чл.5. Членовете на синдикални организации ползват допълнителен платен годишен отпуск, 

което е уговорено с КТД. 

Чл.6. Когато работник и служител с придобило право на отпуск премине на работа в друго 

предприятие, за календарната година на постъпването той ползва платен годишен отпуск 

пропорционално на прослужените месеци в това предприятие. 

Чл.7. Когато след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото 

правоотношение се прекрати в същата календарна година, учителят, работникът и служителят не 

дължи обезщетение на училището за частта от отпуска, за която не са отработили съответното 

време. До края на същата календарна година  няма право да ползва платен годишен отпуск, освен 

ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер. 

Чл.8 Възнаграждението за времето на ползването на платения годишен отпуск се изплаща по 

искане на работника и служителя най-малко 3 дни преди началото на ползването, а когато няма 

искане – по реда на изплащане на трудовото възнаграждение. 

Чл.9. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се изплаща и в случаите, когато към 

датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят нямат придобито 

право на отпуск. 

Чл.10.  Учителят, работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван 

платен годишен отпуск, когато са придобили поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец 

при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако учителят, работникът и служителят са 

прослужили най-малко половината от работните дни на месеца. 

Чл.11. При смърт на учителя, работника и служителя пред ползването на платен годишен отпуск 

на наследниците му се изплаща обезщетение пропорционално на полагащия му се платен 

годишен отпуск до деня на смъртта. 

Чл.12. Учителите, административния, помощно-обслужващия персонал и  работниците могат да 

ползват платен отпуск: 

1.При встъпване в брак – 2 работни дни; 

2.При кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; 

3.При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други 

роднини по права линия – 2 работни дни; 

4.Когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице; 

5.За участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател; 

6.Когато е отправено предизвестие от директора за прекратяване на трудовото правоотношение 

по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или 

служител, който работи 7 или по-малко часа; 

Чл.13. За осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на централни, отраслови и 

териториални ръководства на синдикалните организации, както и нещатни председатели на 

синдикалните ръководства имат право на платен отпуск в размери установени в колективния 

трудов договор, но не по-малко от 25 часа за една календарна година. Отпускът се заплаща и не 



може да се компенсира с парично обезщетение. Времето на ползуване на отпуска се определя от 

съответният синдикален деец, за което той своевременно уведомява директора. Времето и 

продължителността на използувания отпуск се отчитат в специална книга при директора. 

Опускът не може да бъде отлаган за следващата календарна година 

Чл.14. Директорът по искане на учителя, работника или служителя може да му разреши неплатен 

отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от 

продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една 

календарна година се признава за трудов стаж. 

Чл.15. Учителката, работничката или служителката има право на отпуск поради бременост и 

раждане в размер, установен в КТ за всяко дете, от които 45 дни  задължително се ползват преди 

раждането. 

Чл.16. Отпускът поради бременност и раждане се ползва въз основа на съответен акт на 

здравните органи, а отпускът поради осиновяване – въз основа на акт на здравните органи и акт 

за предаване на детето за осиновяване. Отпускът се прекратява, когато детето бъде настанено в 

детско заведение на пълна държавна издръжка или почине. 

Чл.17. През време на отпуска  се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, 

определени в отделен закон. При определяне размера на отпуска се вземат предвид живите деца, 

родени или осиновени от майката, която ползува отпуска. 

Чл.18. След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не 

е настанено в детско заведение, учителката, работничката или служителката има право на 

допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната 

му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. 

Чл.19. Отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст се ползва въз  основа на писмено 

заявление на майката /осиновителката/; бащата /осиновителя/ или техните родители. Директорът 

е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този 

отпуск, той го уведомява за това незабавно, като мотивира отказа си. Когато заявлението се 

подава от майката /осиновителката/, към него се прилага декларация, че детето не е настанено в 

детско заведение и че майката /осиновителката/ не е дала съгласие отпускът да бъде  ползван от 

бащата /осиновителя/ или от някой техните родители. Към заявлението се прилагат дакларация и 

справка. 

Чл.20. Бащата /осиновителят/ има право на отпуск при условие, че той работи по трудово 

правоотношение, независимо от това, дали майката /осиновителката/ е работила или работи по 

трудово правоотношение. 

Чл.21. Отпускът при раждане на дете по чл.163 ал.7 от КТ се ползва въз основа на писмено 

заявление на бащата. Към заявлението се прилага копие от акт за сключен граждански брак или 

декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те жилеят в едно домакинство, 

както и документ от лечебното заведение удостоверяващ датата на изписване на детето. 

Чл.22. В случаите, когато не се ползува отпуск или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне 

неговото ползуване, на майката /осиновителката/, ако работи по трудово правоотношение, се 

изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване в размер на 50 на сто от 

минималната месечна заплата, установена за страната. 

Чл.23. След използуването на  платен отпуск учителката, работничката или служителката с 

четири и повече деца при поискване има право да ползува и неплатен отпуск в размерите, 

установени в КТ, ако то не е настанено в детско заведение. Със съгласието на майката този 

отпуск се ползува и от бащата/осиновителя/ или  на един от техните родители. Времето, през 

което се ползува отпускът се признава за трудов стаж. 

Чл.23 А След използването на горните отпуски, всеки от родителите, ако работят по трудово 

правоотношение и детето не е настанено на пълна държавна издръжка при поискване има право 

да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8 

годишна възраст. 

Чл.24. Учител, работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от 

работа със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за 

всяка учебна година. Отпускът се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той не 

може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на учащия, който повтаря учебната 

година по неуважителни причини. Учащите се имат право еднократно и на платен отпуск от 30 



работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за 

подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. 

Чл.25. Отпуските на учащите се без откъсване от работа се разрешават от директора въз основа 

на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни 

занятия или изпити. След ползване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на 

изпити лицето е длъжно да представи студентска/ученическа/ книжка или друг документ от 

учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит. 

Когато учащият е отсъствал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни 

причини, ползваният отпуск се счита неплатен. Съгласието на директора се дава в писмена 

форма за всеки отделен случай. 

Чл.26. Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на 

части, през календарната година, за която се полага отпускът. 

Чл.27. Платеният годишен отпуск се ползува от учителя, работника или служителя въз основа на 

писмено искане и  с писмено разрешение от работодателя до края на календарната година, за 

която се отнася. 

Чл. 28. При ползване на отпуска директорът се съобразява със желанието на учителя, работника 

и служителя и с времето на ползването му – което е предимно неучебно време. Отпуск през 

учебно време се разрешава само в случаите, когато учителят, работникът или служителят по  

уважителни причини не е могъл да ползва платения или част от платения си годишен отпуск. 

Чл.29. Директорът  има право да предостави платен годишен отпуск на учителя, работника или 

служителя и без негово съгласие  при ползване на отпуска едновременно от всички работници и 

служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя 

не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага. 

Чл.30. Учителят, работникът или служителят използува платения си годишен отпуск до края на 

календарната година, за която се отнася. Ползването на част от него  може да се отложи за 

следващата календарна година от директора по важни служебни причини или от служителя, 

когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на директора. 

Чл. 31. Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година , за която се 

отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но 

не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. 

Чл. 32. Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две 

години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на 

ползването му се погасява по давност. 

Чл.33. Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или 

служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения 

годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие 

между него и директора. 

Чл.34. За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на учителя, работника или 

служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово 

възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който 

работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. 

Чл.35. Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен 

при прекратяване на трудовото правоотношение. 

Чл.36.  Годишният отпуск  се ползва до края на  календарната година  по молба на работника или 

служителя. 

Чл. 37. Платеният годишен отпуск се ползва на части през ваканциите на учениците. По време на 

учебния процес платен отпуск се разрешава по преценка на директора на училището.  

 

V. НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА 

Чл.1. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. 

Нарушителят се наказва с предвидените дисциплинарни наказания независимо от 

имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава 

отговорност се предвижда. 

Чл.2. Нарушения на трудовата дисциплина са: 



1.Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на 

работното време; 

2.Явяване на работа  на учителя, служителя или работника в състояние, което не му позволява да 

изпълнява възложените му задачи; 

3.Неизпълнение на възложената работа, неспазване на технически и технологичните правила; 

4.Неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

5.Неизпълнение на законните нареждания на работодателя; 

6.Злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на училището, както и разпространяване 

на поверителни за него сведения; 

7.Увреждане на имуществото на училището, разпиляване на материали, суровини, енергия и 

други средства; 

8.Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в длъжностната характеристика, 

закони и други нормативни актове, в този правилник, в Правилника за дейността на училището. в 

колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение. 

 

VІ. ВИДОВЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 

Чл.1. Дисциплинарните наказания са: 

1.Забележка; 

2.Предупреждение за уволнение; 

3.Уволнение. 

Чл.2. За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно 

дисциплинарно наказание. 

Чл.3. Дисциплинарно уволнение може да се налага за: 

1.Три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от 

които не по-малко от 1 час; 

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

3Системни нарушения на трудовата дисциплина; 

4.Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него 

сведения; 

5. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина. 

Чл.4. Директорът е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша учителя, 

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

посочените доказателства. 

Чл.5. Тези разпоредби не се прилагат, когато обясненията на учителя, работника и служителя не 

са били изслушани или дадени по негова вина. 

Чл.6. Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на 

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

Чл.7. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта или от 

деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Чл.8. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им. 

Чл.9. Директорът може да отстрани временно от работа учител, работник или служител, който се 

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

през работно време алкохол или друго силно упойващо средство. Отстраняването продължава, 

дакото учителя, работникът или служителя възстанови годността си да изпълнява определената 

му работа. През времето, докато трае отстраняването той не получава трудово възнаграждение.  

Чл.10. Директорът може да прилага дисциплинарни наказания и за неизпълнение на всички 

етични и морални изисквания, предвидени в този правилник и Етичен кодекс на работещите с 

деца. 

 

РАЗДЕЛ VІІ .  ЗАБРАНЯВА СЕ ПРЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ: 

ЧЛ.1. Да се отклоняват учителите, служителите и останалия персонал от тяхната непосредствена 

работа. 

ЧЛ.2. Да се освобождават ученици от учебен час преди да е бил звънец. 

ЧЛ.3.  Да се оставят сами учениците по време на час. 

ЧЛ.4. Да се удължава почивката /междучасието/. 



ЧЛ.5. Забранява се явяването на работа в пияно състояние и употреба на спиртни напитки през 

работно време. 

 

РАЗДЕЛ VІІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Настоящият правилник влиза в сила от 15.09.2022 година. С отделна заповед той може да бъде 

изменян и допълван. 

Правилникът е изготвен с участието на органите на синдикалната организация в училището 

/съгласно чл.37 от КТ/. 

Правилникът се издава на основание чл.181 от КТ. 

Екземпляр от Правилника е на разположение на работниците, служителите и учителите. 

Екземпляр от Правилника е предоставен на синдикалната организация. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:.............................. 

 

                                                         /Мария Петрова/ 

 

 

 



 

 

 

 

 


