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Допълнителни разпоредби  
Заключителни разпоредби 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖНИЯ 
Раздел І 

ПРЕДМЕТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 

 
Чл.1. (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 Основно училище „ Свети Климент Охридски“, отчитайки 
специфичните условия за училището. 
(2) Уреждат се въпроси, неуредени с повелителни разпоредби на нормативен акт и попадащи в 
компетенциите на работодателя. 
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. (1) Този правилник има за цел да осигури свобода и закрила на труда, справедливи и 
достойни условия на труд за всички членове на училищния екип, както и правилна 
организация на УВП, пълното и рационално използване на работното време за непрекъснато 
подобряване резултатите от УВР.  
(2) Този правилник конкретизира правата и задълженията на членовете на училищния екип 
установени в КТ и издадените от неговото прилагане нормативни актове и урежда 
организацията на труда. 
Чл.4.Основното предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред е да осигури 
сигурност и яснота между работодателя и работниците и служителите по отношение на 
условията на труд като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси.  
Чл.5 В Правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив 
като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните 
изисквания са определени в длъжностни характеристики.  
Чл.6. Органите на синдикалните организации имат право да участват в подготовката на 
проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите 
отношения, за което училищният директор задължително ги поканва.  
 
 

Раздел ІІ 
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 
 
 

Чл.7 (1) Правилникът за вътрешния трудов ред в училище се изработва и утвърждава от 
работодателя при спазване на процедурата, установена в чл.37 от КТ. 
(2) Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и допълва по реда на неговото приемане.  
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(3) В съответствие с КТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му работодателят 
може за определен период от време да отменя действието му.  

 
 

Раздел ІІІ 
   АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 

 
Чл. 8. (1) Училищният екип е съставен от педагогически специалисти и непедагогически 
персонал. 
(2) Общата му численост се планира ежегодно от директора, съобразено с нормативната 
уредба. 
(3) Длъжностното разписание на персонала и поименното разписание на длъжностите се 
изготвя от директора и главния счетоводител и се утвърждават от директора. 
(4) Длъжностните характеристики се изготвят и актуализират 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. 9. Директорът е работодател на работещите в училището. 
Чл. 10. Членове на училищното ръководство са директорът и главният счетоводител.  
Чл. 11. Педагогическият екип е съставен от учители, заемащи длъжностите „учител“и 
„старши учител“ . 
Чл. 12. (1)Педагогическите специалисти работят под прякото ръководство и контрол на 
директора. 
(2) Непедагогическият персонал работи под прякото ръководство и контрол на директора и 
главния счетоводител. 
(3) Педагогическите специалисти отговарят за трудовата си дисциплина, за педагогическата си 
дейност и резултати.  
(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. 
(5) Учителите носят отговорност за резултатите от образователния процес и постигането на 
определените стандарти за усвояване на учебното съдържание.  
(6) Педагогическата дейност на педагогическите специалисти се контролира от директора, 
експерти на РУО и МОН. 
Чл.13. (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.  
(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) Учителите носят отговорност за здравето и живота на учениците при осъществяване на 
образователния процес, както и при всички дейности, свързани с него. 
Чл. 14. Непедагогическият персонал е съставен от административен и помощно-обслужващ 
персонал. В състава му влизат:  
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1. Специалист: главен счетоводител. 

2. Работници: чистач, огняр. 

3. Помощно-обслужващ персонал: завеждащ административна служба. 

Чл. 15. Административната структура и управленските връзки се определят от директора на 
училището и се конкретизират в длъжностните характеристики.  

 
 

Раздел IV 
ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА 
 
Чл.16. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо педагогическите 
специалисти и непедагогическия персонал, които полагат труд по трудово правоотношение с 
работодателя.  
(2) Ръководството, учителите, специалистите, работниците и помощно-обслужващия  
персонал в училище при изпълнение на служебните си задължения, трябва да спазват 
установената трудова дисциплина, която се основава на съзнателно отношение на всеки към 
труда.  
(3) Работодателят е длъжен да сведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието на 
всички служители и работници веднага с неговото приемане.  
(4) Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за ръководството, учителите, 
специалистите, работниците  и помощно-обслужващия  персонал в училище.  
(5) При постъпване на нови служители и работници работодателят задължително ги запознава 
с Правилника за вътрешния трудов ред.  
Чл.17. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, 
които се намират на територията на училището.  
(2) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които са 
командировани от друг работодател да изпълняват временно своите задължения на 
територията на училището. Те задължително се запознават с тази част от съдържанието на 
Правилника, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията на училището. 
 

 
ГЛАВА ВТОРА 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 

Раздел І 
ТРУДОВ ДОГОВОР 

 
Чл.18. (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. 
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(2) Директорът на училището сключва договори с работещи в училището и/или външни лица 
за извършване на определена работа, извън преките им трудови задължения. 
Чл.19. Трудов договор се сключва между работника или служителя и директора на училището 
в писменна форма и се подписва от двете страни в три  екземпляра , два от които  остава  в 
училището – в досието на работника и в папката с трудовите договори, а другият се връчва 
срещу подпис на работника или служителя , както и уведомление по чл.62,ал.3 от КТ, заверено 
в ТП на  НАП , и длъжностна характеристика. 
Чл.20. При сключване на трудовия договор директорът запознава работника или служителя с 
трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа. 
Чл.21. Документите , които са необходими за сключване на трудов договор, са : 

1. заявление / свободен текст /; 
2. професионална автобиография; 
3. лична карта за самоличнаст, която се връща веднага на лицето; 
4. документ за придобито образование ,специалност,квалификация,    

правоспособност, научна или професионално – квалификационна степен; 
5. документ за стаж по специалността  - за педагогическите кадри ;трудова 

книжка ;  
6. документ за медицински преглед и психическа пригодност при първоночално 

постъпване на работа  и след преустановяване на трудовата дейност  по 
трудово правоотношение  за срок над 3 месеца; 

7. свидетелство за съдимост.  
 

Чл.22. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на 
трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него. 
Чл.23. Началото на изпълнението , времетраенето на трудовия договор се уреждат съобразна 
КТ. 
Чл.24. Съдържанието на трудовия договор се определя от : 

1. индивидуалния трудов договор; 
2. колективния трудов договор. 

Чл.25.С трудовия договор се определя мястото и характерът на изпълняваната работа и 
трудовото възнаграждение. 
Чл.26. Съдържанието на трудовия договор включва условията , които определят правата и 
задълженията на работника или служителя и тези на директора. 
Чл.27. Условията на трудовия договор са законови- тези, които са отразени в КТ  и други 
нормативни документи , и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, 
обем на работа ,условия на труд и трудови възнаграждения. Предметът и обхватът на 
дейността  се определят със съответната длъжносттна характеристика. 
Чл.28. Трудови  договори се сключват при условията и реда  на КТ. 
 

 
Раздел ІІ 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ 
 

Чл.29. Назначаването на педагогически специалисти се извършва при спазване на КТ и 
Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти 
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Чл.30. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от лица, придобили висше 
образование в съответното на длъжността професионално направление 
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 
направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната 
длъжност.  
(2) Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без 
професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за 
предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, 
но без професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 - 11 от Закона за 
предучилищното и училищното образование.  
(3) В случаите по ал. 2 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална 
квалификация "учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията за 
съответната учителска длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за 
придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.  
(4) Длъжността директор на училище се заема от лица, придобили висше образование с 
образователно-квалификационна степен "магистър" и с не по-малко от пет години учителски 
стаж.  
Чл.31. Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което: 

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 
2. е лишено от право да упражнява професията; 
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и 

учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването 
съгласувано с министъра на образованието и науката. 

Чл.32. 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. 
Чл.33. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в 
РУО в тридневен срок от овакантяването им. Обявата на директора съдържа: 

1. точно наименование и адрес на училището; 
2. свободната длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, т. 3 от 

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

професионална квалификация и правоспособност; 
4. 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; 

5. началният и крайният срок за подаване на документите. 
 

 
Раздел ІІІ 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР 
 

Чл.34. При извършване на допълнителен труд по  трудов договор се спазват разпоредбите на 
Глава пета , раздел ІХ  от КТ 
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Раздел ІV 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ  

 
Чл.35. Предмет на изпълнение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с 
писмено съгласие между страните. 
Чл.36. Училищният директор може едностранно да увеличи трудовото възнаграждение на 
работника и служителя. 
Чл.37.При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и 
чл.119 от КТ. 
Чл.38. Директорът може да бъде командирован от началника на РУО - Варна след съгласуване 
с финансиращия орган. 
Чл.39. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и 
Наредба за командировките в страната. 

 
 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ  

 
Раздел І 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 
ДИРЕКТОР 

 
Чл.40. Директорът на училището е длъжен да предостави на педагогическия и 
непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата на трудовото 
правоотношение, за която са се уговорили, като осигури: 

1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 
2. работното място и условия в съответствие с характера на работата; 
3. здравословни и безопасни условия на труд; 
4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя 
при сключване на трудов договор; 
5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на 
трудовите права, включително запознаване с ПВТР и ПБУВОТ; 
6. да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата 
по трудовото правоотношение; 
7. да спазва и прилага вътрешните правила за работната заплата. 

Чл.41. (1) Директорът като орган за управление и контрол изпълнява своите функции, като: 
1. прилага държавната политика в областта на училищното образование; 
2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището; 
3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 
придобиването на ключови компетентности от  учениците; 
4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 
предучилищното и училищното образование; 
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5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 
програми; 
6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията 
документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.; 
7. организира и ръководи самооценяването на училището; 
8. определя училищния план-прием; 
9. организира приемането или преместването на ученици на местата, определени с 
училищния план-прием; 
10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на 
подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици; 
11. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на 
образование; 
12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 
длъжностите; 
13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 
непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; 
14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на 
образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово 
обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с 
педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им; 
15. управлява и развива ефективно персонала; 
16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на 
педагогическите специалисти; 
17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията 
съобразно стратегията за развитие на институцията; 
18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 
19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 
бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 
работниците и служителите и обществения съвет; 
20. поощрява и награждава деца и ученици; 
21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал; 
22. налага санкции на ученици; 
23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия 
персонал; 
24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, 
възпитание и труд; 
25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите; 
26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и 
общности; 
27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 
28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и 
лица; 
29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на 
образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия; 
30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите 
в институцията; 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
СЕЛО КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА ВАРНА 

 

 9

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб; 
32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 
организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 
33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от 
Закона за предучилищното и училищното образование; 
34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 
35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 

 (2) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 
Чл.42. Като председател на педагогическия съвет директорът осигурява изпълнението на 
решенията му . 
 

Раздел ІІ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ПЕРСОНАЛ 
 

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

Чл. 43. (1) Основните задължения на работника и служителя 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. 
10. Да спазват правилата за противопожарна охрана;  
11. Да изпълнява законните нареждания на работодателя. 
12. Веднага да уведомяват директора за всички трудности по изпълнение на поставените 
им задачи. Служителите са длъжни да изпълнят дадените от него указания за справяне с 
трудностите;  
13. Да уведомява директора за всички нарушения на КТ, подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му, вътрешните правила, установени в училище, заповеди на 
работодателя и др.;  
14. Уведомява при промени в адресната си регистрация, телефонния си номер, 
семейното положение, личната карта, здравословното състояние;  
15. Информира ако срещу него е възбудено наказателно следствие.  
16. 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, 
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енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на 
трудовите задължения. 
17. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие, да пази 
доброто име на училището и да не разпространява информация за:  

а) попадаща в обсега на ЗЗЛД и/или изрично определена от директора като 
поверителна, и/или представляваща интелектуална собственост на работодателя; 
б) 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; 
в) 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; 
г) представляваща лични данни за учениците и служителите на училището, 
която случайно или по време на изпълнение на трудовите задължения им е 
станала известна. 

18 .Да спазва вътрешните правила, приети в училището, и да не пречи на другите 
работници и служители да изпълняват трудовите си задължения. 
19.Да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в 
съответствие с указанията на работодателя. 
20. Да уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни причини и 
предоставя болничен лист в срок от 3 работни дни 
21.Да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, 
когато по време на осъществяването ѝ възникне някое от основанията за недопустимост. 
22.Да има коректно и колегиално поведение спрямо другите работещи в училището. 
23.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 директора на училището и да му предостави цялата 
информация по случая.  
24.Да изпълнява всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от 
индивидуалния трудов договор и от характера на работата. 
25.Да изпълнява възложени часове с цел осигуряване на заместване при отсъствие на 
титуляр включително и по реда на НП „Без свободен час“. 
26.Да замества и да бъде заместван по време на обучение, свързано с професионалното 
му развитие.  
27.Да получава на предоставения личен e-mail служебна информация. 

(2) Работникът/служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по 
установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. 
(3) Работникът/служителят не може да прави изявления от името на училището, освен със 
съгласието на директора. 
(4) Работникът/служителят носи дисциплинарна и имуществена отговорност, която се 
осъществява по реда на глава Девета и Десета на Кодекса на труда. 
 
Чл.44. (1) Забрана за разпространяване на поверителни сведения, които уронват доброто име 
на училището:  
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1. Учителите, служителите и работниците не могат да разпространяват под каквато и да е 
форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват служебна тайна и са 
узнати от тях при или по повод изпълнението на техните трудови задължения;  

2. Не могат да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и 
сведения, които са свързани с дейността на работодателя и могат да уронят неговото 
добро име;  

3. Нямат право да публикуват статии, материали, книги и научни трудове, които 
съдържат факти или сведения, които могат да уронят доброто име на работодателя;  

4. Нямат право да правят публични изявления, да изказват мнения и да дават интервюта 
под каквато и да е форма, които могат да уронят доброто име на работодателя;  

5. Нямат право да правят изявления пред трети лица, които да ангажират работодателя, 
без предварително разрешение от последния.  

(2) Забрана за получаване на подаръци:  
1. Работниците и служителите нямат право да получават подаръци или възнаграждения, 

за да изпълнят или да не изпълнят своите трудови задължения;  
2. Който от тях получи подобно предложение, е длъжен да уведоми веднага директора;  
3. Нямат право да получават подаръци в знак на благодарност или уважение в пари.  

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
 

Чл.45. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО; 
3. да участват във формирането на политиките за развитие на  училището; 
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 
5. да участва при обсъждането на провежданата от него учебно-възпитателна работа; 
6. да повишават квалификацията си; 
7. да избира начините и формите за поддържане на професионалното си равнище и за  

повишаване на квалификацията си; 
8. да ползва безпрепятствено техническите средства( ксерокс, компютър и т.н.) 
9. да ползва придобивките, договорени в КТД ( при условие, че е член на синдикалната 

организация или се е присъединил към договореностите по установения в КТ ред); 
10. да получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, 

парични награди и представително облекло, при условие, че причините за 
закъснението не са в училищните органи; 

11. да ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на директора. 
12. да избира варианти на учебници, учебни пособия и помагала, помощна литература и 

др.;  
13. да получава защита по КТ 
14. да бъдат поощрявани и награждавани. 

 
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 
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1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 
държавните образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес 
и на други дейности, организирани от институцията; 

3. да следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно-
хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес. 

4. да инструктира учениците, контролира спазването на правилата за безопасни условия 
на труд и обучение. 

5. незабавно да подава информация в дирекция „ Социално подпомагане” , Държавната 
агенция за закрила на детето или в  РУ на МВР за случаите, при които му стане 
известно за  дете  жертва на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация , 
нуждаещо се от закрила , която информация  е станала известна във връзка с 
упражняваната от него професия  , дори и ако е обвързано с професионална тайна.При 
неизпълнение на задължението за съдействие  в чл.45,ал.11 от ЗЗД се определя глоба от 
1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при второ нарушение – от 2000 до 5000 лв., ако 
не подлежи на по- тежко административно наказание. 

6. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 
училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 

7. в отношенията си с учениците, техните родители и колегите си не допуска прояви на 
физически или психически тормоз  и дискриминация на основата на пол, народност, 
етническа принадлежност и религия.  

8. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 
организационно развитие на училището и специфичните потребности на учениците, с 
които работят с цел подобряване качеството на образованието им; 

9. извършва предварителна научна и методическа подготовка за всеки урок, свързана с 
особеностите на класа и учениците; 

10. контролира самоподготовката на учениците, като оценява знанията и уменията им по 
начин, посочен в ЗПУО, Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците  и/или в Правилника за дейността на училището; 

11. вписва оценките на учениците в дневника на класа, оформя срочни и годишни оценки  
в срокове определени в Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците; 

12. провежда консултации с ученици по график, утвърден от директора на училището; 
13. спазва разпоредбите на Правилника за дейността на училището по отношение на   

освобождаването на учениците от учебни занятия; 
14. поддържа връзка с родителите ( настойниците ) на учениците , на които преподава; 
15. води стриктно документацията, за която отговаря, като спазва Наредба № 

8/11.08.2016г.за информацията и документите за системата на предучилищно и 
училищно образование ; 

16. ежедневно да отразява в дневника на паралелката преподадения материал. При 
невписан  материал учителят подлежи на финансови и дисциплинарни санкции;  

17. Не допуска в учебния час външни лица;  
18. уплътнява учебния час и не нарушава неговата продължителност като за това стриктно 

се придържа към сигнала на училищния звънец;  
19. изисква от учениците да опазват имуществото и им търси отговорност при установени 

материални щети в класните стаи или кабинети.  
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20. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година подава писмена декларация 
пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна 
година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата 
на конфликт на интереси;  

21. уведомява в писмен вид ръководството най-малко три работни дни предварително при 
вземането на отделни методични единици извън училището, както и във всички други 
случаи на извеждане на ученици;  

22. уведомява в писмен вид ръководството най-малко три работни дни предварително при 
организиране на извънкласни дейности с ученици от училището като посочва план на 
дейностите, място на провеждането им и представя списък с имената на учениците и 
паралелката им; 

23. спазва точно училищния учебен план, учебните програми , седмичното разписание на 
часовете, графика за провеждане на учебните занятия и работното време, приети в 
училището; 

24. дежури в училище по график, изготвен от директора; 
25. участва в работата на Педагогическия съвети в служебни мероприятия , организирани в 

училището; 
26. изпълнява решенията на Педагогическия съвет и законосъобразните нареждания на 

директора; 
27. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 4 

от 20.04.2017 год. за нормиране и заплащане на труда; 
28. спазва тайните на поверителните материали, използвани в училището; 
29. не предоставя на учениците и на външни лица дневници и друга документация; 
30. няма право да дава частни уроци на ученици, които обучава, и на лица, които ще се 

явяват на изпит в училището, в което преподава; 
31. не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия. 
32. да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, 

за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 
33. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на училищното образование; 
34. не ползват мобилен телефон по време на час; 
35. не пушат, не внасят и не употребяват алкохол в училището, както и извън него - при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 
36. явяват се  на работа  най- малко 15 минути преди началото на часа си и с  облекло и във 

вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави; 
37. не внасят в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност. 
38. не изпращат учениците през време на час за помагала или лични нужди;  
39. не налагат на учениците физически наказания, както и наказания, уронващи авторитета 

и достойнството им;  
40. не събират от учениците пари за лични нужди.  
41. при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство да са 

политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически 
убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в 
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образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или 
партийни цели. 

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 
административните органи и обществеността. 
(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, и главният 
счетоводител имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия 
и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката 
съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се 
осигуряват от бюджета на съответната институция. 
(5) Педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, 
имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето 
им до местоработата и обратно или за наем по месторабота в размер, при условия и по ред, 
определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с 
министъра на финансите. 
(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през 
последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист 
в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 
предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението 
по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. 
(7) Разпоредбата на ал. 2, т. 42 се прилага и за лицата, заемащи всички останали длъжности в 
институциите от системата на предучилищното и училищното образование. 
 
Чл.46 Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 
  

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 
образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както 
и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в 
училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите; 

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

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 
4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, 

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други 
мерки по този правилник; 

5. Да организира и да провежда родителски срещи;  
6. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да 

организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като 
общност; 

7. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично 
да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния 
учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина; 

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

9. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от 
паралелката; 

10. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката. 
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11. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител : 
 запознава родителите/настойниците с училищния учебен план и с правилника  

за дейността на училището;  
 предоставя на родителите информация за графика на своето приемното време 

на учителите в училището;  
12. Класният ръководител получава и раздава  учебниците на  учениците от паралелката. 
13. Носи отговорност за състоянието на класната стая. 
14. Ежемесечно  изготвя справка до първо число на следващия месец по образец за 

ученик, допуснал  5 неизвинени отсъствия, и за ученик придошъл от друго училище- в 
14 дневен срокот записването му; 

15. Класните ръководители и преподавателите съгласуват и уточняват заетостта на 
учениците с цел да не се допуска претовареност;  

16.  Попълва необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани от 
директора.  

 
Чл.47. В учебно време учителите дават дежурства по график, приет от ПС и утвърден от 
директора, като : 

1. дежурният учител започва работа 30 минути преди началото  на първия учебен час.В 
началото и края на работния ден проверява състоянието на материалната база. 

2. началните учители не дават дежурства. Тяхното задължение е да поемат класа си в 
началото на работния ден, като контролират учениците и през междучасията  и носят 
отговорност за тях до последния за класа учебен час , след което ги предават на    
родителя или учителя в групата за ЦДО. 

3. дежурният учител контролира поведението на учениците през междучасията . 
4. при подходящи условия с помощта на останалите учители организира излизането на 

учениците в двора през голямото междучасие. Дежурният учител дежури в двора на 
училището ,при хубаво време или в училището – при лошо време. 

5. дежурният учител изпраща учениците до входната врата на училището след 
приключване на учебните занятия. 

6. дежурният учител своевременно съобщава на директора за констатирани нарушения. 
7. дежурствата в класните стаи се организира от класните ръководители. 
8. носят отговорност за реда и за дисциплината в учебната сграда; 
9. след биене на първия звънец да предприемат мерки за подготовка на учениците за 

учебен час. 
10.  напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия.  
 

Чл.48. Учителят на  група за ЦДО  е длъжен да:  
 

1. Бъде в училище от 11.00 до 17.00 часа;  
2. Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права;  
3. Води самоподготовката, организирания отдих и физическа активност и заниманията по 

интереси;  
4. Изпълнява нормата си преподавателска заетост, определена с Наредба № 3 от 

18.02.2008 год. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на 
числеността на персонала в системата на народната просвета;  
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5. Носи отговорност за резултатите от УВД на учениците заедно с останалите 
преподаватели и поддържа постоянни взаимоотношения с класните ръководители и 
учители;  

6. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки 
при направени нарушения;  

7. Поддържа контакти с родителите на учениците от групата;  
8. Напуска училищната сграда след изпращане на учениците от групата;  
9. Изпълнява и други задачи, възложени от директора.  

 
 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 
 
Чл.49.  Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, 
длъжностните характеристики, училищния правилник и ЗПУО. 
Чл.50. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са 
длъжни: 

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

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

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

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

на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и 
други законови нареждания на работодателя; 

7. Да пазят грижливо училищното имущество и МТБ ,както и да пестят разходването 
на електрическа енергия, вода и гориво и други консумативи; 

8. Да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не 
злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни 
за него сведения; 

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

от КТД и от характера на работата; 
11. Поддържат чистотата и хигиената съгласно указанията за хигиенизирането на 

училище, да бият звънеца в установеното време, да разнасят кореспонденцията, 
съобщенията, да посрещат и упътват граждани и родители;  

12. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на 
физически или психически тормоз  и дискриминация на основата на пол, 
народност, етническа принадлежност и религия.  

13. Незабавно да подава информация в дирекция „ Социално подпомагане” , 
Държавната агенция за закрила на детето или в  РУ на МВР за случаите, при които 
му стане известно за  дете  жертва на насилие или в риск от насилие и при 
кризисна ситуация , нуждаещо се от закрила , която информация  е станала 
известна във връзка с упражняваната от него професия  , дори и ако е обвързано с 
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професионална тайна.При неизпълнение на задължението за съдействие  в 
чл.45,ал.11 от ЗЗД се определя глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а 
при второ нарушение – от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по- тежко 
административно наказание. 

 
Чл.51. Работниците и служителите имат право: 

1. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните 
дейности и дела; 

2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за 
професионалните си качества и за резултатите от трудовата си дейност  при 
кандидатстване за работа при друг работотдател; 

3. Да ползва придобивките, договорени в КТД ( при условие, че е член на 
синдикалната организация или се е присъединил към договореностите по 
установения в КТ ред); 

4. Да получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд 
СБКО, парични награди и работно облекло, при условие, че причините за 
закъснението не са в училищните органи; 

5. Да ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на 
директора. 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

РАБОТНО ВРЕМЕ,  ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 
 

Раздел І 
РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
 

Чл.52. (1). През учебната година училището се отваря в 7.00 часа от помощния персонал и се 
затваря в 17.00 часа от помощния персонал /огняр, чистачка/;  
(2) По време на ваканциите сградата се отваря в 8.30 часа от директора, дежурния учител или 
помощния персонал и се затваря от тях в 16.30 часа;  
(3) Изключения по ал.1 и ал.2 се допускат само в случаи на организирани от училището 
родителски срещи и извънкласни дейности или след изрична писмена заповед на директора;  
(4) Събота и неделя, както и на национални и официални празници, училището се отваря само 
с изрична заповед на директора;  
(5) Организацията на учебния ден, дневното разписание и пропускателния режим в сградата 
на училището се определя с писмена заповед на директора не по-късно от 15.09. за всяка 
учебна година;  
Чл.53. (1) Организацията на учебния ден за учениците от I до IV клас е целодневна.  
(2) Целодневната организацията на учебния ден в училището се провежда съгласно чл.20,ал. 1 
от   Наредба № 10/ 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование - 
учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а 
дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 
интереси се провеждат след обяд. 
(3) Организация на учебния ден за учениците от V до VII клас  е полудневна на една смяна          
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(4) Полудневната организация на учебния ден включва от 5 до 7 учебни часа, провеждани по 
седмичното разписание и почивките между тях. Полудневната организация на учебния ден се 
осъществява преди обяд. 
(5) Часовете от раздел А и Б от училищния учебен план се провеждат преди обяд с начало от 
8.00 часа и край 14.00 часа, а часовете за самоподготовка, организиран отдих и физическа 
активност и заниманията по интереси за учениците от I до IV клас   се провеждат от 13.00 часа 
до 17.00 часа  
Чл.54. (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“. 
(2) Продължителността на седмичното работно време е 40 часа, разпределени в зависимост от 
седмичното разписание на учебните часове и организацията на дейностите в училището.  
(3) Продължителността на работния ден за всички категории персонал е 8 часа. За лицата на ½ 
щат продължителността на работния ден е 4 часа.  
(4) Неявяване на работа е допустимо единствено след предварително разрешен 
законоустановен отпуск. 
Чл.55. (1) За всяка от категориите персонал се определя работно време, както следва: 

1. специалисти с ръководни функции: 
 директор - от 7.30ч. до 16.00ч.; почивка : 12.00ч. – 12.30ч.  

2. Административен персонал: 
 главен счетоводител-  от 8.00ч. до 12.30ч. ;почивка : 10.00ч. – 10.30ч. 
 ЗАС - от 08.30ч. до 12.30ч.; почивка: 10.00ч. – 10.30ч. 

3. Помощно-обслужващ персонал: 
 чистачка  - от 7.30ч. до 17.00ч. ;почивка : 13.00ч. – 14.30ч. 
 огняр  - от 6.00ч. до 17.00ч. ;почивка : 12.00ч. – 15.00ч. 

 
(2) В рамките на установеното работно време директорът осигурява приемно време за 
ученици, родители и граждани, както следва: вторник – 10.00 ч. – 11.00 ч., четвъртък – 13.00 ч. 
– 14.00 ч. 
 
Чл.56. (1) За педагогическите специалисти със задължителна норма преподавателска работа 
(ЗНПР) началото на работния ден започва 30 минути преди началото на учебния ден съгласно 
седмичното разписание и приключва с изпълнението на задачите за деня, в рамките на 
установеното работно време. 
(2)През времето, когато не изпълняват ЗНПР и по време на присъствени, но неучебни дни 
педагогическите специалисти осъществяват трудовата си дейност с работно време от 8.00 ч. до 
17.00 ч., с право на обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. 
 
(3) Работното време на педагогическите специалисти включва изпълнение на ЗНПР, както и: 

1. участие в институционални форми на квалификация и педагогически съвети; 
2. 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; 
3. дежурство в рамките на учебния ден (по график, утвърден от директора за всеки 
учебен срок); 
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4. дежурство като квестор по време на изпити за НВО; 
5. заместване на отсъстващ учител; 
6. възложени от училищното ръководство задачи, свързани с дейността на 
училището; 
7. работа със задължителната училищна и учебна документация; 
8. изпълнение на други законни разпореждания на директора във връзка със 
задълженията по длъжностна характеристика.  

(4) 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. 
(3) При необходимост от заместване на отсъстващ учител, учителите влизат в учебния час на 
съответните паралелки, провеждат занятието, вписват темата на урока в дневника на класа и 
оформят съответната документация, удостоверяваща реалното изпълнение на часовете. 
(4) Заместване на отсъстващ учител се заплаща като лекторски час включително и по  НП „Без 
свободен час“. 
Чл.57. (1)Работното време на учителя на групата за ЦДО е от 11.00ч. до 17.00; 
(2) В рамките на установеното работно учителят на група за ЦДО: 

1. изпълнява  задължителната норма преподавателска заетост съгласно 
Наредба №4 от 20.04.20178 год за нормиране и заплащане на труда и 
утвърденият Списък – Образец №1 за учебната година; 

2. участва в педагогически съвет и провеждани на оперативки; 
3. участва в класни и общи родителски срещи; 
4. провежда възпитателна работа; 
5. провежда консултации с родители; 
6. изпълнява други задачи, възложени за изпълнение от директора и 

произтичащи от заеманата  длъжност. 
Чл.58.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. 
Чл. 59. (1) Работниците и служителите регистрират присъствието си в училището, като 
вписват собственоръчно името си, часа на началото на работния си ден (за педагогическите 
специалисти и съгласно седмичното разписание) и се подписват в присъствена книга.  
(2) Взетите учебни часове от ЗНПР съгласно седмичното разписание, както и преподаденият 
учебен материал учителите регистрират в дневниците по класове ежедневно. 
(3) Учителят с група за ЦДО отразява отработените часове в Дневник на група  
Чл.60. Контрол по спазването на работното време от педагогическия и непедагогическия 
персонол се осъществява от директора; 
Чл.61. В случаите, когато работниците или служителите не могат да се явят навреме на работа 
са длъжни своевременно да уведомят за това директора;  
Чл.62. В случаите, когато на работниците или служителите се налага да напуснат работа 
преди края на работното време, могат да направят това само след уведомяване (разрешение) 
на директора;  
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Раздел ІІ 
ПОЧИВКИ 

Чл.63. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на раздел ІІІ на Глава 
8 от КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските. 
Чл.64. Празничните дни през учебната седмица се ползват съгласно чл.154 от КТ 

 
Раздел ІІІ 

ОТПУСКИ 
Чл.65. (1) Видовете отпуски и начинът им на ползване е в съответствие с разпоредбите на КТ 
и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 
(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.  
(3) Заявлението за ползване на всички видове отпуск се подава 5 дни преди датата, за която се 
иска съответният отпуск.  
Чл.66. (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. 
(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. 
(3) Размерът на удължения платен годишен отпуск на непедагогическия персонал, членове на 
синдикалните организации е 29 работни дни.  
Чл.67. Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 от 
Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите специалисти 
членове на синдикалните организации  се определя общо на 57 работни дни. 
Чл.68. 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. 

 
ГЛАВА ПЕТА  

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 
 

Чл.69.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.70. (1) Нарушенията на трудовата дисциплина са предвидените в чл. 187 от КТ и в този 
правилник, както следва: 

1. невземане на редовен учебен час; 
2. неуплътняване на учебния час;  
3. неспазване на изискванията за безопасни условия на труд и обучение при 

осъществяване на образователния процес; 
4. неизпълнение законосъобразните нареждания и заповеди на директора; 
5. неизпълнение на решения взети от колективните органи на управление; 
6. неспазване на изискванията за водене на училищната документация; 
7. неспазване на държавните образователни стандарти; 
8. нарушаване на нормативните актове в системата на училищното образование; 
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9. явяване на работа във външен вид, несъответстващ на добрите нрави и служебното 
положение; 

10. уронване на престижа и доброто име на училището и неговите служители, 
неспазване на принципа за поверителност на информацията; 

11. организиране, пропаганда или извършване на дейности на политическа, религиозна 
и етническа основа, както и противодържавна дейност; 

12. неспазване на Правилника за дейността на училището и ПВТР; 
13. неизпълнение на задълженията съгласно длъжностната характеристика; 
14. неспазване на Етичния кодекс на училищната общност и/или други нарушения на 

правилата за етично поведение. 
(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. 71. Видовете дисциплинарни наказания и реда за тяхното налагане са в съответствие с КТ. 
Чл. 72. Контролът по спазването на трудовата дисциплина се осъществява от директора на  
училището. 
Чл.73.(1) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на 
нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или 
служителя. 
(2) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно 
дисциплинарно наказание. 
Чл. 74. (1) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша 
работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени 
посочените доказателства. 
(2) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е 
приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда 
спора по същество. 
(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или 
служителя не са били изслушани или дадени по негова вина. 
Чл. 75. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се 
посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз 
основа на който се налага. 
(2) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или 
служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде 
връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с 
обратна разписка. 
(3) Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на 
работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с 
препоръчано писмо с обратна разписка. 
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ГЛАВА ШЕСТА 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЩЕТЕНИЯ 
 

Раздел І 
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

 
Чл. 76. (1) Имуществената отговорност се носи в съответствие с Глава десет, Раздел II на КТ. 
(2) За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не 
при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от 
гражданския закон. 
(3) Имуществената отговорност на работника или служителя се прилага независимо от 
дисциплинарната, административнонаказателната и наказателната отговорност за същото 
деяние. 
Чл. 77. (1) Имуществена отговорност се носи и за: 

1. невзет редовен учебен час – неотразен в дневник на класа; 
2. недобросъвестно водене или повреждане на училищната документация – 

възстановяване стойността на повредения документ; 
3. безстопанствено и безотговорно отношение към опазване на училищната материално-

техническа база. 
(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. 
Чл.78. Имуществена отговорност носят и учениците, които при повреда на училищното 
имущество възстановяват нанесената щета в 10- дневен срок от откриването на виновните 
ученици. 
 

Раздел ІІ 
ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЩЕТЕНИЯ 

 
Чл.79. Другите видове обещетения се изплащат  на педагогическите специалисти и на 
непедагогическия персонал при спазване на разпоредбите на Глава десет, раздел ІІІ на КТ; 
 

 
ГЛАВА СЕДМА  

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

Чл. 80. (1) Трудово-правните взаимоотношения между директора и персонала на училището, 
свързани с квалификационна дейност, се осъществяват в съответствие с КТ и клаузите на 
КТД. 
(2) Страни по договора за повишаване на квалификацията и преквалификацията са директорът 
и съответният служител. 
Чл.81.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 
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Чл.82. (1) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията 
си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 
подготовка на децата и учениците. 
(2) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти. 
(3) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването 
на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни 
организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН 
(4) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез 
система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ.  
(5) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на 
организациите по ал. 3 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране 
(6) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира 
и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и 
национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични 
часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 
Чл.83.Непедагогическия  персонал  имат право на участие в квалификационни форми, на 
професионално развитие и на израстване. 
 

ГЛАВА ОСМА 
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 
Чл.84.(1) При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на всеки член от 
училищния екип се гарантира изплащане на трудово възнаграждение. 
(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 организация на работната заплата в училището. 
Чл.85. (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. 
(2) Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие с действащата нормативна 
база в сферата на училищното образование. 
(3) Договарянето на трудовото възнаграждение е съобразно финансовото състояние на 
училището. 
(4) Договарянето на трудовото възнаграждение е в съответствие със специфичните условия на 
работното място и положения труд. 
(5) Кариерното развитие на педагогическите специалисти се осъществя при спазване на 
изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
(6) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска или 
възпитателска длъжност, се назначават на длъжност „учител“. 
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Чл.86. 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. 
Чл.87.(1) Трудовото възнаграждение в училище се изплаща в пари лично на работника или 
служителя чрез дебитна карта по банков път. По писмено искане на работника или служителя 
трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка. 
 (2)Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти 
доколкото не е уговорено друго.  
Чл.88. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно Наредба №4 от 20.04.2017 
год за нормиране и заплащане на труда и от вътрешните правила за организация на работна 
заплата. 
Чл.89. Нормите за задължителна преподавателска заетост на педагогическия персонал  се 
определят от Наредба №4 от 20.04.2017 год за нормиране и заплащане на труда  
Чл.90. Допълнителните и други трудови възнаграждения на колектива в училище се изплащат 
при спазване на Глава дванадесета , раздел ІІІ от КТ  и Вътрешните правила за организация на 
работната заплата в училището 
Чл.91. Възнаграждение за допълнителен труд се получава само след сключен допълнителен 
трудов договор между директора на училището и работника или служителя по чл.110,чл.111, 
чл.259 и чл.117 от КТ при стриктно спазване на чл.113 от КТ. 
Чл. 92. (1) Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от 
трудовото му възнаграждение освен за: 

1. получени аванси; 
2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 
3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото 
възнаграждение; 
4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен 
за всички осигурителни случаи; 
5. запори, наложени по съответния ред; 
6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 от КТ. 

(2) Общият размер на месечните удръжки по предходната алинея не може да надвишава 
размера, установен с Гражданския процесуален кодекс. 
 
 
 

ГЛАВА ДЕВЕТ  
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 
Чл. 93. 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. Провежда видовете инструктажи, с педагогическите специалисти и 
непедагогическия персонал, и контролира повеждането на инструктажите с 
учениците от класните ръководители по график, определен със заповед на 
директора. 
3. Осигурява профилактични прегледи и обслужване от служба по трудова 
медицина. 
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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. 94. (1) В училището се прилагат изискванията за безопасни и здравословни условия на 
труд в съответствие с КТ, глава тринадесета и Закона за безопасни условия на труд. 
(2) В училището се прилагат отраслови правила за безопасност на труда в сферата на 
училищното образование. 
(3) За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на безопасни и 
здравословни условия на възпитание, обучение и труд в училището са изградени комисии по: 

1. Група по условия на труд 
2. безопасност на движението по пътищата  
3. защита при бедствия. 

, чиито състав се определя в началото на всяка учебна година със заповед на директора. 
Чл.95.Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора 
правилници, наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните 
условия на труд. 
Чл.96. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището до 
началото на учебната година се изготвят следните планове:  

1. на комисията по безопасност на движението по пътищата;  
2. за защита при бедствия;  
3. За евакуация на работници, служители и пребиваващи лица при 

възникване на пожар; 
4. За действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на 

аварии 
 
 

ГЛАВА ДЕСЕТА 
СОЦИАЛНО – БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Чл. 97. (1) СБКО в училището е в съответствие с КТ и се финансира от бюджета на 
училището. 
(2) При осъществяване на СБКО се прилагат специфичните разпоредби за системата на 
училищното образование. 
(3) Членовете на училищния екип ползват привилегии, свързани с възможностите на 
училището, определени с решение на общото събрание. 

 
 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА 

 
Чл. 98. Специалната закрила на специалистите, служителите и работниците е в съответствие с 

КТ глава петнадесета 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. 
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 
Чл. 99. Прекратяването на трудовото правоотношение между директора и член на училищния 
екип е в съответствие с КТ, глава ХVІ. 
Чл.100. С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудово 
правоотношение. 
Чл.101. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора , в която 
точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става 
прекратяването. 
Чл.102. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя . Съгласно чл.350 от 
КТ  причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписва в трудовата книжка на 
работника или служителя. 
Чл.103. (1).При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от 
него лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя срещу подпис. 
(2). Ако трудовата книжка не може да бъде връчена лично, директорът я изпраща по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. 
Чл.104. Парични обещетения при прекратяване на трудовото правоотношение с работника 
или служителя се изплащат при спазване на законовите разпоредби на КТ. 
 
 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 
ТРУДОВИ СПОРОВЕ 

 
Чл.105. Трудовите спорове между директора и членове на персонала се уреждат в 
съответствие с КТ, глава ХVІІІ. 
 

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

 
Чл. 106. (1) Всеки работник и служител на училището има право на свободен достъп до своето 
работно място в рамките на установеното работно време. 
(2) Всеки работник и служител има право на достъп до своето работно място и в извънработно 
време с разрешение на директора на училището. 
(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. 107. (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 
дежурния портиер. 
(2) Външните лица, посещаващи директора и останалите специалисти с ръководни функции 
по различни поводи, се пропускат след разрешение/съгласие на съответното длъжностно лице.  
Чл. 108. 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 
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обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални активи от сградата и района са 
разписани в Правилника за пропускателния режим. 
Чл.109. (1) Контролът по прилагането и спазването на уредените в Правилника за 
пропускателния режим правила за влизане и напускане на територията на училището се 
осъществява от директора.  
(2) Лицата осъществяващи пропускателния режим са длъжни да докладват на директора за 
извършени  нарушения на пропускателния режим в и извън работно време;  
(3) При необходимост директорът има право да променя уредения в Правилника за 
пропускателен режим ред и да дава задължителни за служителите указания. 
 
 

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТ 
ПРОТИВОПОЖАРЕН  РЕЖИМ 

 
 
Чл. 110. (1) Всеки работник и служител в училището трябва да бъде запознат с инструкциите 
и правилата за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и евакуационните планове. 
(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. 
(3) Всеки служител трябва да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи 
пожарната безопасност на работното му място и начините на действие с тях. 
(4) Забранява се използването на противопожарните уреди и средства за други цели освен за 
гасене на пожар. 
(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. 
(6) Забранява се използването на технически неизправни уреди и съоръжения, както и на 
допълнителни нагревателни и отоплителни уреди. 
(7) Забранява се самостоятелното извършване на ремонти по офис техниката. 
(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. 
(9) При спиране на електрическия ток да не се използват запалки, свещи и други средства с 
открит пламък. 
(10) Всеки, който със своето действие или бездействие наруши правилата по пожарна и 
аварийна безопасност носи отговорност съгласно КТ и специалните нормативни актове. 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1. Трудовият колектив в училището се състои от педагогически специалисти и 
непедагогически персонал. 
§2.Работниците и служителите имат право да образуват синдикални организации, които сами 
изработват и приемат свои устави и правила, организират свое управление и определят своите 
функции. 
§3. Училищният директор съдейства и създава условия за осъществяване на дейността на 
синдикалните организации. 
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§4. В училище може да се сключи само един колективен трудов договор между директора и 
синдикалните организации по реда на КТ. 
§5.Общото събрание в училище се състои от всички работници и служители и само определя 
реда за своята работа. 
§6. Общото събрание е редовно , когато на него присъстват повече от половината от 
работниците и служителите, и приема решенията си с обикновено мнозинство от 
присъстващите. 
§7. Педагогическият съвет / ПС / е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 
педагогически въпроси, които са определени в ЗПУО. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Този правилник се издава от директора на училището на основание чл.181 от КТ и в 
съответствие със съществуващата нормативна уредба. 
§ 2. 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. Разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните 
актове и на колективния трудов договор. 
§4. Настоящия правилник е задължителен за училищното ръководство, за педагогическите 
специалисти и непедагогическия персонал. 
§5. Училищният директор запознава целия трудов колектив с настоящия правилник. 
§6. Неизпълнението на правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата 
дисциплин. За нарушение на настоящия правилник се счита всяко неизпълнение на 
задълженията, посочени в него.При констатиране на такива директорът на училището 
определя наказанията съгласно действащите към момента разпоредби на КТ. 
§7. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от директора на училището. 
§8. Правилникът  е утвърден със Заповед  № РД- 09 - 272 / 14.09.2022г. на директора на 
училището и влиза  в сила от датата на заповедта. 
 
 

 
 


