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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в СУ ”Димитър 

Благоев” гр. Свищов. 

Чл.2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и 

служителите и на работодателя по трудовите правоотношения. 

Чл.3. 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.4. 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. 

ГЛАВА ВТОРА 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

РАЗДЕЛ І 

ТРУДОВ ДОГОВОР 
Чл.5.Трудов договор се сключва между работника или служителя и 

работодателя преди постъпването на работа. 

Чл.6.Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете 

страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се 

връчва незабавно срещу подпис на работника. 

Чл.7. При сключване на трудовия договор училищният директор запознава 

работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата 

длъжност или изпълняваната работа. 

Чл.8.Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са: 

1. Молба свободен текст 

2. Професионална автобиография 

3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, 

правоспособност, научно звание, научна или професионално-

квалификационна степен. 

4. Документ за стаж по специалността – за педагогическите кадри, трудова 

книжка или препис – извлечение за трудовия стаж. 

5. Документи за медицински прегледи. 

6. Свидетелство за съдимост. 
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7. Препоръка или характеристика от работното място, което са заемали. 

8. Здравно досие. 

Чл.9. Трудовото правоотношение между страните се създава от момента на 

сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си 

по него. 

Чл.10. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия 

договор се уреждат съобразно КТ. 

Чл.11. Съдържанието на трудовия договор се определя от: 

1. Закона  

2. Колективния трудов договор 

3. Индивидуалния трудов договор 

Чл.12.С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълняваната 

работа и трудовото възнаграждение. 

Чл.13.Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят 

правата и задълженията на работника или служителя и на директора. 

Чл.14. 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: 

1. Предметът и обхватът на дейността се определят със съответната 

длъжностна характеристика. 

2. Длъжностните характеристики се актуализират при изменения на 

нормативната уредба в системата на образованието. 

Чл.15. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ 

КАДРИ 
Чл.16. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на 

КТ, чл. 213 от ЗПУО и Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, в сила от 27.09.2016г. 

Чл.17. Педагогическите длъжности се заемат от лица, придобили висше 

образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висшето образование и професионалните 

направления и професионална квалификация „учител”. 

(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 
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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 на съответната учителска длъжност, докато я заемат. 

Чл.18. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които: 

1. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 

2. са лишени от право да упражняват професията; 

3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето 

на децата и учениците. 

Чл.19. Класирането на кандидатите се извършва чрез подбор по документи – 

проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за 

заемане на учителска длъжност и събеседване. 

Чл.20. Директорът обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в 

РУО на МОН в тридневен срок от овакантяването им. 

Чл.21. Обявата на директора трябва да съдържа: 

1. точно наименование и адрес на училището; 

2. свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета на 

основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ до завръщане на титуляра на работа; 

3. изискванията за заемане на длъжността, съобразно придобитото 

образование, професионална квалификация и правоспособност, определени 

с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 

27.09.2016г.; 

4. изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл. 215, ал. 1 от 

ЗПУО. 

5. началния и крайния срок за подаване на документите. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР 
Чл.22. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват 

разпоредбите на глава V, раздел ІХ от КТ. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Чл.23.Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка 

договорна клауза с писмено съгласие между страните. 
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Чл.24. Директорът може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение 

на работника или служителя. 

Чл.25. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите 

на чл.118, чл. 119 и чл.120 от КТ. 

Чл.26. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на 

РУО на МОН след съгласуване с финансиращия орган. 

Чл.27. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите 

на КТ, Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

РАЗДЕЛ І 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 

ДИРЕКТОР 
Чл.28. Длъжен е да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал 

необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, 

за която са се уговорили, като осигури: 

1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение 

2. работно място и условия в съответствие с характера на работата 

3. здравословни и безопасни условия на труд 

4. 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 правилата за 

вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на 

труд; 

6. при получаване на оплакване от ученик, който се смята за подложен на 

тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг 

учащ се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за 

прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност; 

7. при получаване на оплакване от учител, работник или служител, който се 

смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, 

е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване 

на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е 

извършен от друг работник или служител; 
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8.в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки  

за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място. 

Чл.29. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време 

на изпълнение на работата по трудовото правоотношение. 

Чл.30. Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия 

колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за 

всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в 

отделен закон. 

Чл.31. Работодателят е длъжен по искане на работника или служителя да му 

предостави обективна и справедлива характеристика за професионалните му 

качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива 

препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 

Чл.32. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават 

професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез 

самостоятелна подготовка. 

Чл.33. Директорът на учебното заведение като орган за управление: 

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с 

обучение, възпитание и социализация в институцията; 

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни 

стандарти; 

3. утвърждава списък-образец на институцията след съгласуване с началника 

на регионалното управление на образованието; 

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез 

изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с 

оглед внасянето на подобрения в работата на институцията; 

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

6. организира и контролира дейностите, свързани със задържането на 

подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици от институцията и с 

организирането и изпълнението на приема; 

7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено 

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

образование; 

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно 

разписание на длъжностите; 

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите 

специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие 

с Кодекса на труда;  
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11. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за 

повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти; 

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при 

необходимост организира изработването на план за методическа и 

организационна подкрепа; 

13. отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно 

разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред 

общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на 

документите; 

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на 

проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и 

предписанията им; 

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически 

специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал; 

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

за обучение, възпитание и труд; 

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на 

институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение 

на задълженията; 

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и 

общности; 

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани 

страни; 

22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, 

организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по 

предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия; 

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 

347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Чл.34.Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява 

изпълнение на решенията му. 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 
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Чл.35. Учителите са длъжни да предоставят на работодателя работната си 

сила за изпълнение на конкретна трудова функция – обучение, възпитание, 

социализация и личностна подкрепа на учениците. 

Чл.36.  Длъжността "учител" включва следните функции: 

1. планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, 

организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане 

на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални 

образователни потребности на децата и учениците, както и на възможностите за 

развитието им; 

2. организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, 

организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на 

учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и 

комуникационните технологии, създаване и поддържане на стимулираща и 

подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават 

развитието на децата или на учениците, на коректни взаимоотношения, 

конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и 

децата/учениците и между самите деца/ученици, така и между учител и родител; 

3. оценяване напредъка на децата и/или на учениците и на степента на 

усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или 

оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им 

интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им 

потребности; 

4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците съвместно с други педагогически специалисти, 

взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците; 

5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на децата и учениците в 

образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за 

допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на 

мерки за преодоляване; 

6. отговорност за живота и здравето на децата и учениците както по време на 

образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по 

време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

7. участие в провеждането на национално външно оценяване и държавни 

зрелостни изпити, като квестори, оценители, консултанти и др.; 

8. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или 

учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен 

предмет, отчитайки спецификата на групата или класа. 
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Чл.37. Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява 

всички законосъобразни изисквания на училищния директор. 

Чл.38. Учителите имат право: 

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 повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

Чл.39. Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието, 

обучението и социализацията на децата и учениците, се поощряват с грамота и 

предметни награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване 

на обществено признание. 

Чл.40. Учителите имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в 

съответствие с държавните образователни стандарти; 

2. да изпълняват нормата задължителна преподавателска работа, 

определена с Наредба № 4 от 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда; 

3. да изпълняват решенията на ПС, както и препоръките на контролните 

органи; 

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно училищната 

политика и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с 

цел подобряване качеството на образованието им; 

5. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на 

образователния процес и на други дейности, организирани от институцията; 

6. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите 

участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и 

партнират със заинтересованите страни; 

7. да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана 

на пол, раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия или вяра, 

образование, политическа принадлежност, обществено положение, увреждане, 

възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и 

други дискриминационни признаци; 

Чл.41.Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да 

унижава личното им достойнство, да прилага форми на психическо и физическо 

насилие върху тях. 
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Чл.42. Учителят организира и провежда учебно-възпитателната работа по 

учебния предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на 

учениците, съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната 

среда. 

Чл.43. Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на учебното 

време, влиза в час в момента на втория звънец и не задържа учениците след 

биенето на звънеца за излизане от час. 

Чл.44.Учителят извежда учениците от последния час. 

Чл.45.Уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни 

причини и представя болничен лист в срок от 1 работен ден и еднократно 

декларация за банкова сметка за изплащане на парични помощи от ДОО. 

Чл.46.Предварително писмено уведомява директора при извеждане на 

учениците извън училищната сграда на наблюдения, практически занимания, 

изложби, концерти, екскурзии и други и в двудневен срок след завръщането им 

представя на директора отчет за извършената работа. 

Чл.47.При участие на учениците в регионални, национални и други 

състезания учителят, придружаващ училищния отбор е длъжен да подготви 

следните документи: списък на отбора с отбелязан клас на обучение на 

състезателите, подписан от учителя-водач и директора на училището и заверен с 

училищния печат; документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани 

датата и мястото на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за 

което е извършен прегледът; застрахователна полица “Злополука”, отборна по вид 

спорт, осигуряваща застрахователна защита на отбора. 

Чл.48. След приключване на учебните занимания за деня оставя дневника за 

съхранение в учителската стая. 

Чл.49.(1)  Учителят не може да извършва срещу заплащане обучение или 

подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО 

на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и 

за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното 

настоятелство. 

 (2) Учителят няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни 

материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял 

ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това 

заплащане е от името и за сметка на децата и учениците. 

Чл.50.Забранено е на учителите да организират дейности с учениците на 

политическа, религиозна и етническа основа. 

Чл.51.Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от 

директора графици в училище. 
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Учител ЦДО 

Чл.52.Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните 

права. 

Чл.53. Води самоподготовката, организирания отдих и обяд и заниманията 

по интереси с учениците от І-ІV и V-VІІ клас. 

Чл.54.Изпълнява нормата си на преподавателска заетост, определена с 

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

Чл.55. Носи отговорност за резултатите от учебно-възпитателната дейност 

на учениците заедно с останалите преподаватели и поддържа постоянни 

взаимоотношения с класните ръководители и учителите. 

Чл.56.Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема 

необходимите мерки при направени нарушения. 

Чл.57.Поддържа контакти с родителите на учениците от ЦДО. 

Чл.58.Напуска училищната сграда след напускане на всички ученици от 

ПИГ. 

Чл.59.Придружава учениците, пътуващи от други населени места, по 

утвърден график и подпомага столовото им хранене.  

 

Учител, подготвителна група 

 Чл.60. Изпълнява задълженията на учителите и се ползва с техните права. 

 Чл.61. Провежда възпитателно - образователна работа с цел формиране на 

знания, отношения и ценности в предучилищна възраст. 

 Чл.62.Изпълнява нормата си на преподавателска заетост, определена с 

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

 Чл.63.Води задължителната документация за подготвителна група. 

 Чл.64.Носи отговорност за резултатите от възпитателно – образователната 

дейност. 

 Чл.65.Осъществява организационни връзки, взаимоотношения и 

взаимодействия с децата, техните семейства, управленския и административен 

персонал на училището, експерти в РУО на МОН и представители на обществени 

и неправителствени организации. 

 Чл.66.Напуска училищната сграда след напускане на всички ученици от 

подготвителната група. 

 Чл.67.Придружава учениците, пътуващи с ученическия автобус по 

утвърден от директора график. 

 

Дежурни учители 

Чл.68.Дежурните учители са длъжни да: 

1. спазват утвърдения от директора график за дежурство; 
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2. идват 30 минути преди започване на учебните занимания за 

установяване състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-

възпитателния процес; 

3. през междучасията осигуряват реда и спокойствието на етажа; 

4. контролират проветряването на класните стаи през голямото 

междучасие 

5. докладват на училищното ръководство за неизправности или 

нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения; 

6. носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда; 

7. напускат последни училищната сграда след приключване на учебните 

занятия; 

8. след биенето на І-ия учебен звънец предприемат мерки за подготовка 

на учениците за учебен час. 

 

Класни ръководители 

Чл.69.Като класни ръководители учителите имат следните допълнителни 

функции: 

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

организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за 

интегриране в училищната и социалната среда; 

2. подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по 

изготвянето на: 

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование, за кариерното им ориентиране и др.; 

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на 

училищната общност съвместно с учениците; 

3. своевременното информиране на родителите за: 

а) училищният учебен план, по който се провежда обучението в училището, 

седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси; 

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и 

социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел 

приобщаване към училищната общност; 

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на детето или ученика, за определения график на 

допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети, 

за предлаганите занимания по интереси; 

г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел 

набелязване на мерки за преодоляване; 
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4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с 

кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за 

максимално развитие на заложбите и на уменията им; 

5. правят мотивирано писмено предложение до директора на училището за 

налагането на санкция "забележка" или "преместване в друга паралелка на същото 

училище" на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за 

преодоляване на проблемно поведение; 

6. спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите на 

групата или паралелката. 

Чл.70.Класният ръководител привежда в изпълнение решенията на ПС и 

законните нареждания на директора, които се отнасят до неговата паралелка и са 

свързани с цялостната организация на учебно-възпитателния процес. 

Чл.71.Дава необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани 

от училищното ръководство. 

Чл.72.Прави предложения пред ПС за наказване и награждаване на 

ученици. 

 

Педагогически специалисти 

Чл.73.(1)Длъжността "психолог" в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование включва функции, свързани с 

наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и 

учениците, подкрепа за разбиране на влиянието на психичноздравните проблеми 

върху обучението и участие в преодоляването им, участие в изграждането на 

училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието 

между учениците, активно участие в изграждането на позитивен психологически 

климат в образователната среда, подкрепа в създаването на училищна култура на 

ценене на различията, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ. 

(2) Лицата, заемащи длъжността "психолог", изпълняват функциите си, 

като: 

1. работят в екип с учителите и другите педагогически специалисти за 

целите на оценката на потребностите на децата и учениците за предоставяне на 

обща подкрепа, като подпомагат и координират дейността на екипа; 

2. участват в екип с учителите, другите специалисти и родителите за целите 

на разпознаването на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна 

подкрепа, като организират и координират дейността на екипа; 

3. участват в извършването на оценката на потребностите и 

функционирането на детето или на ученика в училище с прогноза и насоки за 

личностното му развитие; 
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4. разширяват възможностите за подкрепа на децата и учениците в процеса 

на възпитание, обучение и социализация; 

5. участват в обсъждането и вземането на решения при работа по случай на 

деца и ученици, които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително при 

обсъждане на санкции на ученици; 

6. участват при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, 

които получават допълнителна подкрепа; 

7. участват в изготвянето и в реализирането на училищни програми за 

превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно 

напусналите; 

8. активно взаимодействат с родителите, като насърчават участието им в 

създаването на училищни политики и определянето на потребностите на децата и 

учениците; 

9. извършват ранно оценяване на развитието на детето съгласно държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование; 

10. извършват превенция на обучителни трудности чрез прилагане на 

програми за развитие на децата съгласно държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование; 

11. предлагат подходящи форми за терапевтична работа и психо-социална 

рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със 

стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти; 

12. провеждат работа по случай в детската градина или училището в 

сътрудничество с институции и служби от общността извън детската градина или 

училището; 

13. осъществяват дейности по превенция на зависимостите и насилието, 

разпознават формите им, оценяват поведенчески прояви на децата и учениците, 

предлагат и прилагат форми на въздействие и дейности за мотивация за 

преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици; 

14. взаимодействат с родители, учители и с другите педагогически 

специалисти, консултират и предлагат възможни решения за справяне с даден 

проблем или за вземане на решение по случай; 

15. проучват психологическите фактори при психичноздравни диагнози и за 

превенция на заболявания и състояния, емоционални и личностни разстройства и 

формулират оценката за нуждите на детето/ученика, както и целите, специфични 

за всеки елемент от обкръжението на детето/ученика, като при необходимост се 

консултират с допълнителни специалисти; 

16. осъществяват индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, 

групова работа по определен проблем, кризисна интервенция, превенция на 

психичноздравни проблеми и други форми на подкрепа; 
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17. организират срещи с другите педагогически специалисти и 

медицинското лице в училището, участват в обсъждане на методите на работа, в 

консултирането им и в даване на препоръки. 

Чл.74.(1)Длъжността "педагогически съветник" в училище включва 

функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, 

родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на 

връзките между семейството, училището и обществото. 

(2) Лицата, заемащи длъжност "педагогически съветник", изпълняват 

функции, свързани със: 

1. подготвяне на предложения и участие в разработването и прилагането на 

училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на 

децата и учениците; 

2. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и 

други заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на 

обучението, възпитанието и социализирането на децата и учениците; 

3. посредничество при решаване на конфликти между ученици и учители, 

директор или друг педагогически специалист с родител както личностни, така и 

на ниво общност; 

4. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с 

обучението, възпитанието и социализацията им, както и с избора на занимания по 

интереси; 

5. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие 

на различните видове психоактивни вещества върху учениците, рисково 

сексуално поведение, прояви на различни форми на агресия и насилие, участие в 

разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки за 

въздействие; 

6. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който 

извършва оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик за 

предоставяне на допълнителна подкрепа; 

7. участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на 

проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище и 

намаляване броя на преждевременно напусналите; 

8. организиране на групи с деца или ученици за подпомагане на 

личностното им развитие и адаптирането им към изискванията на образователната 

среда; 

9. осъществяване на кариерно ориентиране, като информиране и 

консултиране на учениците в техния избор на професия, обучение или 

образование; 



Правилник за вътрешния трудов ред на СУ „Димитър Благоев” – град Свищов 

2018– 2019 учебна година 

 

 

 16 

10. осъществяване на връзката между родителите и институцията в 

системата на предучилищното и училищното образование за целите на 

координацията и комуникацията в работата по отделен случай на ученик; 

11. работа с всички деца от училището, а при нужда - и с родителите и 

учителите, за приемане на различията; 

12. участие в планирането и провеждането на форми на 

вътрешноинституционалната квалификация, включително и споделяне на добри 

практики; 

13. сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в 

междуинституционални екипни срещи. 

Чл.75.(1)Длъжността "логопед" в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование включва осъществяването на 

функции, свързани с провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и 

консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата и 

учениците. 

(2) Лицата, заемащи длъжността "логопед", изпълняват функции, свързани 

със: 

1. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за 

установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие; 

2. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на 

програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др., след 

запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на 

тяхното информирано съгласие; 

3. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с 

цел определяне естеството на комуникативните нарушения; 

4. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на 

стандартизирани диагностични инструменти и оборудване; 

5. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и 

изследвания и определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична 

работа; 

6. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, 

наблюдение и възстановяване на речта, както и в програми за превенция и 

корекция на комуникативни нарушения; 

7. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца и ученици с 

комуникативни нарушения при физически увреждания; 

8. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно 

развитие на децата и учениците, консултиране на учителите и родителите им за 

спецификата на работа с тях; 
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9. консултиране на родители на деца и ученици с комуникативни нарушения 

и при необходимост насочването им към допълнителни медицински или 

образователни услуги; 

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, 

който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик за 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

11. участие в планирането и провеждането на форми на 

вътрешноинституционалната квалификация, включително и споделяне на добри 

практики. 

Чл.76.(1)Длъжността "ръководител на направление "информационни и 

комуникационни технологии" включва функции, свързани с подготовка, 

организиране и провеждане на обучение на ученици по учебни предмети от 

училищния учебен план и функции, които подпомагат директора при 

внедряването на информационни и комуникационни технологии, осигуряват 

съвместимостта на базите данни на училището с други системни администратори 

и организират функционирането на вътрешната информационна система. 

(2) Лицата, заемащи длъжността "ръководител на направление 

информационни и комуникационни технологии", изпълняват и следните функции: 

1. проучване, анализиране, планиране и препоръчване на подобрения във 

функционирането на наличната информационна и комуникационна мрежа за 

осигуряване на оптимален работен режим; 

2. организиране и координиране на процеса на намиране, оценяване, 

съхраняване, обработване, представяне и обмен на информация; 

3. установяване на потребностите и изискванията на отделните класове за 

обучение по информационни технологии и изготвяне на графици за ползване на 

кабинетите; 

4. разработване на образователни материали и помагала, като наръчници, 

нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и помощна справочна 

документация за обучение и за безопасни условия на работа; 

5. планиране, координиране и провеждане на обучения на педагогическите 

специалисти като част от вътрешноинституционалната квалификационна дейност 

за ефективното използване на комуникационните технологии и за прилагане на 

актуалните информационни продукти и софтуер чрез подготовка на инструкции и 

онлайн помощ за работа и поддръжка; 

6. подпомагане на самоподготовката на педагогическите специалисти чрез 

насочване и подкрепа при избора и използването на технологии при планирането 

и реализирането на дейности: подготовка на материали за уроци, оценяване и/или 

диагностика, анализ на резултати, семинари, обмяна на добри практики и др.; 
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7. проучване на потребностите и възможностите от внедряването на нови 

технологии в образователния процес; 

8. организиране и провеждане на инструктаж за здравословни и безопасни 

условия на труд с учениците и педагогическите специалисти за работа в 

компютърните кабинети и в помещения, в които има компютърни конфигурации, 

контролиране на дейността. 

 

Учител, заместващ по национална програма “Без свободен час”,  

модул „Без свободен час в училище” 

Чл.77.Учителят подава заявление за ползване на отпуск по време на учебни 

занятия на основание разпоредби от гл. 8, раздел 1 от КТ до директора на 

училището. 

Чл.78.Заявлението за отпуск на учителя по време на учебни занятия има 

допълнителен реквизит „заместващ учител по НП „Без свободен час”, модул „Без 

свободен час в училище”. Реквизитът се подава от подалия заявление учител при 

осигурено заместване на ниво училище. В този реквизит се вписва името на 

заместващия учител и се подписва от него. 

Чл.79.Заместващият учител е длъжен да вписва преподаденото учебно 

съдържание в дневника на паралелката, в която преподава. 

Чл.80.Директорът на училището осъществява контрол относно 

провеждането на учебните часове. 

Чл.81.След приключване на задълженията по договора заместващият 

учител попълва справка декларация по образец. 

Чл.82. В РУО се представят копия от изискуемите по програмата документи 

по образец, като приложения към междинните и окончателния отчет. 

 

Помощен и обслужващ персонал 

Чл.83. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат 

съгласно КТ, длъжностните характеристики, училищния правилник и ЗПУО. 

Чл.84. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и 

служителите са длъжни да: 

1. спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, 

за която са се уговорили; 

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

на работното време; 

3. се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на 

възложените задачи; 

4. не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно 

време; 
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5. използват цялото работно време за изпълнение на възложените 

задачи; 

6. спазват техническите и технологическите правила, Правилника за 

безопасни условия на труд и учене, Училищния правилник и други законни 

нареждания на работодателя; 

7. пазят грижливо училищното имущество и материално-техническата 

база, както и да пестят разходването на ел.енергия, вода, отопление и други 

материали; 

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 си оказват взаимна помощ и съдействие; 

10. изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните 

актове, от колективния трудов договор и от характера на работата. 

Чл.85.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 резултатите от трудовата си дейност или 

обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг 

работодател. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ 

РАЗДЕЛ І 

РЕДОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ 
Чл.86. Училищният директор е с пълно работно време. 

Чл.87.(1) Нормалната продължителност на работното време през деня на 

учителите е 8 часа. 

 (2) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат 

в училище за: 

1. изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно 

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

утвърдения Списък – Образец № 1 за учебната година; 

2. участие в педагогически съвети и провеждани оперативки; 

3. класни и общи родителски срещи; 

4. сбирки на методическите обединения и училищните комисии; 

5. провеждане на възпитателна работа; 

6. провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях след 

приключване на учебните часове за деня; 
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7. срещи с родителите; 

8. други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от 

заеманата длъжност. 

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

извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес. 

Чл.88.След приключване на учебните занятия и по време на ваканциите 

учителите дежурят в рамките на осемчасов работен ден от 8.00 до 16.30 часа, с 

обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа. 

Чл.89.Непедагогическият персонал е на 8-часов работен ден, както следва: 

 

1. чистачки - І смяна    от 06.30 до 15.00 часа; 

2. чистачки - ІІ смяна    от 11.30 до 20.00 часа; 

3. ЗАС      от 08.00 до 16.30 часа; 

4. домакин      от 08.00 до 16.30 часа; 

5. главен счетоводител     от 08.00 до 16.30 часа; 

6. зам.-директор АСД    от 08.00 до 16.30 часа; 

7. социален работник    от 08.00 до 16.30 часа; 

8. огняр - през зимата - І смяна  от 05.30 до 14.00 часа; 

         - ІІ смяна  от 11.30 до 20.00 часа; 

                             През другото време  от 08.00 до 16.30 часа; 

9. електротехник, поддръжка на  

сграда                                               от 08.00 до 16.30 часа; 

 10.работник по ремонт и поддръжка на 

      училищната сграда                              от 08.00 до 16.30 часа; 

 11.общ работник     от 08.00 до 16.30 часа; 

 12.технически изпълнител, секретар от 08.00 до 16.30 часа; 

          13.библиотекар     от 08.00 до 16.30 часа; 

 14. шофьор      от 06.00 до 18.00 часа; 

 15. охрана                  от 07.30 до 18.00ч (по график); 

 16. администратор компютърни системи от 08.00 до 16.30 часа; 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

П О Ч И В К И 
Чл.90. Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията 

на глава VІІ, раздел ІІІ от КТ и Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските. 

Чл.91. Педагогическият и непедагогическият персонал, който е на 8-часов 

работен ден, ползва почивки от 30 минути, които не се включват в работното 

време, както следва: 
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1. учители – /през голямото междучасие/ от 09.30 до 10.00 часа; 

2. чистачки І смяна                      от 11.30 до 12.00 часа; 

3. чистачки ІІ смяна              от 15.00 до 15.30 часа; 

4. ЗАС, домакин, главен счетоводител, библиотекар и технически 

изпълнител, технически секретар  от 12.00 до 12.30 часа; 

5. заместник - директор АСД    от 11.45 до 12.15 часа; 

6. социален работник         от 12.00 до 12.30 часа; 

7. шофьор        от 10.00 до 14.00 часа; 

8. огняр - през зимата     от 10.00 до 10.30 часа; 

 от 15.00 до 15.30 часа; 

     - през другото време     от 12.00 до 12.30 часа; 

9. електротехник, поддръжка на сграда, 

работник по ремонт и поддръжка 

на училищна сграда , общ работник     от 12.30 до 13.00 часа; 

10.  администратор компютърни системи  от 12.00 до 12.30 часа; 

11.  охрана                                                   по график 

Чл.92. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл.154 от 

КТ. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

О Т П У С К И 
Чл.93.Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в 

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

Наредба за работното време, почивките и отпуските. 

Чл.94. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 48 раб. дни, 

съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

Чл.95.(1) Учителите ползват платен годишен отпуск на основание чл.155 от 

КТ и чл. 24, ал.1 от НРВПО в размер на 48 раб. дни. 

 (2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите, като 

по изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва и през 

учебно време. 

Чл.96. По-големи размери на платения годишен основен и удължен и 

допълнителен отпуск на членовете на трудовия колектив в училище могат да се 

уговарят в КТД, както и между страните на трудовото правоотношение, съгласно 

чл.156а от КТ. 

ГЛАВА ПЕТА 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 
Чл.97.За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, 

нарушения на трудовата дисциплина, училищния правилник и правилника за 
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вътрешния трудов ред работниците и служителите носят дисциплинарна 

отговорност и се наказват съгласно КТ. 

Чл.98.Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на 

задълженията, произтичащи от длъжностната характеристика, ЗПУО и чл.187 от 

КТ. 

Чл.99. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни 

наказания, съгласно гл. ІХ, раздел ІІІ на КТ. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ І 

ИМУЩЕСТВЕНА  ОТГОВОРНОСТ 
Чл.100.Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал 

носят имуществена отговорност, съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и 

нормативната база за системата на образованието. 

Чл.101. Имуществена отговорност носят и учениците, които при умишлена 

повреда на училищното имущество възстановяват нанесената щета в 10-дневен 

срок от откриване на виновните ученици. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ДРУГИ  ВИДОВЕ  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл.102. Другите видове обезщетения се изплащат на училищния директор, 

педагогическия и непедагогическия персонал при спазване на разпоредбите в гл. 

Х, раздел ІІІ на КТ. 

  

ГЛАВА СЕДМА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
Чл.103.Учителите и другият педагогически персонал имат право на участие 

в квалификационни форми, на професионално развитие и израстване и 

методически изяви. Взаимоотношенията между работодателя и работниците и 

служителите относно професионалната квалификация се уреждат съгласно 

разпоредбите на гл. ХІ от КТ. 

Чл.104.Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се 

сключва между училищния директор и членовете на педагогическия и 

непедагогическия колектив на основание чл. 234 от КТ. 
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ГЛАВА ОСМА 

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Чл.105.Трудовото възнаграждение в училище се изплаща в пари лично на 

работника или служителя по ведомост или по банкова сметка авансово или 

окончателно всеки месец на два пъти, както следва: 

1. аванс до 15-то число на текущия месец; 

2. заплати до 30-то число на текущия месец. 

Чл.106.Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно 

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

Чл.107.Нормите за задължителна преподавателска работа се определят с 

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

Чл.108.Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия 

колектив в училището се изплащат при спазване на гл. ХІІ, раздел ІІІ от КТ и 

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

Чл.109.Възнаграждение за допълнителен труд се получава само след 

сключен допълнителен трудов договор между директора на училището и 

работника или служителя по чл. 110 от КТ. 

Чл.110.Членовете на трудовия колектив в училище получават три пъти 

годишно допълнително трудово възнаграждение, съгласно Наредба № 4 от 

20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
Чл.111. Училищният директор е длъжен да осигури здравословни и 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, като: 

1. разработи и утвърди правила за осигуряване на безопасни условия на труд; 

2. утвърди Правилник за безопасни условия на труд и учене; 

3. организира провеждането на видовете инструктажи с педагогическия и 

непедагогическия персонал и учениците; 

4. осигури санитарно-битово и медицинско обслужване. 

5. един път в хода на учебната година да осигури прегледи за здравословното 

състояние на членовете на колектива, в предвид на задължителната профилактика. 

Чл.112. Училищният директор взема мерки за предотвратяване на 

трудовите злополуки в училището, установява станала трудова злополука, 

уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за трудовата 

злополука. 

Чл.113. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от 

директора правилници, наредби, указания, правила, инструкции, инструктажи и 

други, свързани с безопасните условия на труд. 
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Чл.114. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд в училище до началото на учебната година се изготвят следните планове: 

1. на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при 

природни и други бедствия; 

2. за действието на персонала по евакуацията на децата /учениците/ при 

възникване на пожар; 

3. за действието на персонала по евакуацията на децата /учениците/ при 

земетресение – тренировка и практическо занятие; 

4. за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

Чл.115. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и 

поддържане на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд 

в училище са изградени: 

1. комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при 

природни и други бедствия; 

2. комитет по охрана на труда; 

3. други /изграждат се при необходимост/. 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Чл.116. СБКО на работниците и служителите се финансира със средства от 

работодателя. 

Чл.117. Начинът на използване и разпределение на средствата за СБКО се 

определя с решение на Общото събрание на педагогическия и непедагогическия 

персонал за срок от една календарна година. 

Чл.118.Общото събрание се провежда не по-малко от четири пъти в 

годината - на всяко тримесечие за отчитане на касовото изпълнение на бюджета. 

Чл.119.(1)Педагогическият персонал, зам.-директорът без норма 

преподавателска заетост и главният счетоводител имат право на представително 

облекло, съгл. Наредба № 14 от 16.11.2016г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, в сила от 01.01.2017г. 

(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на 

облекло се осигурява от всяко от горепосочените лица, съобразно деловия вид, 

съответстващ на служебното му положение. 

(3) Конкретният размер на представителното облекло се определя от 

Директора за всяка календарна година в съответствие в бюджета на училището. 

(4) При постъпване на работа през календарната година лицето от 

педагогическия персонал има право на представително облекло пропорционално 

на оставащите до края месеци. 
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(5) При напускане лицето от педагогическия персонал възстановява 

получената сума за представително облекло, установена пропорционално на 

неотработените месеци за годината. 

Чл.120. Работно облекло се осигурява на непедагогическия персонал, съгл. 

Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. 

Чл.121.  Загубеното, унищоженото или повредено работно облекло преди 

изтичане на срока за износване не по вина на работника или служителя се 

подменя с ново. Това се установява с протокол, съставен от длъжностните 

материално-отговорни лица и представител на училищното ръководство. 

Чл.122. При загубване или унищожаване на работното облекло по вина на 

работника или служителя училището го снабдява с ново и търси имуществена 

отговорност за остатъчната стойност на загубеното или унищожено облекло, 

съгласно разпоредбите на КТ. 

Чл.123. Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с 

пари. 

Чл.124. Работното облекло след изтичане на срока за износване не подлежи 

на връщане. 

Чл.125. При прекратяване на трудовото правоотношение с работника или 

служителя, последните връщат на училището зачисленото им работно облекло. 

Тези, които не върнат работното облекло, заплащат стойността за срока на 

доизносването му. 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Чл.126. С прекратяването на трудовия договор престава да съществува 

трудово правоотношение. 

Чл.127. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване 

разпоредбите на КТ. 

Чл.128. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на 

училищния директор, в която точно е отразено основанието на съответния член от 

КТ, въз основа на който става прекратяването. 

Чл.129. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя. 

Чл.130. Причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват 

в трудовата книжка на работника или служителя. 

Чл.131. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или 

упълномощено от него длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на 

работника или служителя. 

Чл.132. Ако трудовата книжка не може да бъде връчена лично, директорът 

я изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
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Чл.133.Парични обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение 

се изплащат при спазване на разпоредбите на КТ. 

Чл.134. При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или 

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

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

Министерството на здравеопазването за болестите, при които работниците, 

боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от КТ. 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 

РАЗДЕЛ I 

КОНТРОЛНО – ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ХОРА 
Чл.135. Учащите се в училището се пропускат в сградата и района след 

проверка от дежурен учител или от охраната на ученическите им карти или 

бележници.  

Чл.136.Влизането и излизането на учители, служители, помощно-

обслужващ персонал, ученици, родители и всички външни лица, включително 

изпълнители по договори за ремонтни дейности се извършва след потвърждение 

от лицето, което ще бъде посетено и след представяне на документ за 

самоличност, а при съмнение и при физическа проверка съдържанието на багажа. 

При отказ на лицето да представи документ за самоличност същото не се допуска 

в сградата на училището. 

Чл.137. Влизането на външни лица на територията на училището се 

регламентира както следва: 

- външни лица, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности, 

се допускат само след проверена и потвърдена ангажираност; 

- посещенията се записват в специална книга, в която се отбелязват трите 

имена, данните от документа за самоличност, кого посещава, часа на влизане и 

излизане от училището; 

- посетителите се придружават от охраната до търсените от тях лица; 

- при учениците и учителите се допускат посетители само по време на 

междучасие (с изключение на учителите, които са свободни по време на час); 

- влизането на ученици от други училища в сградата през учебно време не се 

допуска. 

Чл.138. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на 

други лица, кабинети и помещения извън заявените пред охраната такива. 

Чл.139. Забранява се влизането на външни лица, както и на охранители, 

учители, служители, помощно-обслужващ персонал, ученици и родители  с 

неадекватно поведение или в нетрезво състояние, а също така и внасянето на 

алкохол и други упойващи вещества в училището. 
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Чл.140. Забранява се на охранителите воденето на извънслужебни разговори 

с външни лица по време на работа. 

Чл.141. Не се разрешава влизането в сградата на лица, които носят със себе 

си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни или водят домашни 

животни. 

Чл.142. Забранява се приемането на неадресирани или съмнителни пратки, 

писма и пакети. Същите, както и преносителите им, подлежат на внимателна 

проверка. 

Чл.143. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, 

пакети, кутии и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на 

съхранение в училището. 

Чл.144. Наличието и редовността на документите при изнасяне и внасяне от 

и в училищната сграда и училищния двор на вещи, материали, апаратура, 

инвентар и др. подлежат на проверка. 

Чл.145. Абсолютно е забранено разхождането на кучета в двора на 

училището. 

 

РАЗДЕЛ II 

КОНТРОЛНО – ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА АВТОМОБИЛИ 

И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 
Чл.146. Влизането на автомобили и други транспортни средства на 

територията на училището се допуска само при наличието на съответен пропуск, 

издаден от СУ „Д. Благоев” – гр. Свищов, или с личното присъствие на директор, 

зам. директор или представител на администрацията. 

Чл.147. Забранява се влизането и паркирането на автомобили и други 

транспортни средства на територията на училището, с изключение само на тези, 

осигуряващи условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес 

или дейността на трети лица, с които училището има договорни отношения. 

Чл.148. Не се разрешава преминаването и паркирането на превозни 

средства върху тревните площи. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. Трудовият колектив в училище се разпределя на педагогически и 

непедагогически персонал. 

§2. Работниците и служителите в училището имат право да образуват 

синдикални организации, които сами изработват и приемат свои устави и правила, 

организират своето управление и определят своите функции. 

§3. Училищният директор съдейства и създава условия за осъществяване 

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 училището 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 е колективен орган за управление на училището и 

неговият състав и функции са определени със ЗПУО и Училищния правилник. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§8. Този Правилник се издава от директора на училището на основание чл.181 

от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба. 

§9. Разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред не противоречат на 

нормативните актове и на колективния трудов договор. 

§10. Неотменна част от настоящия правилник са КТ, ЗПУО, съответните 

длъжностни характеристики, колективният трудов договор, други. 

§11. Действието на настоящия правилник се разпростира по отношение на 

училищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал. 

§12. Директорът запознава целия трудов колектив с настоящия правилник. 

§13. Неизпълнението на Правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на 

трудовата дисциплина. За нарушение на Правилника за вътрешния трудов ред се 

счита всяко неизпълнение на задълженията, посочени в правилника. При 

констатиране на такива училищното ръководство определя наказанията съгласно 

действащите към момента разпоредби на КТ. 

§14. Контролът по изпълнението на Правилника се осъществява от директора 

на  учебното заведение. 

§15. Правилникът на вътрешния трудов ред влиза в сила от 17.09.2018г.  

С настоящия да бъдат запознати всички работници и служители. 

 

 

        Директор: .......................... 

         /Цв. Кирова/ 

 

 

Съгласуван със: 

Синдикална организация при СБУ 
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СПИСЪК 
НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” – ГРАД СВИЩОВ, ЗАПОЗНАТИ С 

ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА УЧИЛИЩЕТО, ПРИЕТ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ, 

ПРОТОКОЛ №18 ОТ 13.09.2018 ГОДИНА 

 

№ 
по 

ред Име Презиме Фамилия Подпис 

1 Албена Весциславова Борисова   

2 Анелия Григорова Ангелова   

3 Ани Йорданова Кирова   

4 Антония Константинова Каркорова   

5 Асенка Георгиева Папазова   

6 Борислав Величков Блажев   

7 Борислав Цветанов Цвятковски   

8 Боряна Ангелова Пенева   

9 Боряна Милчева Цветанова   

10 Валентина Живкова Русанова   

11 Васил Божанов Трифонов   

12 Велина Георгиева Атанасова   

13 Весела Стефанова Гачева   

14 Виолета Иванова Иванова   

15 Владимир Йорданов Попов   

16 Габриела Красимирова Христова   

17 Георги Йорданов Герчев   

18 Даниела Иванова Кирилова   

19 Даниела Викторова Шекерова   

20 Десислава Стефанова 
Вачкова- 
Матеева   

21 Десислава Генадиева Петрова   

22 Деян Валентинов Йорданов   

23 Димитър Веселинов Димитров   

24 Евгения  Димитрова Боболова   

25 Елвира Мансуровна Дамянова   
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26 Елза Георгиева Минкова   

27 Елка Иванова Атанасова   

28 Елка Михайлова Петкова   

29 Емилия Любенова Маринова   

30 Жана Николаева Георгиева   

31 Здравена Венелинова Радева   

32 Здравка Георгиева Ганева   

33 Зорница Тодорова Минчева   

34 Иваничка Александрова Нинова   

35 Иванка Андреева Кирилова   

36 Илиян Захариев Стефанов   

37 Калинка Методиева Димитрова   

38 Камелия Спасова Златанова   

39 Камелия Ангелова Крумова   

40 Красимир Христов Петров   

41 Красимира Кирчева Крумова   

42 Красимира Илиева Златева   

43 Кръстинка Маринова Алекова   

44 Лена Александрова Ганева   

45 Лила  Кирилова Илиева   

46 Лиляна Миронова Любенова   

47 Лукреция Димитрова Йошева   

48 Магдалена Лъчезарова Ферещанова   

49 Маргарита Андреева Филипова   

50 Марина Кирова Кирова   

51 Маринка Димитрова Симеонова   

52 Мария Русанова Петрова   

53 Мария Христова Пецова   

54 Марияна Антонова 
Минчева-
Цветанова   

55 Марияна Димитрова 
Орхаева-
Лесичкова   
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56 Мая Петкова Недева   

57 Милен Божанов Иванов   

58 Милена Атанасова Митева   

59 Милка Христова Маринова   

60 Мирела Свиленова Пецова   

61 Митко Георгиев Воденичаров   

62 Надя Боянова Тодорова   

63 Надя Стефанова Петрова   

64 Наталия Димитрова Димитрова   

65 Наталия Господинова Димитрова   

66 Наташа Иванова Караманлиева   

67 Неда Иванова Илиева   

68 Нелия Христова Стойнева   

69 Николай Георгиев Николов   

70 Нина Младенова Симеонова   

71 Нина Тодорова Георгиева   

72 Пенка Костадинова Костякова   

73 Петко Великов Георгиев   

74 Петранка Трифонова Борисова   

75 Петя Красимирова Караманлиева   

76 Петя Маринова Петрова   

77 Пламен Стефанов Терзиев   

78 Пламен Йорданов Илиев   

79 Райка Божанова Попова   

80 Ралица Емилова Димитрова   

81 Росица Петрова Ламбева   

82 Румен Георгиев Костов   

83 Сашка Иванова Илиева   

84 Светлана Диянова Маринова   

85 Светлана Викторова Мещерова   

86 Севдан Методиев Златанов   

87 Силвия Георгиева Димитрова   
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88 Силвия Тошкова Тодорова   

89 Снежка Цветанова Янкова   

90 Соня Василева Русанова   

91 Таня Георгиева Цветина   

92 Таня Борисова Божинова   

93 Татяна Илиева Терзиева   

94 Татяна  Кирилова Тодорова   

95 Теодора Климентова Костадинова   

96 Тихомир Ангелов Теофанов   

97 Тодорка Христова Александрова   

98 Христо Петров Христов   

99 Цветелина Димитрова Цонева   

100 Цецка Илиева Михайлова   

101 Янислава Георгиева Заркова   

102 Яница Асенова Стоянова   

 

 

 

 


