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СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Велинград 4600, ул. Юндола № 35 
тел: 0359/523 08        ел. поща: sou_svsv_km@abv.bg 

уеб адрес: www.soukim.com 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………. 

ДИРЕКТОР: Ани Василева,  

Съгл.Заповед № 462/13.09.2021г. 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 
 

 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в СУ,, Св.св. Кирил и Методий”-  

гр.Велинград. 

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

работодателя по трудовото правоотношение. 

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 длъжностните характеристики. 

Чл.4. Органите на синдикалните организации имат право да участват в подготовката на 

проекти на всички вътрешни правилници, които се отнасят за трудовите отношения, за което 

училищният директор задължително ги кани. 
 

ГЛАВА ВТОРА 

 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ТРУДОВ ДОГОВОР 

 

Чл.5. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и директора на 

училището. 

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

екземпляра, двата от които остава в училището, а другият се връчва незабавно срещу подпис 

на работника или служителя, както и уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, подадено в ТП на НАП 

Пловдив, офис Пазарджик и длъжностна характеристика. 

Чл.7. При сключване на трудовия договор директорът запознава работника или служителя с 

трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа. 



2 

 

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

1. Заявление /по образец на училището/; 

2. Професионална автобиография;/CV/ 

3. Лична карта, която се връща веднага на лицето; 

4. Документа за придобито образование , специалност, квалификация, правоспособност, 

научна или професионално-квалификационна степен; 

5. Документ за стаж по специалността  - за педагогическите кадри: трудова книжка; 

документ за медицински преглед, свидетелство за съдимост.  

6. Началото на изпълнението, съдържанието, условията и времетраенето на трудовия 

договор се уреждат съобразно КТ. 

Чл.9. С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълняваната работа  и 

трудовото възнаграждение. 

Чл.10. Трудови договори се сключват при условията и по реда на КТ. 
 

РАЗДЕЛ II 
 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ 
 

Чл.11. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ  и Наредба № 

12 от 01.09.2016 год. за статута и професионалното развитие на учители, директори и други 

педагогически специалисти, длъжността „учител“  в детска градина, училище или център за 

подкрепа на личностното развитие се заема от лица, придобили висше образование и 

професионална квалификация „учител“, съгласно Приложение № 1 от същата Наредба на МОН. 

Чл.12. За заемане на длъжността ,,учител” се изисква диплома за завършена степен 

,,бакалавър”, ,,магистър” или ,,професионален бакалавър” 

Чл.13. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които: 

/1/ са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлени престъпления; 

/2/ са лишени от право да упражняват професията си; 

/3/ страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

учениците, определени с Наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с 

министъра на здравеопазването. 

Чл.14. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи. 

Чл.15. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО 

Пазарджик на МОН в тридневен срок от овакантяването им. 
 

РАЗДЕЛ III 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР 

 

Чл.16. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите  на 

раздел IХ от КТ. 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 

Чл.17. Училищният директор може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на 

работника или служителя 
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Чл.18. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и 

чл.119 от КТ. 

Чл.19. /1/ При командироване на работници или служители се спазват разпоредбите на КТ и 

Наредба за командировките в страната и чужбина. 

/2/ Директорът на училището се командирова от началника на РУО Пазарджик на МОН. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 

ДИРЕКТОР 

 

Чл.20. Директорът е длъжен: /1/ да предостави на педагогическия и непедагогическия 

персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за 

която са се уговорили, като осигури: 

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

− работно място и условия в съответствие с характера на работата; 

− здравословни и безопасни условия на труд 

− длъжностна характеристика; 

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

трудовите права, залегнали в този правилник и правилата за здравословни и безопасни условия 

на труд. 

/2/ да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по 

трудовото правоотношение. 

/3/ 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. 

/4/ да създаде условия на учителите да повишат професионалната си квалификация в 

организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка. 

Чл.21. Като председател на ПС директорът осигурява изпълнение на решенията му. 

Чл.22. Права и задължения на директора , като орган за управление на училището са залегнали 

и в чл.110 от Правилника за дейността на училището. 

Чл.23а. Осигурява заместване на отсъстващи учители по: НП „ Без свободен час”, модул 

„Без свободен час в училище”, граждански договор, вътрешно заместване или по друга НП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 

ЗАМЕСТНИК -ДИРЕКТОРИ 
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Чл.23. /1/ При отсъствие на директора, същия се замества от заместник директора по учебната 

дейност, заместник директора по учебно-творческа дейност, а при невъзможност от друго лице 

от педагогическия колектив на училището. 

/2/ За заместването се пуска нарочна заповед, в която се определят правата и задълженията на 

заместващия за периода на заместване. 

/3/ Заместването се извършва при спазване на чл.261 от ЗПУО, чл.259 ал.1 и ал.3 от Кодекса на 

труда и този правилник. 

 

 

 
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.24. Заместник-директорът  по учебната дейност изпълнява следните основни функции и 

задължения: 

− Подпомага директора при осъществяването на учебно – възпитателната дейност и го 

замества при необходимост. 

− Контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания 

като: 

✔ организира изпълнението на учебните планове и програми 

✔ ръководи учебната дейност на учителите, контролира организацията на учебния процес 

✔ контролира разработването и изпълнението на седмичното разписание 

✔ организира и контролира учебно - възпитателната дейност чрез посещение в учебните 

часове на учителите за наблюдаване организацията на учебния час, провеждане на контролни 

и класни писмени работи, тестове, анкети и др. за оценяване ефективността на дейността им. 

✔ организира провеждането на изпити /държавни-зрелостни, поправителни и 

приравнителни/ 

✔ организира и контролира допълнителната работа на учителите с учениците със 

специфични образователни потребности 

− Изпълнява в рамките на работния ден преподавателската заетост, в съответствие с 

утвърдените нормативи. 

− Изпълнява задачи, възложени му по компетенции ,съгласно изискванията на КТ, ЗПУО, 

и др.нормативни актове. 

− Подпомага директора при организирането и контролирането обхвата на децата 

подлежащи на задължително обучение. 

− Участва в организирането на заседанията на Педагогическия съвет. 

− Отговаря за правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация, в 

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

контролира документацията , в която се регистрират текущите резултати на учениците. 

− Съгласувано с директора осъществява връзки  с ОбС и Общинска администрация ,както 

и с РУО-Пазарджик. 

− Подчинен е пряко на директора на училището. 

 
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ – изпълнява следните 

основни функции и задължения: 

1. Планира 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. Организира и провежда образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, 

физическата активност и заниманията по интереси на учениците, използва ефективни методи 
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на обучение, на информационните и комуникационните технологии, създава и поддържа 

стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават 

развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и 

сътрудничество както между учител и учениците и между самите ученици, така и между учител 

и родител; 

3. Оценява напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените 

компетентности, насърчава постиженията или оказва необходимата подкрепа и съдействие за 

пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните 

им потребности; 

4. Сътрудничи и участва в екипи за подкрепа на личностното развитие на  учениците съвместно 

с други педагогически специалисти, взаимодейства с други институции и организации за 

осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците; 

5. Контролира, насърчава и отчита участието на учениците в образователния процес и 

своевременно информира класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало 

проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; 

6. Отговоря за живота и здравето на учениците, както по време на образователния процес в 

учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по 

интереси. В случаи, че му стане известно, че има деца, жертви на насилие или риск от насилие 

и при кризисна ситуация, установена на територията на училището, чрез директора или лично 

незабавно подава първоначална информация в РУ на МВР и на отдел „Закрила на детето” към 

Д”Социално подпомагане”.  

7. Спазва задължението за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) 

а именно: 

Чл.7. (1) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да 

уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето или 

Министерство на вътрешните работи.  

(2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с 

упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.  

8. Спазва Етичния кодекс на работещите с деца, който е неразделна част от тази длъжностна 

характеристика. 

9. Участва в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки и учебни помагала, на 

учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на 

групата или класа. 

10. Подпомага разработването на стратегията за развитие на институцията с актуализирането й 

и с отчитането на изпълнението ѝ; 

11. Планира вътрешно институционалната квалификация чрез участие в подготовката на план 

за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, 

организиране и координиране на методическата дейност; 

12. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към 

повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с 

учениците; 

13. Участва в подготовката и провеждането на дейностите, свързани със: 

а) националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити в училището; 

б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните зрелостни 

изпити за училището; 

в) олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато 

областен или национален кръг се провежда в съответното училище; 

14. Консултира лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши учител" в 

училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на учениците; 
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15. Подпомага и консултира лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши 

учител", по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано 

заплащане. 

16. Консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител", с цел кариерното им 

развитие; 

17. Разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти; 

18.Организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в 

изпълнението им. 

 
 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.25. Заместник-директорът по административно-стопанската дейност изпълнява 

следните основни функции и задължения: 

− Подпомага директора при организирането и контрола на административно-стопанската 

работа в училището, като организира и контролира: 

✔ работата на непедагогическия персонал на училището 

✔ воденето и съхраняването на документацията по трудово правните отношения 

✔ снабдяването на училището със социалната инфраструктура /спонсориране, помощи, 

дарения и други/ 

✔ снабдяване на училището с необходимата организационна техника и материали 

− Осигурява училищната и учебната документация и носи отговорност за съхраняването. 

− Осигурява учебния процес с необходимите учебници, учебно-технически средства, 

пособия и други след съгласуване с учителите и заместник-директора по учебната дейност. 

− Осигурява изпълнението на изискванията по противопожарна охрана и хигиена на труд, 

както и дейността на училището при природни бедствия и крупни производствени аварии. 

− Подготвя и предлага на директора: 

✔ проекти на договори за предоставяне на сградния фонд на училището за нуждите на 

граждани, стопански организации,фирми и други в съответствие с действащата законова уредба 

✔ проекти на договори с целия персонал на училището 

− Участва в разработването на бюджета, поименно щатното разписание, седмичното 

разписание, Списък-образец №1 за разпределяне учебните часове, вътрешно нормативната 

уредба, свързана с организацията  и определянето на работната заплата 

− Подпомага директора при решаването на социално-битовите проблеми на 

педагогическия и непедагогическия персонал 

− Съхранява и обработва личните дела на учителите и служителите, води отчет за 

отпуските 

− Води Книгата за даренията и контролира изпълнението на желанието на дарителя. 

− Поддържа връзки с родителската общественост, ведомства, фирми и др.организации. 

− Подчинен е пряко на директора на училището. 

 
УЧИТЕЛИ 

 

Чл.26. Учителят се явява на работа 15 минути преди започването на учебния час, влиза в час в 

момента на биенето на звънеца за влизане в час и не задържа учениците след биенето на звънеца 

за излизане от час. 

Чл.27. Уведомява директора или друг представител от ръководството на училището, при 

отсъствие от работа по здравословни причини не по-късно от  7.30 часа за деня на отсъствието 

си и представя болничен лист в срок от 3 работни дни. 
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Чл.28. Предварително писмено уведомява директора при извеждане на учениците извън 

училищната сграда на наблюдения, изложби, концерти, екскурзии и други и в тридневен  срок 

представя на директора писмен отчет за извършената работа. Спазва   Правилника за дейността 

на училището. 

Чл.29. При участие на учениците в регионални и други състезания учителят, придружаващ 

училищния отбор, е длъжен да подготви следните документи: 

− списък на отбора с дата на раждане на състезателите, подписан от учителя водач  и от 

директора на училището и заверен с училищния печат; 

− лична карта и лична ученическа карта 

− документ за предсъстезателен  медицински преглед с вписани датите и мястото на 

прегледа, името и подписа на медицинското лице извършило прегледа, както и състезанието, 

за което е извършен прегледът 

− застрахователна полица ,,Злополука”, отборна по вид спорт, осигурява застрахователна 

защита на отбора 

Чл.30. След приключване на учебния час, учителят нанася отсъствията за часа.. 

Чл.31. След приключване на учебния час, учителя нанася и учебния материал в е-дневник на 

съответния клас.   

Чл.32. Права, задължения и отговорности на учителя са залегнали и в глава V, раздел I от 

Правилника за  дейността на училището, в длъжностните характеристики, КТ, ЗПУО, Етичен 

кодекс за работа с деца, Механизъм за противодействие с училищния тормоз и други 

нормативни документи. 

 
ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 

Чл.33. Основните задължения по трудово правоотношение на помощния и обслужващ 

персонал се уреждат съгласно КТ, длъжностните характеристики и училищния правилник. 

Чл.34. Основни функции и задължения на главен счетоводителя: 

/1/ Организира, контролира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на училището 

въз основа на нормативните актове за финансова дейност, счетоводната отчетност и вътрешния 

финансов контрол 

/2/ Отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства, стоково-

материалните ценности, средствата по делегирания бюджет на училището и своевременното 

отразяване на тяхното движение в счетоводните документи, като отговаря за достоверността на 

счетоводните записвания. 

/3/ Разработва предложения и конкретни мерки по отношение на финансовата дисциплина 

/4/ Предлага на директора поемането на финансови задължения след извършен 

предварителен контрол 

/5/ Правилно оформя документите, свързани с движението на финансовите средства  и със 

стоково-материалните ценности. 

/6/ Организира и контролира съхраняването на финансово-счетоводните документи. 

/7/ Информира ежемесечно  директора за финансовото състояние на училището 

/8/ Изготвя отчети за финансово-счетоводната дейност на училището и отговаря за 

навременното им  изпращане 

/9/ Участва при изготвянето на проект за бюджет на училището и следи за неговото 

изпълнение след приемането и утвърждаването му. 

Чл.35. Основни задължения на касиер-домакина : 

/1/ Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа. 

/2/ Завежда касата на учебното заведение. Извършва касови операции само след надлежно 

оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи. 
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/3/ Води и съхранява касовата книга, съгласно установените вътрешно-училищни 

разпоредби и счетоводна документация. 

/4/ Проверява фактическата наличност на паричните суми и приключва касата. 

/5/ Подготвя документите за заплати за компютърна обработка и проверява тяхното 

съответствие с подадените данни. 

/6/ Изготвя ведомост за заплатите на персонала и изплаща заплатите. 

/7/ Предава и получава оформени документи, парични средства и ценни книжа в 

обслужващите финансови институции. 

/8/ Приема, съхранява и предава валутни средства и извършва касови операции с валута по 

предварително оформени документи. 

/9/ Изготвя справки в рамките на своята компетентност. 

/10/ Информира главния счетоводител за възникнали проблеми при изпълнение на 

служебните задължения. 

/11/ Спазва приетите правила в счетоводния отдел за класифициране на счетоводните 

документи и регистри. 

/12/ Извършва дейности, свързани с годишното счетоводно приключване. 

/13/ Създава и поддържа архив със счетоводни и административни документи. 

/14/ Отразява информацията в счетоводните документи. 

/15/ Вярно и точно въвежда данните за персонала в компютърната програма и обработва 

месечните трудови възнаграждения. 

/16/ При необходимост и поискване от служителите, изготвя удостоверения и служебни 

бележки, свързани с изплатени от касата възнаграждения. 

/17/ Следи промените в действащата трудово правна нормативна уредба и прилага тяхното 

изпълнение. 

/18/ Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от главния счетоводител. 

/19/ Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, 

обзавеждане, работни облекла и канцеларски материали. 

/20/ Изпълнява заявките за необходимите стоки и материали, които не са дълготрайни 

материали активи. 

/21/ Съхранява стоково-материалните ценности съобразно техните свойства. 

/22/ Домакинът е материално отговорно лице. 

/23/ Купува и доставя учебно-технически средства, предмети за текущо обзавеждане и 

хигиенни почистващи препарати и материали, формуляри за училищната документация и др. 

/24/ Участва в снабдяването, съхранението и разпределението на учебници, помагала, учебна 

и помощна литература. 

/25/ Получава безплатните учебници, като ги раздава с протокол на класните ръководители,а 

в края на учебната година ги приема от тях и ги съхранява. 

/26/ Участва в комисията по инвентаризация. 

/27/ Два пъти годишно обхожда училищната сграда и дворните площи, проверява и взема 

незабавни мерки за отстраняване на повреди по стъкла, врати, прозорци, чинове, маси, бюра, 

секции, мрежи и друг училищен инвентар. 

/28/ Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от 

КТ. 

Чл.36. Основни задължения и отговорности на техническия секретар: 

/1/ Приема, регистрира и представя на директора на институцията служебната 

кореспонденция. 

/2/ Извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция. 

/3/ В рамките на своята компетентност, предоставя информация на граждани и организации 

за движението на постъпилите молби, жалби, сигнали, по които са образувани преписки, когато 

това представлява законен интерес за тях. 
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/4/ Систематизира, архивира и съхранява документите и другите материали на 

институцията в съответствие с изискванията на Закона за държавния архивен фонд. 

/5/ По разпореждане на директора на училището, осъществява комуникационни връзки с 

общината, други училища и обслужващи звена на територията на общината и областта. 

/6/ Получава и изпраща кореспонденцията на институцията. 

/7/ Приема и предава документи за подпис на директора. 

/8/ Работи с ОС Windows, отпечатва или организира отпечатването и размножаването на 

материалите. 

/9/ Осигурява връзки с обществеността, педагогическия и непедагогическия персонал в 

училище. 

/10/ Осигурява снабдяването на кабинета на директора с канцеларски и други материали, 

организира хигиенното поддържане на кабинета. 

/11/ Следи за изправността на компютърната, съобщителната и копирната техника. 

/12/ Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от директора на 

училището. 

/13/ Отговаря за своевременното получаване и изпращане на документи и нареждания. 

/14/ Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно предадена 

информация. 

/15/ Носи отговорност за опазване на имуществото в работното помещение. 

/16/ Извършва компютърна текстообработка и ксероксна дейност. 

Чл.37. Основни задължения на работник-поддръжка: 

/1/ Извършва дърводелски и водопроводни услуги и поддържа наличната материална база 

(чинове, шкафове, подмяна на счупени стъкла, ремонт на врати, прозорци и др.). 

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

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

с които работи. 

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

повърхности и други. 

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

нейната безопасност. 

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

или течове информира  училищното ръководство. 

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

и др. 

/8/ Помага на хигиенистите при по-тежка работа, пренасяне на мебели, чинове и др. 

/9/ Следи за изправността на ел. инсталациите, за годността на звънците, при необходимост 

подменя бушони, крушки и др. 

/10/ При необходимост подпомага хигиенистите при поддържане на тревните площи и 

събиране и изнасяне на отпадъци до определените места. 

/11/ През зимния сезон участва при почистването на снега в двора на училището и 

прилежащите му площи. 

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

изисквания. 

/13/ Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от 

КТ. 

/14/ Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора и /или 

заместник- директорите по АСД и УД  , на учебното заведение. 

Чл.2. Основни задължения на хигиенистите: 
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/1/ Извършват редовно и качествено почистване и дезинфекция на учебните стаи, коридори, 

офиси, хранилища, площите около училището, сервизни помещения / подове, врати, прозорци, 

тавани, чинове, столове, мебели/, дворно място, физкултурни салони и спортни площадки. 

/2/ почистват и проветряват учебните и помощни помещения ежедневно след приключване 

на учебните занимания 

/3/ измиват прозорците на всеки два месеца,а когато се наложи и през по-кратко време. 

/4/ всяка сутрин избърсват чиновете с 10% дезинфекциращ  разтвор  

/5/ Дежурят по график съгласуван  от ЗДАСД и ЗДУТД. 

/6/ Съпровождат външните лица в училищната сграда при отсъствието на служителя, 

изпълняващ пропускателен режим, след  приключване на учебните занятия 

/7/ Спазват санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания и правилата за 

безопасни условия на труд. 

/8/ Следят за повреди и материални щети и уведомяват дежурния учител или ЗДАСД за тях 

/9/ Подпомагат учителите при пренасяне на учебно-технически средства и на инвентар 

/10/ По време на училищни мероприятия дежурят, като осигуряват условия за нормалното 

им протичане 

/11/ Преди започване на учебната година и по време на ученическите ваканции се включват 

в основното почистване и в ремонта на училището / почистване, боядисване, лакиране и други 

дейности / 

/12/ Поддържат, поливат и засаждат цветята в учебните кабинети, коридорите и фоайетата 

на училището и двора. 

/13/ Почистват и дезинфекцират тоалетните по време на всеки учебен час 

/14/ Изпълняват задълженията си по определените им със заповед райони и според 

разпределението на дейностите в рамките на работното време. 

/15/ Хигиенистите работят на две смени, съгласно глава IV раздел I от настоящия правилник. 

Чл.3. 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 да изпълняват служебните си 

задължения; 

/4/ да не употребяват алкохол, цигари и други упойващи вещества през работно време; 

/5/ да използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи; 

/6/ да спазват техническите и технологични 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 материално-техническата база, както и да 

пестят разходването на електрическа енергия, вода, отопление и на 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/ да съгласуват работата си и да си оказват помощ и съдействие; 

/10/ да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от КТД 

и от характера на работата; 

/11/ в отношенията си с учениците и с техните родители не се допускат прояви на физически 

и психически тормоз на основата на пол, народност , етническа принадлежност и религия. 

/12/ Спазват Етичен кодекс за работа с деца и Механизъм за противодействие с училищния 

тормоз. 
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/13/ В случай на получаване на информация за деца, които са жертва на насилие или в риск 

от насилие и при кризисна ситуация, да се сигнализира незабавно на телефон 112 или в РПУ на 

МВР; дирекция ,,Социално подпомагане” и РУО- Пазарджик, училищната комисия по 

превенция и ръководството на училището. 

Чл.4. 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 или обективна и 

справедлива препоръка при кандидатстване на работа при друг работодател. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

Чл.5.  

/1/ Работното време на директора е както следва: от 7:30 до 16:00ч. с почивка от 13:00 до 

13:30 ч. 

/2/ Работното време на помощник-директорите и на педагогическия съветник е както 

следва: 

 а/ ЗДУД – от 7.30 до 16.30ч. с почивка от 13.30 до 14.30ч. 

 б/ ЗДАСД /на 4 часов работен ден/ – от 8:00ч. до 12.00 ч. 

            в/ ЗДУТД - от 7.30 до 16.30ч. с почивка от 13.30 до 14.30ч. 

 в/ педагогически съветник – от 8:00ч. до 14:00ч. /6 астрономически часа присъствено време в 

училището/ 

Присъствие в ОДК - ВТОРНИК от 14:00ч. до 16:00ч. и ЧЕТВЪРТЪК от 14:00ч. до 16:00ч. 

Присъствие в ПДГ – всеки първи ПЕТЪК от месеца - от 12:30ч. до 13:30 ч..  

Чл.6.  

/1/ Работното време на учителите е 8 часа дневно. 

/2/ В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за: 

− Изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба №3 от 

18.02.2008г. на МОН и утвърдения Списък-Образец №1 за учебната година.  

− Дежурните учители се явяват на работа 15 минути преди началото на първия учебен час 

и спазват утвърдените от директора графици за дежурство; 

− Всички начални учители участват в ООС и обяд от 12:00 до 13:30 ч.; 
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− Участие в педагогически съвети и провеждани оперативки. При отсъствие, учителите 

представят доклад до директора за причините; 

− Родителски срещи; 

− Сбирки на методическите обединения и на училищните комисии; 

− Провеждане на възпитателна работа; 

− Провеждане на консултации с родителите и учениците и допълнителна работа с тях; 

− Среща с родителите; 

− Други задачи, възложени 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. 

/4/ Учител в ПДГ – от 7.30ч. до 13.30 ч. 

/5/ Начинът за отчитане на работното време на педагогическия персонал по време на 

учебен процес, става чрез отразяване на урочните единици в е-дневник на съответния 

клас, в който преподава. 

Чл.7. Работното време на непедагогическия персонал е както следва: 

/1/ Счетоводител /на 4 часов работен ден/ – от 12:30ч. до 16:30ч. 

/1/ Касиер – домакин – от 8.00ч. до 17.00ч. – почивка: от 10,00ч. до 10,15 ч.,  13.00ч. до 

13.30ч. и от 15,00ч. до 15,15 ч. 

/2/ Технически секретар – от 8.00ч. до 17.00ч. – почивка: от 10,10ч. до 10,30 ч.,  13.30ч. 

до 14.00ч. и от 15,15ч. до 15,30 ч. 

/2/ Медицински фелдшер: 

Понеделник 
7:30 – 8:30 ПДГ 

9:00 – 15:30 СУ 

Вторник 7:30 – 15:30 СУ 

Сряда 

7:30 – 12:00 СУ 

12:30 – 15:30 ЦПЛР-

ОДК 

Четвъртък 

7:30 – 9:00 ЦПЛР-

ОДК 

9:30 – 15:30 СУ 

Петък 7:30 – 15:30 СУ 

 

/3/ Работник поддръжка - от 7,45 ч. – 16,45 ч., почивки: 10,00 ч. – 10,30 ч. и  13,30 ч. – 

14,00 ч. 

/3/ Огняр  

       а/на ненормиран работен ден за отоплителния сезон и присъствие на територията на 

училището от 16,15 ч. до 16:45 ч. 

б/ в неотоплителния сезон - от 7,45 ч. – 16,45 ч., почивки: 10,00 ч. – 10,30 ч. и  14,30 ч. – 1500 

ч. 

/4/ Хигиенисти - Хигиенистите работят на две смени, както следва: 

− В сградата на училището на ул. „Юндола“ №35 

✔ І-ва смяна –от 7:00ч. до 15:30 ч – с почивка от 9:00ч. до 9:15 ч. и от 11:00ч. до 11:15 ч. 

✔ ІІ-ра смяна – от 9:30 ч. до 18:00 ч. – с почивка от 12:30ч. до 13:00ч. 

− В сградата на ЦПЛР-ОДК 

✔ І-ва смяна –от 7.00ч. до 15.30ч – с почивка от 11:15 ч. до 11:45 ч. 

✔ ІІ-ра смяна – от 9:30 ч. до 18:00 ч. – с почивка от 14:00ч. до 14:30ч. 

− В сградата на ПДГ 

✔ Хигиенистът в ПДГ работи: 
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● В сградата на ПДГ от 7.30ч. до 14:00ч.  – с почивки от 10.00 ч. до 10:30ч. от 14:00ч. до 

14:15 ч.- придвижване към основна сграда 

● В основната сграда от 14:15 ч. до 16:15 ч., почивка – 14,15 ч. – 14,30 ч. 
 

РАЗДЕЛ II 

 

ПОЧИВКИ 

 

Чл.8. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на раздел III от КТ и 

Наредба за работното време, почивките и отпуските. 

Чл.9. Празничните дни през учебната седмица се използват съгласно чл.154 от КТ.  

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

ОТПУСКИ 

Чл.10. Отпуските на педагогическия и на непедагогическия персонал в училището се определят 

и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ, КТД и Наредба за работното време, почивките 

и отпуските. 

Чл.11. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни по чл.155 и чл.156 

от КТ и чл. 24 ал.1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските; и 8 работни дни, 

като член на Съюза на работодателите. 

Чл.12.  
/1/ Педагогическият персонал ползва платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни по 

чл.155 от КТ и чл. 24 ал.1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските; и 8 работни 

дни за членовете на синдикални организации по КТД. 

/2/ Платеният годишен отпуск на учителите се използва предимно през ваканциите и при 

необходимост, с разрешение на директора, съгласно изискванията и разпоредбите на  КТ 

Чл.13.  
/1/ Платеният годишен отпуск на непедагогическия персонал е в размер на 30 работни дни 

съгласно чл.155 ал.4 от КТ и чл.20 т.1 от КТД. 

/2/ Платеният годишен отпуск на учителите се използва предимно през ваканциите и при 

необходимост, с разрешение на директора, съгласно изискванията и разпоредбите на  КТ 

Чл.14.  
/1/ Педагогическият и непедагогическият персонал могат да ползват неплатен годишен 

отпуск съгласно чл.160 от КТ. 

/2/ Може да се ползва и отпуск по други причини / платен и неплатен / съгласно Глава осма 

– Раздел І от КТ.  

/3/ Ползването на платения годишен отпуск и неговото заплащане се урежда съгласно Глава 

осма – Раздел ІІ от КТ. 

 
ГЛАВА ПЕТА 

 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 

 

Чл.15. За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, нарушения на трудовата 

дисциплина, на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред /най-малко 3 
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пъти/, работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно 

КТ.; 

Чл.16. Нарушение на трудовото дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи 

от длъжностната характеристика, ЗПУО и чл.187 от КТ. 

Чл.17. За нарушения на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно 

гл.IХ, раздел III на КТ. 

 
ГЛАВА ШЕСТА 

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ I 

 
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл.18. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена 

отговорност съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и нормативната база за системата 

на народната просвета. 

Чл.19. Имуществена отговорност носят и учениците, които при повреда на училището 

имущество възстановяват нанесената щета в 3 дневен срок от откриването на виновните 

ученици. 

 
РАЗДЕЛ II 

 

ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

Чл.20. Другите видове обезщетения се изплащат на училищния директор, на педагогическия и 

непедагогическия персонал, съобразно гл. Х, раздел III от КТ. 

 

 

 
ГЛАВА СЕДМА 

 

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

Чл.21. Трудовото възнаграждение в училище се изплаща в пари, лично на работника или 

служителя, чрез дебитна карта по банков път веднъж месечно - до 10 число, за реално 

отработени дни през предходния месец. 

Чл.22. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно Наредба № 1 от 4.01.2010 

г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, ПМС №175 

от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и от Вътрешните правила 

за работната заплата. 

Чл.23. Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия колектив в училището 

се изплащат при спазване на Гл. ХII, раздел III от КТ и Вътрешните правила за работната 

заплата. 

Чл.24. Възнаграждение за допълнителен труд се получава само след издадена заповед на 

директора.  

Чл.25. Членовете на трудовия колектив в училището получават три пъти годишно 

допълнително трудово възнаграждение – за 15 септември, за Коледа и за 24 май. 

Чл.26. За участие в проекти, съобразно условията и финансирането по тях: 

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2010_rabotni_zaplati.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2010_rabotni_zaplati.pdf
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/1/ За участие в проект ,,Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски 

хоризонти - УСПЕХ”, както следва: 

− за ръководител на ИИД – 12.00 лв. за действително отработен час по ИИД, включващи 

осигуровките за сметка на осигуряваното лице; 

− лица осъществяващи организацията на дейностите по по проекта на ниво училище: 

− Директор – 8.00 лв. на час, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице; 

− Асистент/и оперативно изпълнение на проекта – 6.00 лв. на час, включващи 

осигуровките за сметка на осигуряваното лице; 

Сумата за безкасово разплащане по проект ,,УСПЕХ” може да бъде размер до 200.00 лв. 

/2/ Във връзка с изпълнение на дейности по Националната програма „ Без свободен час”, 

модул „Без свободен час в училище” – заместване на отсъстващи учители в училищата, 

съгласно  правилата за координация и контрол на дейностите по мярката – утвърдени с Решение 

271 / 20.04.2018 г. на МС.  

− При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и здравето 

на учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ на отсъстващия учител, 

като при необходимост прави промяна на седмичното разписание чрез съгласуване с РУО. 

Включването на директора в мярката като заместващ се урежда чрез граждански договор между 

него и работодателя му . 

− Педагогическият съвет на училището одобрява училищна програма за часовете,  които 

не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, като се 

включват теми по гражданско и здравно образование.  

− Спазване на т.3.2.10. Процедура за реализиране на мярката:  

✔ Учителят/възпитателят подава заявление за отпуск до директора на училището. 

✔ Заявлението за отпуск на учителя/възпитателя по време на учебни занятия има 

допълнителен реквизит „заместващ учител/възпитател”. В реквизита се вписва името на 

заместващия учител и се подписва от него. 

✔ Директорът на училището уведомява ежемесечно РУО за заместващите 

учители/възпитателя, с оглед постигане на по-ефективен контрол. 

✔ Заместващият учител/възпитател е длъжен да вписва преподаденото учебно съдържание 

в материалната книга ежедневно. Това задължение се вписва като условие в договора. 

✔ След приключване на задълженията по договора заместващият учител/възпитател 

попълва справка-декларация по образец, изготвен от училището, в която отразява броя на 

взетите часове на отсъстващия титуляр. 

✔ Изплаща се съгласно Решението на МС, т. е. 7,50лв. за взет час за не пътуващи, с 

включени осигуровки за работодателя и 9,00 лв. за взет час за пътуващи, с включени осигуровки 

за работодателя. 

 
ГЛАВА ОСМА 

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Чл.27. 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 осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд 

/3/ Провеждането на видовете инструктажи се извършва от ЗДАСД с педагогическия и 

непедагогическия персонал и с учениците от класните ръководители на първия учебен ден; 

/4/ Осигури санитарно битово и медицинско обслужване съгласно гл.Х на Наредба №7 от 

23.09.1999 г. на МТСП и МЗС. 
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Чл.28. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, 

установява станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен срок 

съставя акт за злополуката. 

Чл.29. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора 

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

труд. 

Чл.30. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на безопасни 

и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в училището са създадени: 

/1/ Комитет по охрана на труда 

/2/ Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други 

бедствия. 

 
ГЛАВА ДЕВЕТА 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Чл.31. С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение. 

Чл.32. Прекратяване на трудовия договор се извършва при спазване разпоредбите на КТ. 

Чл.33. 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.34. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя. Съгласно чл.113 от 

КТ причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка на 

работника или служителя. 

Чл.35. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от него 

длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя срещу 

подпис. 

Чл.36. Парични обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение с работник или 

служител се изплащат при спазване на законовите разпоредби на КТ. 

Чл.37. При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основание 

на 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 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат 

особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от КТ, изд.МНЗ и ЦСБПС / ДВ, бр.33 от 1987 г./ 
 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

 

ПРОТИВОПОЖАРЕН И ПРОПУСКАТЕЛЕН  РЕЖИМ 

 

Чл.38. Пропускателен  режим – съгласно правилник. 

Чл.39. Противопожарен режим – правила 

/1/ Всеки служител при всекидневната си дейност изпълнява точно и навреме 

противопожарните правила и следи за тяхното изпълнение от други лица. Знае мястото на 

противопожарния уред, осигуряващ пожарната безопасност на работното му място, и начина за 

действие с него. 

/2/ В края на работното време всеки работник проверява и оставя в пожаробезопасно 

състояние своето работно място и електрически уреди, с които работи. 

/3/ След приключване на работното време електрическите инсталации, силовите и 

осветителните съоръжения / без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения / 

се изключват; след приключване на работния ден чистачките да отразяват в тетрадка 

състоянието на района, за който отговарят, както и това, че ел.инсталации, силовите и 
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осветителните съоръжения са изключени, водата е спряна и прозорците са затворени. 

Контролът се осъществява от ЗДАСД. 

/4/ Необходимо е да се спазват и следните противопожарни изисквания: 

− да не се задръстват с горими и други материали пътищата за осъществяване на успешно 

пожарогасене и за евакуация; 

− да не се подсилват електрическите предпазители. Изгорелите да се подменят с нови, 

стандартните за съответния номинален ток; 

− при спиране на ел.ток да не се използват свещи и други средства с открит пламък. Да се 

използват ел. фенерчета, петромаксови лампи, ветроупорни фенери, осветление от 

акумулаторни батерии. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1.Трудовият колектив в училището се състои от 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 на дейността на 

синдикалните организации. 

 §4. В училище може да се сключи само един колективен трудов договор между директора и 

синдикалните организации по реда на КТ. 

 §5. Общо събрание в училището се състои от всички работници и служители и само определя 

реда на своята работа 

 §6. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от 

работниците и служителите, и приемат решенията си с обикновено мнозинство от 

присъстващите. 

 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

 §7. Този правилник се издава от директора на училището на основание чл.181 от КТ и в 

съответствие със съществуващата нормативна уредба. 

 §8. Разпоредбите на правилника на вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните 

актове и на КТД. 

 §9. Настоящият правилник е задължителен за училищното ръководство, за педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

 §10. Училищният директор запознава целия трудов колектив с настоящия правилник. 

 §11. 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 

директорът на училището определя наказанията съгласно действащите към момента 

разпоредби на КТ. 

 §12. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от  директора на училището 

 §13. Правилникът влиза в сила от 17.09.2018 година. Той може да бъде изменян и допълвани с 

отделна заповед от директора на училището и по реда на приемането му. 

 §14. Правилникът е приет на заседание на ПС Протокол №14 от 12.09.2018 г. 


