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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в ДФСГ “Интелект” гр. Плевен.
Чл.2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на 
работодателя по трудовите правоотношения въз основа на следните документи:

Закон за предучилищното и училищното образование обн. в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., 
в сила от 01.08.2016 г.
Кодекса на труда
Колективния трудов договор за системата на народната просвета 
№ Д01-134/08.06.2020 г..
Наредба №15 от 22.07.2019 г. в сила от 02.08.2019 г.

Чл.З. 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. В съответсквие с чл. 51 „б” от Кодекса на труда и колективния трудов договор за системата 
на предучилищното и училищното образование Работодателите задължително отправят покана 
до СИНДИКАТИТЕ да участват в разработването на правилника за вътрешния трудов ред

ГЛАВА ВТОРА
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ

РАЗДЕЛ I 
ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл.5. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.
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 сключването на трудов договор, са:
1. молба свободен текст;
2. професионална автобиография;
3. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето;
4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, 
професионално-квалификационна степен;
5. документ за стаж по специалността - за педагогическите кадри; трудова книжка или препис- 
извлечение за трудовия стаж;
6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след 
преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над три месеца;
7. свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на 
последния трудов договор;
Чл.9. Трудово 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.
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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 тези на училищния директор.
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 
Чл.15. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.

РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ

СПЕЦИАЛИСТИ 
1. Общи положения

Чл. 16. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма 
преподавателска работа, са педагогически специалисти.
(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции са свързани с обучението, 

възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и 
учениците;
Чл. 17. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по 
нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в 
професионален профил.
(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа 
за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на 
самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
Чл. 18. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, 
придобили виеше образование в съответното на длъжността професионално направление 
съгласно Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления и 
професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
(2) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:
1. граждани на други държави членки;
2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани -  със съгласие на началника на 
съответното регионално управление на образованието;
4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
(3) Учителска длъжност се заема от лица с виеше образование по специалност от 
професионално направление съгласно Класификатора на областите на виеше образование и 
професионалните направления и професионална квалификация "учител".
(4) Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето образование 
едновременно с обучението за придобиване на виеше образование на образователно- 
квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с 
дипломата за виеше образование;
Чл. 19. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията:
2. е лишено от право да упражнява професията;.......... ............... . - ...........
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3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с 
министъра на образованието и науката.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в 
чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия 
специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в 
училището.
Чл. 20. (1) Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от 
директора на училището.
(2) Началникът на регионалното управление на образованието сключва и прекратява трудовите 

договори с директорите на общинските училища.
(3) Длъжността "директор" в държавните и общинските институции по този закон се заема въз 

основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 
2 или 3.
Чл. 21. (1) Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането 
им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, 
за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително 
критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния 
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти.
Чл.22. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ, закона_за 
предучилищното и училищното образование и Инструкция № 2 от 29.07.1994 година за 
изискванията за заемане на длъжността „учител” или „възпитател” съобразно придобитото 
образование, професионална квалификация и правоспособност на МНО / изм. 95г., 96г„ 97г., 
2003г./.)
Чл.23. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи, представени от кандидатите 
за заемане на учителската длъжност и събеседване по преценка на работодателя.
Чл.24. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО 
на МОН в тридневен срок от овакантяването им.
Чл.25. 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, т. 3 от 
КТ - до завръщане на замествания на работа;
3. изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална 
квалификация и правоспособност, определени с Инструкция №2 на МОН от 1994 година;
4. изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл. 125 от ППЗНП;
5. началният и крайният срок за подаване на документите.

РАЗДЕЛ III
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл. 26. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите 
на раздел IX от КТ и колективния трудов договор за системата на народната просвета.
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РАЗДЕЛ IV
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл.27. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с 
писмено съгласие между страните.
Чл.28. Училищният директор може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на 
работника или служителя.
Чл.29. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл. 118 и чл. 
119 от КТ, закона за прудучелищното и училищното образование и колективния трудов договор 
за системата на народната просвета.
Чл.ЗО. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РУО на МОН 
след съгласуване с финансиращия орган.
Чл.31. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и 
Наредбата за командировките в страната.

ГЛАВА ТРЕТА
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ

РАЗДЕЛ I
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ - ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНТНОСТИ 
(Директор -  Наредба №15 от 22.07.2019)

Чл. 32. (1) Длъжността директор на училище, се заема от лица, придобили виеше образование 
с образователно-квалификационна степен "магистър" и с не по-малко от пет години учителски 
стаж. Директорът на училище изпълнява норма за преподавателска работа съобразно 
придобитото образование и професионална квалификация.

Чл. 33. (1) Директорът на държавно и общинско училище като орган за управление и контрол 
изпълнява своите функции, като:
1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;
3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 
придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;
4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 
предучилищното и училищното образование;
5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 
програми;
6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи 
-  правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;
7. организира И ръководи самооценяването на детската градина или училището;
8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и 
допълнителния план-прием на учениците;
9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с 
училищния,с държавния и с допълнителния държавен план-прием;
10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите 
на задължително обучение деца и/или ученици;
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11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително 
предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална 
квалификация;
12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 
длъжностите;
13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 
непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на 
образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване 
на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 
работни дни от овакантяването или от откриването им;
15. управлява и развива ефективно персонала;
16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на 
педагогическите специалисти;
17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията 
съобразно стратегията за развитие на институцията;
18. организира атестирането на педагогическите специалисти;
19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 
бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 
работниците и служителите и обществения съвет;
20. поощрява и награждава деца и ученици;
21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
22. налага санкции на ученици;
23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия 
персонал;
24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, 
възпитание и труд;
25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;
29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на 
образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в 
институцията;
31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и 
контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за 
предучилищното и училищното образование;
34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;
35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование.
(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение 
на решенията му.
Чл. 34. (1) Директорът на държавно и общинско училище, като орган за управление и контрол 
( приложение № 3- ДИРЕКТОР към чл. 42, ал. 2, т. 2) притежава педагогически компетентности, които 
са:

1. Организира провеждането на качествен образователен процес с оглед възрастовите и 
социокултурните специфики на децата и учениците.
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2. Познава и прилага стратегически и програмни документи за определяне на приоритети, 
свързани с развитието на образователната институция.
3. Познава и прилага книжовните езикови норми.
4. Управлява процес и ресурси, свързани с личностното развитие, културното многообразие и 
приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, деца с изявени 
дарби и деца в риск.
5. Познава и ефективно прилага дигиталните технологии в образователния процес
6. Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и 
оценяване, приложими в образователния процес.
7. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиването на ключови 
компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗПУО.

(2) Директорът на държавно и общинско училище, като орган за управление и контрол 
притежава управленски компетентности, които са:

1. Притежава административна и правна култура
2. Познава и прилага нормативната уредба относно:
а) трудовото законодателство и социалното осигуряване;
б) функциите на държавните институции и местната администрация, които имат отношение към 
образователната институция;
в) предучилищното и училищното образование;
г) противодействие на незаконни, корупционни и други прояви и не допуска действия, 
уронващи престижа и доброто име на образователната институция
3. Познава и прилага иновативни подходи в управленската практика.
4. Познава държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование и 
прилага стратегически и програмни документи за определяне на приоритети, свързани с 
развитието на институцията

(3) Директорът планира, организира и контролира, за което трябва да:
а) притежава знания и умения за стратегическо и оперативно планиране, ефективно прилага 
политики за развитето на институцията.
б) притежава знания и умения за управление на качеството.
в) реализира институционалната политика в контекста на по-широката рамка на 
социоикономическата и културна среда, в която се развива образователната институция
г) анализира резултатите от дейността на институцията и набелязва мерки за повишаване на 
качеството и ефективността в работата
д) участва в разработването и прилагането на национални и регионални образователни 
политики
е) разработва, утвърждава и реализира програми, мерки и механизми за развитие на 
образователната институция
ж) създава условия за осигуряване на подкрепяща среда и спазване на етичния кодекс за работа 
с деца и етичния кодекс на институцията
з) осигурява безопасна и позитивна образователна среда
и) създава условия за обхващане и задържане на децата и учениците в детската градина/ 
училището
к) създава оптимална организационна структура за управление и контрол по спазването и 
прилагането на държавните образователни стандарти
л) създава условия за оптимално функциониране на постоянни и временни комисии, екип за 
мотивация и подкрепа на личностното развитие на детето и ученика, Обществения съвет, 
Училищното настоятелство и други
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м) утвърждава дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за 
самооценка дейността на образователната институция в съответствие с държавния 
образователен стандарт за управление на качеството в институциите.
н) създава условия за ефективна дейност на Педагогическия съвет.

о) контролира системно и ефективно процесите и дейностите в образователната институция и 
ги документира съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за управление на 
качеството в институциите, за информацията и документите и на системата за финансово 
управление и контрол на институцията.
п) установява критерии за степен на изпълнение на задълженията на екипа, като създава 
вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна.

(4) Управление на ресурси от директора изисква да:
а) Притежава лидерски умения
б) Притежава умения да формулира и да взема решения
в) Разпределя отговорности и делегира правомощия за постигане целите на образователната 
институция
г) Изгражда ясна представа за желания резултат от съвместната работа на екипа за постигане 

на целите
д) Определя насоките, целите и задачите за развитие на образователната институция и изготвя 
адекватен план за изпълнението им
е) Планира ефективно, разпределя и управлява човешките, материалните, финансовите и 
информационните ресурси
ж) Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и 
развитието на човешките ресурси
з) Познава и прилага информационните и комуникационни технологии, както и 
информационните потоци в хоризонтална и вертикална посока за ефективно управление на 
дейностите
и) Създава ефективна организация на труда в образователната институция
й) Стимулира педагогическите специалисти за участие в проекти на институцията
к) Подкрепя наставничеството на млади и новоназначени педагогически специалисти
л) Създава атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в 
екипа
м) Стимулира педагогическите специалисти за създаване, прилагане и популяризиране на 
иновации и добри практики
н) Прилага индивидуален подход към членовете на екипа и ги мотивира за професионално 
развитие в съответствие със стратегията за развитие на институцията.
о) Създава условия за стимулиране на творческите изяви на децата и учениците
п) Стимулира екипа за участие в проекти за подпомагане развитието на образователната 
институция
р) Съставя и управлява бюджет като осигурява законосъобразното, целесъобразно, ефективно 
и прозрачно разходване и отчитане на средства и сътрудничи със заинтересованите страни
с) Управлява инфраструктурата. Спазва изискванията за поддръжка на сграден фонд и 
прилежащи площи, изискванията за поддръжка на техническите средства в съответствие със 
стандарта за физическата среда
т) Създава материални условия за реализация на образователния процес чрез разнообразни 
технически и дидактически средства, оборудвани и поддържани функционални класни стаи, 
кабинети, работилници, лаборатории и др. съгласно изискванията на държавния образователен 
стандарт за физическа среда
у) Създава физическа среда със здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, 
социализация и труд
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ф) Притежава умения за управление на информационните ресурси и прилага държавния 
образователен стандарт за информацията и документите
х) Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищна 
документация

(5) Социалните и граждански компетентности на директора изискват да:

1. Познава и прилага езиковите и етичните норми при комуникация в различен контекст.
2. Притежава презентационни умения
3. Притежава умения да конструира устойчива връзка с всички заинтересовани страни в 
комуникативния процес
4. Притежава умения за водене на преговори и дебати
5. Познава и прилага подходящи форми на поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна 
работа
6. Обменя информация за и до постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията
7. Притежава умения за управление на конфликти
8. Идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие
9. Формира нагласи за постигане на консенсус при въвеждане на иновативни идеи
10. Създава и подкрепя добри практики в мултикултурна образователна и социална среда и не 
допуска дискриминация
11. Изгражда партньорски отношения и ефективно взаимодейства с родителите
12. Изгражда партньорски отношения чрез съвместни дейности с Училищното настоятелство, 
Обществения съвет, социални партньори, институциите в образователната система, 
териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, НПО, 
ВУ и др. за формиране на ефективна образователна среда
13. Съдейства на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и 
инспектиране
14. Идентифицира собствените си потребности и определя цели, ориентирани към непрекъснато 
професионално развитие

РАЗДЕЛ II
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 
ЗАМЕСТНИК -  ДИРЕКТОРИТЕ

Ч л .3 5. Функции и задължения на заместник-директора по учебната дейност са да:
(1) Организира и контролира работата на педагогическия персонал в училището.
(2) Организира и контролира учебно-възпитателната дейност на училището.
(3) Организира и поддържа взаимоотношенията на училището и родителите, с комисията по 
превенции за борба с противообществени прояви, с различни правителствени организации 
имащи отношение към учебно-възпитателния процес.
(4) Организира подготовката на седмичното разписание и неговото реализиране.

(5) Организира подготовката и провеждането на изпити -  поправителни, приравнителни, за 
промяна на оценката, самостоятелна подготовка, държавни зрелостни изпити и изпити за 
външно оценяване.
(6) Организира подготовката и създаването на:
а) Правилник за дейността на училището
б) Годишния план на училището -.............. ..............
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в) Учебните програми и документация за избираеми учебни часове
г) План за организацията и дейността на комисията за превенция на противообгцествените 
прояви на учениците:
д) Училищните учебни планове
(7) Организира и контролира реда и дисциплината, и спазването на вътрешния правилник и ред.
(8) При възлагане от директора технически подпомага съставяне на проекти, на договори с 
целия персонал на училището и подготовка за документация по провеждане на конкурси 
съгласно действащата законова уредба.
(9) Участва в разработването на Бюджета, щатното разписание, Списък-образец 1 за 
разпределяне на учебните часове, вътрешната нормативна уредба свързана с организацията на 
работната заплата.
(10) Подпомага и контролира класните ръководители и учителите по съответните предмети 
относно правилното водене на учебната документация.
(11) Изготвя график за дежурство на учителите по време на учебния процес.
(12) Изготвя график и контролира провеждането на контролни и класни писмени работи, 
анкети, тестове и други за оценяване ефективността на учебната дейност.
(13) Контролира редовното участие на учениците във формите на ЗП, ИП и ФП и резултатите 
от обучението в тях.
(14) Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от 
утвърдените стандарти.
(15) Участва в организиране на заседания на Педагогическия съвет, негов член е, и подпомага 
директора при додготовката и реализирането на взетите решения.
(16) Спазва всички задължения при изпълнението на възложената работа съгласно чл. 126 от 
КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.
(17) Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището -  инструкциите за 
безопасна работа, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и други.
(18) Повишава професионалната си квалификация.
(19) Организира провеждането на олимпиади и други извънкласни форми свързани с учебната 
дейност.
(20) Организира издаването на дипломи и свидетелства.

Чл.Зба. Отговорностите на заместник-директора по учебната дейност са да:
(1) Отговаря за правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация в 
съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. Най-малко веднъж месечно 
проверява документацията и регистрира текущите резултати на учениците.
(2) Отговаря за организацията на учебния процес чрез посещение на учебните часове на 
учителите.
(3) Отговаря за издаване на документи.
(4) Отговаря за функционирането на учебните компании.
(5) Отговаря за спазването на седмичното разписание и за промените в него поради отсъствия 
на преподаватели.
(6) Следи за системното нанасяне на материала в дневниците
(7) Отговаря за подготовката и провеждането на изпити -  поправителни, приравнителни, за 
промяна на оценката, самостоятелна форма, държавни зрелостни изпити, външно оценяване.
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(8) Отговаря за реда и дисциплината и спазването на вътрежния правилник и ред.
(9) Отговаря за дежурството на учителите по време на учебния процес.
(10) Отговаря за редовното участие на учениците във формите на ЗП, ИП и ФП, и резултатите 
от обучението в тях.
(11) Отговаря за спазването и прилагането на:

1. Правилник за дейността на училището;
2. Годишен план на училището;
3. Учебните програми и документацията за ИП;
4. План за организацията и дейността на комисията за превенция на противообществените 
прояви на учениците;
5. Училищните учебни планове.
6. Годишния план за учебно-възпитателната работа с учениците настанени в общежитието.
(12) Отговаря за работата на персонала, който пряко ръководи /изброен в П,т.1/.
(13) Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда. Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд. Закона за защита на личните данни. Правилника за вътрешния 
трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му.
Чл. 366 Компетентности (приложение № 4 - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР към чл. 42, ал. 2, т. з )
(1 )Педагогически компетентности -  знания, умения, отношения
1 притежава педагогически и психологически знания и умения за организиране и провеждане 
на качествен учебен процес с оглед възрастовите и социокултурните специфики на учениците.
2 Познава и прилага книжовните езикови норми.
3 Познава и прилага образователни технологии, методи и техники на преподаване, оценяване и 
подкрепа.
4 Познава и прилага стратегически и програмни документи за определяне 
На приоритети, свързани с развитието на образователната институция.
5 Познава и ефективно прилага дигиталните технологии в образователния процес за ефективно 
подпомагане в управлението на дейностите в институцията.
6 Притежава знания и умения за управление на ресурси и процеси, квързани с гражданското 
образование, с личностното развитие, културното многообразие, образователната интеграция 
на ученици от етническите малцинства, приобщаване на деца и ученици със специални 
образователни потребности, деца с изявени дарби, деца в риск и др.
7 Притежава теоретични знания по учебния предмет/учебни предмети/учебната програма, 
включително свързани с най-новите постижения и следи новостите в конкретната научна 
област.
8 Прилага компетентностния подход в работата си при придобиването на ключови 
компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗПУО.
(2)Управленски компетентности

1 Административна и правна култура
а) Познава и прилага нормативната уредба в областта на трудовото законодателство и 
социалното осигуряване, държавните институции и местната администрация, които имат 
отношение към образователната институия, предучилищното и училищното образование.
б) Противодейства на незаконни, корупционни и други прояви и не допуска действия, уронващи 
престижа и доброто име на образователната институция.
2 Планиране, организиране и контрол
а) Притежава знания и умения за стратегическо и оперативно планиране.
б) Подпомага директора при реализирането на институционалната политика.
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в) Притежава знания и умения за управление на качеството, като анализира резултати, 
набелязва мерки и прави предложения за повишаване на качеството на образованието.
г) Участва в разработването и прилагането на институционални, общински и регионални 
образователни политики.
д) Предлага решения за осигуряване на подкрепяща, безопасна и позитивна образователна 
среда
е) Съдейства за създаването на условия и прилагането на мерки за превенция и/или намаляване 
на негативни поведенчески прояви сред учениците.
ж) Участва в разработването, изпълнението и контрола на вътрешни правила на институцията.
з) Участва в постоянни и временни комисии.
и) Участва в самооценката на образователната институция в съответствие с ДОС за управление 

на качеството
3. Участие в комисии по атестиране на педагогически специалисти
4. Участие в дейността на Педагогическия съвет.
5. Контролира системно и ефективно процесите и дейностите в образователната институция и 
ги документира съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за управление на 
качеството, за информацията и документите и за финансирането на институциите.
6. Оказва методическа и педагогическа подкрепа на педагогическите специалисти.
7. Управлява ресурси
8. Притежава умения да формулира и да предлага решения
9. Прави предложения за насоките, целите и задачите за развитие на образователната 
институция и предлага план за изпълнението им
10. Участва в планирането, разпределянето и управлението на човешките, материалните, 
финансовите и информационните ресурси
11. Организира дейности за професионално усъвършенстване и кариерното развитие на 
педагогическите специалисти
12. Прилага етични правила и норми в общуването и не допуска дискриминация
13. Взаимодейства с членовете на институционалната общност за формиране на позитивна 
образователна среда
14. Оценява професионалното развитие на педагогическите специалисти, преценява 
необходимостта от повишаване на квалификацията и предлага на директора възможности за 
повишаване на институционалния капацитет
15. Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и 
развитието на човешките ресурси
16. Познава и прилага информационните и комуникационни технологии, както и 
информационните потоци в хоризонтална и вертикална посока за ефективно управление на 
дейностите
17. Съдейства за създаването на ефективна организация на труда в образователната институция
18. Създава атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в 
екипа
19. Стимулира педагогическите специалисти за създаване, прилагане и популяризиране на 
иновации и добри практики, за участие в проекти за развитието на образователната институция
20. Прилага индивидуален подход към педагогическите специалисти и ги мотивира за 
професионално развитие в съответствие със стратегията за развитие на институцията
21. Подпомага спазването на изискванията за поддръжка на сграден фонд и прилежащи площи, 
изискванията за поддръжка на техническите и дидактическите средства
22. Притежава умения за управление на информацията и документите
23. Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищна 
документация
(3) Социални и граждански компетентности
1. Познава и прилага езиковите и етичните норми при комуникация
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2. Притежава презентационни умения
3. Притежава умения да конструира устойчива връзка с всички заинтересовани страни в 
комуникативния процес
4. Изгражда партньорски отношения и ефективно взаимодейства с родителите
5. Притежава умения за водене на преговори и дебати
6. Познава и прилага подходящи форми на поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна 
работа
7. Обменя информация за постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията.
8. Идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие и притежава умения за управление на 
конфликти
9. Формира нагласи за постигане на консенсус при въвеждане на иновативни идеи.
10. Създава добри практики в мултикултурна образователна и социална среда и не допуска 
дискриминация
11. Изгражда партньорски отношения с училищното настоятелство, обществения съвет, 
социални партньори, институциите в образователната система, териториалните органи на 
изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, висши училища, институции, 
неправителствени организации, и др. за формиране на ефективна образователна среда
12. Съдейства на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и 
инспектиране
13. Идентифицира собствените потребности от продължанаща квалификация, определя и 
постига цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.
Чл .37. Права на заместник директора по учебната дейност:

(1) Да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
(2) Да проверява лекторските часове.
(3) Да предлага на директора за награждаване или наказание на ученици, учители и служители 

съгласно ЗПУО, ППЗНП и вътрешноучилищната нормативна уредба.
(4) Да предлага на директора решения за подобряване на дейността.
(5) Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
(6) Да замества директора по време на отсъствието му и да взема решения съгласно новите си 

правомощия, без да подписва финансови документи и без да сключва и прекратява трудови 
договори.

Чл.38. Функциите и задълженията на заместник директора по производствената дейност са 
да:

(1) Организира и контролира работата на педагогическия персонал в училището в 
направление професионална подготовка.

(2) Организира и контролира провеждането на практическите занятия на учениците по 
учебна и производствена практика.

(3) Организира и поддържа взаимоотношенията на училището със социалната 
инфраструктура (спонсориране, помощи, дарения)

(4) Осигурява учелищната и учебна документация и контролира съхранението и.
(5) Следи за изпълнение на изискванията по противопожарна охрана (ППО) и здравословни 

и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
(6) Урежда договорните отношения на училището с предприятия, организации, фирми и др. 

във връзка с провеждането на учебната и производствената практика.
(7) Организира подготовката и провеждането на държавните изпити за придобиване на 

професионална квалификация.
(8) Организира подготовката и създаването на: . .
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1. Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание, обучение 
и труд;

2. Училищния план за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари;
3. Учебните програми и документация за производствена практика на учениците;
4. Инструкция за охрана на труда и правилна и безопасна работа с отзелни машини, апарати 
и съоръжения;
5. Видове инструктажи;

(9) Организира и контролира приема на ученици.
(10) Организира и контролира храненето на учениците
(11) Осигурява подготовката и съгласуването с директора на проекти за договори за 
предоставяне на сградния фонд на училището за нуждите на граждани, стопански организации, 
фирми и други в съответствие с действащата законова уредба.
(12) При възлагане от директора технически подпомага съставяне на проекти на договори с 
целия персонал на училището и подготовка за документация по провеждане на конкурси, 
съгласно действащата законова уредба.
(13) Участва в разработването на: бюджета, щатното разписание, Списък-образец 1 за
разпределяне на учебните часове, училищните учебни планове, правилника за дейността на 
училището, годишния план на училището, вътрешната нормативна уредба свързана с 
организацията на работната заплата.
(14) Подпомага директора при решаване на социално-битови проблеми на педагогическия и 
непедагогическия персонал.
(15) Изпълнява в рамките на работния ден преподавателската си дейност в зависимост от 
утвърдените стандарти.
(16) Грижи се за правилното и своевременно попълване на документацията, свързана с 
наказанията на учениците.
(17) Организира подготовката на състезатели и отбори по икономическите дисциплини.
(18) Организира и подпомага разработването на проекти свързани с дейностите в ДФСГ 
„Интелект“.
(19) Участва в организиране на заседания на Педагогическия съвет, негов член е и подпомага 
директора при подготовката и реализирането на взетите решения.
(20) Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа съгласно чл. 126 от КТ 
и Правилника за вътрешния ред.
(21) Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището -  инструкциите за 
безопасна работа, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
(22) Повишава професионалната си квалификация.
Ч л . 3 9. Отговорностите на заместник директора по производствената дейност са да:

(1) Отговаря за наличието на изискуемата документация, съгласно законовите наредби 
(наличие, актуалност, съхранение, изпълнение) -  (архив), производствена практика.
(2) Отговаря за работата на педагогическия персонал в училището в направление 
професионална подготовка.
(3) Отговаря за дейността на училището при природни бедствия и крупни аварии.
(4) Отговаря за подготовката и провеждането на държавните изпити за придобиване на 
професионална квалификация.
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(5) Отговаря за изпълнение на изискванията по противопожарна охрана (ППО) и здравословни 
и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
(6) Отговаря за поддържането на материално-техническата база и поддържането и във вид за 
безопасна експлоатация.
(7) Отговаря за спазването на санитарно-хигиенните изисквания.
(8) Отговаря за спазването и прилагането на:

1. Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд;
2. Училищния план за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари;
3. Учебните програми и документация за производствена практика практика на учениците;
4. Инструкции по охрана на труда и правилна и безопасна работа с отделни машини, апарати и 
съоръжения;
5. Видове инструктажи;
6. Правилник за вътрешния трудов ред в общежитието.
(9) Отговаря за материалното обезпечение на учебния и учебно-производствен процес.
(10) Отговаря за работат на персонала, който пряко ръководи/изброен в II, т.1/.
(11) Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда. Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, Закона за защита на личните данни. Правилника за вътрешния 
трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му.
(12) Отговаря за правилното попълване на материала в дневниците.
(13) Отговаря за подготовката на състезатели и отбори по икономическите дисциплини.
Чл. 39 Компетентности (приложение № 4 - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР към чл. 42, ал. 2,т. з )
(1) Педагогически компетентности -  знания, умения, отношения

1 притежава педагогически и психологически знания и умения за организиране и провеждане 
на качествен учебен процес с оглед възрастовите и социокултурните специфики на учениците.
2 Познава и прилага книжовните езикови норми.
3 Познава и прилага образователни технологии, методи и техники на преподаване, оценяване и 
подкрепа.
4 Познава и прилага стратегически и програмни документи за определяне ...............
На приоритети, свързани с развитието на образователната институция.
5 Познава и ефективно прилага дигиталните технологии в образователния процес за ефективно 
подпомагане в управлението на дейностите в институцията.
6 Притежава знания и умения за управление на ресурси и процеси, квързани с гражданското 
образование, с личностното развитие, културното многообразие, образователната интеграция 
на ученици от етническите малцинства, приобщаване на деца и ученици със специални 
образователни потребности, деца с изявени дарби, деца в риск и др.
7 Притежава теоретични знания по учебния предмет/учебни предмети/учебната програма, 
включително свързани с най-новите постижения и следи новостите в конкретната научна 
област.
8 Прилага компетентностния подход в работата си при придобиването на ключови 
компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗПУО.
(2) Управленски компетентности
1 Административна и правна култура

а. Познава и прилага нормативната уредба в областта на трудовото законодателство и 
социалното осигуряване, държавните институции и местната администрация, които имат 
отношение към образователната институия, предучилищното и училищното образование.
б. Противодейства на незаконни, корупционни и други прояви и не допуска действия, 
уронващи престижа и доброто име на образователната институция.
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2 Планиране, организиране и контрол
а) Притежава знания и умения за стратегическо и оперативно планиране. Подпомага директора 
при реализирането на институционалната политика.
б) Притежава знания и умения за управление на качеството, като анализира резултати, 
набелязва мерки и прави предложения за повишаване на качеството на образованието.
в) Участва в разработването и прилагането на институционални, общински и регионални 
образователни политики.
г) Предлага решения за осигуряване на подкрепяща, безопасна и позитивна образователна среда
д) Съдейства за създаването на условия и прилагането на мерки за превенция и/или намаляване 
на негативни поведенчески прояви сред учениците.
е) Участва в разработването, изпълнението и контрола на вътрешни правила на институцията.
ж) Участва в самооценката на образователната институция в съответствие с ДОС за управление 
на качеството
з) Участва в постоянни и временни комисии.
и) Участие в комисии по атестиране на педагогически специалисти 
й) Участие в дейността на Педагогическия съвет.
к) Контролира системно и ефективно процесите и дейностите в образователната институция и 
ги документира съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за управление на 
качеството, за информацията и документите и за финансирането на институциите.
л) Оказва методическа и педагогическа подкрепа на педагогическите специалисти.
м) Управлява ресурси
н) Притежава умения да формулира и да предлага решения
о) Прави предложения за насоките, целите и задачите за развитие на образователната 
институция и предлага план за изпълнението им
п) Участва в планирането, разпределянето и управлението на човешките, материалните, 
финансовите и информационните ресурси
р) Организира дейности за професионално усъвършенстване и кариерното развитие на 
педагогическите специалисти
с) Прилага етични правила и норми в общуването и не допуска дискриминация
т) Взаимодейства с членовете на институционалната общност за формиране на позитивна 
образователна среда
у) Оценява професионалното развитие на педагогическите специалисти, преценява 
необходимостта от повишаване на квалификацията и предлага на директора възможности за 
повишаване на институционалния капацитет
ф) Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и 
развитието на човешките ресурси
х) Познава и прилага информационните и комуникационни технологии, както и 
информационните потоци в хоризонтална и вертикална посока за ефективно управление на 
дейностите
ц) Съдейства за създаването на ефективна организация на труда в образователната институция 
ш) Стимулира педагогическите специалисти за създаване, прилагане и популяризиране на 
иновации и добри практики, за участие в проекти за развитието на образователната институция 
щ) Подпомага спазването на изискванията за поддръжка на сграден фонд и прилежащи площи, 
изискванията за поддръжка на техническите и дидактическите средства 
ю) Притежава умения за управление на информацията и документите
я) Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищна 
документация
(3) Социални и граждански компетентности
1. Познава и прилага езиковите и етичните норми при комуникация
2. Притежава презентационни умения
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3. Притежава умения да конструира устойчива връзка с всички заинтересовани страни в 
комуникативния процес
4. Изгражда партньорски отношения и ефективно взаимодейства с родителите
5. Притежава умения за водене на преговори и дебати
6. Познава и прилага подходящи форми на поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна 
работа
7. Обменя информация за постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията.
8. Идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие и притежава умения за управление на 
конфликти
9. Формира нагласи за постигане на консенсус при въвеждане на иновативни идеи.
10. Създава добри практики в мултикултурна образователна и социална среда и не допуска 
дискриминация
11. Изгражда партньорски отношения с училищното настоятелство, обществения съвет, 
социални партньори, институциите в образователната система, териториалните органи на 
изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, висши училища, институции, 
неправителствени организации, и др. за формиране на ефективна образователна среда
12. Съдейства на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и 
инспектиране
13. Идентифицира собствените потребности от продължанаща квалификация, определя и 
постига цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.

Чл.40. Права на заместник директора по производстмената дейност.
(1) Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
(2) Издава устни и писмени разпореждания в рамките на дадените му пълномощия.
(3) Предлага на директора за награждаване или наказване на ученици, учители и служители 

съгласно ТК, КТД, ЗПУО, ППЗНП и вътрешно-училищната нормативна уредба.
(4) Предлага на директора решения за подобряване на дейността.
(5) Изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
(6) Замества директора по време на отсъствието му и взема решения съгласно новите си 

правомощия, без да подписва финансови документи и без да сключва и прекратява трудови 
договори.

Чл.41. Функции и задължения на помощник-директора по административно-стопанската 
дейност са да:
1. Подпомага директора при управление на цовешките, финансовите и материалните ресурси 

в училището.
2. Организира и контролира:

а) работата на непедагогическия персонал в училището
б) изготвянето, воденето и съхранението на документацията, свързана с трудаваправните 
отношения с персонала
в) снабдяването на училището с организационна техника
г) взаимоотношенията на училището със социалната инфраструктура (спонсориране, помощи, 
дарения)
д) изпълнението на текущите ремонти, разширяването и обогатяването на материално- 
техническата база
е) транспорта и столовото хранене на пътуващите ученици
3. Осигурява:
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а) училищната и учебна документация и носи отговорност за съхранението и
б) учебния процес с необходимите учебници, учебно-технически средства, пособия,след 
съгласуване с учителите и помощник- директора по учебната дейност
в) изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение 
и труд и по противопожарна охрана
г) организация на дейност в училището при природни бедствия и крупни аварии
4. Подготвя и предлага за одобрение от директора проекти за договори за предоставяне на 
сградния фонд на училището за нуждите на граждани, стопански организации, фирми и други, 
в съответствие с действащата законова уредба.
5. Участва в разработването на: бюджета, щатното разписание, Списък-Образец №1, вътрешни 
правила за работната заплата и на други училищни документи, по разпореждане на директора.
6. Подпомага директора при решаване на училищни социално-битови проблеми.
7. Отговаря за изпълнението на долупосочените дейности, като спазва изискванията и сроковете 
съгласно изискванията на нормативните документи:
а) изпращане на уведомления до териториалната дирекция на Националната агенция за 
приходите при сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с 
персонала
б) приемане на дарения за училището и оформяне на необходимите документи
в) водене на постъпилите болнични листове при временна нетрудоспособност на персонала
г) изготвянето и представянето на статистически отчети
д) воденето на извънреден труд на персонала
е) изготвянето на график за ползване на платен годишен отпуск на персонала и координация на 
ползването му
ж) здравното осигуряване на учениците, навършили 18-годишна възраст
8. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от КТ и 
Правилника за вътрешния трудов ред
Чл. 42. Отговорностите на помощник-директора по административно-стопанската дейност са 
да:
1. Отговаря за:
а) наличието на необходимата документация
б) сградата и цялата материално-техническа база на училището и поддържането им във вид на 
безопасна експлоатация
в) обезпечаването на учебния процес с необходимите материално-технически средства и учебни 
пособия
г) прецизната подготовка и представянето пред директора на възложените за изготвяне 
документи
д) поддържането на прилежащите към училището площи
чл. 43. Права на помощник-директора по административно-стопанската дейност са да:
1. Да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2. Да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която 
изпълнява.
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията му.
4. Да изпълнява преподавателска дейност, ако има квалификация за това.
РАЗДЕЛ ТП
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
подраздел I - УЧИТЕЛИ

Чл. 44. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 
принципите и целите, определени в закона за предучилищното и училищното образование;
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;
7. да членуват в професионални организации и да вземат участие в работата на регионалните и 
националните им органи;
8 имат право да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 
квалификация от училищния директор, от РУО на МОН и от МОН;
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните 
образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на 
други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 
предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 
заинтересованите страни;
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 
развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с 
които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
5. да спазват трудовата дисциплина;
6. да изпълняват работата и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазват 
училищните правилници и задълженията си, определени с КТ, Правилника за вътрешния 
трудов ред на училището, длъжностната характеристика, Етичния кодекс и другите 
нормативни актове, свързани с организацията и съдържанието на учебно-възпитателния 
процес, в който той е пряко ангажиран;
7. да изпълняват нормата за задължителна преподавателска заетост, решенията на ПС, 
указанията и препоръките на директора на училището и други висшестоящи организации;
8. да попълва и води редовно дневниците и задължителната училищна документация;
(3) Длъжността "учител" включва следните функции:
1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 
придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 
потребности на децата и учениците;
3. ефективно използване на дигиталните технологии;
4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности;
5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и 
учениците;
6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълноценно 
включване в образователната и социалната среда;
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 
заинтересовани страни;
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити.
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задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които 
изисква такава;
9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 
съответния учебен предмет или модул;
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
11. разработване и изпълнение на проекти и програми;
12. участие в професионална мобилност и професионални общности;
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 
институцията;
14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 
организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
15. водене и съхраняване на задължителните документи;
16. провеждане на консултации с ученици и родители;
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 
взаимопомощ;
18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование.
(4) Длъжността "учител, теоретично обучение" наред с функциите по ал. 1 включва и следните 
функции:
1. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената професионална 
подготовка съвместно с бизнеса;
2. актуализиране на учебното съдържание в съответствие с прилаганите съвременни технологии 
и техника:
3. изготвяне на изпитни материали за провеждането на задължителен държавен изпит или 
държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на 
правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава.
(5) Длъжността "учител, практическо обучение" наред с функциите по ал. 1 включва и следните 
функции:
1. взаимодействие със специалисти -  представители на фирмите, при провеждане на учебната и 
производствената практика;
2. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената професионална 
подготовка съвместно с бизнеса;
3. изготвяне на изпитните материали за провеждането на задължителен държавен изпит или 
държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на 
правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;
4. осигуряване на безопасни условия при провеждане на учебна и производствена практика;
5. взаимодействие с представители на фирмите-партньори за осигуряване качеството на 
практическото обучение.
(6) Длъжността "старши учител" освен функциите по чл. 5, ал. 1 включва и допълнителни 
функции:
1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;
2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 
децата по възрастови групи;
3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 
учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас;
4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители;
5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител";
6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 
програмни системи.
(7) Длъжността "главен учител" освен функциите по чл. 5, ал. 1 включва и опълнителни
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функции:
1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;
2. анализиране на институционалните квалификационни дейности;
3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически 
практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата 
и учениците;
4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището;
5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е определен за 
наставник;
6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител";
7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 
програмни системи.
(2) Длъжностите "главен учител, теоретично обучение" и "главен учител, практическо 
обучение" включват освен функциите по ал. 1 и функциите по чл. 5, съответно ал. 2, 3, 4 и 5. 
Чл. 45. За заемането на длъжността „учител” се изискват следните компетентности:
(1) Педагогически компетентности
1 Първоначална професионална подготовка (педагогическа, психологическа, методическа, 
специалнопредметна подготовка).
а) Притежава теоретични знания по предмета, който преподава, и в областта на педагогиката, 
психологията, методиката и специалните учебни предмети, включително свързани с най-новите 
постижения и следи развитието му.
б) Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване на ключови 
компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО.
в) Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и 
оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от 
професионална подготовка, по който преподава.
г) Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови 
групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности.
д) Познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език.
е) Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца 
и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни 
трудности или в риск, както и с изявени дарби.
ж) Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и 
механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес.
з) Познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, 
критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на 
полезността на информация от различни източници.
и) Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните 
права, задължения и трудовото му правоотношение.
й) Познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната 
общност, познава правата на детето, спазва професионална етика, както и изискванията за 
конфиденциалност по отношение на деца/ученици
(2) Планиране на урок или на педагогическа ситуация
а) Познава държавните образователни стандарти и планира дейността си, свързана с 
обучението, като разработва годишно тематично разпределение в електронен вариант.
б) Дефинира ясни образователни цели, планира техники за учене и мотивиране на 
децата/учениците, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и 
прогнозира очакваните резултати.
в) Познава специфичните потребности на всяко дете/ученик и планира дейности за 
индивидуална работа и за подкрепа.
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г) Притежава знания и умения за работа с деца/ученици със специални образователни 
потребности, в риск, с хронични заболявания или с изявени дарби,
д) Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на 
резултатите на учениците, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри 
резултати
3. Организиране и управление на образователния процес
а) Отчита особеностите на децата/учениците в групата/класа.
б) Подбира и прилага иновативни методи и използва подходящи средства и материали за 
самоподготовката и при реализиране на възпитателната дейност
в) Осигурява възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на 
творческото мислене и мотивация за самостоятелна дейност, както и за получаване на обратна 
информация
г) Прилага информационните и комуникационните технологии в работата си и мотивира 
децата/учениците за използването им
д) Насърчава придобиването на ключовите компетентности
е) Насърчава и направлява усвояването на знания, придобиването на умения и нагласи за успех 
у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, 
вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и 
креативно мислене и др.
ж) Съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния потенциал на всяко 
дете/ученик
з) Осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на 
децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им
е) Познава и прилага изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и 
осигурява на децата/учениците сигурна и безопасна среда, вкючително и за работата в интернет 
среда
и) Владее техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни 
умения в учениците
й) Води и съхранява учебната и училищна документация
4. Оценяване на напредъка на децата/учениците
а) Познава държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците и за предучилищното образование и умело разработва и прилага ефективен 
инструментариум за проверка и оценка (диагностика) на постигнатите резултати на 
децата/учениците, за определяне на достигнатото равнище на усвояване на знания и 
придобиване на умения от всяко дете или ученик
б) Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване 
на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците и да определя критерии и 
показатели за оценяване на знанията и уменията на учениците, с които запознава както 
класа/групата, така и отделния ученик/дете
в) Притежава умения и осигурява обективна и навременна информация за индивидуалното 
развитие и постигнатите резултати от детето/ученика, информира родителите за тях и определя 
мерки за допълнителна подкрепа, консултиране и коригиране, като използва конструктивно 
обратната връзка за подобряване на преподавателската си работа
г) Изгражда умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и 
самоусъвършенстване
5. Управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове
а) Притежава умения да организира, координира и контролира дейностите по време на 
преподаването, поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата, цели 
постигане на планираните резултати, работи с всички групи (изявени и напреднали, с 
обучителни трудности, с пропуски и др.), обобщава постигнатите резултати.Умее да ръководи 
група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за
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работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, 
възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция
б) Познава и прилага конструктивни подходи на сътрудничество, за насочване на учениците 
към автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения, а не механично запаметяване
в) Проявява отношение към специфичните потребности на деца/ученици, прилага 
диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективното учене
г) Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната 
интеграция на деца/ученици със затруднения, като инициира и организира различни форми на 
взаимодействие, изгражда взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение
д) Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи 
и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, 
съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно 
разбирателство
е) Познава причините и факторите за агресивно, асоциално и антисоциално поведение и прилага 
начините за противодействие и реагиране при всяка специфична ситуация
ж) Формира положително отношение за опазване на материално-техническата база и възпитава 
децата и учениците в отговорност
з) Притежава умения на организатор и ръководител в групата или класа, подкрепя 
разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им
и) Насърчава участието на учениците във формите на ученическото самоуправление да участват 
в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в 
т. ч. училищния учебен план.
(2) Социална и гражданска компетентност
1. Работа в екип
а) Партнира с педагогическите специалисти и участва в дейности, свързани с разработването на 
стратегията за развитие на институцията, в актуализирането и в изпълнението на конкретни 
дейности и задачи
б) Създава и поддържа конструктивни професионални взаимоотношения
в) Осъществява методическа и организационна подкрепа на новоназначени 
учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант- 
учители
г) Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни 
възможности при интеграцията на деца/ученици
2. Работа с родители и други заинтересовани страни
а) Приобщава родителите за постигането на образователните цели.
б) Подкрепя и поощрява усилията на родителите на деца/ученици със специални образователни 
потребности, с обучителни трудности или в неравностойно положение за справяне с различни 
социални проблеми
в) Организира и провежда родителски срещи, предоставя навременна и вярна информация за 
резултатите на децата/учениците по отношение на напредък, отсъствия и др.
г) Участва в изпълнение на съвместни инициативи и проекти на институцията с обществения 
съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации
3. Идентифицира собствените потребности от продължаваща квалификация, определя и постига 
цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие
Чл.46. Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на учебното време, влиза в час в 
момента на биенето на звънеца и не задържа учениците след биенето на звънеца за излизане от 
час;
Чл.47. Уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни причини в деня на 
неговото отсъствие и представя болничен лист в срок до 24 часа от получаването му, а при 
хоспитализация в деня на връщането му на работа;
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Чл.48. Предварително писмено уведомява директора при извеждане на учениците извън 
училищната сграда за наблюдения, практически занимания, изложби, концерти екскурзии и 
други и в еднодневен срок представя на директора писмен отчет за извършената работа;
Чл.49. При участие на учениците в общински, регионални и други състезания, учителят, 
придружаващ училищния отбор е длъжен да подготви следните документи:
1. списък на отбора с отбелязан клас на обучение и дата на раждане на състезателите, подписан 
от учителя-водач и директора на училището и заверен с училищния печат;
2. лична карта на навършилите 14 г., а за останалите акт за раждане;
3. лична ученическа карта; ксерокопие на личните ученически карти, заверено от директора на 
училището;
4. документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани датата и мястото на прегледа, 
името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е извършен прегледа;
5. застрахователна полица "Злополука", отборна по вид спорт, осигуряваща застрахователна 
защита на отбора.
(3) Други:
Чл. 50. На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 
административните органи и обществеността.
Чл.51. При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник- 
директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от държавните и 
общинските училища имат право на представително облекло за всяка календарна година при 
условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката 
съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват 
от бюджета на съответната институция.
Чл. 52. При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които 
през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 
предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по 
чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда -  в размер на 10 брутни работни заплати.
Чл. 53. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист 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 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) Педагогически специалист 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.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава 
пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от 
името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение 
или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 -  7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици и 
че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището 
в същия период.
(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че 
не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от 
родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията 
по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти 
носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.
Чл. 54. Учителите се назначават от директора въз основа на конкурс, проведен по реда на 
съответната наредба. Възникването, изменението и прекратяването н а -  трудовите
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правоотношения по ал. 1 се осъществява по реда на Кодекса на труда, доколкото в този закон 
не е предвидено друго.

Подраздел II - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Компетентности,знания, умения и отношения на педагогически съветник (Приложение 
№ 8 към чл. 42, ал. 2, т. 7)

Педагогическа компетентност на педагогически съветник
Чл. 55.1. Познава най-новите постижения в областта на превенцията на зависимости, агресия, 
насилие и др.
Чл. 55.2. Инициира създаването на нови програми, техники и насоки за работа с деца/ученици. 
Чл. 56.3. Познава и използва ефективни практики и методи за обща и допълнителна подкрепа 
на децата и учениците.
Чл. 55.4. Организира образователната среда по подходящ за децата и учениците начин.
Чл. 55.5. Проучва и анализира потребностите от обща и допълнителна подкрепа.
Чл. 55.6. Участва в разработване на индивидуални програми за преодоляване на трудности.
Чл. 55.7. Проучва, открива и подкрепя силните страни на децата и учениците.
Чл. 55.8. Планира и координира дейности е учители и родители за създаване на подкрепяща 
среда
Чл. 55.9. Предлага възможности за разработване на програми за ефективна съвместна работа 
за превенция при рисково поведение.
Чл. 55.10. Анализира рискови фактори във вътрешната и външната среда.
Чл. 55.11. Извършва превантивна работа за преодоляване на рисковите фактори.
Чл. 55.12. Разпознава действия, които противоречат на нормативните актове за защита на 
правата на детето.
Чл. 55.13. Разработва правила за взаимодействие е външни на училището организации, които 
работят в сферата на закрилата на детето или в областта на превенцията на девиантното 
поведение.
Чл. 55.14. Познава и прилага програми за превенция на рисковото за здравето поведение 
(употреба на психотропни вещества, насилие и др.).
Чл. 55.15. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване на ключови 
компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗПУО.
Чл. 55.16. Води и съхранява документацията за провежданата от него дейност.

Кариерно ориентиране и консултиране от педагогически съветник
Чл. 56.1. Познава и прилага инструменти за оценка на компетентностите в съответствие със 
съществуващите стандарти.
Чл. 56.2. Познава и прилага практики за развитие на способностите на децата и учениците.
Чл. 56.3. Познава спецификата на кариерното консултиране.
Чл. 56.4. Консултира учениците в съответствие е интересите и възможностите им.
Чл. 56.5. Мотивира учениците към усъвършенстване на личните им умения.
Чл. 56.6. Изследва нагласите и способностите за избор на професия.
Чл. 56.7. Консултира, посредничи и подкрепя децата и учениците.
Чл. 56.8. Познава и управлява процеса на консултиране.
Чл. 56.9. Познава алтернативни подходи и методи за консултиране на участниците в 
бразователния процес.
Чл. 56.10. Поощрява изявата на силните страни на учениците.
Чл. 56.11. Познава и прилага добри практики за образование за устойчиво развитие.
Чл. 56.12. Развива социалните умения на учениците.
Чл. 56.13. Работи за преодоляване на стереотипи по отношението на различието и 
многообразието: - ..... -............
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Чл. 56.14. Разпознава нуждите от подкрепа на деца и ученици със специални образователни 
потребности.
Чл. 56.15. Създава приобщаваща среда.
Чл. 56.16. Умее да управлява конфликти и притежава умения за посредничество.
Чл. 56.17. Ръководи дискусии, ориентирани към намиране на решение при решаването на 
конфликти.
Чл. 56.18. Притежава умения за работа в екип.
19. Прилага добри практики и иновации.
Чл. 56.20. Допринася за определяне на приоритетите и целите на институцията.
Чл. 56.21. Познава ефективни подходи за организиране на групова работа.
Чл. 56.22. Притежава способности за справяне с "трудни" въпроси, за добра комуникация и 
взаимодействие.
Чл. 56.23. Приобщава родителите за постигането на образователните цели.
Чл. 56.24. Сътрудничи с обществения съвет, настоятелството и други партньорски 
организации при изпълнение на съвместни инициативи и проекти.
Чл. 56.25. Работи ефективно в екип от специалисти с различна експертиза.

Социална и гражданска компетентност на педагогически съветник
Чл. 57.1. Спазва книжовните езикови норми.
Чл. 57.2. Притежава презентационни умения.
Чл. 57.3. Притежава умения да създава и поддържа устойчиви връзки с всички заинтересовани 
страни.
Чл. 57.4. Притежава умения за водене на преговори и дебати.
Чл. 57.5. Умее да аргументира становища.
Чл. 57.6. Събира, анализира и интерпретира статистически данни и информация, свързана с 
развитието на децата и учениците.
Чл. 57.7. Спазва нормативната уредба.
Чл. 57.8. Умее да организира и представя инициативи, събития и форуми, свързани с 
училищните политики.
Чл. 57.9. Познава функциите на различните институции и организации, ангажирани с работа с 
деца/ученици.
Чл. 57.10. Идентифицира собствените потребности от продължаваща квалификация, определя 
и постига цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.

ДЛЪЖНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В СИСТЕМАТА НА 
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл.58. Учителските длъжности в училищата са:
1. учител;
2. старши учител;
3. главен учител.
Чл. 58. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от лица, придобили виеше 
образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно 
Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления и 
професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
(2) Учителска длъжност може да се заема и от лице без виеше образование и без професионална 
квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното
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образование или от лица със завършено виеше образование, но без професионална 
квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 -  11 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.
(3) В случаите по ал. 2 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална 
квалификация "учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията за 
съответната учителска длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за 
придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.
Чл. 59. Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или допълнително 
придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за завършена 
образователно-квалификационна степен на висшето образование и свидетелство за 
професионална квалификация и/или други документи, определени с държавните изисквания 
към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

РАЗДЕЛ IV
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 
УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 60. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за професионално 
развитие се извършва от:
1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;
2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на 
образованието и науката и са вписани в информационен регистър.
Чл. 61. (1) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване на квалификацията се осъществяват на национално, регионално, общинско и 
училищно ниво.
(2) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на национално ниво се 
осъществяват от Министерството на образованието и науката, което определя ежегодно 
приоритетни области за продължаващата квалификация. Дейности по планиране, организиране 
и координиране на повишаването на квалификацията може да се осъществяват и от 
специализирани обслужващи звена по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.
(3) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво се 
осъществяват от регионалните управления на образованието, които разработват планове за 
квалификация на педагогическите специалисти, като част от годишния план в съответствие с 
приоритетните области за продължаващата квалификация, с националната и регионалната 
политика и съобразно потребностите от квалификация на педагогическите специалисти в 
съответния регион.
(4) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на общинско 
ниво се осъществяват от общинската администрация в съответствие с общинската 
образователна политика и съобразно потребностите от квалификация на педагогическите 
специалисти в съответната община.
(5) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на 
институционално ниво се осъществяват училищата по план за квалификационна дейност като 
част от годишния план и в съответствие със:
1. стратегията за развитие на институцията;
2. установените потребности за повишаване на квалификацията;
3. резултатите от процеса на атестиране;
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4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 
приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 
Министерството на образованието и науката;
5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация, 
съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на институцията;
6. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.
(6) Контролът на дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти се осъществява на национално или на регионално ниво съответно въз основа на 
заповед на министъра на образованието и науката или на началника на регионалното 
управление на образованието.
(7) Директорът на институцията по ал. 5 упражнява контрол по отношение на изпълнението на 
плана за квалификационната дейност и участието на педагогическите специалисти в 
квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво.
(8) Контролът на обучението на педагогическите специалисти по програми, вписани в регистъра 
на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, се 
осъществява от оправомощени от министъра на образованието и науката длъжностни лица.
Чл. 62. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти е:
1. въвеждаща -  за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно 
подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:
а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното 
образование;
б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията;
в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години;
г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и 
програмни системи в предучилищното образование.
2. продължаваща -  за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно 
развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, 
уменията и компетентностите:
а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;
б) по професионалния профил на педагогическия специалист;
в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;
г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;
д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
е) за организационни и консултативни умения;
ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;
з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.
(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 
вътрешноинституционалната
квалификация. Работодателят определя наставник в срок до два месеца от встъпването в 
учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви "а" -  "г". 
Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса на адаптирането му към учителската 
професия и го подпомага методически и/или административно при изпълнението на 
задълженията му като класен ръководител и др.
(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "а" -  "з" се извършва от висши училища, 
научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито 
програми са одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него 
длъжностно лице.
(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "и" и "й" се провежда само от висши
училища. .............
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Чл. 63. Организационните форми за повишаване на квалификацията са:
1. за продължаващата квалификация:
а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;
б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на 
педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на 
образованието;
в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;
г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне 
на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане 
на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на 
резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и 
представяне на добри, иновативни практики или постижения;
2. за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
г) споделяне на иновативни практики.
Чл. 64. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:
1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични часа за всеки 
период на атестиране;
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация -  в не по-малко от 16 академични 
часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл. 65. (1) След участие и успешно завършване на обучение за повишаване квалификацията по 
програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации и по 
одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти лицата получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация -  за обученията по чл. 46, т. 1, 
букви "а", "б", "г" и "д" (приложение № 14);
2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация -  за обучението по чл. 46, т. 1, 
буква "в" (приложение № 15).
(2) Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на квалификацията 
не е пряко основание за придобиване на професионално-квалификационна степен с изключение 
на участието във формата по чл. 46, т. 1, буква "в".
Чл. 66. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от организации 
по чл. 43, т. 1 и 2 на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити. 
Обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програми в присъствена или в 
частично присъствена форма.
(2) Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени не по-малко от 50 
на сто от общия брой академични часове по програмата, като в неприсъствените академични 
часове се провеждат подготовка, консултиране и/или изпълнение на поставена от обучителя 
задача, за които следва да е налице документиран резултат.
(3) За участие в обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, 
извършвано от организации по чл. 43, т. 1 и 2, не може да се присъжда по-малко от един 
квалификационен кредит. Един квалификационен кредит се присъжда за:
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 
академични часа са присъствени;
2. подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от международно, 
национално или регионално ниво;
3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание.
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(4) Квалификационни кредити се присъждат от институциите и организациите по чл. 43, т. 1 и 
2 и се удостоверяват е документ за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1.
(5) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да придобие не по- 
малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията 
по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2.
(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, която 
предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна подготовка и 
консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой 
академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 2, т. 1 за броя 
присъствени академични часове.
(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно 
развитие;
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране при промяна 
на местоработата.
Чл. 68. (1) Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или трета 
държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43, се признава от началника на 
съответното регионално управление на образованието.
(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в организации извън 
посочените в чл. 43 в друга държава членка или трета държава може да се извършва от 
международни научни организации, неправителствени организации или от чуждестранни 
висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на другата държава въз основа 
на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, по които Република 
България е страна, или в изпълнение на международни програми и проекти.

РАЗДЕЛ V
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И 
ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 69. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио 
постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.
(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите 
резултати и професионалното развитие.
(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 
материали, които доказват:
1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на 
децата/учениците, с които работи;
2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в 
образователния процес;
3. участие в реализиране на политиките на институцията;
4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.
(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист, 
както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на дейността му с 
професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни резултати.
(5) Професионалното портфолио има следните функции:
1. представителна -  представя философията на педагогическия специалист, доказателства за 
образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности;
2. развиваща -  насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез 
определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално 
развитие;
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3. оценъчна -  служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна област 
-професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен и в 
професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за 
обективна самооценка на резултатите от дейността;
4. комуникативна -  осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и 
информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществения съвет, 
експерти от регионалното управление на образованието, инспектори от Националния 
инспекторат по образованието и общината за потребностите и за търсенето на възможности за 
развитие.
Чл. 70. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
1. общи данни -  име, образование, допълнителни квалификации;
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;
3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;
4. материали от участие в професионални форуми.
Чл. 71. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна година, като 
се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали.
(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат.

РАЗДЕЛ VI
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 72. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите при 
последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел 
повишаване качеството и ефективността на образованието.
(2) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и 
възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен.
(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, 
както и резултатите от атестирането им.
(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално- 

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие независимо от у чителския 
стаж.
(5) Работните места за длъжностите по ал. 1, както и възможностите за присъждане на степените 
по ал. 2 в държавните и общинските училища се определят и утвърждават от директора на 
институцията в рамките на числеността на педагогическия персонал и на средствата от 
делегирания бюджет.
Чл. 73. Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили 
учителски стаж, се назначават на длъжност "учител".
Чл. 74. (1) Длъжностите "старши учител" се заемат от лица, които освен завършено виеше 
образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, 
определени съгласно приложение № 1:
1. заемат длъжността "учител" ;
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат период на 
атестиране по чл. 49, ал. 5;
3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) имат оценка от последното 
атестиране не по-малко от "отговаря на изискванията";
5. имат 10 години учителски стаж.
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(2) Лицата по ал. 1 може да подадат заявление за заемане на длъжност "старши учител", 
независимо от учителския си стаж, ако:
1. заемат длъжност "учител";
2. имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити 
по чл.49, ал. 5;
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) имат получена при последното 
атестиране оценка "изключително изпълнение" или оценка "надвишава изискванията".
(3) Когато лице, заемащо длъжност "учител" или "възпитател", изпълни условията по ал. 1 или 
2 и подаде заявление за заемане на длъжност "старши учител" или "старши възпитател", 
директорът извършва промяна в длъжностното разписание на персонала и преназначава лицето 
на длъжността.
Чл. 75. (1) Длъжността "главен учител" се заема от лица със завършено
виеше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална 
квалификация "учител", които:
1. заемат длъжността "старши учител";
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 49, ал. 5 за последния 
период на атестиране;
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) имат оценка "изключително 
изпълнение" от последното атестиране.
(2) Директорът на институцията определя комисия, която:
1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността "главен учител";
2. предлага в началото на всяка учебна година броя на длъжностите "главен учител".
(3) Комисията по ал. 2 предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за подбор и 
броя на длъжностите "главен учител" .
(4) Педагогическият съвет обсъжда и предлага на директора за утвърждаване критериите за 
подбор и броя на длъжностите "главен учител" .
(5) Директорът на институцията:
1. анализира възможностите на бюджета на институцията и необходимостта от обезпечаването 
на функциите по чл. 6 и 7;
2. утвърждава критериите за подбор и броя на длъжностите "главен учител";
3. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностното разписание на персонала;
4. когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител", отговарящи на изискванията 
за заемането им, са повече от определения брой места по т. 2, организира процедура за подбор 
по критериите по т. 2.
Чл. 76. (1) Втора степен от кариерното развитие на директорите се присъжда:
1. при не по-малко от 5 години учителски стаж на длъжност директор на институция в системата 
на предучилищното и училищното образование;
2. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
3. не по-малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 
49, ал.5;
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) последната получена оценка от 
атестирането да е най-малко "отговаря на изискванията".
(2) Втора степен от кариерното развитие на заместник-директорите, които изпълняват норма за 
преподавателска работа, както и на ръководителите на направление "Информационни и 
комуникационни технологии" се присъжда:
1. при не по-малко от 10 години учителски стаж, от които не по-малко от 5 години стаж на 
заеманата длъжност;
2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 
49, ал. 5;
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3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) последната получена оценка от 
атестирането да е най-малко "отговаря на изискванията".
Чл. 77. (1) Първа степен от кариерното развитие на педагогическите специалисти по чл. 73, ал.
1 и 2 се присъжда на лица със:
1. завършено виеше образование на образователно-квалификационна степен "магистър";
2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация;
3. не по-малко от задължителния за периода на атестиране брой квалификационни кредити по 
чл. 49,ал. 5;
4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен;
5. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) получена оценка "изключително 
изпълнение" от последното атестиране.
(3) Педагогическите специалисти, на които са присъдени втора или първа степен, изпълняват и 
задължения, свързани със:
1. оказване на методическа или организационна подкрепа в случаите по чл. 228, ал. 6, т. 2 и 3 и 
ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование;
2. участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи на 
институцията, на учебни програми и др.;
3. участие в разработване на образователни стратегии на общинско, регионално и на 
национално ниво;
4. провеждането на вътрешноинституционална квалификация;
5. диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и необходимостта 
от допълнителна работа;
6. организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, ориентирани 
към повишаване на качеството на образование и прилагането на интерактивни методи за работа 
с децата и учениците;
7. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в 
изпълнението им.
Чл. 78. (1) Втора или първа степен се присъжда след заявено желание на педагогическия 
специалист до работодателя.
(2) Втора или първа степен се присъжда със заповед на работодателя, ако са изпълнени 
съответните изисквания по чл. 73 и чл. 74, ал. 1 и 2.

РАЗДЕЛ VII
АТЕСТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 79. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с 
изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на училището, а за 
директорите -  и на управленската им компетентност.
(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата и учениците са 
основа за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
(3) Целите на процеса на атестиране са:
1. установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от дейността им;
2. повишаване качеството на образованието на децата или учениците;
3. мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез 
повишаване на квалификацията;
4. установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на педагогическия 
специалист и осигуряване на наставник или наставници.
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(4) Получените оценки от атестирането служат за:
1. кариерно развитие;
2. поощряване на педагогическите специалисти, получили високи оценки при атестирането;
3. насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел 
актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност;
4. осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник или 
наставници.
(5) При атестирането на педагогическите специалисти, с изключение на директорите, 
педагогическият съвет на институцията в системата на предучилищното и училищното 
образование взема решение за определяне на пет критерия от областите на професионална 
компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието й и на скала 
за определяне на достигнатата степен на изпълнението им. Критериите, както и скалата за 
определяне на достигнатата степен на изпълнението им се утвърждават от директора на 
институцията и се включват в атестационните карти на педагогическите специалисти по 
образец -  приложения № 20 -  22 и № 2 4 -2 5 .
(6) При атестирането на директорите на институции в системата на предучилищното и 
училищното образование работодателят определя пет критерия от областите на професионална 
компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието й и скала за 
достигната степен на изпълнението им. Критериите, както и скалата за достигната степен на 
изпълнението им се включват в атестационната карта по образец -  приложение № 23.
Чл. 80. (1) Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години.
(2) В периода октомври -  ноември в училищата започва процедура по атестиране на 
педагогическите специалисти, чийто период на атестиране по ал. 1 изтича в съответната 
календарна година.
(3) Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на 
регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя.
Чл. 81. (1) Периодът за атестиране по чл. 77, ал. 1 се удължава с периода на отсъствието на 
педагогическия специалист при отсъствие от работа поради:
1. временна неработоспособност повече от една календарна година, установено със съответните 
медицински документи;
2. ползване на отпуск по чл. 163, 164, 1646 и 167 от Кодекса на труда;
3. ползване на неплатен отпуск повече от една календарна година.
(2) При промяна на местоработата на педагогически специалист, атестиран за период от 4 
години преди промяната, същият се атестира след 4 години в институцията, в която започва 
работа при нов работодател.
(3) Когато педагогическият специалист в периода по чл. 77, ал. 1 е преназначен на друга 
длъжност в същата институция, атестирането се извършва за длъжността, на която е работил 
по-дълго, а при еднакво времетраене -  за длъжността, която заема в момента.
(4) Когато в периода по чл. 77, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата 
длъжност в друга детска градина, училище, атестирането му се извършва от приемащата институция, 
ако има действително отработени не по-малко от две години в нея.
(5) Когато в периода по чл. 77, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата 
длъжност в друго училище, и в края на периода по чл. 77, ал. 1 няма действително отработени 
повече от две години в приемащата институция, периодът на атестирането му се удължава и 
лицето се атестира след 4 години от назначаването му в другата институция.
(6) Атестирането на педагогически специалист, който работи в повече от 1 училище се 
осъществява от атестационна комисия, определена от работодателя, с който е основното му 
трудово правоотношение.
Чл. 82. (1) Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва от 
атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет.
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(2) Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове, като съставът й е съобразно 
числения състав на педагогическия персонал в институцията и включва:
1. педагогически специалисти, представители на работодателя на институцията, в която 
атестираното лице работи по основно трудово правоотношение, единият от които е председател 
на комисията;
2. представител на регионалното управление на образованието;
3. представител/представители на педагогическия съвет, определен/определени с негово 
решение;
4. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 -  3.
(4) За случаите по чл. 78, ал. 6 се включва и един представител на работодателя на институцията, 
с който педагогическият специалист е сключил трудов договор за допълнителен труд при друг 
работодател в рамките на числеността по ал. 2.
(5) При атестирането на член на атестационната комисия съставът и се променя, като 
атестираното лице се заменя с резервен член от комисията — представител на 
институцията, определен от педагогическия съвет.
Чл. 83. (1) Атестирането на директорите се извършва от комисия, определена от работодателя, 
съгласувано с педагогическия съвет. Атестационната комисия се състои от нечетен брой 
членове и включва:
1. представители на работодателя, единият от които е председател;
2. един представител на финансиращия орган в случай, когато той е различен от работодателя;
3. поне един педагогически специалист -  представител на институцията, определен от 
педагогическия съвет;
4. един представител на регионалното управление на образованието, определен от началника на 
регионалното управление на образованието, в случай, когато той е различен от работодателя;
5. един родител от обществения съвет;
6. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 -  5.
(2) В състава на атестационната комисия по ал. 1 по преценка на работодателя може да се 
включи един представител на предприятие, с което партнира училището, което организира и 
провежда обучение за придобиване на професионална квалификация.
Чл. 84. (1) Съставът на атестационната комисия по чл. 79, ал. 1 и чл. 80 с нейния председател, 
резервните членове и техническия секретар, графикът за дейността й, задълженията на 
членовете й, приложимите към съответната длъжност атестационни карти се определят със 
заповед на работодателя съгласувано с педагогическия съвет.
(2) Не се определят за членове на атестационна комисия лица, които са свързани лица по 
смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с писмена декларация по образец от лицата по чл. 
79,ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 80 (приложение № 19).
Чл. 85. (1) Оценката от атестирането се отразява в атестационна карта по образец, както следва:
1. за учител -  приложение № 20;
2. за възпитател -  приложение № 21;
4. за директор на институция -  приложение № 23;
5. за заместник-директор на институция -  приложение № 24;
(2) Достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална 
компетентност се измерва в точки от членовете на атестационната комисия и е:
1. 1 точка -  в случаите, когато професионални знания и умения на оценяваното лице имат 
необходимост от подобрение;
2. 1,5 точки -  в случаите, когато оценяваното лице има необходимите компетентности, 
съответстващи на професионалния му профил, които позволяват да изпълнява изискванията за 
заеманата длъжност, и когато децата или учениците постигат очакваните резултати от 
обучението по учебния предмет/образователното направление или от дейността;
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3. 2 точки -  в случаите, когато дейността на оценяваното лице надвишава изискванията за 
изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата или на учениците 
надвишават очакваните и притежаваните професионални компетентности позволяват 
ефективно изпълнение на длъжността.
(3) Оценката от процеса на самооценка на атестираното лице е общ брой точки по критериите 
от областите на професионалната компетентност с точност до 0,1.
(4) Оценката на атестационната комисия по всеки критерий е средноаритметична величина от 
броя точки на всички членове с точност до 0,1.
(5) Общата оценка на атестационната комисия е средноаритметична величина от оценките на 
членовете й по всички критерии, изчислени по реда на ал. 4, с точност до 0,1.
(6) Окончателният резултат в атестационната карта на всеки учител, директор или друг 
педагогически специалист се изчислява по формулата с точност до 0,01:
ОР = 0,25СО + 0,75ОАК, в която:
1. ОР е окончателният резултат;
2. СО -  самооценката на педагогически специалист по ал. 3;
3. ОАК -  оценката на атестационната комисия по ал. 5.
(7) Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по следната 
скала:
1. "изключително изпълнение" при окончателен резултат от 45 до 50 точки -  поставя се, когато 
едновременно са показани компетентности, надвишаващи определените в професионалния 
профил, изпълнени са всички критерии от областите на професионална компетентност, 
изпълнението на дейността в значителна степен допринася за напредъка на децата и учениците, 
за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели 
и задачи и за укрепване авторитета на институцията, установено е пълно съответствие на 
дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати са над 
очакваните, има допълнително изпълнени задачи;
2. "надвишава изискванията" при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки -  поставя се, когато 
едновременно са установени знания и умения, които в преобладаващата част надвишават 
определените в професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на 
професионална компетентност, като по отделни критерии са постигнати по-високи резултати, 
налице е съответствие на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и резултатите 
допринасят за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или 
училището цели и задачи;
3. "отговаря на изискванията" при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки -  поставя се, когато 
показаните знания и умения съответстват на професионалния профил, изпълнени са критериите 
от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността съответства на 
изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати допринасят за постигане 
на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи; ако 
има неизпълнени задачи, неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето 
обстоятелства;
4. "отговаря частично на изискванията" при окончателен резултат от 30 до 34,99 точки -  поставя 
се, когато по-голямата част от показаните знания и умения съответстват на професионалния 
профил, а за останалите е необходима допълнителна квалификация и подкрепа, през периода на 
атестиране са изпълнени някои критерии от областите на професионална компетентност, 
изпълнението на дейностите в малка степен допринася за постигане на поставените в 
стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи и отговаря частично 
на изискванията за изпълнение на длъжността;
5. "съответства в минимална степен на изискванията" при окончателен резултат от 25 до 29,99 
точки -поставя се, когато показаните знания и умения в минимална степен съответстват на 
професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и методическа и 
организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от критериите по областите на
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професионална компетентност през периода на атестиране, изпълнението на дейността в 
минимална степен съответства на изискванията за изпълнение на длъжността по причини, 
зависещи от лицето, резултатите от дейността не допринасят за постигане на 
поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи; не е 
налице стремеж към усъвършенстване, мотивация за повишаване на квалификацията и 
подобряване на резултатите от работата.
Чл. 86. (1) Процесът на атестиране започва е представянето на заседание на педагогическия 
съвет на атестационната комисия, атестационната карта, скалата за оценяване, началната дата и 
организацията за провеждането на процеса на атестиране, графика на дейностите и за работа на 
атестационната комисия, в т.ч. и времето за самооценка на педагогическия специалист, което 
не може да надвишава 10 работни дни.
(2) Самооценката по ал. 1 се прави от лицето в атестационната карта, която след попълването й 
се предава на техническия секретар на атестационната комисия. Оценяваният учител, директор 
или друг педагогически специалист доказва постигнатите резултати за периода на атестиране с 
документи, сертификати и материали от професионалното си портфолио.
Чл. 87. (1) В процеса на атестирането атестационната комисия използва документи, 
сертификати и материали от професионалното портфолио на съответния педагогически 
специалист, които доказват:
1. постигнатите резултати от напредъка на децата или на учениците, които обучава, подпомага, 
консултира;
2. наличието на грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и други на 
децата или учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на други учители, на 
учениците за успешното учене и участие в живота на класа и на училището, на децата и 
учениците в риск, със специални образователни потребности и/или е хронични заболявания;
3. професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване и др.
(2) В процеса на атестирането на учители и други педагогически специалисти атестационната 
комисия може да използва и протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната 
дейност, осъществена от съответното регионално управление на образованието, от заместник- 
директор и от директора на институцията.
(3) В процеса на атестирането на директори съответната атестационна комисия може да 
използва резултатите от самооценяването на институцията като част от процеса на управление 
на качеството в детските градини и училищата, протоколи от контролната дейност, осъществена 
от работодателя на атестираното лице, от финансиращия орган, в случаите, когато е различен 
от работодателя, от регионалното управление на образованието, както и оценки и насоки в 
резултат на инспектиране, проведено от Националния инспекторат по образованието.
Чл. 88. (1) След изтичането на срока по чл. 83, ал. 1 техническият секретар на атестационната 
комисия предава на председателя атестационните карти и копия от тях за всеки член на 
комисията.
(2) Председателят на атестационната комисия изисква от атестирания документи по чл. 84, ал. 
1, а от работодателя -  по чл. 84, ал. 2 и 3, и ги предоставя на членовете на комисията.
(3) Председателят на атестационната комисия в двудневен срок от получаването на документите 
по ал. 1 и 2 насрочва заседание.
(4) На заседанието членовете на атестационната комисия обсъждат представените документи 
по чл. 84. Всеки член от комисията самостоятелно и независимо от останалите членове оценява 
педагогическия специалист, като по всеки критерий вписва своята оценка в точки в копието на 
атестационната карта на оценяваното лице, сумира общия брой точки и връща копието на 
техническия секретар.
(5) Техническият секретар вписва в атестационната карта на всяко атестирано лице:
1. оценката на атестационната комисия по всеки критерий, изчислена по реда на чл. 82, ал. 4 и
5;
2. окончателния резултат от атестирането, изчислен по-реда на чл. 82, ал. 6;
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3. крайната оценка по скалата, определена в чл. 82, ал. 7.
(6) Крайната оценка, вписана в атестационната карта на атестирания педагогически специалист, 
се удостоверява с подпис на всеки член на атестационната комисия.
Чл. 89. (1) Атестираният педагогически специалист се запознава със съдържанието на 
атестационната карта и с крайната оценка, което удостоверява с подписа си.
(2) Председателят на атестационната комисия предава подписаните атестационни карти на 
работодателя след изтичането на срока за възражение, който е 5 работни дни от подписването 
на атестационната карта от атестираното лице. Запознаването с крайната оценка работодателят 
удостоверява с подписа си върху атестационната карта. Работодателят може да потвърди 
крайната оценка или да я промени с една степен с мотивирано писмено становище. 
Атестираното лице се запознава с крайната оценка в атестационната карта, което удостоверява 
с подписа си.
Чл. 90. (1) В случай че атестираният педагогически специалист не е съгласен с крайната оценка, 
може в срок до 5 работни дни от датата, на която е подписал атестационната карта, да подаде 
писмено възражение до работодателя, в което да посочи мотивите за несъгласието си с 
оценката.
(2) Работодателят се запознава с атестационната карта и възражението на атестирания учител, 
директор или друг педагогически специалист и в срок 5 работни дни от датата на получаване на 
възражението е длъжен да се произнесе.
(3) Работодателят може да потвърди крайната оценка на атестационната комисия или да я 
повиши с една степен.
(4) Оценката на работодателя е окончателна, вписва се в атестационната карта с аргументацията 
и се подписва от него. Атестационната карта се предоставя на членовете на атестационната 
комисия за запознаване с решението по възражението, както и на атестирания педагогически 
специалист, който също задължително я подписва.
(5) След приключването на процеса на атестиране председателят на атестационната комисия 
предава на работодателя атестационните карти и обобщена информация от крайните оценки.
(6) Атестационните карти се съхраняват в трудовото дело на всеки учител, директор или друг 
педагогически специалист.
Чл. 91.(1) След получаването на информацията по чл. 87, ал. 5 работодателят заедно с 
атестационната комисия:
1. подготвя анализ на причините, довели до оценките по чл. 82, ал. 7, т. 4 и 5;
2. изработва план за методическо и организационно подпомагане на съответния педагогически 
специалист;
3. определя наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна 
подкрепа.
(2) В случаите по ал. 1 работодателят предлага за обсъждане на педагогическия съвет теми за 
включване в плана за квалификация на институцията по чл. 44, ал. 5 за предстоящата учебна 
година.
(3) В случаите по чл. 82, ал. 7, т. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една година след 
предприемане на мерките по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(4) Ако при атестирането по ал. 3 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава 
от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

Чл.92. Дежурните учители са длъжни да:
1. да спазват утвърдения от директора график за дежурство в училището.
2. да идват 15 минути преди започване на учебните занятия, за да установят състоянието на 
училищната база и подготовката й за провеждането на учебно-възпитателен процес.
3. да контролират графика на учебните часове в случаите на промяна на времетроенето им.

37



4. Главните учители да контролират правилното и редовно попълване на взетия материал в 
дневниците.
5. да докладват на директора на училището за неизправности или нанесени щети на 
материалната база и констатирани нарушения от учениците.

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Чл.93. Необходимо е да познава много добре учениците от класа, на който е класен ръководител 
- техните психически и индивидуални способности, интереси, битови и семейни условия.
Чл.94. Необходимо е да поддържат връзка с родителите /настойниците/ на учениците и 
своевременно да ги уведомяват за допуснати нарушения, неизвинени отсъствия или слаб успех 
от учениците.
Чл.95. Класните ръководители свикват най-малко три пъти родителски срещи през учебната 
година, като на първата родителска среща запознават родителите със системата за известяване, 
състоянието на ученика и с правата и задълженията на родителите и учениците съгласно 
училищния правилник, както и запознават родителите с училищния учебен план.
Чл.96. В първия час на класа запознават учениците с училищния правилник, с техните права и 
задължения и с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд.
Чл.97. Контролират редовното посещение от учениците на учебните занятия и при наложени 
наказания по правилника на училището уведомява писмено родителите.
Чл.98. 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.99. Разрешава на отделни ученици да отсъстват по уважителни семейни причини три дни на 
учебен срок след писмена молба на техните родители.
Чл. 100.(1) Отговаря за правилното и редовно попълване и водене на училищната документация:
1. дневник на паралелката;
2. книга за подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст;
3. лекторски декларации за втори час на класа;
4. друга документация, възникваща в процеса на работа
(2) Попълва училищната документация четливо и правилно само със син химикал, без да * 
извършва поправки и корекции без знанието на директора.
Чл.101. Дава необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани от директора или 
заместник-директорите на училището.
Чл.102. Прави предложения пред ПС за наказване и награждаване на ученици.
Чл.103. Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност и дейността за 
провеждане на ЧК, както и планира собствената си дейност.
(1) Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни ръководители, 
имат и следните функции:
1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана за 
часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;
2. своевременно информиране на родителите за:
а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание;
б) образователните резултати и напредъка на учениците;
в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и 
училищното образование;
3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;
4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;
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5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика е оглед налагане на санкции 
по чл.199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;
6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция "забележка" или 
"преместване в друга паралелка на същото училище".

ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Чл.104. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, 
длъжностните характеристики, училищния правилник, ЗПУО и ППЗНП.
Чл.105. 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 да изпълняват служебните си 
задължения;
4. не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;
5. използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи;
6. спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд, 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 е доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него 
сведения;
9. съгласуват работата си и оказват взаимнопомощ и съдействие;
10. изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от колективния 
трудов договор и от характера на работата.
Чл.106. Работниците и служителите имат право на своевременна, достоверна и разбираема 
информация относно училищните дейности и дела;

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 107. Счетоводителят е длъжен да:
1. Разработва счетоводната политика на учебното заведение, в съответствие с разпоредбите на 
Закона за счетоводство, НСС, Националния сметкоплан.
2. Организира и контролира цялостната счетоводна дейност на учебното заведение.
3. Обезпечава воденето на счетоводната отчетност на учебното заведение чрез коректно и 
навременно отразяване на операциите, съобразно изискванията на българското счетоводно, 
данъчно, гражданско-правно и трудово законодателство.
4. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите 
за всички дейности на учебното заведение и осигурява най-рационалното им използване.
5. Координира и контролира изготвянето на периодични справки и отчети за нуждите на 
държавната администрация и управлението на учебното заведение, както и на финансово- 
счетоводни анализи.
6. Контролира дейността на оперативен счетоводител и касиер-счетоводител във връзка с 
точното прилагане на счетоводната политика на учебното заведение, съобразена с нормативната 
уредба в страната.
7. Разработва и съгласува с директора на учебното заведение правила за вътрешния счетоводен 
контрол и следи за тяхното стриктно изпълнение.
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8. Контролира правилното съставяне на счетоводните документи.
9. Осъществява текущи плащания.
10. Координира правилното и навременно отчисляване на задълженията към държавния 
бюджет, социалното и здравно осигуряване и други задължения.
11. Осъществява годишното приключване на счетоводните сметки.
12. Изготвя годишните финансови отчети и приложенията към тях и годишната данъчна 
декларация в съответствие със ЗСч, НСС и НС и данъчното законодателство.
13. Подготвя периодични финансови отчети и справки за целите на управлението.
14. Подготвя платежни документи и счетоводни анализи и отчети.
15. Съветва ръководството на учебното заведение във връзка с прилагането на ефективна 
данъчна политика.
16. Поддържа контакти и добри взаимоотношения с данъчната администрация, службите на 
социалното осигуряване, НСИ и други държавни органи.
17. Участва в разработването и актуализирането на вътрешните правила, касаещи счетоводната 
дейност.
18. Следи нормативната база, измененията и спазва всички нормативни документи и 
законодателство, касаещо счетоводната дейност.
19 Не разпространява конфиденциална информация за учебното заведение.
20. Познава и спазва законите и нормативните актове, специфични за областта, в която работи.
22. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от КТ и 
Правилника за вътрешния трудов ред.
23. Изпълнява всички законосъобразни разпоредби на ръководството на учебното заведение. 
Чл. 108. Счетоводителят отговаря за:
1. Финансовата дисциплина в учебното заведение и недопускане на условия за разхищения и 
злоупотреби;
2. Правилно и своевременно разпределяне на паричните потоци;
3. Своевременното осчетоводяване на документите по съответните сметки съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството, Международните и Националните счетоводни 
стандарти и Националния сметкоплан;
4. Спазването на нормативните срокове и правилното водене на сметките;
5. Законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата по бюджетни и 
извънбюджетни сметки;
6. Вярно и точно регистриране на счетоводната дейност на учебното заведение;
7. Достоверността и своевременното представяне на годишните баланси, счетоводните отчети 
и справки;
8. Целесъобразното изразходване и своевременното отчитане на финансовите средства;
9. Съхраняването на счетоводната документация, както и за счетоводното обслужване на 
учебното заведение;
10. Неспазване на правилата, регламентиращи счетоводната дейност, несвоевременното 
представяне на отчетите и балансите, допуснати злоупотреби с длъжностното положение;
Чл. 109. Счетоводителят има право да:
1. Контролира финансово-счетоводната дейност в учебното заведение.
2. Оказва текущ счетоводно-финансов контрол.
3. Подписва заедно с училищния директор всички документи от финансово-имуществен 
характер, от които произтичат права и задължения за учебното заведение; да подписва баланса 
на счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни 
записвания;
6. Получава необходимата информация и съдействие, подпомагащи дейността му.
7. Информира директора за забелязани нарушения и нередности във финансово-счетоводната 
дейност и материалната отчетност.
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Чл. 110. При възможност и по преценка на ръководството счетоводителя има право на 
допълнително обучение по специалността, специализации, изучаване на чужди езици, 
повишаване на компютърната грамотност и др.

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАТА СЛУЖБА 
/ЗАТС/ КАТО ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Чл. 111. Техническият секретар:
1. Води установената документация за кадрите, изготвя необходимите отчети, оформя 
трудовите книжки.
2. Отговаря за правилното изготвяне на трудовите договори /ТД/ и заповеди за прекратяване на 
трудовите правоотношения, както и за допълнителните споразумения към ТД.
3. Подпомага ръководството на училището при прилагане на нормативните документи по 
финансови, трудово-правни, социални и др. въпроси.
4. Участва в работата на ПС, когато се обсъждат въпроси от административно-икономически 
характер.
5. Води и съхранява входящата и изходящата кореспонденция.
6. Обработва здравните предписания за трудоустрояване на временно нетрудоспособните и 
актовете за трудова злополука.
7. Издава служебни бележки не касаещи финансовата част.
8. Технически изготвя дубликати на дипломи и свидетелства за завършен клас и степен.
9. Води редовно и съхранява съгласно изискванията училищната документация, за която 
отговаря съгласно нарочна заповед на директора.
Чл. 112. Техническият секретар изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата 
на длъжността;

КАСИЕР

Чл.113. Касиерът:
1. Приема, съхранява, предава и отчита паричните средства -  заплати, аванси и други плащания.
2. Извършва касови операции по предварително оформени приходно-разходни документи.
3. Представя касов отчет според конкретните условия и обема на касовите операции.
4. Изготвя ведомост за заплати на учителите и работниците.
5. Изготвя удостоверения и служебни бележки, дава справки във връзка с трудовото 
възнаграждение на персонала в училище.
6. Подготвя документи за пенсиониране.
7. Нанася корекции на заплатите в трудовите книжки, следи за промени в прослуженото време, 
внася необходимите документи в личните дела на персонала.
8. Следи и изпълнява всички изменения на работната заплата.
Чл. 114. Касиерът изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността;

ДОМАКИН

Чл. 115 Домакинът
1. Организира процеса на снабдяването, съхранението, стопанисването и използването на 
стоково-материалните ценности.
2. Проучва нуждите от материали, оформя поръчки и организира доставянето им.
3. Съхранява стоково материални ценности.
4. Води и поддържа картотеката, като ги предава за ползване въз основа на установеуния ред,
като контролира целесъобразното им ползване. . ....................
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5. Отчита движението на СМЦ, тяхната номенклатура и обем и носи имуществена отговорност.
6. Контролира системите за осветление, отопление, вентилация и прави предложения пред 
ръководството на училището за отстраняване на вредите.
7. Организира ремонта на помещенията и осъществява контрол по извършването му.
8. Участва в приемането на обектите след ремонта.
9. Следи за изправнистта на телефонните връзки.
10. Следи за работата на охраната, помощния персонал и подчинените му работници и 
служители.

РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Чл. 116. Работникът по поддръжката:
1. Осигурява нормални и безопасни условия за труд като отстранява повреди в 
инсталациите,оградата и металните конструкции и по мебелите и дограмата в училище.
2. Грижи се за икономичното и целесъобразно използване на материалите в ресора си.
3. Извършва остъкляването в училище.
4. При извършване на заваръчни работи спазва индтрукциите за пожарна безопасност.
5. При необходимост извършва и други дейности, свързани с подръжката на училищната сграда 
и двора.
6. Извършва по необходимост действия с наличните притивопожарни уреди и съоръжения.
Чл. 117. Работникът по поддръжката изпълнява и други задължения, произтичащи от 
спецификата на длъжността;

ПРИСЛУЖНИК-ЧИСТАЧ

Чл. 118. Прислужникът-чистач:
1. Ежедневно почиства класните стаи, учебните кабинети, коридори, сервизни помещения, 
физкултурен салон и двора на училището съгласно график утвърден от директора.
2. Преди началото на учебните занятия и по време на междучасието чистачките са длъжни да 
бъдат на района, за който отговорят.
3. Длъжни са грижливо да пазят повереното им имущество, да не разхищават поверените им 
материали, ел. енергията, водата и др. средства, които им се предоставят за изпълнение на 
служебните им задължения.
4. При констатирани повреди на имуществото в района им са длъжни да уведомят директора 
или зам.-директора.
5. Отговорникът на смяната оповестява със звуков сигнал започването и зъвършването на 
учебните часове.
6. След приключване на работния ден проверява водопроводните кранове, изключва 
ел.осветление, освен определеното за дежурно, затваря прозорците на сградите.
7. При необходимост извършва и други дейности, свързани с пръжката на училищната сграда и 
двора.
8. Извършват по необходимост действия с наличните притивопожарни уреди и съоръжения. 
Чл. 119. На обслужващият персонал се забранява:



РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

РАЗДЕЛ I
РЕДОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ
Чл.121. Училищният директор е с осем часов работен ден.
Чл.122. (1) Работното време на учителите е 8 часа дневно.
(2) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за:
1. изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба № 5 от 14 
май 2002 г. на МОН за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за 
численост на персонала в системата на народната просвета и утвърдения Списък - Образец № 1 
за учебната година;
2. участие в педагогически съвети и провеждани съвещания;
3. класни и общи родителски срещи;
4. провеждане на възпитателна работа;
5. провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях;
6. срещи с родителите;
7. сбирки на училищни комисии;
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.123. По време на ваканциите учителите дежурят в рамките на осем часов работен ден от 8.00 
часа до 16.30 часа, с обедна почивка от 12.30 до 13.00 часа.
Чл.124. Непедагогическият персонал е на осем часов работен ден.

РАЗДЕЛ II 
ПОЧИВКИ

Чл.125. Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията на раздел III от КТ 
и Наредба за работното време, почивките и отпуските /обн. 1987г., изм.1991г.,1993г.,1994г., 
2001 г., 2004г., 2005г./
Чл.126. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл.154 от КТ.

РАЗДЕЛ III 
ОТПУСКИ

Чл.127. 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.128. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 54 работни дни, от които по чл. 
155, ал. 3 от КТ - 48 работни дни и 6 работни дни като член на съюза на работодателите, /чл.24, 
ал.1 от НРВПО/
Чл. 129.(1) Учителите ползват платен годишен отпуск на основание на чл. 155, ал. 3 от КТ и чл. 
24, ал. 1 от НРВПО в размер на 48 работни дни, а за синдикалните членове 56 работни дни .
(2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите. Чл.95. Помощният 
персонал ползва платен годишен отпуск на основание на чл. 96, ал. 2 от КТ в размер на 28 
работни дни, а за синдикалните членове 36 работни дни. (от КТД -  2005г.)
Чл.130. По-големи размери на платения годишен основен и допълнителен отпуск на членовете 
на трудовия колектив в училище могат да се уговарят в КТД, както и между страните на 
трудовото правоотношение.
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Чл.131 Отлагане на ползването
1. Отлагане на ползването на платен годишен отпуск се извършва съгласно чл. 99 от КТ:

• От директора -  поради важни производствени /учебни/причини
• От учителя или служителя -  когато ползва друг вид отпуск, по негово искане, със 

съгласието на директора
• За следваща календарна година може да се отложи ползването на част от платения 

годишен отпуск, но не повече от 10 работни дни
Чл. 132 Прекъсване на ползването:

1. Отпускът на учителя или служителя /платен, неплатен/, може да бъде прекъсван по 
взаимно съгласие на страните, изразено писмено

2. Когато през време на ползване на платения годишен отпуск на учителя или служителя 
бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен 
отпуск се прекъсва по негово искане и остатакът се ползва допълнително по съгласие 
между него и директора.

ГЛАВА ПЕТА 
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл.133. За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, нару-шения на трудовата 
дисциплина, училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред работниците и 
служителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.
Чл.134. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи 
от длъжностната характеристика, чл. 187 от КТ, ЗНП и ППЗНП.
Чл.135. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно 
гл. IX, раздел III на КТ.

ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.136. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена 
отговорност съгласно КТ. законовите разпоредби в страната и нормативната база за системата 
на народната просвета.
Чл.137. Имуществена отговорност носят и учениците, които при умишлена повреда на 
училищното имущество възстановяват нанесената щета в седем- дневен срок от откриване на 
виновните ученици.

ГЛАВА СЕДМА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 138. Учителите и другият педагогически персонал имат право на участие в квалификационни 
форми, на професионално развитие и израстване и методически изяви.
Чл.139. Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се сключва между 
училищния директор и членовете на педагогическия и непедагогическия колектив на основание 
на чл. 234 от КТ.

ГЛАВА ОСМА
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
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Чл.140. Трудовото възнаграждение се изплаща в пари по банков път на работника или 
служителя по ведомост всеки месец.
Чл.141. Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия колектив в училището 
се изплащат при спазване на гл. XII, раздел III от КТ и Наредба за допълнителните трудови 
възнаграждения.
Чл.142. 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.143. Членовете на трудовия колектив в училище получават три пъти годишно допълнително 
трудово възнаграждение - за 24 май, за 15 септември и за Коледа, в рамките на училищния 
бюджет.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл.144. Директорът на училището 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. организира провеждането на видовете инструктажи с педагогическия н непедагогическия 
персонал и е учениците;
4. осигури санитарно-битово и медицинско обслужване.
Чл.145. Директорът на училището 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.146. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора 
правилници, наредби, указания, правила, инструкции, инструктажи и други, свързани с 
безопасните условия на труд.
Чл.147. 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 по пътищата, охрана на труда и защита при 
природни бедствия, аварии и катастрофи;
2. за действието на персонала по евакуацията на учениците при земетресение - тренировка и 
практическо занятие;
3. за действието на персонала по евакуацията на учениците при възникване на пожар;
4. за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
Чл.148. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на безопасни 
и здравословни условия за възпитание, обучение и труд в училище са изградени:
1. комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при бедствия, аварии и 
катастрофи;
2. комисия по здравно възпитание и контрол;
3. други / изграждат се при необходимост /.

ГЛАВА ДЕСЕТА
СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.149. Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя.
Чл.150. Начинът на получаването и разпределянето на средствата за СБКО се определя в КТД 
между Общината и ОбКС на СБУ и с решение на Общинския съвет.
Чл.151. Средствата за представително облекло на педагогическия и работно облекло на 
непедагогическия персонал в училището се осигуряват от работодателя, като размерът им се
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определя в КТД между Общината и ОбКС на СБУ и с решение на Общинския съвет.(наредба № 
1 от 09.04. 2012 г.)
Чл.152. Работно облекло след изтичане на срока за износване не подлежи на връщане.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл.153. С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудовото 
правоотношение.
Чл.154. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване разпоредбите на КТ. 
Чл.155. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора на 
училището, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който 
става прекратяването.
Чл.156. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя.
Чл. 157. Причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка 
на работника или служителя.
Чл.158. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът предава незабавно 
трудовата книжка на освободения работник или служител.
Чл.159. Ако трудовата книжка не може да се връчи лично, директорът я изпраща по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл.160. Парични обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение се изплащат при 
спазване на законовите разпоредби на КТ.
Чл. 161. 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.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕТО

Чл.162. Влизането на учениците в сградата да става през главния вход на училището десет 
минути преди започването на първия учебен час в присъствието на дежурния учител. Учениците 
са длъжни да представят ученическа книжка и ученическа лична карта на дежурните учители. 
Чл.163. Външни лица в училището се допускат след представяне на документ за самоличност и 
вписването на трите имена, № лична карта, дата, час и причина за посещението.
Чл.164. За реда, тишината и допускането на външни лица в училище по време на час отговаря 
обслужващият персонал и портиера на входа на училището.
Чл.165. При излизане на външните лица от училищната сграда се вписва часа на напускане на 
сградата.
Чл.166. Тези лица, които не желаят да изпълняват разпорежданията за влизането на външни 
лица в училищната сграда не се допускат.
Чл. 167.Във връзка с подобряване на условията за безопастност на учениците и персонала в 
ДФСГ „Интелект” се въвеждат допълнителни мерки за сигурност, които се изразяват в 
следното:

1. Главният вход на училището ще бъде отключен само по време на междучасията;
2. Влизането на персонала в сградата на училището в останалото време ще става с магнитни 

карти през чек-ин устройство;
3. Една минута след биенето на звънеца за влизане в час входната врата ще бъде 

заключвана;
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4. Закъснелите ученици ще бъдат допускани в сградата по реда и правилата разписани в 
правилника на училището;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Трудовия колектив в училище се разпределя на педагогически и непедаготически 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. Директорът на училището съдейства и създава условия за осъществяване 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. 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 се определят със ЗПУО, ППЗНП, Правилника за дейността на училището.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТ
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА 
ОБСТАНОВКА

I ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 168. Практически насоки:
1 Всеки клас се обучава в своята класна стая и на открито в специално обособена зона на двора.
2 Учебният процес е организиран така, че учениците да прекарват повече часове на открито, 
когато времето го позволява.
3 Учениците се придвижват в общите пространства (коридори, столова, двор) организирано.
4 Междучасията и времето за почивка и хранене са организирани така, че да се избягва контакт 
между класовете, както и струпване на ученици на едно място.
5 Специализираните кабинети и лабораториите няма да се използват към настоящия момент и 
организацията е на принципа на присъствие на всеки клас в класната стая.
6 Изключени има за компютърните кабинети, за които ще се разработят правила и график за 
ползване.
7 Часовете по спорт да се провеждат на открито, докато времето позволява. В дъждовните и 
студени дни физкултурният салон да се използват само от един клас като след всеки час се 
дезимфекцира.
8 Класните стаи се проветряват всяко междучасие, а когато е възможно, да се учи на отворени 
прозорци.
9 Да се редуцират количеството на вещи и предмети в класните стаи, за да се отвори повече 
пространство.
10 Седмите часове от разписанието на първа и втора смяна да се провеждат дистанционно, за да 
се избегне засичането на голям брой ученици и да се даде възможност за по-добро почистване и 
проветряване на класните стаи.
Чл. 169. Намаляване на риска в училище
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Спокойната атмосфера, регламентираното движение в сградата и на двора и коригираните 
графици ще редуцират взаимодействието между отделните класове.

II ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФЕК1ДИЯ
Чл. 170. Прилагане на предпазните средства за дизинфекция са съобразени с:

1 На влизане в училище всички учители и ученици дезинфекцират ръцете и обувките си.
2 В сградата на ДФСЕ „Интелект” ще се влиза от от централния вход, а ще се излиза от входа 
до библиотеката, с цел еднопосочно движение в сградата на училището.
3 Посоките на движение ще бъдат обозначени със стрелки.
4 Носенето на маски във всички общи закрити помещения е задължително.
5 Учениците носят маски в класните стаи само по желание.
6 Учителите, които работят с повече от един клас трябва да носят предпазна маска или шлем 
и в класната стая.
7 По коридорите и по стълбищата всички трябва да се движат само от дясната страна, 
следвайки обозначенията.
8 Когато се изчаква пред тоалетната или в бюфета се спазва дистанция - за целта също ще 
има специални обозначения.
9 Училището ще се дезинфекцира всеки ден, общите помещения след всяко междучасие, а 
класните стаи след всяка учебна смяна.
10 Осигурява се течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 
тоалетните за всички ученици и работещи.
11 Поставят се автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в 
учителската стая и в коридорите, компютърните кабинети, а при възможност - и в класните 
стаи.
12 Създават се навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на 
тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
13 Създаване на навици за правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася 
върху чисти ръце.
14 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите. 

Чл. 171. Всички ученици трябва да имат:
1 Две чисти маски за лице
2 Личен дезинфектант
3 Пакет дезинфекциращи мокри кърпи
4 Лична бутилка с вода, която не се съхранява в училище.

III ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА 
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Чл. 172. Ученици, учители и служители
1 Всички участници в учебния процес идвайки в училище трябва да са в добро здраве
2 Всички, които влизат на територията на гимназията, трябва да носят маски и да 
дезимфектират ръцете и обувките си на входа на гимназията.
3 Допуска се сваляне на маска от ученик само по време на час, а през останалото време и 
в общите помещения (двор, коридор, тоалетна, бюфет и др,) трябва да се използват личните 
предпазни средства по регламентирания от СЗО начин.

Чл. 173. Достъп на родители и външни лица до сградата на Гимназията
1 В сградата на Гимназията няма да се допускат родители и външни лица.
2 Срещите е родителите ще се провеждат онлайн.
3 Ако се налага посещение в училище, то трябва да става само след предварителна уговорка и
при спазване на всички санитарни изисквания. . . ....... ................. . ..
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Чл. 174. Хранене:
1 Учениците от всички класове ще закусват в класната стая или на двора на определените за 
целта места.
2 Препоръчва се, учениците да си носят от вкъщи закуски и вода.
3 Големите междучасия се променят и във всяка смяна ще има по две големи междучасия по 15 
минути след втория и третия час.
Чл. 175. Здравен протокол при регистрирани случаи в условия на извънредна епидемична 
обстановка.

(1) Първоначални действия при наличие на един или повече симптоми на някой ученик 
(повишена температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 
повръщане, диария и др.)

Ученикът се отделя от класа и се настанява в специално пригодено помещение, докато дойде 
родител да го прибире, като се позвънява и на телефон 112.

1 Ако няма лична маска, му се предоставя такава, съобразена с възрастта му.
2 Незабавно се осъществява връзка със семейството.
3 Ученикът трябва да бъде взет от училище по най-бързия начин, като се съобразяват 
необходимите мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт).
4 На семейството се припомнят процедурите, които трябва да следват -  да се избягва 
физически контакт с трети лица и да се консултират по телефона с личния лекар.
5 След като ученикът е взет от училище, в най-кратък срок се извършва дезинфекция на 
всички помещения, в които детето е било.
6 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска 
бележка от семейния лекар, че е клинично здрав.

(2) В случай на положителен резултат на PCR тест на ученик
1 Родителите информират директора на училището.
2 Директорът незабавно се свързва с РЗИ и предоставя списък с учениците и учителите, 
които са били в контакт.
3 Училището информира родителите на контактните деца.
4 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може 
да включват затваряне на една, на няколко паралелки или на цялото училище.
5 Идентифицирането на контактните лица и мерките, които се предприемат в училището, 
се предписват от РЗИ.
6 Учениците и учителите, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 
съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
7 Всички помещения, в които детето е пребивавало в последните 48 часа, се 
дезинфекцират и след това могат да бъдат ползвани отново.

(3) Условия за влизане под 14-дневна карантина
След извършена оценка на риска от страна на РЗИ и определени като близки контактни, под 
карантина се поставят:

1 Ученици от същата паралелка -  като семействата им се инструктират за провеждане на 
наблюдение за поява на клинични симптоми и навременно уведомяване на личния лекар 
на детето и на РЗИ.

2 Класният ръководител, ако случаят е в начален етап.
3 Учители и персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното дете (на разстояние 
по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице).
4 Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по- 
малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице).
5 За незащитен се счита контакт, осъществен в период от два дни преди и до 14-дни след
появата на оплаквания. ....- ....................  - .....

49



6 Всички контактни, които са под карантина, трябва да провеждат самонаблюдение и при 
проява на симптоми да информират РЗИ или личния си лекар.

(4) Достъп на родители до сградата на гимназията
1 В сградата на Гимназията няма да се допускат родители и външни лица.
2 Срещите с родителите ще се провеждат онлайн.
3 Ако се налага посещение в училище, то трябва да става само след предварителна уговорка и 
при спазване на всички санитарни изисквания.
Чл. 176. Възпитателни мерки

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 
съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и 
живота на всеки един от нас в условията на епидемия . Разговорът има за цел най-вече да 
напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа 
дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая 
и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
4. Поставяне на видно място -  в коридори/класни стаи/столове/тоалетни 

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа 
дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.
Чл. 176. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние
(1) Ситуацията на непредвидимост на разпространението на епидемична обстановка изисква от 
училищата готовност за реакция и динамично планиране, което не бива да се свежда до 
формалното утвърждаване на планове, нужен е предварително обсъден и приет от 
педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от 
присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при 
невъзможност за осъществяване на такова -  към обучение от разстояние на хартия. Нормативно 
това „превключване“ е заложено в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
предучилищното и училищното образование с цел да се прилага не само в конкретната ситуация 
-  в условията на епидемична обстановка, но и във всяка друга ситуация, която налага 
прекъсване на присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства, и се очаква 
приемането му от Народното събрание. В тази връзка и с цел възможност за навременна 
подготовка на училищата за преминаване към ОЕСР се очаква Министерството на 
здравеопазването да анонсира:

1. прагови стойности (критерии) и за заболелите при епидемична обстановка, при които ще се 
превминава на обучение в електоронна среда;
2. актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в училището/населеното 
място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в училището/населеното 
място/региона ще се обявява грипна епидемия.
(2) ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това не е 

различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на 
информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно 
и също място. След приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
предучилищното и училищното образование ще може да се прилага за цели паралелки, които 
се обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за отделни ученици, които по 
медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на ЗПУО) 
не могат да посещават училище.
(3) ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 
Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на 
положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката 
продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично 
разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.
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(4) Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 
карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 
разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след 
което се завръщат обратно в училище.
(5) В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, 
поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с 
ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за 
времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за 
осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в 
училище със заместващ учител.
(6) При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 
извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците 
в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР 
за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след 
което се завръщат обратно в училище.
(7) Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска 
по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има 
желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му 
състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

1 Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
2 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в 

реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя 
да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна 
стая)

3 Ученикът не подлежи на оценяване
4 Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на 
или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към 
учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.
(8) В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави 
консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 
психологическа подкрепа.
(9) При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната 
паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или 
на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано 
такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да организира предоставяне 
на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.
(10) Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който 
е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 
домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.
(11) Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на 
работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 
астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 
астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. 
За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен 
трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на 
работното време изискването се прилага пропорционално.
Чл. 177. Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение 
в електронна среда от разстояние включват:
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(1) Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 
информацията в електронна среда.
(2) Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
(3) Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага 
следният приоритетен ред:
1 Използване на единна платформа за цялото училище
2 Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от 
учителите и учениците в съответния випуск
3 Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката
(4) Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане 
спецификата на учебния предмет, напр. чужд език -  източен, всички учители, преподаващи този 
учебен предмет в конкретното училище, да използват единна платформа, която може да бъде 
различна от приетата на училищно ниво платформа)
(5) Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
4 Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
5 Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието 
и ангажираността на ученика)
6 Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на 
синхронно ОЕСР)
7 Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и 
оценяване)
(6) Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип
(7) Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 
учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
(8) Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 
възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за 
учители)
Чл. 178. След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно - комбинация от 
присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е в до 20% 
от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни паралелки в 
иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на обучението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§8. Този правилник се издава от директора на училището на основание на 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: Кодекса на труда, Закона за предучилищното 
и училищното образование, Правилникът за прилагане на закона за народната просвета, 
съответните длъжностни характеристики и колективният трудов договор.
§11. Действието на настоящия правилник се разпростира по отношение на училищното 
ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал.
§12. Директорът на училището 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 нарушения училищното 
ръководство определя наказанията съгласно действащите към момента разпоредби на Кодекса 
на труда.
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§14. Контролът по изпълнението на настоящия правилник се възлага на директора на учебното 
заведение.
§15. Правилникът влиза в сила от 15.09.2022 г.
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