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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. Настоящият  Правилник за вътрешния трдов ред ( ПВТР) е изработен от Директора на 

Средно училище „ Димитър Благоев ” град Доспат на основание чл. 181 от Кодекса на труда, Колективен 

трудов договор за системата на народната просвета и други нормативни документи.  

 Чл. 2. (1) ПВТР конкретизира и урежда правата и задълженията на всички работници и 

служители, страна по индивидуално трудово правоотношение с работодателя, наречени по-долу 

работниците. 

 (2) ПВТР в СУ  предоставя уредба на въпросите, свързани с организацията на трудовия 

процес и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването 

на ефективността на труда. 

            Чл. 3. Основните положения в Правилника се съгласуват с ръководствата на синдикалните 

организации в училище. 

 Чл. 4. (1)Правилникът за вътрешния трудов ред урежда: 

 1. възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; 

 2. общи и основни задължения на педагогическите специалисти; 

3. правата и задълженията на работодателя; 

4. правата и задълженията на работниците; 

5. регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските; 

6.трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на 

ограничената имуществена отговорност; 

 

 

 

Глава втора 

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

 

Чл. 5. (1) Училището през учебната година се отваря в 730 часа и се затваря в 1900 часа от 

хигиенистите в учебно време или съгласно утвърден график за целодневна организация на 

учебния процес. 

(2) По време на ваканциите сградата се отваря в 8 часа от дежурния хигиенист и се затваря 

в 17:00 часа от дежурния хигиенист. 

(3) Изключения по ал. 1 и ал. 2 се допускат само в случаи на организирани от училището 

родителски срещи и извънкласни дейности или след изрична писмена заповед на директора. 

(4) В събота и неделя, както и на национални и официални празници, училището се отваря 

само с изрична писмена заповед на Директора. 

(5) Графикът на учебните занятия и пропускателния режим в сградата на училището се 

определя с писмена заповед на Директора не по-късно от 15.09. на всяка календарна година. 

(6) Учебният процес е организиран в една смяна – целодневно с ПИГ след обяд с начало от 

700 часа и край, съгласно седмичното разписание и графикът на учебното време за часовете от 

задължителна подготовка и ПИГ. 
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Глава трета 

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Чл. 6. Работодателят си запазва правото да сключва трудови договори със срок за изпитване 

в своя полза и за период, не по-дълъг от 6 месеца. 

Чл. 7. (1) Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор, 

сключен в писмена форма между работника и работодателя. 

(2) Към заявлението, отправено към работодателя, желаещия да встъпи в трудови 

правоотношения прилага: 

1. Професионална автобиография. 

2. Лична карта за справка. 

3.Оригинал на документ за придобито образование, специалност, квалификация, 

правоспособност, изискващи се за заемането на обявената вакантна длъжност, за която лицето 

кандидатства 

4. Документ, удостоверяващ придобития стаж по специалността. 

5.Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след 

преустановяване за срок над 3 месеца. 

6. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от 6 месеца от прекратяване на 

последния трудов договор. 

Чл.8. При необходимост работодателят може да изиска допълнителна информация, извън 

посочената в чл.6., свързана с придобития от кандидатстващия за конкретната длъжност професионален 

опит и квалификация. 

Чл. 9. (1) Трудовият договор с работника се сключва в писмена форма, в четири екземпляра 

и се подписва от страните по него.  

(2) В тридневен срок от сключването на всеки отделен трудов договор, работодателят 

изпраща уведомление за възникналото трудово правоотношение до Националния осигурителен 

институт. 

Чл.10. (1) Екземпляр от двустранно подписания трудов договор и копие от уведомлението 

по ал. 2, заверено от съответното териториално поделение на НОИ се връчват на служителя / 

работника срещу подпис при постъпване на работа. 

(2) Вторият екземпляр от трудовия договор се съхранява при работодателя, като се прилага 

към трудовото досие на служителя / работника. 

Чл.11. В случай, че работникът не може да постъпи в законоустановения срок трудовото 

правоотношение се счита за не възникнало, освен ако това се дължи на независещи от него 

причини, доведени до знанието на работодателя с писмено уведомление по чл. 9, ал. 1 от този 

правилник. 

Чл.12. (1) Валидно възникналото трудово правоотношение може да бъде изменено с 

писмено съгласие на страните по него, съставляващо неразделна част от трудовия договор. 

(2) Писменото съгласие по ал. 1, оформено като допълнително писмено споразумение, се 

изготвя, съгласува, сключва и съхранява по реда, установен за трудовите договори в Средно 

училище„Димитър Благоев”  

(3) Работодателят или работникът не могат да променят едностранно клаузите  на 

сключения трудов договор. 

Чл.13. В тридневен срок от изменението на трудовия договор, работодателят                       

изпраща уведомление за това обстоятелство до съответното териториално поделение на НОИ. 

Чл.14.(1) Прекратяването на трудовия договор се извършва при наличието на 

предпоставките и при спазването на процедурата, предвидена в КТ и КТД . 

(2) Работникът може едностранно да прекрати трудовото си правоотношение с 

предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в 1-месечен срок, предхождащ 

момента на прекратяване. 
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(3) Трудовият договор, сключен със срок на изпитване, може да бъде прекратен без 

предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен. 

(4) Съгласно чл. 30 от КТД работници и служители, членове на синдикална организация, 

срокът за предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал 1 от КТ е 2 

(два) месеца. 

 

Глава четвърта 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР 

 
 Чл.15. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите 

на раздел ІХ от КТ.  

(1) Учителите и служителите имат право да сключват трудов договор с друг работодател 

само с писменото съгласие на директора. 

(2) Работниците и служителите не могат да полагат труд по друго трудово правоотношение 

независимо от неговия характер, съдържание и място, ако това вреди на изпълнението на преките 

им служебни задължения в училището. 

(3) Работниците и служителите уведомяват прекия си ръководител за сключен трудов 

договор с друг работодател в 3-дневен срок. 

 

                                                                            Глава пета 

                                ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

 Чл. 16. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с 

писмено съгласие между страните.  

 Чл. 17. Директорът може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на 

работника и служителя.  

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

чл.119 от КТ.  

 Чл.19. Директорът може да бъде командирован от Началника на РУО.  

 Чл.20. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и 

Наредбата за командировки в страната.  

Глава шеста 

ОБЩИ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО 
 

Чл.21. (1) Педагогическите специалисти, административния и помощно-обслужващия 

персонал са длъжни: 

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

време съгласно КТ, КТД, длъжностната характеристика или по определен график. 

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

задачи, както и да не употребяват през работно време и в сградата на училището цигари, алкохол и 

други упойващи вещества. 

3. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, определени в 

Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

в училището. 

4. Да изпълняват задълженията си, определени в КТ, КТД, нормативните актове в системата 

на народната просвета и в длъжностните характеристики. 

 5. Да се грижат за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебно-

възпитателния процес и другите мероприятия, като при необходимост търсят своевременна 
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медицинска помощ. Неспазването на тези задължения представлява нарушение на трудовата 

дисциплина и е основание за търсене на дисциплинарна отговорност. 

6. Да пазят грижливо имуществото, което им е поверено или с което са в досег при 

изпълнение на възложената им работа, както и да пестят суровините, материалите, енергията, 

паричните и другите средства, които им се предоставят за изпълнение на трудовите задължения. 

7. Да пазят доброто име на училището, да не злоупотребяват с доверието на работодателя. 

8. Да спазват Правилника за вътрешния трудов ред. 

9. Да спазват Етичния кодекс, да градят авторитета на училището и да поддържат помежду 

си отношения на взаимно уважение и зачитане на личното достойнство. 

10. Да спазват етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за 

закрила на детето. 

11. Да не допускат налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, 

както и на дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия. Да 

общуват на книжовен български език помежду си и с учениците. 

12. Да не допускат влизането и паркирането на МПС в двора на училището с изключение на 

товаро-разтоварна дейност, свързана с ремонтни работи и учебния процес. 

13. Да изпълняват и всички други задължения, които произтичат от КТД, от трудовите 

договори и от характера на работата. 

 

Глава седма 

ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАТЕГОРИИТЕ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО 

 

Раздел I. 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

 

 Чл. 22. Директорът като орган за управление на училището изпълнява всички функции и 

задължения, а именно: 

 (1) Представлява училището като юридическо лице пред държавните и частни институции, 

обществени организации в страната и чужбина. 

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в училището; 

 2. Спазва и прилага държавните образователни стандарти; 

 3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

 4. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с учители, учители на ЦДО,  

административен и помощно-обслужващ персонал по реда на КТ и КТД. 

 5. Периодично и в срок изплаща дължимите трудови възнаграждения по КТ и КТД. 

 6. Обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от 

овакантяването им. 

 7. Награждава и наказва ученици, учители, административен и помощно-обслужващ 

персонал в съответствие с КТ, КТД, ЗПУО  и с този Правилник. 

 8. Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен  клас и за 

завършена образователна степен, както и съхранява печата на училището. 

 9. Отговаря за изготвяне на седмичното разписание на училището. Ръководи учебната 

дейност на учителите и учители  на ЦДО. Контролира организацията на учебния процес чрез посе-

щения в учебни часове. 

 10. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната  

документация и съхранява учебната документация. 

 11. Създава необходимите условия и стимулира творческите изяви на учениците и  

учителите, както и съдейства за квалификацията на учителите. 

 12. Изготвя и утвърждава разписание на длъжностите и поименно разписание на  

длъжностите и основните заплати на персонала в училището на основание на утвърдените 

нормативи, осъществява договорни отношения. 
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 13. Изготвя и утвърждава разпределение на учебните предмети между учителите,  

между класовете и паралелките /Списък Образец № 1/. Определя класните ръководители. 

 14. Формира паралелките в училището, като не допуска обособяване на паралелки с  

ученици от етническо малцинство и ги разпределя равномерно, когато етническият състав на 

съответния випуск позволява това. 

            15. Взема решения при конфликтни ситуации, като не допуска дискриминация,  

основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 

 16. Познава и прилага Закона за защита срещу дискриминацията. Предприема мерки за 

предотвратяване на форми на дискриминация в училището и не допуска такава на основата на пол, 

етническа принадлежност и религия. 

            17.Създава организационни връзки и взаимоотношения между учителите и Общинска 

администрация, РУО и МОН, както и факторите от социо-културната среда. 

            18. Директорът съгласно чл. 13 от КТД задължително  отправя покана до синдикатите да 

участват в разработването и актуализацията на следните документи:   

 18.1.Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР); 

  18.2.Вътрешни правила за работна заплата ( ВПРЗ); 

  18.3.Правилник за дейността на училището ( ПДУ); 

  18.4. Бюджета на учебното звено; 

  18.5. Правилник за безопасни условия на труд и учене; 

  18.6. План за квалификационната дейност; 

  18.7. Етичен кодекс; 

 (2) Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет: 

 1. Организира изпълненията на неговите решения и отговаря за законността им. 

 2. Утвърждава приетите от ПС документи като: 

-   Правилник за вътрешния ред,  

-   План за дейността на училището,  

-   Учебен план,  

-   Форми на обучение,  

-   Седмичното разписание на учебните часове,  

-   График за контролните и класните  работи на учениците, 

-   График на консултациите, 

-   График за провеждане на допълнителния час на класа,  

- График за провеждане на часовете по ЗИП , СИП и форми на извънкласна дейност. 

 3. Извършва задължителната преподавателска работа, съгласно утвърдените норми в  

рамките на работния ден. 

            4. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения,  

както и при извършване на проверки от РУО и МОН.  

 Чл. 23. Изпълнява задачи, възложени му от РУО, съгласно изискванията на КТ, ЗПУО, КТД 

и други нормативни актове. 

Чл. 24. (1) Директорът е длъжен да осигури на персонала в училището нормални условия 

за изпълнение на работата по трудовите правоотношения, за които се е договорил, като осигури: 

 1. Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 

2. Работно място и условия в съответствие с характера на работата; 

 3. Безопасни и здравословни условия на труд; 

4.Указания за реда и начина за изпълнение на задачите, включително запознаване с 

длъжностните характеристики, с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здраво-

словни и безопасни условия на труд. 

5. Периодично запознава служителите с актуализираните и новоприети нормативни 

документи. 

Чл. 25. Директорът следи за спазване нормите на книжовния български език в училище. 

Чл. 26. Директорът осигурява и разпределя спонсорства, дарения, помощи като информира 
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Общото събрание. 

 

Раздел II. 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

 

Чл.27.(1)Учителите и учителите на ЦДО имат следните права: 

 1. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес. Използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на 

информационните и комуникационните технологии; 

2. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при 

избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 

3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 

задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация; 

 4.Да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

 5.Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището; 

 6.Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения. 

Чл. 28. (1) Учителите и учителите на ЦДО имат следните задължения: 

1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, да съдейства на 

дежурните учители за реда в училището, както и другите задължения, включени в длъжностната 

му характеристика; 

2. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните 

предмети "чужд език" , както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или 

учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми; 

3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за 

осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 

 5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 

6. Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището; 

7. Да информира на класови и общоучилищни срещи родителите за успеха и развитието на 

детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване 

и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед 

възможностите, потребностите и желанията на ученика, при зачитане на тяхното право да вземат 

решения. 

 8. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него  при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици; 

9. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави. 

10. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

 11. Провежда индивидуални срещи с родители в приемното си време (ДЧК). 

 12. Да работи с училищната документация само в училищната сграда.  

 13. До края на работния ден, учителят нанася и изписва без съкращение със син химикал 

наименованието на урочната единица в дневника на класа / паралелката / и се подписва 

собственоръчно.  

 14. Учителят е длъжен да бъде на разположение на работодателя през времето, в което е 

свободен от учебни часове, за извършване на организационни дейности.  

 15. Уведомява предварително/ и по изключение в същия ден/директора при отсъствие от 

работа по здравословни и други причини и представя болничен лист в срок от 3 работни дни. 
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 16. При участие на учениците в регионални, национални и други състезания и екскурзии  

учителят/учителите/, придружаващ/и учениците е длъжен да подготви документи за заверка в РУО 

по Наредбата  за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.  

Чл. 29. Учителите и възпитателите не могат да.нарушават правата на детето и ученика, да 

унижават личното им достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие ,да 

оказват политически и религиозни влияния върху тях. 

 Чл. 30. (1) Учителите и учителите на ЦДО нямат право: 

1. Да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на 

интереси. 

2. Политизират учениците или да ги използват в предизборни ситуации. 

3. Разпространяват информация за учениците от личен характер, която би могла да наруши 

правата на детето и човешките му права. 

4. Да споделя с ученици, родители/настойници и граждани въпросите и проблемите, които 

се разискват на заседанията на ПС и на други заседания и съвещания. 

  

Раздел ІII. 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ 

                        

Чл. 31. (1) Дежурните учители се определят със заповед на Директора и работят по график, 

утвърден от директора за всеки учебен срок.  

(2) Графикът се съобразява с конкретната професионална заетост на учителите и другите 

дейности, които извършват в полза на училището по чл. 139, т. 5 от КТ.  

 Чл. 32. (1) Дежурните учители са длъжни: 

            1. Да спазват стриктно утвърдената система на дежурство в училището, както и да 

изпълняват качествено работата си; 

           2. Да идват за дежурството си 30 минути преди започване на първия учебен час за 

установяване на училищната база и подготовка на учебно- възпитателния процес ; 

 3. Да приемат и пускат учениците преди началото на учебните занятия при подходящи 

атмосферни условия 15 минути преди започване на първия учебен час; 

 4. Влиза последен в час, след като всички учители и ученици са сторили това. 

 5. Изисква от учениците да са в клас след биене на I звънец. 

 6. Наблюдава за спазване на реда и дисциплината в коридорите и двора на училището. 

 7. Всяко междучасие следи за реда и дисциплината в определения му район. При 

констатирани нередности съобщава незабавно на ръководството. При необходимост се съставя 

констативен протокол. 

 8. Носи отговорност за реда и дисциплината в района. 

 9. Изпълнява задълженията си до приключване на последния учебен час за деня. 

10. Да опазват училищното имущество. 

 11. Да уведомяват своевременно директора при констатиране на нарушения и нередности 

при спазването на установения училищен ред, както и да съдействат за отстраняването им; 

12.Да изпълнява задълженията си ,като дежурен през целия учебен ден до последния 

учебен час. 

Раздел ІV. 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

                

Чл. 33. Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на 

учебната година. 

Чл. 34. (1) Класните ръководители са длъжни да: 

1. Водят задължителната училищна документация за определения клас; Няма право да 

поверява училищна документация на ученици или да разрешава попълването й от ученици 

 2. Организират и провеждат часа на класа в определения му клас; 
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 3. Запознават родителската общност с пропускателния режим в училището, с правата и 

задълженията на учениците; 

4. Известяват родителите за състоянието на учениците /успех, отсъствия, дисциплина/ чрез 

вписвания в ученическата книжка, личен контакт или чрез ИКТ; при тежки нарушения на 

правилника за вътрешния ред (ПВР) ги уведомяват с писма, заведени в изходящия дневник на 

училището и в дневника на класа; 

5. Провеждат допълнителният час на класа, като го вписват в дневника на класа.  

Чл.35.(1) Класният ръководител има следните допълнителни задължения: 

 1. Да контролира посещаемостта на учебните часове на учениците от паралелката, да се 

отразява в дневника отсъствията на учениците и причините за тях;  

2. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и 

когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки съгласно 

Правилника за дейността на училището; 

3. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа подкрепа от специалист, когато това се налага; 

4. Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик; 

 5. Да организира и да провежда родителски срещи, на които се обсъждат и се вземат 

решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с 

участието на специалисти; 

 6. Да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като 

общност; 

7. Участва с класа в организиране на училищни прояви. 

8. Провежда полезна и подходяща за възрастта на учениците възпитателна работа съгласно 

утвърден от директора план на класния ръководител. 

9. Предлага ученици за награди, похвали и наказания. 

10. Участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от 

паралелката в случаите и по реда, предвидени в Наредбата за организиране на дейностите в 

училището и в Правилника за дейноста на училището; 

11. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да 

се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, 

за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната 

среда; 

 12. Да води редовно задължителната учебната документация за клас: 

 а/ Дневник на класа; 

 б/ Книга за подлежащите на задължително обучение ученици до 16 годишна възраст или 

лични картони на учениците /от ІХ до ХІІ клас/ 

 в/ Ученическите книжки; 

 г/ Друга документация, възникваща в процеса на работа. 

13. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и 

поведението на отделните ученици от паралелката; 

14. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и 

мерки; 

 а/ наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

характеристиката на ученика; 

б/ наложеното наказание се обявява от класния ръководител пред класа. 

 15. Уведомява писмено родителите за направени над 5 неизвинени отсъствия. 

 16. Дава необходимите справки, отчети, информации, изисквани от училищното 

ръководство. 

 17. Извършва съответния вид инструктаж и контролира спазването на правилата по БД от 

учениците; 
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 18. Класният ръководител консултира родителите за възможностите и формите за 

допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 

възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато 

това се налага; 

Раздел V. 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И 

ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ 

А. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 Чл.36. (1) Счетоводителят: 

               1.Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 

финансов контрол по спазване на финансовата и платежна дисциплина; 

              2.Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на 

всички задачи и дейности в учебното заведение; 

             3.Отговаря за състоянието на финансовата дисциплина и не допуска условия за 

разхищения и злоупотреби; 

            4.Отговаря за правилно водене на сметките, за законосъобразното и целесъобразно 

изразходване на бюджетните средства; 

            5.Отговаря за изготвяне ведомостите за работните заплати и контролира правилното 

изразходване на фонд „Работна заплата"; 

            6.Предоставя на всяко тримесечие пред общото събрание на работниците и служителите  

информация за изпълнението на бюджета на училището по параграфи, подпараграфи и конкретни 

дейности. 

 6.1.Копие от информацията се предоставя предварително на председателите на 

синдикалните организации. 

 6.2.Данните за изпълнението на бюджета на училището следва да бъдат пълни, ясни и 

разбираеми, като включват изразходваните средства за работни заплати и осигуровки, за социални 

плащания и издръжка, придружени с обяснителни записки. 

            6.3.Информацията трябва да бъде съпоставима с утвърдения бюджет на училището за 

годината. Същата трябва да съдържа данни за извършените промени по бюджета през периода, в 

т.ч. и за вътрешно компенсирани промени, както и информация за неразплатени разходи на 

училището при наличие на такава и възможностите за финансовото им осигуряване, чрез 

оптимизиране на разходите за годината. 

            6.4.Приема, съхранява и предава парични средства; 

             7.Извършва касови операции и води касовата книга; 

             8. Изготвя ведомост за заплати; 

             9. Изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатените възнаграждения; 

           10. Изготвя служебните документи, свързани с дейността на училището –служебни 

бележки, сведения, справки и др.; 

 11. Води отчет на отпуските за временна нетрудоспособност и попълва необходимите 

данни в болничните листове; 

           12. Изплаща в определен срок стипендиите на учениците. 

            13. Длъжен е да пази служебна тайна. 

 

Б. ЗАВЕЖДАЩ   АДМИНИСТРАТИВНО  ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА  
 Чл. 37. (1) Завеждащ административната служба е: 

 1. Пряко подчинен на Директора. 

            2. Получава постъпващата кореспонденция за директора на училището, систематизира я в 

съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от Директора или конкретните 

изпълнители. 

3. Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от Директора. 
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4. Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания, като осигурява 

необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред. 

5. Предава и получава информация по приемно-предавателните устройства, организира 

телефонните разговори на Директора, приема и изпраща факсове, обработва и систематизира 

получената информация и я докладва на Директора. 

6. Приема и предава документи за подпис от Директора и лични заявления работниците и 

служителите. 

7. Осигурява повикването на учители и служители при Директора и прием на външни 

посетители в съответствие с установения ред. 

8. Организира и отпечатването и размножаването на материалите. 

9. Води картотека по установената номенклатура на документите /входяща и изходяща 

поща/ и осигурява тяхното съхраняване или предаването им в деловодството. 

10. Подготвя, оформя и съхранява заповедите и документите, свързани с дейността на  

училището. 

 11. Изготвя и представя документи в НАП съгласно Наредба 5 за регистриране на 

трудовите договори и здравното осигуряване на ученици; 

            12. Съхранява всички дела на персонала и редовно ги попълва с промените, които 

възникват, както и личните картони на учениците от IX- XII клас. 

 13. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

            14. Длъжен е да пази служебна тайна. 

  В. ДОМАКИН 

        Чл.38. (1) Домакинът: 

         1.Отговаря за съхраняването, опазването, обогатяването и целесъобразното използване на 

МТБ в училището. 

        2. Доставя,съхранява и предоставя за използване от учителите и учениците на безплатни 

учебници и УТС. 

        3. Доставя необходимите канцеларски,счетоводни и помощни книги и материали. 

        4. Грижи се за обзавеждане и опазване на кабинетите,класните стаи с необходимата мебел. 

        5. Води и отчита картони за раздаденото имущество по кабинети и класни стаи. 

        6. Води, отчита и раздава на право имащите работно и специално облекло. 

        7. Ръководи и разпределя дейността на прислужник-чистачките и отговаря с тях за хигиената 

на учебното заведение.Провежда с тях инструктажи по БУТ и ППО. 

        8. Води отчетните документи – складови разписки, искания, нареждания, отчети, инвентарна 

книга за стоково-материалните ценности. 

        9. Доставя материали за текущи ремонти и поддържане на сградата. 

      10. Предоставя за ремонт УТС и др., подпомага директора за организация и извършване на 

текущи ремонти. 

      11. Следи за икономичното и рационално използване на осветлението и водата. 

      12. Изпълнява допълнителни разпореждания на директора по организацията на УВР и опазване 

на материално техническата база . 

      13.Издава складови разписки за полученото имущество и материали; 

      14.Зачислява полученото имущество на определените със заповед на Директора длъжностни 

лица, които следва да го ползват и съхраняват; 

      15.Отпуска материали, резервни части, консумативи срещу заявка, издадени от съответните 

длъжностни лица, като представя един екземпляр на счетоводителя; 

      16. Извършва инвентаризации и съставя сравнителни ведомости за установяване на резултатите от 

тях 

Г . охрана  
Чл. 39. (1) Охраната  е длъжен да: 

1. Охранява училищната сграда и дворните площи по предварително изготвен график и маршрути. 
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2. Осигурява реда в района на училището и недопуска преминаването на външни лица, 

автомобили и животни. 

3. Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения и при констатиране на такива 

случаи уведомява училищното ръководство и полицейските органи. 

4. Уведомява своевременно училищното ръководство и съответните длъжностни лица при 

нарушения на реда, природни бедствия и възникнали инциденти. 

5. Спазва изискванията при предаване на дежурството и попълва дневника за пропускателния 

режим. 

6. Следи за поддържане в изправност и правилното използване на техническите устройства, 

монтирани за охрана на обекта и при повреда уведомява съответните длъжностни лица. 

7. Пази авторитета и престижа на училището, което охранява. 

8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

9. Охраната е пряко подчинена  на Директора.                                                         

 Д. ХИГИЕНИСТИ 

          Чл.40. (1) Хигиенистите осигуряват необходимите санитарно-хигиенни условия за 

правилното развитие и възпитание на учениците и са длъжни да: 

            1.Поддържат в добро хигиенно състояние цялата училищна сграда и двора; 

 2.Извършват дезинфекция на санитарните възли, чинове, маси и столове в класните стаи 

всеки ден; 

 3.Почистват ежедневно училищните коридори като извършват най-малко 3 мокри 

забърсвания с препарати на ден; 

            4.Почистват снега и леда пред входа на училището и основните алеи в двора през зимата; 

 5.Извършват основно почистване на училището през зимната, пролетната и лятната 

ваканция; 

 6. Участват в поддържането на цветните алеи  и зелените площи в района на училището. 

 7. Грижат се за цветята в коридорите; 

            8. При нужда бият звънеца за начало и край на учебните занятия по определен график, 

утвърден от директора; 

 9. Уведомяват директора на училището за забелязани повреди и аварии в сградата на 

училището и съдействат при отстраняването им; 

            10.Съхраняват и опазват училищното имущество, до което имат достъп; 

 11.При ремонти на училището участват активно; 

            12.Преди напускане на работното място затварят прозорците, изключват осветлението; 

13.Отговарят за пропускателния режим в училище . 

14.Подпомага учителите и персонала в училище при пренасяне на учебници,УТС и 

инвентар. 

15.Разнася кореспонденции и съобщения. 

16.Следи за икономичното изразходване на ел.енергията и водата. 

17.Изпълнява допълнителни нареждания на директора и дежурните учители свързани с 

организацията на учебния процес. 

Е. ОГНЯР 

              Чл.41. (1)  През отоплителния сезон огнярят е длъжен да: 

 1. Задейства отоплителната инсталация най-малко един час и половина преди началото на 

учебните занятия и спира парните котли не по-рано от един час и половина преди края на учебния 

ден;  

 2. Поддържа необходимата температура и не допуска повреда на парокотелната 

инсталация по негова вина; при замръзване на инсталацията поради недобросъвестно 

изпълнени служебни задължения възстановява всички материални щети;  

 3. Отстранява текущи проблеми, а при невъзможност да ги отстрани търси 

съдействието на компетентни лица и уведомява Директора;  
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 4. при извършване на ремонт на парокотелната инсталация от специалисти следи за 

качеството на извършената работа;  

 5. поддържа висока хигиена на парокотелните помещения и спазва всички изисквания и 

нормативи на противопожарната и електрообезопасен. 

 (2) За времето, когато парната инсталация не работи или не е в ремонт, огнярят 

изпълнява други задължения, възложени от Директора като поддържане на училищния двор, 

поддържане на спортната площадка и др. 

Глава осма. 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

Раздел I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 41. Служителите в Средно училище „Димитър Благоев”  имат право на седмична 

почивка в размер на два последователни календарни дни – събота и неделя. 

Чл. 42. В СУ „Димитър Благоев”  не се полага извънреден труд. 

Чл. 43. Работодателят се задължава да спазва официалните празници на Република 

България. 

Раздел II. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КАТЕГОРИИТЕ ПЕРСОНАЛ 

 

Чл. 44. Работното време на директора при петдневна работна седмица е 8 часа дневно от 

7:30 до 12:30 ч.; от 13:00 до 16:00 ч., с почивка от 12:30 до 13:00, като изпълнява определена норма 

преподавателска заетост. 

 Чл. 45. (1) Работното време на учител при петдневна работна седмица е 8 часа дневно. 

През учебно време учители с първи учебен час са длъжни да бъдат в училище 15 минути преди 

началото на учебния час. 

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

1. Изпълнение на нормата си преподавателска заетост, определена със Списък - образец № 

1 за съответната учебна година. 

 2. Участие в педагогически съвети . 

 3. Провеждани сбирки на методическите обединения и училищни комисии. 

 4. Провеждане на родителски срещи. 

 5. Провеждане на възпитателна дейност. 

 6. Провеждане на консултации с ученици и допълнителна работа с тях. 

 7. Работа с училищна и учебна документация и срещи с родители. 

 8.Други задачи, възложени за изпълнение от Директора и произтичащи от заеманата 

длъжност. 

 (3) За всички учители е задължително изпълнението на заповедите на директора, 

задълженията, съгласно длъжностната им характеристика и задълженията, определени с приетите 

планове на комисиите, методичните обединения, работните оперативни планове, наредби, 

графици, седмични задачи и други, утвърдени от директора. 

 (4) След изпълнението на посочените в ал.2 и 3 задължения, учителите могат да бъдат 

извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес. 

 (5) В дни без учебни занятия – от 8:00 ч. до 12:00 ч.; от 12:30 ч. до 16:30 ч. с почивка от 

12:00 ч. до 12:30 ч. 

 Чл. 63. Работното време на учителите в ПИГ при петдневна работна седмица е 6 часа 

дневно - от 12:30 ч. до 18:30 ч 

 Чл. 64. В неучебно време работното време на Директора, учители и учителите в ПИГ е 8 

часа  дневно от 8:00 ч. до 12:00 ч., от 12:30 ч. до 16:30 ч. с почивка от 12:30 до 13:00 ч. 

Чл. 65. Работното време на непедагогическия персонал при петдневна работна седмица е 8 



ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“- ДОСПАТ 
 Страница - 14 - 
 

часа, както следва: 

1.  Счетоводител- от 8:00 ч.  до 12:00 ч.; от 13:00 ч.  до 17:00 ч.;   

с почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. 

2. Зав.АТС -  от 8:00 ч. до 12:00 ч.; от 13:00 ч. до 17:00 ч. с почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. 

3. Домакин - от 8:00 ч. до 12:00 ч.; от 12:30 ч. до 16:30 ч.  

с почивка от 12:00 ч. до 12:30 ч. 

4. Охрана   - от 8.00ч. до 12.30 ч. от 13.00ч. до 16.30 ч. с почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.  

5. Хигиенисти  през учебно време: 

а/ първа смяна   от 7:00 ч. до 11:00 ч.;  от 13:00 ч. до 17:00 ч  

с почивка от 11:00 ч. до 13:00 ч. 

б/ втора смяна  от 8.00 ч до  12.00 ч ,от 13.00 ч до 17.00 ч. 

с почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. 

6. За хигиенисти през неучебно време: от 8:00 ч. до 12:00 ч.; от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

 с почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. 

7. Огняр:  

 а/ в отоплителен сезон / 1 ноември до 31 март/ – по график.  

 б/ в неотоплителен сезон – от 8:00 ч. до 12:00 ч.; от 13:00 ч. до 17:00 ч.  

 с почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. 

 

Раздел III.  

ОТПУСКИ 

 

Чл. 66. Платеният годишен отпуск за педагогическия и непедагогически персонал се 

определя и се ползват според КТ, КТД и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

Чл. 67. (1) Отпуските на категориите персонал: 

1.Учителите и учителите в ПИГ имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 

48 работни дни на основание чл. 155, ал. 5 от КТ . 

2. Непедагогическият персонал ползва платен годишен отпуск съгласно чл. 155, ал.4 от КТ. 

 3. Съгласно КТД членовете на синдикалните организации за календарната година от 

педагогическия и непедагогически персонал имат право на 12 дни допълнителен платен годишен 

отпуск. Новопостъпилите ползват допълнителен отпуск, съобразно изискванията  на синдикалните 

организации. 

 4. Синдикалните ръководители ползват служебен отпуск съгласно чл. 159 от КТ и КТД. 

 5. Майки с две деца под 18 годишна възраст ползват 2 дни допълнителен годишен отпуск, а 

с 3 и повече живи деца – 4 дни, само ако са членове на синдикалните организации в училището. 

 6. Целият персонал ползва отпуск съгласно чл. 157 от КТ за изпълнение на граждански и 

обществени задължения. 

 7. Всички категории персонал имат право да ползват служебен отпуск по чл. 161 от КТ за 

изпълнение на важни задачи с обществено значение. 

8. Категориите персонал имат право при съгласие на директора да ползват неплатен отпуск 

на основание чл. 160  от КТ, като за трудов стаж в една календарна година се признава 

неплатеният отпуск от 30 работни дни. 

9. Всички категории персонал, обучаващи се по специалността, необходима в учебното 

заведение, могат да ползват допълнителен отпуск до 25 работни дни годишно за очни занятия и 

подготовка за изпити. 

(2) Платеният годишен отпуск се разрешава на персонала наведнъж или на части и се 

ползва в съответствие с утвърден от директора график през календарната година, за която се 

ползва. 

  (3) Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края 

на календарната година, за която се полага. 

 (4) В случай че в периода, посочен в графика по ал. 2, работникът или служителят се 
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намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време 

в рамките на същата календарна година. 

(5) Ползването на платения годишен отпуск се извършва въз основа на писмено заявление 

на работника, адресирано до директора, и след получаване на неговото писмено разрешение, 

оформено като заповед за предоставяне на платен годишен отпуск. 

 (6) Директорът има право да предостави платения годишен отпуск на работника или 

служителя и без негово писмено искане или съгласие: 

 1. по време на престой повече от 5 работни дни; 

 2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено 

в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред; 

 Чл.68.  (1) Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за 

следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече 

от 10 работни дни. 

 (2) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със 

съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 

10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. 

 (3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването 

на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни,като същите 

следва да се използват през първото шестмесечие на от следващата календарна година.  

 (4) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната 

година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да я ползва изцяло 

или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане 

и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен 

отпуск. 

Глава десета. 

НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

 Чл. 69. Трудовата дисциплина изисква точно, качествено, ефективно и професионално 

изпълнение на трудовите задължения, определени в този правилник и в длъжностните 

характеристики. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата 

дисциплина. 

Чл. 70. (1) Нарушения на трудовата дисциплина са: 

1. Неизпълнение на споменатите в Правилника за вътрешния трудов ред задължения, в КТ, 

ЗПУО, КТД и нормативните документи на МОН . 

2. Закъснения за работа, неявяване на работа, преждевременно напускане на работа и 

неуплътняване на работното време. 

3. Явяване на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си 

задължения качествено и в срок. 

4.Неизпълнение на възложената от директора на училището работа. 

 5. Злоупотреба с доверието на работодателя и уронване на авторитета на училището, както 

и разпространение на поверителни сведения. 

6. Неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на правилата за 

безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и на всички вътрешни правила, 

действащи в СУ„Димитър Благоев” - град Доспат. 

7. Неизпълнение на задълженията си като дежурен учител. 

Чл. 71. (1) Нарушителите на трудовата дисциплина се наказват в зависимост от тежестта на 

нарушението съгласно чл. 186 и чл. 188 от КТ със: 

 1. „Забележка”. 

 2. „Предупреждение за уволнение”.  

 3. „Уволнение”. 

Чл. 72. Дисциплинарните наказания се налагат на работниците с мотивирана заповед, 
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издадена от директора, която задължително съдържа името на нарушителя, вида на нарушението, 

времето на извършването му и основанието за налагането на дисциплинарното наказание. 

Чл. 73. (1) При определянето на вида на дисциплинарното наказание се вземат предвид 

тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на 

нарушителя. 

(2) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина на работника може да се налагат 

различни по степен наказания. 

Чл. 74. Преди да пристъпи към налагане на дисциплинарно наказание, директорът е длъжен 

да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения за случилото се, 

както и да събере и да оцени посочените от него доказателства. 

Чл. 75. (1) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на работника или служителя 

срещу подпис , като върху нея се отбелязва датата на връчването. В случай, че не може да бъде 

връчена лично на нарушителя, заповедта се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на 

домашния му адрес. 

(2) Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на връчване на заповедта, 

съответно от деня на нейното получаване, когато е изпратена по пощата с писмо с обратна 

разписка. 

Чл. 76. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при необходимост от по -

ранно приключване на работния ден, работника или служителя е длъжен предварително да 

уведоми директора или заместващото го лице за това обстоятелство и да получи неговото писмено  

разрешение. 

Чл. 77. При необходимост за отсъствие от заседание на педагогически съвет учителят е 

длъжен с да поиска разрешение от директора. При три непредизвестени отсъствия работодателят 

налага дисциплинарно наказание според реда на КТ.  

Чл. 78. Дисциплинарно уволнение се налага при спазване на чл. 190 от КТ. 

Чл. 79. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят 

отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията. 

Чл. 80. Учители и служители, които работят добросъвестно и повишават авторитета на 

учебното заведение, за заслуги в работата получават грамота, парични и предметни награди от 

ръководството на училището. 

Глава десета 
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

 

Чл. 81. (1) Всеки работник и служител СУ„Димитър Благоев” има право на свободен достъп 

до своето работно място в рамките на установеното работно време. 

(2) Всеки работник или служител има право на достъп до СУ„Димитър Благоев” и в 

извънработно време, с разрешение на своя непосредствен ръководител или заместващия го 

служител. 

(3) С прекратяването на трудовото правоотношение с работника, той придобива статута на 

външно лице и има право на достъп до СУ„Димитър Благоев” при спазване на установения за 

външни лица пропускателен режим. 

Глава единадесета 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

 Чл. 82. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена 

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

НП. 

 Чл. 83. Имуществена отговорност носят и учениците, които при повреда на училищното 

имущество възстановяват имуществената щета в 10 дневен срок. 
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Глава дванадесета 

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

  

 Чл. 84. Изплащането на трудовите възнаграждение се извършва по банков път, като 

служителите представят документ за IBAN, на който да се превеждат сумите. 

 Чл. 85. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно Наредба  на МОН за 

определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала зает в средното 

образование.  

          Чл.86. Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия колектив в 

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

правила за работната заплата в СУ. 

Глава тринадесета 

СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 87. Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя и се разпределят с решение на Общо 

събрание за срок от една календарна година 

Чл. 88. Представително облекло се осигурява  на  педагогическия персонал при спазване на Наредба 

за представително облекло на педагогическите специалисти. 

Чл. 89. Работно облекло се осигурява  на  непедагогическия персонал при спазване на Наредба за 

безплатно и униформено работно облекло. 

Чл. 90. При прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя, последните 

връщат на училището зачисленото им работно облекло. Тези, които не върнат работното облекло, 

заплащат стойността за срока на доизносването му. 

Глава четиринадесета 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Чл. 91. Директорът е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в училището, като  и да утвърди правилник за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд;. 

Чл. 92.Директорът взема мерки за предотвратяването на трудовите злополуки в училище, установява 

станала трудова злополука в училище, уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за 

трудовата злополука. 

Чл. 93.Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници,  

указания, правила, инструкции, инструктажи и други свързани с безопасните условия на труд. 

 Чл. 94. (1)За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на 

безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в училище са изградени:  

 1. Комисия по безопасност на движението по пътищата;  

 2. Комисия по защита при  бедствия; 

            3. Комисия за безопасни и хигиенни условия на труд; .  

             (2) Учениците, служителите и работниците се инструктират за осигуряване на безопасни 

условия на труд и удостоверяват с подпис  проведения инструктаж с  

 Чл. 95. Тютюнопушене и хазартни игри на територията на училището са забранени. 

Забранява се употребата на алкохол, наркотици, и цигари в помещенията и в района на училището. 

 

 

 
 в специална книга. 

Глава петнадесета 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
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 Чл. 96. Педагогическият персонал има право на участие в квалификационни форми, на 

професионално развитие и израстване .  

 Чл. 97. Непедагогическият персонал има право на участие в квалификационни форми на 

професионално развитие. 

 Чл.98. Договор за повишаване на квалификацията и преквалификацията се сключва между 

Директора и членовете на педагогическия и непедагогическия персонал на основание чл. 134 от 

КТ по съответната специалност.  

Глава шестнадесета  

НОРМИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

  

 Чл. 99. Всички работещи в СУ „Димитър Благоев”- град Доспат са длъжни да спазват 

Етичния кодекс на СУ, като:  

             1. Спазват общоприетите норми на поведение, наложени от характера на работата, като 

зачитат личното достойнство, съблюдават етика на поведение и не накърняват авторитета или 

достойнството на работещите в училището, учениците и гражданите, посещаващи училището.  

 2.Съблюдават професионалната и колегиалната етика на взаимоотношения.  

 3.Подпомагат дейността на колегите си, да работят в екип.  

           Чл. 100. Забранява се на работниците и служителите да разпространяват поверителни 

сведения за училището .  

           Чл.101. Забранява се разпространяването на факти или изразяване на мнения /становища/, 

уронващи доброто име на работодателя, училището и работата на педагогическия и 

непедагогическия персонал, независимо от това, доколко са достоверни, в случай, че влошават 

отношенията с родителите и обществеността.  

Глава седемнадесета 

ДОКУМЕНТИ. РАБОТА С ДОКУМЕНТИ 
 

 Чл.102. Изисквания при документиране на стопанските операции: 

 (1) При доставка на материални активи в училището счетоводителя и домакина  приемат 

фактурата за доставка като проверява: 

             1.Отговарят ли реквизитите на задължителните изисквания по чл.8 от Закона за 

счетоводството. При липса на такива връща фактурата без да приема поправки по нея; 

 2. Проверява вида, количеството, цената, стойността, качеството на получените материални 

активи и съответстват ли на данните във фактурата. Изисква задължително съпроводителни 

документи, които да доказват произхода, качеството и годността им; 

 3. При получаване на дърва и въглища за отопление задължително присъстват  огняр, 

счетоводител и домакин; 

 (2). При извършване на услуги-ремонт на техника и други, счетоводителя приема фактурата 

и  проверява: 

             1.Отговарят ли реквизитите на задължителните изисквания на чл.8 от Закона за 

счетоводството. При липса, връща фактурата. 

             2. Фактурата за услуга, заедно със съпроводителните документи се одобрява от Директора 

и се предава с контролния лист на счетоводителя. 

             (3). При фактури за доставка на електроенергия, вода, счетоводителят проверява: 

 1. Отговарят ли реквизитите на задължителните изисквания на чл.8 от Закона за 

счетоводството. При липса връща фактурата. 

            2. Съпоставя данните от фактурата с тези от контролната книга за измерване на 

електроенергията, водата и при различие прави рекламация. 

            3. Фактурата за услуга, заедно със съпроводителните документи се одобрява от Директора 

и се предава с контролния лист на счетоводителя. 

            (4) При касови операции приходният и разходният касов ордер се съставят и оформят от 

счетоводителя и се подписват от Директора. 
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 Чл.103. (1) В училището се извършват следните инвентаризации: 

 1. Инвентаризация на  дърва и въглища в края на календарната година и на отоплителния 

сезон ; 

            2. Инвентаризация на ДМА и материали -в края на годината; 

            3. По инициатива на директора; 

            4. При смяна на МОЛ. 

          (2) Инвентаризацията се извършва със заповед на Директора, в която е посочено 

нормативното основание, комисията, обекта, МОЛ и сроковете. 

 Чл.104. Преместването на Материални  активи вътре в училището се извършва с 

разрешението на Директора, като се съставя приемателно-предавателен протокол. 

 Чл. 105. Правила за движение на вътрешните за училището документи:  

 (1) Забранява се изнасянето на  училището документи извън училището, освен след  

/разрешение/ от Директора.  

 (2) Дневниците на класовете след приключване на учебните занятия се представят от 

учителите за проверка, архивиране и съхранение в специална стая.  

           (3) Всички документи, предназначени за работодателя се приемат в СУ от Директора и се 

резолират от Директора в деня на приемането им.  

 Чл.106. Регистрацията на документите се извършва в дневник за входяща и изходяща поща.  

 Чл.107. Дневниците за входяща и изходяща документация се прошнуроват, прономероват и 

на последния им лист се отбелязва броя листове и дата на започване, подписва се от Директора на 

училището и се подпечатва с печата на училището.  

           Чл.108. След изписване на дневника се отбелязва датата на приключването му, като се 

парафира от Директора по посочения начин. Вписването в дневниците за всяка нова календарна 

година започва от пореден № 1.  

           Чл.109. Регистрацията на документи се извършва от АТС и включва:  

            1. Поставяне на регистрационни данни върху документа;  

            2. Вписване на данните в съответния дневник без поправка или заличаване с коректор.  

 Чл.110. Изготвянето на изходящия документ става от длъжностно лице определено от 

Директора, при спазване на следните изисквания: договореност, обоснованост, убедителност на 

мотивировката и спазване на нормативните актове.  

            Чл.111. Правила за движение на външните документи:  

           (1) Изходящата документация се изпраща по предназначение от длъжностното лице, 

определено от Директора.  

 (2) Изходящите писма /документи/ се подготвят  от длъжностното лице определено от 

Директора и се предават от него за проверка от директора, по отношение  правилността на 

оформянето им и комплектуването им. След което се поставя изх. №, ако документът е подписан 

от Директора и има печат и ги вписва в дневника за изх. кореспонденция.  

 (3) В случай, че изх. писма /документи/ не са оформени и не са комплектувани съобразно 

изискванията, се връщат от директора на длъжностното лице за отстраняване на пропуските. 

 Чл.112. Удостоверения за завършен клас, Удостоверение за преместване, препис-

извлечения, справки, служебни бележки и удостоверения се издават след лично подаване на молба 

до Директора.  

           Чл.113. При ползване и работа с вътрешните за училището документи се спазват 

изискванията за опазване, съхранение и водене на документите съгласно изискванията на 

нормативната уредба.  

 Чл.114. Съхранение на документите:  

            1. Документите се съхраняват на определените със заповед на Директора места.  

 2. Приключилите за учебната година документи се представят от класните ръководители 

пред Директора и след проверка   се оформят за съхраняване в архива на училището.  

 3.Директорът и служителят по архивирането отговарят за правилната подредба и тяхното 
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съхранение в архива на училището , съобразно определения в наредбата на МОН срокове за 

приключването им.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Трудовият колектив в училище се разпределя на педагогически и непедагогически персонал. 

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

които сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето управление и 

определят своите функции. 

§ 3. Директор 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 са определени със ЗПУО, Училищния правилник и Правилника за дейността на ПС. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§8. Настоящият правилник за вътрешния трудов ред отменя действието на предходния. 

§9. Този Правилник се издава от Директора на училището на основание чл.181от КТ и в 

съответствие със съществуващата нормативна уредба. 

§10. Разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните 

актове и на колективния трудов договор. 

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

характеристики, колективният трудов договор, други. 

§12. Действието на настоящия правилник се разпростира по отношение на училищното 

ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал. 

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

§14. 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 Директора определя 

наказанията съгласно действащите към момента разпоредби на КТ. 

§15. Контролът по изпълнението на Правилника се осъществява от Директора на учебното 

заведение. 

§16. Директорът запознава всички работници и служители с настоящия Правилник и всеки 

новопостъпил служител в тридневен срок от назначаването му. 

§17. Правилникът за вътрешния трудов ред се съхранява в дирекцията и е на разположение на 

всеки интересуващ се служител, работник, родител, общественик и други заинтересовани лица. 

§18. С Правилника се запознава персонала на учебното заведение срещу подпис. 

§19. Контрол по изпълнение на правилника се осъществява от директора на учебното заведение. 

§20. Правилникът е съгласуван с председателите на синдикалните организации в учебното 

заведението и утвърден от Директора на СУ „Димитър Благоев-” град Доспат.  

§21. Всички неуредени с този Правилник въпроси се разглеждат съгласно действащите 

нормативни документи в Република България. 

§22. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред е разгледан  на заседание 

на Общо събрание с Протокол № 1 от 20.09.2018 година и влиза в сила от 

20.09.2018 г. 
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Съгласуван със СО в Средно училище ,, Димитър Благоев ,, град Доспат обл.Смолян: 

 

1. Председател на СО  при СБУ                     Велин Терзиев     

2. Председател на СО при КТ „Подкрепа” Емил Мутафчев  

 

                                                  С П И С Ъ К 
                  на членовете на педагогическия и непедагогическия персонал в Средно училище 

„Димитър Благоев“, град Доспат, запознати с Правилника за вътрешния трудов ред 

 

№ ТРИТЕ ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ  

1. 
Александра  Евгениева Айвазова 

Учител   

 

2. 
Анета Смилкова Вълнева 

Учител   

 

3. 
Антоанета Антимова Вълнева 

Учител  

 

4. 
Бистра Недкова Хаджиева 

Учител  

 

5. 
Елка Савкова Халачева 

Учител  

 

6. 
Кристина Миленова Мудова 

Учител   

 

7. 
Ружа РосеноваКукунджиева 

Учител  

 

8. 
Силвия Федева Пехливанова 

Учител  

 

9. 
Ваня Сребринова Мутафчева 

Учител  

 

10. 
Илиана Раданова Якимова 

Учител  

 

11. 
Веселин Велинов Сариев 

Учител  

 

12. 
Светослава Веселинова Джинсова 

Учител  

 

13. 
Севдалина Савкова Моллова 

Учител  

 

14. 
Веселинка Фиданова Соколова 

Учител  

 

15. 
Милен Дамянов Танев 

Учител  

 

16. 
ИванкаСтефанова Кехайова 

Учител  

 

17. 
Евелина Людмилова Милушева 

Учител  

 

18. 
Анелия Ефтимова Каменова 

Учител  

 

19. 
Алина  Яворова Малинова 

Учител  

 

20. Анета                     Ашикова Учител  
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21. 
Емил Лилков Мутафчев 

Учител  

 

22. 
Велин Велинов Терзиев 

Учител  

 

    

23. 
Капка Невенова Бозова 

Учител  

 

24. 
Лилко Антимов Мудов 

Учител  

 

25. 
Ирена Евтимова Парутева 

Учител  

 

26. 
Елин Антимов Шалганов 

Учител  

 

27. 
Николай Вергилов Байкалов 

Учител  

 

28. 
Севдалин Севдалинов Пашов 

Учител  

 

29. 
Анелия  Филипова Иванова 

Учител  

 

30. 
Алие Ферадова Багрянова 

Учител   

 

31. 
Росица Велинова Кадиева 

Учител   

 

32. Малина Сашева Огнянова Счетоводител  

 

33. Евгения                  Айвазова Зав.АТС  

 

34. Миглена Сашова Милушева Домакин  

 

35 Миглена Недкова Хавальова Охрана  

 

36. Нейдим Халилов Синанов Огняр  

 

37. Недко Евтимов Халачев Огняр  

 

38. Диана                            Горова Хигиенист   

 

39. Джемиле Салихова Байрямова Хигиенист   

 

40. Сузана Сребринова Танева Хигиенист   

 

 


