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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Обща част 

1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред се издава на основание чл. 181 от 

Кодекса на труда. Правилникът за вътрешния трудов ред е изработен в съответствие с Кодекса, 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закона за предучилищното и училищ-

ното образование (ЗПУО),  нормативните документи, прилагани в системата на средното об-

разование и Правилника за дейността на учебното заведение, при спазване изискванията на 

чл. 37 от Кодекса на труда. 

(2) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред урежда и конкретизира правата и задълже-

нията на всички учители, учители ЦДО, педагогическия съветник, ръководителя направление 

ИКТ, служители и работници, страна по индивидуално трудово правоотношение с работода-

тел СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ -  гр. Бяла Слатина, област Враца - наречени по 

- долу служители. 

(3) Правилникът за вътрешния трудов ред урежда и въпросите, свързани с организацията на 

трудовия процес, осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща по-

вишаването на ефективността на труда. 

2. (1) Разпоредбите на Правилника имат нормативен характер. Той урежда въпроси неуре-

дени с повелителните разпоредби на нормативен акт и попадащи в компетентността на рабо-

тодателя.  

(2) Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за целия  персонал (както за учи-

телите, педагогическия съветник, ръководителя направление ИКТ, служителите, работниците, 

така и за работодателя). 

(3) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, нами-

ращи се на територията на учебното заведението. 

3. (1) С разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред са запознати учителите, учи-

телите ЦДО, педагогическият съветник, ръководителят направление ИКТ, служителите и ра-

ботниците на учебното заведение; 
(2) В правилника са формулирани общите изисквания към всички работещи. Конкретните 

изисквания са определени в длъжностни характеристики, които са неразделна част от този 

Правилник и са разработени от работодателя за всяка длъжност. 

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

на всички вътрешни правилници, които се отнасят до трудовите отношения, за което директо-

рът задължително ги поканва. 

5. Директорът регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигури-

телните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с учите-

лите, педагогическия съветник, ръководителя направление ИКТ, работниците и служителите 

и техните организации, при зачитане на интересите на всяка от страните. 

(1) Учителите, педагогическият съветник, ръководителят направление ИКТ, служителите и 

работниците имат право свободно да образуват синдикални организации, доброволно да 

встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват с техните устави. 

(2)  Синдикалните организации представляват и защитават интересите на учителите, педаго-

гическия съветник, ръководителя направление ИКТ, работниците и служителите пред държав-

ните органи и пред директора по въпросите на трудовите и осигурителните отношения и на 

жизненото равнище чрез колективно договаряне. 

6. (1) Общо събрание в учебното заведение се свиква от директора, от ръководството на син-

дикална организация както и по инициатива на една десета от учителите, работниците и слу-

жителите. 

(2) Общото събрание се състои от всички учители, педагогическия съветник, ръководителя 

направление ИКТ, служители и работници в предприятието. 

(3) Общото събрание определя реда за своята работа. 
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(4) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на 

колектива. 

(5) Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.  

7. Учителите, педагогическият съветник, ръководителят направление ИКТ, работниците и 

служителите участват чрез избрани от общото събрание представители в обсъждането и реша-

ването на въпроси на управлението на училището само в предвидените от закона случаи. 

1.2. Специфична част 

8. (1) Училището през учебната 2019/2020 година се отваря в 630 часа и се затваря в 1800 часа. 

(2) По време на ваканциите сградата се отваря в 800 часа и се затваря в 1700 часа. 

(3) Изключения по предходните две алинеи се допускат само в случаи на организирани от 

учебното заведението родителски срещи и извънкласни дейности или след изрична писмена 

заповед на директора. 

(4) В събота и неделя, на национални и официални празници както и при неотложна необхо-

димост, училището се отваря само с изрична писмена заповед на директора. 

9. Графикът на учебните занятия и пропускателния режим в сградата на учебното заведение 

се определя с писмена заповед на директора, не по - късно от началото на всяка нова учебна 

година. 

10. Учебният процес е организиран, съгласно седмичното разписание и графика на учебното 

време за часовете в съответствие с действащата нормативна уредба. 

11.  Всички посетители се регистрират при длъжностните лица от охранителна фирма  

АС „Орел – 1“ ЕООД.  

12. На територията на Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, както и на приле-

жащите му площи се забранява тютюнопушенето, хазартните игри, употребата на алкохол, 

наркотици и други упойващи вещества. 

13. Всички служители  са длъжни да спазват трудовата дисциплина и да работят в съответст-

вие с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. 

14. (1) При постъпване на работа на всеки учител, учител ЦДО, педагогически съветник, ръ-

ководител направление ИКТ, служител и работник се провежда първоначален инструктаж, ин-

формира се за основните задължения за съответната длъжност и правилата за безопасност, 

охрана на труда и опазване на околната среда. 

(2) Учителите/учителите ЦДО, педагогическият съветник, ръководителят направление ИКТ, 

служителите и работниците на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина задължително премина-

ват всички инструктажи и обучения, посочени от работодателя и свързани с безопасните и 

здравословни условия на труд. 

(3) Всички служители и работници при ползването и обработката на лични данни на ученици 

и/или работници и служители, спазват принципите за законосъобразност и добросъвестност и 

прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни..  

(4) Инструктажите по предходните алинеи се провеждат от учител/служител на учебното за-

ведението, натоварен с тези задължения в периодичност, посочена от закона и службата за 

трудова медицина. 

(5) Учителите/учителите ЦДО, педагогическият съветник, ръководителят направление ИКТ, 

служителите и работниците са длъжни да познават и спазват изискванията на Закона за защита 

от дискриминация.  

(6) При изпълнение на служебните си задължения спазват определените в Етичния кодекс на 

работещите с деца стандарти за етично поведение, както и приетите морални правила и норми 

в Етичния кодекс на училищната общност. Не допуска поведение, което може да урони прес-

тижа на образователната институция.  

(1) Учителите, педагогическият съветник, ръководителят направление ИКТ, служителите и 

работниците на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина са длъжни да се грижат за опазване на 
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живота и здравето на учениците по време на учебно - възпитателния процес и мероприятия, 

свързани с дейността на училището. 

(2) Учителите, педагогическият съветник, ръководителят направление ИКТ, служителите и 

работниците на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина са длъжни да познават функциите и 

компетентностите на органите по закрила на детето и да изпълняват задълженията си към со-

циалната система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето.  

(3) В случай, че им стане известно, че дете/ученик се нуждае от закрила, са длъжни незабавно 

да уведомят дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или 

Министерството на вътрешните работи. Същото задължение имат и ако това им е станало из-

вестно във връзка с упражняваната от тях професия или дейност, дори и ако е обвързано с 

професионална тайна. При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на ученици в учи-

лището незабавно уведомявта директора.  

(4) Лицата по предходните алинеи, при възникнала необходимост, незабавно предприемат 

мерки за своевременно осигуряване на адекватна медицинска помощ. 

(5) Неспазването на задълженията по предходните алинеи представлява нарушение на трудо-

вата дисциплина и е основание за търсене на дисциплинарна отговорност. 

15. (1) Работниците имат право на лични предпазни средства, в случай че конкретно възложе-

ната им работа го изисква. Те са длъжни да носят тези предпазни средства. 

(2) Изпълнението на задължението за носене на личните предпазни средства и последиците 

от нередовното им носене са отговорност на работниците.  

16. (1) СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, след консултация със  съответната служба по 

трудова медицина, сключва периодично договор със здравно заведение за извършване на про-

филактични медицински прегледи на всички свои служители. 

(2) Служителите са длъжни да се явяват на периодични медицински прегледи по предходната 

алинея, съобразно графика за извършването им. Неявяването на тези прегледи работодателят 

ще счита за нарушение на трудовата дисциплина. 

17. СУ „Васил Левски“ - гр. Бяла Слатина, като администратор на лични данни по смисъла на 

ЗЗЛД събира, съхранява, организира и обработва личните данни на своите работниции служи-

тели при спазване разпоредбите на ЗЗЛД и при съблюдаване задълженията на страните по ин-

дивидуалния трудов договор. 

2. ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

2.1.Трудов договор 

18. Трудов договор се сключва между учител/учител в целодневна организация на обучието 

(ЦДО), педагогически съветник, ръководител направление ИКТ, служител или работник и ра-

ботодателя преди постъпването на работа (чл. 216, ал. 1 от ЗПУО). 

19. (1) Трудовият договор се сключва в писмена форма. 

(2) Договорът по ал. 1 се подписва от двете страни в три екземпляра, два от които остават в 

училището, а другия се връчва срещу подпис на учителя/възпитателя, служителя, работника.  

(3) Договорът по предходната алинея се подписва и от завеждащия административната 

служба и счетоводителя на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, обл. Враца. 

20. При сключване на трудовия договор директорът на училището, в качеството си на рабо-

тодател запознава лицата по чл. 2 ал. 2 от ПВТР с трудовите им задължения, произтичащи от 

заеманата длъжност или изпълняваната работа. 

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

1.  молба - свободен текст; 

2.  професионална автобиография - CV; 

3.  лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето; 

4.  документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, на-

учно звание, научна или професионално-квалификационна степен; 
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5.  документ за стаж по специалността - за педагогическите кадри; трудова книжка или пре-

пис - извлечение за трудовия стаж; 

6.  документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преуста-

новяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над три месеца, съг-

ласно чл. 4 от Наредба №4 от 24.10.2016 г. за определяне на заболяванията и отклоненията, 

които застрашават живота и здравето на децата и учениците; 

7.  медицинско свидетелство, съгласно чл. 2 и чл.3 Наредба №4 от 24.10.2016 г. за определяне 

на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и уче-

ниците; 

8.  свидетелство за съдимост; 

9.  препоръка или характеристика от работното място, което са заемали (при необходимост). 

22. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на тру-

довия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него; 

23. (1) Трудови договори се сключват при условията на КТ; 

(2) Договорите по ал. 1 се регистрират в териториалното подразделение на НАП в гр. Враца в 

срокове, определени в КТ. 

24. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреж-

дат съобразно КТ. 

25. Съдържанието на трудовия договор се определя в съответствие с Кодекса на труда. 

26. (1) Условията, предметът и обхватът на трудовия договор се определя съгласно  чл. 66 от 

КТ и нормативните документи за системата на образованието 

(2) Предметът и обхватът на дейността се определят и със съответната длъжностна характе-

ристика. 

2.2.Процедура и методи за подбор на учителските кадри 

27. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ, съгласно кла-

сификатор на областите на висше образование и професионалните направления и професио-

нална квалификация, Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директо-

рите и другите педагогически специалисти /НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА 

И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 

Г.)/ и чл. 213 от ЗПУО. 

28. За заемане длъжността „учител“ и „учител ЦДО“ се изисква диплома за завършена степен 

на висше образование „бакалавър“, „магистър“ или „професионален бакалавър“, съгласно 

приложение №1 на НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИА-

ЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.). 

29. (1) Учителските длъжности, съгласно чл. 227, ал. 2 от ЗПУО са: 

1.   „учител“; 

2.  „старши учител“; 

3.  „главен учител“; 

(2)  Изискванията за завършено висше образование и придобита професионална квалификация 

за заемане на учителските длъжности се определят в Наредбата за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Приложение 1. 

(3) За заемане на длъжностите по ал. 1 е необходимо завършено висше образование и придо-

бита професионална квалификация „учител“, а за длъжностите „старши учител“ и  „главен 

учител“ , съгласно НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИА-

ЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.), при спазване на §27 от 

Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО и §3 от Преходните и заключителните 

разпоредби на НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИА-

ЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) 



СУ „Васил Левски“ - Правилник  за вътрешния трудов ред 2019/2020 учебна година      стр. 5                                                                                                          

г р .  Б я л а  С л а т и н а ,  о б л .  В р а ц а  

 

(4)  Длъжностите по ал. 1, т. 1 се заемат от лица със завършено висше образование на образо-

вателно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“ 

съгласно НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИ-

ТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

(OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) 

(5) , Длъжностите по ал. 1, т. 2 се заемат от лица със завършено висше образование на образо-

вателно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“, 

съгласно НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИ-

ТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

(OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) 

(6) Длъжностите по ал. 1, т. 3 от лица със завършено висше образование на образователно-

квалификационна степен „магистър“ и съгласно НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТА-

ТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 

2.08.2019 Г.).  

(7) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите „старши учи-

тел“, „главен учител“ и „учител - методик“ е 10 години учителски стаж, при спазване на оста-

налите изисквания на НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛ-

НОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.). 

(8)  Учителските длъжности по учебния предмет „физическо възпитание и спорт“ в училището, 

могат да се заемат и от лица с диплома за завършена степен на висше образование по съответ-

ната специалност и съгласно Приложение 1 на НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА 

И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 

Г.)  

(9) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска длъж-

ност, се назначават на длъжност „ учител“, съгласно НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА 

СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 

2.08.2019 Г.) чл. 70.    

30. За педагогически кадри в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, съгласно чл. 215 от ЗПУО 

не могат да се назначават лица, които: 

1.  са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление; 

2.  са лишени от право да упражняват професията си; 

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

учениците, определени с наредба на Министъра на образованието и науката, съгласувана 

с Министъра на здравеопазването. 

31. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи, проучване на определен спи-

сък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност, а при необ-

ходимост и събеседване. 

32. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в 

РУО - Враца в тридневен срок от овакантяването им. 

33. 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. (1), 

т.3  от КТ - до завръщане на замествания на работа; 

3.  изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професио-

нална квалификация и правоспособност, определени с НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. 

ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ 

И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В 

СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.)) и чл. 213 от ЗПУО.; 
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4.  изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл. 215 от ЗПУО; 

5.  изискване за подбора на кандидатите; 

6.  началния и крайния срок за подаване на документите. 

2.3. Допълнителен труд по трудов договор 

34. При извършването на допълнителен труд по трудов договор и вътрешно заместване се 

спазват разпоредбите на Глава V, раздел ІХ от КТ. 

2.4. Изменение на трудовото правоотношение 

35. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с пис-

мено съгласие между страните. 

36. Директорът може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или 

служителя, съгласно чл.118 ал. 3 от КТ и ако такава възможност е предвидена във „Вътрешни 

правила за работната заплата“. 

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

119, глава V, раздел X от КТ. 

3. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

3.1. Задължения на директора на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина. 

38. (1) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Средно учи-

лище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина в съответствие с чл. 257 (1,2), чл. 258 (1), чл.25 9(1) от 

ЗПУО, НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИ-

ТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

(OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.), длъжностната му характеристика  

и Правилника за дейността на учебното заведение, като:  

1.  Представлява учебното заведението пред държавните органи и други лица; 

2.  По преценка и необходимост делегира съответните правомощия за изпълнение на своите 

задължения на заместник – директора по учебна дейност, заместник – директора по адми-

нистративно - стопанска дейност или друг служител; 

3.  Контролира работата на учителите, служителите и работниците в повереното му училище; 

4.  Предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището; 

5.  Подготвя и провежда педагогическите съвети, заседания, съвещания, преговори, срещи-

разговори и др., като за целта предварително уведомява участниците; 

6.  Следи за трудовата дисциплина в училището; 

7.  Осъществява връзка с други институции и ведомства; 

8.  Периодично проверява състоянието на цялостната училищна документация в т.ч. дневни-

ците и бележниците на учениците; 

9.  Контролира дейността на дежурните учители и чистачи по етажи, райони и двор. 

10.  Съблюдава за съхраняването на материално-техническата база и взема мерки при нейното 

увреждане или унищожаване; 

11.  Осъществява кадровия подбор. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педаго-

гическия и непедагогическия персонал; 

12.  Отчита дейността на учебното заведението пред ПС. Отчита административно стопанс-

ката дейност пред ОС; 

13.  Организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им в съответствие с дър-

жавните образователни изисквания; 

14.  Награждава и наказва ученици, учители, служители и работници в съответствие с кодекса 

на труда и ЗПУО; 

15.  Създава условия на учителите и да повишават професионалната си квалификация в орга-

низирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка. 

39.  (1) Директорът осигурява на работещия по трудов договор нормални условия за изпълне-

ние на работата, за която се е уговорил, като му осигури: 

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

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

3. здравословни и безопасни условия за труд; 
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4. длъжностна характеристика, която учителят, служителят или работникът подписва след 

запознаване при сключване на трудовия договор и образец на която при поискване  се 

предоставя за сведение/справка на заинтересованата страна;  

5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на тру-

довите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с прави-

лата за здравословни и безопасни условия на труд. 

(2). Директорът пази достойнството на учителя, служителя или работника по време на изпъл-

нение на работата по трудовото правоотношение. 

(3). Директорът, по искане на учителя, работника или служителя му предоставя обективна и 

справедлива характеристика за професионалните му качества и за резултатите от трудовата му 

дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг рабо-

тодател. 

40. (1) Осигуряването на заместващите учители се организира от директора на основание чл. 

258 от ЗПУО и съгласно НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛ-

НОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.). 

(2) За осигуряване на заместващи учители, във връзка с изпълнението на Националната прог-

рама   „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ директорът: 

1. поддържа и актуализира собствена банка кадри; 

2. при необходимост използва предоставените му възможности от Дирекция „Бюро по 

труда“ – Бяла Слатина или друг външен информационен масив; 

(3) Заместването  по предходната алинея се осъществява съгласно нормативната уредба на 

Националната програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“. 

41. В установените срокове директорът: 

1. начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на учителите, работниците 

и служителите за положения от тях труд; 

2. плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа; 

3. издава при поискване от учителя, работника или служителя извлечение от ведомостите за 

заплати за изплатените или неизплатените му трудови възнаграждения и обезщетения. 

42.  (1) Директорът организира и провежда учебно - възпитателната работа в съответствие с 

определената му по НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и На-

редба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)  норма преподавателска заетост, съгласно утвърдения за учебната 

година Списък - Образец №1.  

(2) При изпълнение на дейността по предходната алинея се ползва с правата и задълженията 

на учител. 

43. Директорът създава при необходимост свой оперативен помощен съвещателен орган по 

административно-организационните, финансови и стопански въпроси на училището; 

44. (1) Задълженията на Директора на Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина в 

качеството си на орган за управление на училището са указани в ЗПУО, НАРЕДБА № 15 ОТ 

22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИ-

РЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 

2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) и Правилника за дейността на училището;  

(2) Директорът на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина е председател на педагогическия съ-

вет и осигурява изпълнение на решенията му, съгласно чл. 262, ал.3 от ЗПУО. 

45. Директорът в качеството си на работодател: 

1. осигурява работещите по трудово правоотношение в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина 

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

закон. 

2. изисква от всеки работник точно, добросъвестно и качествено да изпълнява възложените 

му трудови задължения; 

3. осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове в училище; 

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11554
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
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4. налага дисциплинарни наказания в съответствие с Кодекса на труда; 

5. търси имуществена отговорност за виновно причинените от работника вреди; 

6. може да променя със заповед продължителността или променливостта на границите на ра-

ботното време на отделни категории служители, предвид възникнала необходимост при ус-

ловията, предвидени в КТ. 

46. За всяка учебна година директорът определя със заповед лицата, които да го заместват. 

47. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РУО - Враца. 

3.2. Задължения на заместник - директора по учебната дейност, заместник-директора по 

административно - стопанската дейност, педагогическия съветник, ръководителя нап-

равление ИКТ, учителите, служителите и работниците в Средно училище „Васил Лев-

ски“, гр. Бяла Слатина 

3.2.1. Общи 

48. Заместник - директорът по учебната дейност, заместник - директорът по администра-

тивно-стопанската дейност, педагогическия съветник, ръководителя направление ИКТ, учите-

лите, учителите ЦДО, служителите и работниците в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, 

назначени по трудово правоотношение, са длъжни да изпълняват работата, за която са се уго-

ворили, и да спазват установената трудова дисциплина. 

49. Лицата по предходния член трябва да изпълняват трудовите си задължения точно и доб-

росъвестно. 

50. При изпълнение на работата за която са се е уговорили, заместник - директорът по учеб-

ната дейност, заместник - директорът по административно - стопанската дейност, педагоги-

ческият съветник, ръководителят направление ИКТ, учителите, учителите ЦДО, съгласно при-

ложенията за съответните длъжности от НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) 

, служителите и работниците, съгласно длъжностните им характеристики, са длъжни да: 

1. изпълняват възложената им, съгласно индивидуалния трудов договор работа, както и ука-

занията и нарежданията на работодателя, издадени във връзка с неговите трудови задълже-

ния; 

2. не закъсняват за работа и са на работното си място до края на работното време; 

3.  явяват се на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените задачи и  

не употребяват през работното време алкохол или други упойващи вещества, не пушат при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

4. спазват определеното им работно време и го използват изцяло за изпълнение на възложе-

ната работа; 

5. извършват работата си в изискуемото се количество и качество; 

6. изпълняват законните нареждания на работодателя; 

7. спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, в това число правилата за 

пожарна и аварийна безопасност; 

8. действат с наличните противопожарни уреди и съоръжения при необходимост, съгласно 

План за действие при възникване на бедствие, аварии, катастрофи и пожари в Средно учи-

лище „Васил Левски“; 

9. опазват грижливо имуществото, което им е поверено или с което са в досег при изпълнение 

на възложената им работа, както и да пестят материалите, енергията, паричните и другите 

средства, които им се предоставят за изпълнение на трудовите задължения; 

10. съгласуват работата си с останалите учители, служители и работници в атмосфера на сът-

рудничество и толерантност и им оказват помощ в съответствие с указанията на работода-

теля, както и не възпрепятстват с поведението си или по друг начин изпълнението на тру-

довите им задължения; 

11. изпълняват и всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от колективен 

трудов договор, от трудовия договор и от характера на работата; 

12. спазват вътрешните правила, приети в училището, и не пречат на другите учители, работ-

ници и служители да изпълняват трудовите си задължения; 
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13. съблюдават общоприетия начин на обличане и използват на работното си място утвърде-

ното представително/работно облекло. 

14. прилагат изискванията за културно поведение спрямо учениците, родителите, учителите, 

гражданите и други, посещаващи училището; 

15. съдействат оптимално, относно опазване и подобряване естетическото оформление на учи-

лищната сграда и прилежащата й територия; 

16. бъдат лоялни към работодателя, като не злоупотребяват с неговото доверие и не разпрост-

раняват поверителни за него сведения, както и да пазят доброто му име и авторитета на 

училището; 

17. извършват и други дейности, извън този правилник, указани в нормативни документи, по-

сочени в длъжностната характеристика; 

51. При командироване на служителите се спазват разпоредбите на чл.121 ал.1 от КТ, във 

връзка с чл. 215 от КТ и Наредба за командировките в страната. 

52. Заместник - директорът по учебната дейност (ЗДУД), заместник - директорът по админис-

тративно – стопанската дейност (ЗДАСД), педагогическият съветник, ръководителят направ-

ление ИКТ, учителите, учителите ЦДО, служителите и работниците в СУ „Васил Левски“, гр. 

Бяла Слатина имат право на своевременна, достоверна и разбираема информация за икономи-

ческото и финансовото състояние на училището, която е от значение за трудовите им права и 

задължения. 

53. Режимът на потребление на енергия, консумативи и материали, съпътстващи трудовия 

процес, се изпълнява от всички работещи в училището, като се съблюдават принципите на 

икономичност и ефективност. 

3.2.2. Задължения на заместник - директора по учебната дейност 

54. (1) Заместник - директорът по учебната дейност (ЗДУД) подпомага директора при орга-

низиране и контролиране на учебно-възпитателната дейност (УВД) на училището от І до XІІ 

класове чрез: 

1.  посещение на учебните часове на учителите за наблюдаване на организацията на учеб-

ния процес; 

2.  провеждане на тестове, анкети и др. за оценяване ефективността на учебната дейност. 

(2) ЗДУД  провежда учебно - възпитателната работа в съответствие с определената му по НА-

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

допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 

г.)  норма преподавателска заетост, съгласно утвърдения за учебната година Списък-Образец 

№1. 

(3) ЗДУД отговаря за правилното водене и съхраняване на учебната и училищната докумен-

тация в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. Най-малко веднъж ме-

сечно проверява училищната документация.   

55. (1) Заместник - директорът по учебна дейност: 

1.  контролира реда, дисциплината и спазването на правилника за дейността на училището. 

Отговаря за направлението „Безопасност на движението“; 

2.  организира подготовката на седмичното разписание и неговото реализиране; 

3.  носи отговорност за редовното участие на учениците във формите на обучение в СУ „Васил 

Левски“, гр. Бяла Слатина; 

4.  подпомага класните ръководители и учители по съответните предмети по правилното во-

дене на учебната документация; 

5.  организира подготовката и провеждането на изпити – поправителни, приравнителни, при-

емни, за промяна на оценката, зрелостни, както и изпити на ученици от самостоятелна 

форма на обучение и др.; 

6.  участва в заседанията на Педагогическия съвет и подпомага директора при подготовката и 

реализирането на взетите решения; 

7.  отговаря за дежурството на учителите по време на учебния процес; 

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11554
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11554
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
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8.  отговаря за връзката на училището с родителите; 

9.  ръководи Координационен съвет за справяне с тормоза в училище; 

10.  не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, ет-

ническа принадлежност и религия. 

11.  Заместник - директорът по учебна дейност замества директора при необходимост за срок 

по - малък от 30 календарни дни. 

12.При ползването и обработката на лични данни, спазва принципите за законосъобразност и 

добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския пар-

ламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 

за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона 

за защита на личните данни.  

3.2.3. Задължения на заместник - директора по административно - стопанската дей-

ност 

56. Заместник - директорът по административно - стопанската дейност (ЗДАСД) подпомага 

директора при организиране и контролиране на административно - стопанската дейност (АСД) 

на училището в съответствие с правомощията и задълженията му, определени с длъжностната 

характеристика и правилника за дейността на училището. 

57. При ползването и обработката на лични данни, спазва принципите за законосъобразност 

и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския пар-

ламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка 

с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна 

на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на 

личните данни.  

3.2.4. Задължения на педагогическия съветник 

58. Длъжността „ педагогическият съветник“ се заема от лица отговарящи на изисванията на 

НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., 

ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) и стриктно спазване на изискванията на 

чл.215 от ЗПУО. Подпомага директора при изпълнение на изисванията на Наредбата за при-

общаващо образование и притежава компетентности съгласно Приложение №1 и №8 от НА-

РЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИ-

ТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., ДВ, БР. 

61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.), в съответствие с правомощията и задълженията 

му, определени с длъжностната характеристика и правилника за дейността на училището. 

59. При ползването и обработката на лични данни на ученици спазва принципите за законо-

съобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Евро-

пейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и 

Закона за защита на личните данни.  

3.2.5. Задължения на ръководителя направление ИКТ 

Основни функции: 

1. Внедрява и ефективно използва цифрови технологии в образователния процес и 

управлението на училището, съгласувано с ръководството. 

2. Планира осъвременяване на техническото и програмното осигуряване на училището. 

3. Подпомага педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови технологии 

в образователния процес. 

4. Осигурява съвместимостта на базите данни на училището с други системни 

администратори. 

5. Организира и осигурява поддръжката на вътрешната информационна и комуникационна 

система.  

6. Организира и координира процесите по събиране, оценяване, съхраняване, обработване, 
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представяне и обмен на информация, свързани с дейността на институцията. 

7. Участва във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното 

използване на дигиталните технологии и за прилагане на информационни продукти и 

софтуер.  

8. Запознава учениците с безопасното използване на дигиталните технологии, включително 

и за работа в интернет среда. 

9. Разработва и поддържа електронни материали и бази данни, свързани с дейността на 

институцията. 

10. Познава функциите и компетентностите на органите по закрила на детето и изпълнява за-

дълженията си към социалната система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен 

незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила 

на детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и ако това 

му е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и 

ако то е обвързано с професионална тайна. При идентифициране на случаи на насилие и 

тормоз на деца/ученици в училището незабавно уведомява директора.  

11. Изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Ев-

ропейските структурни и инвестиционни фондове. 

12. Води документация, свързана с неговата дейност, при спазване на нормативните изисква-

ния и дадени разпореждания на ниво образователна институция. 

13. При ползването и обработката на лични данни на ученици спазва принципите за законосъ-

образност и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Евро-

пейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 

и Закона за защита на личните данни.  

14. Познава и спазва изискванията на Закона за защита от дискриминация.  

15. При изпълнение на служебните си задължения спазва определените в Етичния кодекс на 

работещите с деца стандарти за етично поведение, както и приетите морални правила и 

норми в Етичния кодекс на училищната общност. Не допуска поведение, което може да 

урони престижа на образователната институция.  

16. Изпълнява и други задължения, възложени от директора/заместник - директора и произти-

чащи от спецификата на длъжността и вида на институцията. 

Функции на учител: 

1. При изпълнение на възложената му норма преподавателска работа изпълнява функци-

ите на учител, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специ-

алисти, при съобразяване със спецификата на учебния/ите предмет/и, който /които пре-

подава и съблюдавайки съответните технически и технологични правила.  

2. Преди започване на обучението запознава учениците, които обучава, с изискванията за 

техническа безопасност при провеждане на занятията и извършва съответен инструк-

таж. Организира и провежда инструктаж, включващ разясняване на нормите и хигиен-

ните правила при работа с персонални компютри, както и за вредните последствия от 

продължителни занимания и компютърни игри. 

3. Следи за спазването на нормите и хигиенните правила от учениците по време на обра-

зователния процес.  

4. Отговаря за опазването и съхранението на техниката в компютърната зала и правилната 

работа с нея. В случай на повреда или неизправност на техниката по време на учебните 

занятия незабавно съобщава на училищното ръководство.  

5. След приключване на учебните занятия проверява състоянието на цялата техника в ка-

бинета и изключва от мрежата всички компютри. 
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Като педагогически специалист има следните задължения: 

1. Да осъществява обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните об-

разователни стандарти. 

2. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на 

други дейности, организирани от институцията. 

3. Да зачита правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищ-

ното и училищното образование и да сътрудничи и партнира със заинтересованите 

страни. 

4. Да поддържа и повишава квалификацията си съобразно политиките за организационно 

развитие на училището и специфичните потребности на учениците, с които работи с 

цел подобряване качеството на образованието им. 

5. Да спазва утвърдените от директора правилници, планове, работни графици и др., ор-

ганизиращи образователния процес в институцията. 

6. Да познава функциите и компетентностите на органите по закрила на детето и да из-

пълнява задълженията си към социалната система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 

от Закона за закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете се нуждае от 

закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държав-

ната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Същото 

задължение има и ако това му е станало известно във връзка с упражняваната от него 

професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. При иденти-

фициране на случаи на насилие и тормоз на деца в детската градина незабавно уведо-

мява директорът. 

7. Да инициира и участва в предприемането и изпълнението на ефективни мерки за пре-

дотвратяване на всички форми на дискриминация в детската градина. 

При ползването и обработката на лични данни на деца спазва принципите за законосъ-

образност и добросъвестност и прилага изискванията на Закона за защита на личните 

данни. 

Отговорности на длъжността: 

Ръководителят на направление „Информационни и комуникационни технологии“ отговаря 

за: 

1. Състоянието и функционирането на програмните продукти и технически средства в 

компютърните кабинети. 

2. Настъпили вреди от системата за информационно и програмно осигуряване. 

3. Безопасното действие и здравословните условия при работа с техниката. 

4. Опазване живота и здравето на учениците по време на образователния процес и дей-

ности, организирани от училището. 

5. Организиране и провеждане на образователна дейност с учениците, ориентирана към 

придобиване на ключови компетентности от тяхна страна, при спазване изискванията 

на Закона за предучилищното и училищното образование, държавните образователни 

стандарти и други нормативни актове в системата на училищното образование. 

6. Поддържане на ползотворно и ефективно сътрудничество и взаимодействие с родите-

лите на учениците, както и с други заинтересовани страни, свързани с неговата дей-

ност.  

7. Създаване и поддържане на професионално портфолио, в което отразява постигнатите 

компетентности в съответствие с професионалния си профил.  

8. Водене на учебната и училищната документация, свързана с неговата дейност, при 

спазване на нормативните изисквания.  

9. Подаването на своевременна, коректна и точна информация, свързана с неговата дей-

ност, на ръководния екип на училището и/или до други институции.  

10. Опазване на поверената му материално - техническа база.  

11. Спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, който е неразделна част от настоя-

щата длъжностна характеристика. 



СУ „Васил Левски“ - Правилник  за вътрешния трудов ред 2019/2020 учебна година      стр. 13                                                                                                          

г р .  Б я л а  С л а т и н а ,  о б л .  В р а ц а  

 

12. Спазване на Етичния кодекс на училищната общност и поддържането на положителен 

имидж на училището. 

Задължения на учителите: 

60. Учителите в Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина са длъжни да: 

1. Организират и провеждат учебно - възпитателната работа, съгласно ЗПУО и разпоредбите 

на НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

(OБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) - Приложенията за съответните 

длъжности и учебната програма, в съответствие с длъжностната си характеристика.  

2. Повишат системно професионалната си квалификация, спазвайки стриктно ЗПУО и НА-

РЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., 

ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.); 

3. Идват на работа 10 минути преди започване на първия им учебен час за деня; 

4. Попълват в дневника на паралелката изискуемите реквизити за съответния учебен час; 

5. След приключване на учебния час, поставят дневника за съхранение на определеното му 

място в учителската стая, а след края на учебната година предават за съхранение в архив. 

6. Влизат в учебен час своевременно и не задържат учениците след края на същия; 

7. Създават добра организация и работят за максимално усвояване на знанията в учебния час; 

8. Опазват живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес 

и на други дейности, организирани от училището; 

9. Създават условия за развитие на познавателните способности и интересите на учениците, 

осигуряват съзнателно и трайно усвояване на програмния материал; 

10. Проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците, съгласно Наредбата за оценя-

ване на резултатите от обучението на учениците;  

11. За всички е задължително изпълнението на заповедите на директора, задълженията, съг-

ласно 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/от чл.76/ 

12. Изпълняват решенията на ПС и другите органи за управление на образованието, както и 

предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол 

в системата на народната просвета; 

13. В края на последния час в І - VII клас учителите провеждат „петминутка“, като припомнят 

на учениците изискванията за безопасно движение, извеждат под строй класа до изхода на 

училището и изпращат учениците, като изчакват и последните да напуснат прилежащите 

към училищната сграда територии. 

14. Учителят, който има последен час в дадена паралелка, създава необходимата организация 

учениците спокойно да напуснат училищната сграда; 

15. Учителите по физическо възпитание за провеждане на часовете по ФВС, модулно обуче-

ние по ФВС и допълнителния час по ФВС (чл.92 от ЗПУО) са длъжни да изискват от уче-

ниците ползването на съответната спортна екипировка; 

16. Учителите, провеждащи часове във физкултурния салон не допускат влизане на ученици 

без спортни обувки, предназначени за целта; 

17. Отразяват в ученическата книжка всяка внесена в дневника оценка; 

18. Провеждат един път в седмицата консултации на учениците си и техните родители по ут-

върден от директора в началото на всеки срок график. Проведените консултации се отразя-

ват в книга за консултациите, като се посочва датата, часа, имената на консултираните и 

целта на консултацията; 

19. Изпълняват разпорежданията на училищното ръководство по време на ваканциите съоб-

разно утвърдения от директора график за дежурствата; 

20. Водят редовно и съгласно изискванията задължителната училищна документация и в края 

на учебната година я предават на директора; 
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21. Отговарят за правилното и редовно попълване на задължителната училищна документа-

ция, в т.ч. и присъствената книга, съгласно съответните указания и не извършват корекции 

без знанието на директора; 

22. През ваканциите учителите, които не са в отпуск, са в училището, спазвайки изискванията 

за 8 часов работен ден от 800 до 1700 часа,  изпълнявайки поставените им задачи. 

23. Изготвят необходимите справки, отчети, информации, изисквани от училищното ръковод-

ство точно и в определените срокове. 

24. При ползването и обработката на лични данни на ученици спазват принципите за законо-

съобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Ев-

ропейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физичес-

ките лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на дан-

ните) и Закона за защита на личните данни.  

61. (1) При участие на учениците в регионални, национални и други състезания, учителят - 

ръководител или придружаващият училищния отбор подготвя следните документи: 

1. списък на отбора с отбелязан клас на обучение, подписан от учителят-ръководител и ди-

ректора на училището и заверен с училищния печат; 

2. лична карта на навършилите 14 години, а за останалите акт за раждане; 

3. лична ученическа карта; 

4. ксерокопие на личните ученически карти, заверено от директора на училището (подпис и 

печат); 

5. застрахователна полица „Злополука“, отборно по вид спорт, осигуряваща застрахователна 

защита на отбора. 

(2) Учителят по предходната алинея представя изискуемите документи не по-късно от 10 дена 

преди датата на отпътуването, а документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани 

датата и мястото на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е из-

вършен прегледът най-рано 3 дни преди събитието; 

62. (1) Когато учителите извеждат ученици за наблюдения, практически занятия извън учи-

лището, посещения на културни мероприятия и други извънкласни дейности, уведомяват в 

писмен вид ръководството най-малко три работни дни предварително; 

(2) Уведомлението по предходната алинея включва: основание, базирано на съответния тема-

тичен план и/или нормативен документ; обект, цел и задачи на посещението; клас; списък на 

учениците от класа; декларация на учителя за проведен инструктаж относно БЗУВОТ при про-

веждане на мероприятието (в т.ч. и като участници в уличното движение); други реквизити-

по преценка на учителя; 

(3) Учителят по ал. 1 в еднодневен срок представя на директора писмен отчет за извършената 

работа. 

63. (1) Учителят уведомява директора/заместник - директора по учебна дейност или ЗАС при 

отсъствие от работа по здравословни причини, не по-късно от един час преди началото на 

учебните занятия за деня, като същевременно информира за текущите теми, съгласно съответ-

ния тематичен план до края на последния учебен час или на работния ден.  

(2) Отсъствието по ал. 1 се удостоверява с документ за временна нетрудоспособност, който се 

представя в канцеларията на училището в деня на издаването му. 

(3) В случай, че представянето по ал. 2 е възпрепятствано, до края на работното време за деня 

на издаване на болничния лист, в канцеларията на училището трябва да постъпи информация 

относно номер, дата на издаване, продължителност на временната нетрудоспособност и ин-

формация за състоянието на отсъстващия по ал.1.  

3.2.5.1. Задължения на учителите - класни ръководители: 

64. Учителите, които са и класни ръководители, стриктно изпълняват изискванията на чл.8 от 

НАРЕДБА № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (OБН., 

ДВ, БР. 61 ОТ 2.08.2019 Г., В СИЛА ОТ 2.08.2019 Г.) и  имат следните допълнителни задъл-

жения: 



СУ „Васил Левски“ - Правилник  за вътрешния трудов ред 2019/2020 учебна година      стр. 15                                                                                                          

г р .  Б я л а  С л а т и н а ,  о б л .  В р а ц а  

 

1. запознават учениците с ЗПУО, Правилник за дейността на училището, Правилника за оси-

гуряване на БУВОТ, с правилата за безопасност при провеждане на часовете си и други 

необходими нормативни документи. Прилагат към документацията  на класа списък с име-

ната на учениците, заедно с подписите им, уведомяващи, че са запознати със споменатите 

нормативни документи. 

2. привеждат в изпълнения решенията на Педагогическия съвет и разпорежданията на ръко-

водството в училище, които се отнасят до поверения им клас. 

3. създават организация за опазване на класните стаи и прилежащото имущество. 

4. следят за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-въз-

питателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за 

общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като перио-

дично и своевременно информира родителите; 

5. анализират и оценяват рисковите фактори за учениците от паралелката и предприемат пре-

вантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

6. контролират посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

7. своевременно уведомяват родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и ко-

гато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по ЗПУО 

и Наредбата за приобщаващо образование на учениците и правилника за дейността на учи-

лището; 

8. консултират родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с 

оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на пе-

дагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; 

9. изготвят и предоставят на родителя характеристика за всеки ученик;   

10. организират и провеждат родителски срещи; 

11. периодично организират индивидуални срещи с учениците от паралелката, организират и 

провеждат часа на класа и работят за развитието на паралелката като общност; 

12. участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от па-

ралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

13. осъществяват връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично се ин-

формират за успеха и развитието на учениците от паралелката/съдържа се в т.4/ по съответ-

ния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и 

интегриране в училищната среда; 

14. осъществяват постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенст-

ване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

15. осъществяват връзка и подпомагат специалистите, които работят с ученици от паралел-

ката; 

16. водят редовно задължителната училищна документация на класа: 

16.1. дневник на класа; 

16.2. ученическите книжки; 

16.3. главната класна книга I - VII клас; 

16.4. лични картони на учениците VIII - XII клас 

16.5. друга документация свързана с процеса на работа. 

17. Организират и контролират дейността на дежурните за седмицата ученици от класа; 

18. По време на родителските срещи организират и провеждат обсъждане и вземане решения 

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

участието на специалисти. 

19. Предлагат ученици за награди, похвали и наказания. 

20. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и пове-

дението на отделните ученици от паралелката. 

3.2.5.2. Задължения на дежурните учители 

65. (1) Дежурството в Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина се осъществява от 

учителите, работещи в училището. 
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(2)  Дежурството по предходната алинея е организирано в две смени, по утвърден от дирек-

тора график. 

(3) Всяка смяна се ръководи от главен дежурен учител. 

(4) На всеки етаж работата на дежурния учител се подпомага от чистач и дежурни ученици, а 

на първия и от пазача-невъоръжена охрана. 

3.2.5.2.1. Главен дежурен учител 

66. Главният дежурен учител: 

1. организира дежурството на определената му смяна на цялата територия на училището в 

съответствие с правилника за дейността на същото, правилника за осигуряване на  БУВОТ, 

настоящия правилник и графика за дежурство; 

2. посреща пътуващите ученици в съответствие с утвърдения от директора график; 

3. контролира: 

3.1. продължителността на учебните часове и съответните междучасия; 

3.2. отдиха на учениците в училищния двор, съобразно атмосферните условия по време на го-

лямото междучасие; 

3.3. изпълнението на пропускателния режим от длъжностните лица от охранителна фирма  

АС „Орел – 1“ ЕООД. в училище; 

3.4. дейността на дежурните учители от съответната смяна; 

4. незабавно уведомява училищното ръководство и/или касиер-домакина за констатираните 

специфични прояви на ученици в т.ч. и нарушения на правилника за дейността на учили-

щето, нанесени щети; неизправности по материалната база; 

3.2.5.2.2. Дежурен учител 

67. (1) Дежурният учител: 

1. организира дежурството си в съответствие с правилника за дейността на училището, пра-

вилника за БЗУВОТ, настоящия правилник и указанията на главния дежурен; 

2. стриктно спазва графика за дежурство в училището, като за: 

2.1. първа смяна: 

2.1.1. започва дежурството 20 минути преди началото на учебните занимания;  

2.1.2. завършва дежурството със започването на трети учебен час, с изключение на дежурните 

учители на I етаж, чието дежурство завършва със започването на пети учебен час; 

2.2. втора смяна: 

2.2.1. започва дежурството след завършването на третия учебен час, с изключение на дежур-

ните учители на I етаж, чието дежурство започва след завършването на пети учебен час; 

2.2.2. завършва дежурството след завършването на последния учебен час, а дежурните учители 

от втора смяна I етаж, са длъжни да изпратят учениците, пътуващи с училищните авто-

буси, в съответствие с изискването за опазване на живота и здравето им, съгласно гра-

фика за извозване на учениците, определен със заповед на кмета на община Бяла Сла-

тина. 

3.  контролира: 

3.1. сутрин, преди началото на учебните занятия - състоянието на училищната база и подго-

товката и за учебно - възпитателна дейност (достъп до учебните помещения, осветление, 

проветряване, хигиенизиране, изпълнение на задълженията на дежурните ученици по па-

ралелки и т.н.); 

3.2. по време на междучасие - движението на учениците по коридорите, фоайетата, стълби-

щата, поведението им в учебните помещения и училищния двор, дейността на дежурните, 

опазване училищното имущество, закусването да се извършва на определените за целта 

места, подаването на съответните сигнали с училищния звънец и др.;  

3.3. след биенето на първия учебен звънец - предприема мерки за подготовката на учениците 

за учебен час; 

4. докладва за констатирани специфични прояви на ученици в т.ч. и нарушения на правилника 

за дейността на училището, нанесени щети; неизправности по материалната база, интери-

ора на сградата и др. подобни; 
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5. при необходимост незабавно уведомява медицинското лице в училище за оказване на първа 

помощ на пострадал; 

6. в случай на пожар, природно бедствие, авария, катастрофа и др. подобни незабавно уведо-

мява ръководителя на съответната група и/или училищното ръководство за подаване сигнал 

по надлежния ред и действа, съгласно изискванията; 

7. дежурните учители по време на смяната носят персонална отговорност за определения им 

район относно опазване: живота и здравето на учениците; установения вътрешен ред; учи-

лищното имущество; поддържане на добра хигиена и естетизацията на интериорното прос-

транство и двора на Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина. 

8. дежурните учители от втора смяна I етаж, са длъжни да изпратят учениците пътуващи с 

училищните автобуси в съответствие с изискването за опазване на живота и здравето им за 

времето, съгласно графика за извозване на учениците, определен със заповед на кмета на 

община Бяла Слатина; 

(2) При необходимост директорът със заповед допълва, конкретизира или променя задълже-

нията на дежурните учители и/или графика за дежурство в училището. 

3.2.6. Учители ЦДО 

68. Учителят ЦДО в Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина: 

1. Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права. 

2. Води самоподготовката, организирания отдих и физическа активност и заниманията по ин-

тереси с учениците от поверената му група. 

3. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки при 

направени нарушения. 

4. Поддържа контакти с родителите на учениците от групите за ЦДО. 

5. Придружава по определен маршрут пътуващите с училищните автобуси ученици, по гра-

фик, утвърден от директора в съответствие със Заповед на кмета на Община Бяла Слатина. 

6. Отговаря за правилното и редовно попълване и водене на дневника на групата. След прик-

лючване на заниманията оставя дневника за съхранение на определеното място в учителс-

ката стая, а в края на учебната година предава в архив. 

17. При ползването и обработката на лични данни на ученици, спазва принципите за законо-

съобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Ев-

ропейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физичес-

ките лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на 

данните) и Закона за защита на личните данни.  

7. Напуска училищната сграда след приключване на работното му време, при условие че 

всички ученици от групата за ЦДО са си тръгнали. 

8. Носи отговорност за: 

8.1 резултатите от УВД на учениците заедно с останалите преподаватели; 

8.2 поддържане на постоянни взаимоотношения с класните ръководители и учителите; 

8.3 безпроблемното транспортиране на пътуващите ученици от групите за ЦДО. 

69. Учителите нямат право: 

1. да изпращат ученици по време на час/занимание за помагала, маркери, дневници или лични 

услуги; 

2. на политическа и противодържавна пропаганда сред учители и ученици; 

3. да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, ет-

ническа принадлежност и религия 

4. да дават платени уроци на ученици, с които педагогическият специалист работи в учили-

щето. 

3.2.7. Помощен и обслужващ персонал 

70. Основните задължения на помощния и обслужващ персонал по трудовото правоотноше-

ние се уреждат, съгласно КТ, длъжностните характеристики, правилника за дейността на учи-

лището и настоящият правилник. 
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71. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са 

длъжни да: 

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

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

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

4. не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време; 

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

6. спазват техническите и технологичните правила, Правилника за БУВОТ и противопожар-

ните изисквания, училищният правилник, този правилник, всички законни нареждания на 

работодателя и всички други такива, произтичащи от нормативните актове, от колективния 

трудов договор и от характера на работата; 

7. пазят грижливо училищното имущество и МТБ, както и да пестят разходването на ел. енер-

гия, вода, отопление и други материали и консумативи; 

8. пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребя-

ват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за тях сведения; 

9. не разпространяват информация, свързана пряко или косвено с дейностите в училище, с 

учениците и персонала, която може да доведе по някакъв начин до накърняване на училищ-

ните и/или личностните интереси и уронване на човешкото достойнство. 

10. съгласуват работата си и да си оказват взаимна помощ и съдействие; 

11. съблюдава професионална и колегиална етика; 

12. спазва изискванията за културно поведения спрямо учениците, родителите, учителите, 

гражданите и други, посещаващи училището; 

13. в отношенията си с учениците и с техните родители не допуска прояви на физически или 

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

14. съдействат оптимално относно опазване и подобряване естетическото оформление на учи-

лищната сграда и прилежащата й територия; 

15. действат с наличните противопожарни уреди и съоръжения при необходимост, съгласно 

План за ействие при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари в СУ „Васил 

Левски“; 

16. извършват и други предвидени в нормативните актове дейности, посочени в длъжност-

ните им характеристики; 

72. Работниците или служителите имат право: 

1. на своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните дейности и 

дела; 

2. да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните 

си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препо-

ръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 

4. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ 

4.1. Редовно работно време - Нормалната продължителност на седмичното работно 

време е 40 часа, а нормалната продължителност за деня е 8 часа.  

73. Работното време на директора на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина е на една смяна, 8 

часа дневно, съответно от 800  1700 часа. 

74. Работното време на ЗДУД и ЗДАСД на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина е на една 

смяна, 8 часа дневно, съответно от 800  1700 часа. 

75. (1) Педагогически специалисти са: 

•  Учител; 

• Учител ЦДО; 

• Ръководител направление ИКТ; 

• Педагогически съветник. 

(2) Работното време на педагогическите специалисти е 8 часа дневно.  
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(3) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в учебното заве-

дение за: 

1. изпълнение на възложената преподавателска норма, съгласно утвърдения Списък - Образец 

№1 за настоящата учебната година; 

2. участие в педагогически съвети и провеждани оперативки; 

3. участие в работата на методическите обединения и училищни комисии; 

4. провеждане на консултации с ученици и родители; 

5. изпълнение на  други задължения по длъжностна характеристика, възложени от директора; 

6. самоподготовка, която се осъществява в предпочитана от учителя среда. 

(4) По време на ваканциите учителите дежурят, като изпълняват определените им задължения 

в рамките на осемчасов работен ден от 800  - 1700 часа, с обедна почивка от 1200  1300 часа. 

76. (1) Нормата преподавателска работа на учителите ЦДО и педагогически съветник е 30 

часа седмично. 

(2) В рамките на работното си време, учителите ЦДО изпълняват определената им работа по 

график, изготвен от ЗДУД и утвърден от директора. 

77. Отчитането на работното време на педагогическите специалисти се извършва, като се по-

ложи собственоръчно подпис в присъствена книга. 

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

1. завеждащ административна служба  е от 800 ч. до 1200 ч. и от 1300 ч. до 1700 ч.; 

2. технически секретар е от 0800 ч. до 1200 ч. и от 1300 ч. до 1700 ч.; 

3. касиер – домакин  е от 730 ч. до 1130 ч. и от 1230 ч. до 1630 ч.; 

4. медицинско лице – по график; 

5. огняр: 

6. през отоплителния сезон  от 630 ч. до 1300 ч. и от 1830 ч. до 2000 ч.; 

7. през неотоплителния сезон  от 800 ч. до 1200 ч. и от 1300 ч. до 1700 ч.; 

8. чистачи хигиенисти: 

9. I смяна от 630 ч. до 1500 ч., почивка от 1050 до 1120; 

10. II смяна от 930 ч. до 1800 ч.,  почивка от 1600 до 1630. 

79. (1) В случаи, когато учителят, служителят или работникът не могат да се явят на време на 

работа, те са длъжни да уведомят предварително за това директора или ЗДУД и ЗДАСД. 

(2) В случай, когато на учителя, служителя или работника се налага да напусне работа преди 

края на работното време, той може да направи това само след уведомяване и разрешение от 

директора. 

4.2. Почивки 

80. Почивката се включва в работното време, с изключение на обедната почивка, съгласно 

чл.151, ал.1 и 2 от КТ. 

81. Почивките през работния ден се ползват при спазване на изискванията на раздел III от КТ 

и Наредба за работното време, почивките и отпуските.  

82. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл. 154 от КТ, съответните 

решения на Министерски съвет и съобразно с утвърдените училищни учебни планове за учеб-

ната година. 

83. Почивките са както следва: 

1. Директор от 1200 ч. до 1300 ч.; 

2. заместник - директор УД от 1310 ч. и от 1410 ч; 

3. заместник - директор АСД от 1200 ч. и от 1300 ч.; 

4. учители целодневна организация и педагогически съветник  - по утвърден от директора 

график;  

5. завеждащ административна служба  е от 1230 ч. и от 1330 ч.; 

6. технически секретар е от 1200 ч. и от 1300 ч.; 

7. касиер – домакин  е от 1130 ч. и от 1230 ч.; 
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8. медицинско лице - по график; 

9. огняр: 

9.1. през отоплителния сезон по - график; 

9.2. през неотоплителния сезон  от 1200 ч. и от 1300 ч.; 

10. чистач -  хигиенист (кухненски блок) от 1030 ч., от 1100 ч. и от 1500 ч. до  1530 ч.; 

11. чистач -  хигиенисти: 

11.1. I смяна от 1050 до 1120; 

11.2. II смяна от 1130 до 1200 ч. 

4.3. Отпуски  

84. 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 и КТД. 

85. Директорът ползва платен годишен отпуск по чл.155 ал.1 от КТ  и чл.24(1) от НРВПО - 48 

работни дни. 

86. (1) Учителите ползват платен годишен отпуск на основание чл.155 ал.1 от КТ и чл.24, ал.1 

от НРВПО в размер на 48 работни дни. Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през 

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

учебно време. 

(2) По-големи размери на платения годишен основен, удължен и допълнителен отпуск на чле-

новете на трудовия колектив в учебното заведението могат да се уговарят в КТД, както и 

между страните на трудовото правоотношение. 

(3) Неплатен отпуск над 30 работни дни, но за не повече от една календарна година се разре-

шава по изключение на педагогическия персонал само преди започване на учебната година. 

(4) При доказано неотложни причини, отпуска по предходната алинея може да се разреши на 

учителя/възпитателя при условие, че същия е осигурил правоспособен заместник. 

87. Членовете на Сдружението на директорите в средното образование в Република България 

и синдикалните членове на СБУ-педагогическия и непедагогическия персонал на училището 

ползват по-големи размери на платения годишен отпуск по браншовия КТД, както следва: 

1. директорът – в размер на 56 дни; 

2. педагогическия персонал – в размер на 56 дни; 

3. непедагогическият персонал - в размер на 28 дни; 

4. майките с две деца до 18 години имат право на два работни дни платен годишен отпуск, а 

тези с три и повече деца до 18 г. - на 4 работни дни платен годишен отпуск за всяка кален-

дарна година, съгласно чл.168, ал.1 от КТ. 

5. педагогическите кадри - членове на СО на СБУ, за осъществяване на синдикална дейност, 

ползват платен отпуск по чл. 159 от КТ, както следва: 

5.1. 64 часа за председател на СО на СБУ в училище; 

5.2. 80 часа за председател и секретар на ОбКС на СБУ; 

5.3. 128 часа за член на ЦКРК на СБУ и съпредседател на СДСРБ; 

5.4. за осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161(1) от КТ - участие в мероп-

риятия на СБУ и националното ръководство на СБУ, обучения и др., редовите синдикални 

членове ползват платен служебен отпуск в размер на 40 часа, за която дейност представят 

съответен документ. 

88. Правото на допълнителен платен годишен отпуск на членовете на синдикалните и рабо-

тодателските организации, страни по браншовия КТД при условията на чл. 57, ал. 2 от КТ се 

удостоверява по депозиран списък, подписан от ръководството на съответната легитимна син-

дикална организация; 

89. Педагогическият и непедагогическият персонал имат право на платен отпуск по чл.157, 

ал.1, т. 1-7 от КТ. В тридневен срок след даденото събитие лицето, ползвало отпуск по чл. 157, 

ал.1 от КТ е длъжно да представи документ, издаден от съответните органи и удостоверяващ 

даденото събитие. 
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90. Ползването на всички видове отпуск, с изключение на този за временна нетрудоспособ-

ност, се разрешава след подаване на писмена молба от лицето за преценка и писмена заповед 

от директора. 

91. Платеният годишен отпуск през летния период се разрешава въз основа на писмена молба, 

подадена от служителя в срок от пет работни дни преди началото на ползването му след съг-

ласуване с графика за дежурства по време на лятната ваканция. Въз основа на молбата се из-

дава заповед за времето, през което Служителят ще ползва платения си годишен отпуск, която 

се връчва срещу подпис. Започването на ползването на отпуска става след писмено разреше-

ние на директора. Неспазването на този ред представлява нарушение на трудовата дисциплина 

и е основание за дисциплинарно наказание. 

92. В случай на временна нетрудоспособност работникът/служителят е длъжен преди започ-

ване на работното му време да уведоми директора или упълномощен от директора заместник 

и представи болничен лист в сроковете, указани в Наредбата за експертиза на работоспособ-

ността. уточнено в чл. 63. 

93. Ползването на платения годишен отпуск става наведнъж или на части, от които най-малко 

половината наведнъж, като това не пречи на учебния процес или на кампанийни мероприятия 

- изпитна сесия, дейности по държавен план-прием и др. 

5. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 

94. Неизпълнението на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нару-

шителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания независимо 

от имуществената, административно-наказателната или наказателната отговорност, ако такава 

отговорност се предвижда. 

95. За нарушения на трудовата дисциплина се считат всички нарушения, подробно описани в 

Кодекса на труда, в разпоредбите на настоящия Правилник, както и в Правилника за дейността 

на учебното заведението и в клаузите на индивидуалния трудов договор. 

96. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи от 

длъжностната характеристика, ЗПУО и останалите нормативни документи в системата на на-

родната просвета. 

97. Не представлява нарушение на трудовата дисциплина неизпълнението на незаконна запо-

вед. 

98. При констатиране на нарушения на Правилника за вътрешния трудов ред, ръководството 

определя наказанията, съгласно действащите към момента разпоредби на КТ. 

99. Дисциплинарните наказания са: 

1. забележка; 

2. предупреждение за уволнение; 

3. уволнение. 

100.  При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на наруше-

нието, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служи-

теля, начина на работа и личните му качества и умения. 

101.  Дисциплинарните наказания на провинилия се служител се налагат от работодателя. 

102. (1) Дисциплинарните наказания, с изключение на дисциплинарното уволнение се залича-

ват с изтичането на една година от налагането им. Заличаването има действие занапред. 

(2) Заличаването на наказанието по предходната алинея се извършва с мотивирана писмена 

заповед, която се връчва на работника или служителя срещу подпис. 

(3) Работодателят може да отстрани временно от работа служител, който се явява в състояние, 

което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време 

алкохол или друго силно упойващо средство. Отстраняването продължава, докато служителят 

възстанови годността си да изпълнява определената му работа. През времето, докато трае от-

страняването, работникът или служителят не получава трудово възнаграждение. 
 

6. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

6.1. Имуществена отговорност 



22 стр.                                                      СУ „Васил Левски“ - Правилник за вътрешния трудов ред 2019/2020 уч. година 

г р .  Б я л а  С л а т и н а ,  о б л .  В р а ц а  

103. (1) Работодателят, педагогическите специалисти и непедагогическият персонал носят 

имуществена отговорност съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и нормативната база 

за системата на предучилищното и училищното образование; 

(2) Имуществена отговорност носят и учениците, които при умишлена повреда на училищното 

имущество възстановяват нанесената щета в десетдневен срок от откриване на виновните уче-

ници. 

104. (1) Служителят отговаря имуществено за вредата, която е причинил на работодателя по-

ради небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения в размер на 

вредата. 

(2) Размерът на вредата се определя към деня на настъпването , а ако той не може да се уста-

нови - към деня на откриването й. 

(3) Ако вредата е причинена от няколко служители, те отговарят съобразно участието на 

всеки от тях в причиняването на вредата, а когато то не може да бъде установено - пропорци-

онално на уговореното им месечно трудово възнаграждение. Сборът на дължимите от тях 

обезщетения не може да надвишава размера на вредата. 

(4) Работодателят издава писмена заповед, с която определя основанието и размера на отго-

ворността на служителя. Заповедта се връчва на служителя срещу подпис. 

105.  Имуществената отговорност на директора, обект и на настоящия правилник, е уредена в 

Глава Х на КТ.  

106.  За неуредените в тази точка въпроси по имуществената отговорност на работодателя за 

причиняване на смърт или увреждане на здравето на работника или служителя, както и по 

имуществената отговорност на работника или служителя към работодателя, се прилага граж-

данският закон. 

6.2. Други видове обезщетения 

107.  Другите видове обезщетения се изплащат, на училищния директор, педагогическия и не-

педагогическия персонал при спазване на гл. Х, раздел ІІІ на КТ и Постановление №31 на МС 

от 11.02.1994 г. за увеличение в някои случаи на размера на обезщетенията по чл.222, ал.3 от 

КТ и чл.219, ал.6 от ЗПУО /10 брутни заплати за педагогическите специалисти и 8 брутни 

заплати за непедагогическия персонал/. 

108.  За образцово изпълнение на задълженията, проявена трудова активност и постигане на 

особени резултати се дават следните награди: 

1. писмена похвала; 

2. писмено обявяване на служебна благодарност; 

3. предложение за участие в номинацията „Учител на годината“. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

109.  Учителите и другият педагогически персонал  участват в квалификационни форми на 

професионално развитие и израстване и методически изяви. 

110.  Договор за повишаване на квалификацият и за преквалификация може да се сключва 

между страните по трудово правоотношение на основание чл.234 от КТ. 

8. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

111.  Трудово възнаграждение в Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина се изплаща 

в пари на учители, педагогически съветник, ръководител направление ИКТ, служители и  ра-

ботници, или авансово или окончателно всеки месец на два пъти по разплащателни сметки, 

както следва: 

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

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

112.  Размерът на трудовото възнаграждение се определя при условията на делегиран бюджет, 

съгласно ПМС № 175 и НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)  и от вътрешните правила за работната заплата. 

113.  Нормите за задължителна преподавателска заетост на педагогическия персонал се опре-

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

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11554
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11554
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114.  Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия колектив в училището 

се изплащат при спазване на гл. XІІ, раздел ІІІ от КТ и НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за 

нормиране и заплащане на труда, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 

г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)  и КТД 

115.  Възнаграждение за допълнителен труд се получава само след сключено допълнително 

споразумение между директора на училището и работника или служителя по чл. 110, чл. 111, 

чл. 259 и чл. 117 от КТ при стриктно спазване на чл. 113 от КТ или граждански договор по 

ЗЗД. 

116.  Членовете на трудовия колектив в училището получават три пъти годишно допълнително 

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

117.  Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда се изплаща на 

педагогическите специалисти, спазвайки условията на Раздел V, чл. 24 - 29 от Наредба №4 за 

нормиране и заплащане на труда, Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 

2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)  и КТД 

 

9. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

118.  Училищният директор е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на възпи-

тание, 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 труд; 

3. осигури санитарно-битово и медицинско обслужване съгласно гл. X на Наредба № 7 от 

23.09.1999 г. на МТСП и МЗС (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.). 

119. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, уста-

новява станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен  срок съставя 

акт за трудовата злополука. 

120.  Директорът определя със заповед длъжностните лица, организиращи провеждането на 

различните видове инструктажи с работещите в училище и учениците и тяхното регистриране. 

121.  Обучението по БДП е част от дейностите, свързани с осигуряване на БУВОТ. То се про-

вежда в училище от правоспособни учители по учебни програми на МОН. 

122.  Правилникът за осигуряване на БУВОТ се приема на общо събрание и се утвърждава от 

директора. 

123.  Работещите в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина са длъжни да познават и спазват ут-

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

свързани с безопасните условия на труд, както и добросъвестно да изпълняват указанията на 

длъжностните лица по условия на труд, председателите на съответните комисии и групи.  

124. Провеждането на видовете инструктажи се извършва, както следва: с педагогическия и 

непедагогическия персонал, съответно от г-жа Мариана Тошева - учител по Информатика и 

ИТ и г-н Л. Дедински - ЗДАСД; с учениците от съответните класните ръководители (на първия 

учебен ден след 15.09.2017 г., на първия учебен ден след коледна ваканция и на първия учебен 

ден след пролетна и Великденска ваканция); 

125.  За осигуряване на БУВОТ до началото на учебната година се изготвят следните планове: 

1. на щаба за координация при възникване на бедствия, аварии и катастрофи; 

2. на комисията по безопасност на движението и възпитание и обучение; 

3. за действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи; 

4. за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

126. (1) За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на безопасни 

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

1. изградени: 

1.1. група по условия на труд; 

1.2. комисия по безопасност на движението, здравно възпитание и обучение; 

1.3. щаб за координация при възникване на бедствия, аварии и катастрофи; 

2. определени длъжностни лица по охрана на труда. 

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11554
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11554
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13015


24 стр.                                                      СУ „Васил Левски“ - Правилник за вътрешния трудов ред 2019/2020 уч. година 

г р .  Б я л а  С л а т и н а ,  о б л .  В р а ц а  

(2) Учениците и целия персонал, работещ на територията на училището се инструктират за 

осигуряване на БУВОТ и удостоверяват проведения вид инструктаж с подписите си в съот-

ветна книга. 

10. СОЦИАЛНО - БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ 

127. (1) Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя; 

(2)  Начинът за използване и разпределение на средствата по предходната алинея се определя 

с решение на общото събрание на педагогическия и непедагогическия персонал за срок от една 

календарна година; 

128. (1) Средства за представително облекло се осигуряват на лицата от училищния персонал, 

както следва: директор, заместник - директор УД, заместник - директор АСД, счетоводител, 

педагогически съветник, ръководител направление ИКТ, учители, членове на синдикалните и 

работодателските организации, страни по КТД, в съответствие с действащата нормативна 

уредба в размер не по-малък от 360 лв.; 

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

гурява от всяко лице по ал.1, съобразно благоприличието и деловия вид, съответстващ на слу-

жебното му положение. 

129.  (1)  Безплатно работно облекло се осигурява на непедагогическия персонал от училището, 

както следва: ЗАС, касиер - домакин, технически секретар, огняр и чистач –хигиенисти в съ-

ответствие с действащата Наредба за безплатното работно и униформено облекло, в размер не 

по-малък от 260 лв; 

(2) Облеклото по предходната алинея се обезпечава при условия и по ред, определени от об-

щото събрание на  персонала;  

(3) Персоналът по ал.1 се задължава по време на изпълнение на трудовите си задължения да 

използва предоставеното му облекло; 

(4) Не се допуска компенсация в пари за неизползваното или несвоевременно предоставено 

работно облекло. 

(5)  Работно облекло след изтичане на срока за износване не подлежи на връщане. 

130.  (1) При прекратяване на трудовото правоотношение, с лицата изброени в чл. 125 ал.1 на 

Средно училище „Васил Левски”, гр. Бяла Слатина, същите заплащат стойността му за срока 

на доизносване. 

(2)  При прекратяване на трудовото правоотношение, с лицата изброени в чл. 124 ал.1 на 

Средно училище „Васил Левски”, гр. Бяла Слатина, същите възстановяват получената сума за 

представително облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината. 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

131.  С прекратяването на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение; 

132. (1) Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване разпоредбите на КТ; 

(2) Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която точно 

е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става прекратяването; 

(3) Издадената заповед по предходната алинея се връчва лично на работника или служителя; 

(4) Причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка 

на работника или служителя. 

133. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от 

него длъжностно лице предава незабавно оформената по надлежния ред трудова книжка на 

работника или служителя; 

(2) Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят 

му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде 

изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено 

съгласие. 

134.  Парични обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение се изплащат при 

спазване на законните разпоредби на КТ, ЗПУО и КТД. 

135.  При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основание 

чл.328, ал.1, т.2,3,5,11 и чл.330, ал.2, т.6 от КТ задължително се спазват разпоредбите на чл. 
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333 от КТ и Наредба №5 (изд. МНЗ и ЦСБПС, ДВ, бр. 33 от 1987 г.) за болестите, при които 

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

12. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ, ПРОТИВОПОЖАРЕН РЕЖИМ  

136.  Пропускателният режим в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина се реализира в съответ-

ствие с раздел „Пропускателен режим“ от Правилника за осигуряване на безопасни и здравос-

ловни условия на възпитание, обучение и труд и противопожарна охрана. 

137.  Основните правила в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, относно реализиране на 

противопожарен режим са както следва: 

1. Всеки служител при всекидневната си дейност изпълнява точно противопожарните пра-

вила и следи за тяхното спазване от други лица. Знае мястото на противопожарните сред-

ства и уреди, осигуряващи пожарната безопасност  и начина за действие с тях. 

2. В края на работното време всеки работник проверява и оставя в пожаробезопасно състоя-

ние своето работно място и електрическите уреди, с които работи. 

3. След приключване на работното време електрическите машини, апарати и съоръжения, 

силовите и осветителните съоръжения (без дежурното осветление и денонощно работе-

щите съоръжения) се изключват; след приключване на работния ден чистач - хигиенис-

тите да отразяват в тетрадка състоянието на района, за който отговарят, както и това, че 

ел. инсталациите, силовите и осветителните съоръжения са изключени, водата е спряна и 

прозорците са затворени. Контролът се осъществява от ЗДАСД. 

4. Необходимо е да се спазват следните противопожарни изисквания: 

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

пожарогасене и евакуация; 

4.2. електрическите предпазители да се подменят с нови единствено от работник поддръжка 

на сгради; 

4.3. при спиране на електрическия ток да не се използват свещи и други средства с открит 

пламък. Да се използват електрически фенерчета, петромаксови лампи, ветроупорни фе-

нери, осветление от акумулаторни батерии. 

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Трудовият колектив в училището се състои от педагогически и непедагогически персонал. 

§ 2. Работещите по предходния параграф в училището имат право по свой избор да образуват 

синдикални организации или да членуват в тях, при спазване уставите на съответните ор-

ганизации; 

§ 3. Директорът на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина съдейства и създава условия за осъ-

ществяване дейността на синдикалните организации. 

§ 4. Общото събрание в училище се състои от целия щатен персонал и само́, определя реда на 

своята работа. 

§ 5. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от работни-

ците и служителите и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. 

§ 6. Педагогическият съвет (ПС) е колективен орган за управление на училището и неговият 

състав и функции са определени със ЗПУО. 

14. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Този Правилник се издава от  директора на учебното заведение в  качеството му на ра-

ботодател на основание Чл.181 от КТ и чл.259(1) от ЗПУО и в съответствие с действа-

щата нормативна уредба. 

§ 2. Разпоредбите на настоящия правилник не противоречат на нормативните актове и на ко-

лективния трудов договор. 

§ 3. Директорът може да издава Заповеди, с които да регламентира неуредени с този Правил-

ник или други нормативни актове въпроси. 

§ 4. При промяна на съответната нормативна база, имаща отношение към дейността на учи-

лището и изменяща отделни положения от настоящия правилник но неотразена в същия 
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се процедира в съответствие с променените и влезли в сила нови положения от норма-

тивните документи..  

§ 5. Действието на настоящия правилник се разпростира по отношение на училищното ръко-

водство, педагогическия и непедагогическия персонал в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла 

Слатина, обл. Враца. 

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

новопостъпил служител в тридневен срок от назначаването му. 

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

на всеки интересуващ се служител, работник, родител, общественик и други заинтересо-

вани лица.Екземпляр от ПВТР се предоставя и на председателя СО, съгласно чл.13, ал.2 

от КТД. 

§ 8. С  настоящият правилник се запознава персонала на  СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Сла-

тина срещу подпис. 

§ 9. Неизпълнението на този правилник е нарушение на трудовата дисциплина. За нарушение 

на правилника за вътрешния трудов ред, се счита всяко неизпълнение на задълженията, 

посочени в него. При констатиране на такива, директорът определя наказанията съгласно 

действащите към момента разпоредби на КТ. 

§ 10. Контролът по изпълнение  на правилника се осъществява от директора на учебното за-

ведение. 

§ 11. Правилникът е съгласуван със снидикалното ръководство на СБУ към училището и влиза 

в сила от 16.09.2019 г. 

§ 12. Всички неуредени с този Правилник въпроси се разглеждат съгласно действащите нор-

мативни документи в страната и в съответствие с наредбите на МОН. 


