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 Утвърдил:……………… 
                                                                                       Марияна Митева  

                                                                    Директор на СУ”Васил Левски”    

Правилник  за  вътрешния  трудов ред 
Настоящият правилник е приет на заседание на Общото събрание на СУ 
„Васил Левски” – Протокол №………/09.09.2020 година, в сила от 15.09.2020 
година за учебната 2020-2021 година и е утвърден със заповед № РД 07-
……………./09.09.2020г.  на директора на училището 
 

Глава първа  

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Чл. 1. (1) СУ „Васил Левски“ е юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1) от ЗПУО, на 
бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 
община Вълчи дол.  

(2) Седалището и адресът на управление са: гр. Вълчи дол, ул.”Г. Димитров”№1 
 
(3) Наименованието на училището включва име и означение на вида му /по 

 
чл. 38, ал. 1, чл. 42, ал.2./. 
 
            (4) СУ „Васил Левски“ има обикновен собствен печат и печат с изображение на 
държавния герб. 

      (5) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ. 

Чл. 2. В училището се осъществява прием 

(1) В първи клас 

(1) След завършено основно образование. 

(2) Записването на ученици през учебно време се допуска по изключение при наличие на 
свободни места и при спазване чл.101-110 на Наредба 10 от 01.09.2016г.  за организацията на 
дейностите в училищното образование 

 Чл. 3. В училището е забранено: 

(1)         провеждането на дейности на партийно-политическа,  верска или етническа основа сред 
учителите и учениците; 



(2) допускането на дискриминация, привилегии  или ограничения, основани на пол, раса, 
народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, 
политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, 
установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. 

Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Чл. 4. Учебните занятия се провеждат на едносменен режим. 

Чл. 5. Продължителността на учебния час /съгласно наредба 10 за организация на дейностите в 
училище/ е: 

(1)   35 минути – в 1-ви и 2-ри клас 

(2)   40 минути – в 3-ти и 4-ти клас 

(3)   45 минути – за 5-ти до 12-ти клас /чл.7, ал.7 от Наредба 10 – Когато повече от 30% от 
учениците от 1-ви до 7-ми клас са включени в целодневна организация на учебния ден, 
продължителността на учебния час може да е 40 минути/ 

(4)   45 минути – по учебна и лабораторна практика 

(5)   60 минути – по производствена практика 

Чл.6. (1) В училището действа пропусквателен режим, регламентиран със заповед на директора 
в началото на учебната година. 

(2) Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от портиера 
да удостоверят самоличността си със съответния документ. При отказ да направят това, същите 
не се допускат в училището. 

(3) Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на портиерите и дежурните 
учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на училището 

Чл. 7. (1) Учениците и учителите трябва да бъдат в училището най-малко 10 минути преди 
започване на учебните занятия. 

(2) След биенето на звънеца учениците трябва да бъдат в класната стая. Часът завършва точно 
с биенето на звънеца за излизане. 

(3) Закъснение на ученик до 20 минути за час се вписва в предвидената за целта графа в 
дневника като 1/2 неизвинено отсъствие. Ако закъснението е по-голямо - се поставя цяло 
неизвинено отсъствие. 

Чл. 8. Ученикът може да отсъства по уважителни причини: 

(1) Отсъствията на ученик по болест се извиняват от класния ръководител след представяне на 
медицински документ, издаден от личния лекар в срок от 3 дни след явяването в училище. 



(2) Отсъствията на ученик по семейни причини се удостоверяват с мотивирано писмено 
заявление от родителя до класен ръководител /до 3 учебни дни в една учебна година/, в което 
заявление подробно се описват причините за отсъствие или  до директора /до 7 учебни дни/, 
след предварително разрешение на директора. Заявлението се подава преди отсъствието на 
ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява кл.р-л в телефонен разговор или по 
имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

(3) Отсъствията на ученик за участие в състезания, конкурси, олимпиади и др. се извиняват 
след предварително изпратено уведомително писмо от организаторите на проявата и след 
потвърждение от родителя. 

(4) Учениците се наказват за определен брой допуснати неизвинени отсъствия, което е 
регламентирано в този правилник. 

(5) При допуснати над 25% отсъствия на ученик по даден предмет за учебен срок,  срочната 
оценка се оформя чрез  изпит пред  комисия.  За последното преподавателят  прави 
предложение пред  ПС. 

(6) За ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия не позволяват оформяне 
на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на 
училището, по предложение на Педагогическия съвет (ПС) определя със заповед условията и 
реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на срока/годината. 

Чл. 9. (1) Освобождаването на ученик от учебни занятия по учебния предмет “Физическо 
възпитание и спорт”  поради влошено здравословно състояние се извършва на основание на 
медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар или протокол  от лекарска 
консултативна комисия (ЛКК). 

(2)                Ученикът се освобождава от учебни занимания, а не от учебния час. 

(3)   На учениците не се оформя срочна или годишна оценка, ако продължителността на 
освобождаването от учебни часове е за период, който не позволява поставянето на 
задължителния брой текущи оценки по учебния предмет. 

Чл. 10. ( 1 ) При извинени отсъствия повече от 30 последователни учебни дни, ученикът има 
право на удължен срок, както и да завърши учебната година в самостоятелна или индивидуална 
форма на обучение. Решението се взема от ПС след предявяването на мотивирана молба или 
протокол от ЛКК 

Чл. 11. (1) Желанието за обучение в ЗИП, ИУЧ, СИП, ФУЧ и в извънкласните и 
извънучилищни дейности се декларира от ученика до края на предходната учебна година със 
заявление до директора на училището. 

(2) Учениците, които се преместват от друго  училище, подават заявленията си при записване в 
приемащото училище. 

(3) При новосформирани класове заявленията се подават до 3 дни след началото на учебните 
занятия. 

(4) Изборът на чужд език  се извършва съобразно желанието на учениците и възможностите на 
училището. Определените групи се запълват по реда на желанията в зависимост от средния 
успех от предходната година. 



Чл. 12. Учениците могат да се преместват от една професия в друга след приключване на 
учебната година и при наличие на свободни места по ред определен от МОН и съгласно 
разпоредбите на Наредба 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 
образование. 

Чл. 13. (1) Контролните и класните  работи се провеждат по график при спазване на следните 
изисквания: 

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна работа в един 
ден. 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две 
класни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

(2) В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава, по предложение на учителите, 
график за провеждане на класни и контролни писмени работи, който се поставя на 
общодостъпно място в училището. 

(3) В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното 
равнище на учениците. В двумесечен срок от края на учебната година се установява изходното 
ниво на знанията на учениците, с изключение на предметите по които има класна работа или 
НВО. 

(4) Поставената оценка по ал. 3 е част от минималния задължителен брой текущи оценки за 
първия/втория учебен срок. 

(5) Текущи писмени изпитвания и тестове могат да се провеждат и без предварително 
уведомяване. 

(6) Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация , както 
следва: 

1. Текущи оценки от устни изпитвания – в деня на изпитването; 
2. Текущи оценки от писмени изпитвания – до две седмици след провеждането им; 
3. Текущи оценки от лабораторни изпитвания – в деня на изпитването; 
4. Срочни и годишни оценки – в деня на оформянето им. 

Чл. 14. Срочните оценки се оформят на базата на документирани текущи оценки от устни, 
писмени и практически изпитвания по съответния предмет. 

Чл. 15. (1) Учебните занятия в училището подлежат на външен контрол. 

(2) Директорът и заместник-директорът по УД осъществяват контролна дейност, свързана с 
посещения на учебни часове по ЗП, ЗИП/разширена подготовка, СИП/допълнителна подготовка 
и ЧК. 

Чл. 16 (1) Провеждането на поправителните изпити се извършва по график въз основа на 
информация, подадена от класните ръководители. 

(2) Ученик не може да полага в един ден повече от един изпит. 

(3) При провеждане на писмена работа или изпит на ученик, опитал да си послужи с  измама, 
работата се анулира от изпитната комисия и му се поставя оценка слаб(2). 



(4) Резултатите от поправителните изпити се обявяват в петдневен срок след провеждането на 
изпита. 

(5) Приравнителните изпити и изпитите на учениците на самостоятелна подготовка се 
провеждат по реда за провеждане на поправителните изпити. 

Чл. 17. (1) Учениците посещават училищната библиотека извън учебните часове. В 
библиотеката се спазват правила за поведение, които осигуряват нормална дейност. 

(2) Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за преместване 
в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището. 

(3) Документът по ал. 2 се изготвя от класния ръководител след представяне от ученика на 
контролен лист, подписан от библиотекаря и домакина. 

(4) Контролът по изпълнението на ал. 1 и 2 се осъществява от пом. - директора. 

 Чл. 18. Организиран отдих и екскурзии на учениците се провеждат при спазване на 
изискванията на   Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 
инициирани от инстистуциите в предучилищното и училищното образование от 27.12.2016г.  

Чл. 19. Ръководителят на групата за организиран отдих или екскурзия: 

1. Организира  среща на директора с туроператорите, на която те представят своите 
лицензии за дейност и проект за договори за организирания отдих или екскурзия; 

2. Изготвя и заверява писмата за уведомяване на РУО на МОН и на Общинските служби и 
за пътуване с БДЖ; 

3. Най-малко 48 часа преди заминаване представя за заверка на директора книгите за 
проведен извънреден инструктаж на учениците, оформени по надлежен ред; 

4. Заверява при директора списъка на учениците с отговарящите за тях ръководители (1-ви 
ръководител – за първите 10 ученика, 2-ри ръководител за следващите десет ученика  и 
т.н. ); 

5. Представя на директора бланки за заверяване на командировъчните заповеди на 
ръководителите; 

Глава трета 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Раздел I. Общи положения 
 
 

Чл. 20. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или във вечерна форма, 

а в случаите, предвидени в този раздел, и в задочна, индивидуална, самостоятелна, 

дистанционна и комбинирана форма и обучение чрез работа (дуална система на обучение). 
  

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми 

на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват и на 

интернет страница на училището.  
 
(3) Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от педагогическия 

съвет на училището.  



 
 

Чл. 21. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, 
 
ал. 2 на ЗПУО. 
 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 
 

ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта 

за съответния клас; 
 

лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 
 

лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 
 

лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 
 

ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от 
 
ЗПУО; 
 

ученик със специални образователни потребности. 
 
(3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година 

ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището.  
 
(4) За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна, дистанционна и 

комбинирана форма на обучение директорът на училището издава заповед.  
 

Чл.  22.  (1)  Ученици,  които  се  обучават  в  дневна,  вечерна,  задочна, 
 
индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на обучение, 
 
могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 
 

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, 
 
когато се преминава: 
 
1. от дневна, вечерна и задочна в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в 

комбинирана форма на обучение;  
 
2. от вечерна и задочна в самостоятелна форма на обучение при разформироване на 

паралелка;  
 

3 . от дневна във вечерна форма на обучение;  
 
4. от комбинирана в дневна форма на обучение;  
 
5. от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и т. 3 към дневна, вечерна, комбинирана и 

дистанционна форма на обучение.  
 

(3) Извън случаите по ал. (2) промяната на формата на обучение се разрешава от 

началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от 

родителя/настойника или по искане на директора на училището.  

 
 

Раздел II. Организация на формите на обучение 
 
 



Чл. 23. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. 
 

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация 

на учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 
 

Чл.24. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и 

текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, 
 
определени от държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението 

на учениците. 
 
(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:  
 
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат 

да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни 

учебни дни;  
 
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението 

си за един или повече класове;  
 
3. ученици с изявени дарби;  
 
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107,  
 
ал. 4 от ЗПУО; 
 
5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗПУО.  
 
(3) Директорът на училището изготвя и утвърждава индивидуален учебен план,  
 
разработен по чл. 95 на ЗПУО и държавния образователен стандарт за учебния план. 
 
(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4 както и 

условията и редът за утвърждаване се определят с държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование.  
 
(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на 

основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.  
 
(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.  
 

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, 

когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни 

или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно 

развитие.  
 
(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя,  
 
когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се 
 
осъществява от: 
 



1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно 

развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника 

на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира 

болницата; 
 

6. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се 

обучава - когато са в същото населено място, в което е болницата;  
 

7. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, 

определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на 

областта, на която се намира болницата.  
 

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план 

могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.  
 

(10) За учениците по ал. 2, т. 1, 4 и 5 се осигурява текущо оценяване, а за тези по ал. 2, 

т. 2 и 3 могат да се организират и изпитни сесии съгласно държавния образователен стандарт за 

оценяването.  
 

Чл. 25. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и 

изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 
 

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за: 
 

1.  ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 
 
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, 

определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 
 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по 

реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, 
 
създадена към регионалното управление на образованието. 
 

3. ученици с изявени дарби;  
 

4. лица, навършили 16 години.  
 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за 

паралелка, избран от ученика.  
 

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3  
 
може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за 
 
дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2. 
  

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани  
 
в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището  
 

(6) График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 

2016/2017г. е регламентиран в Правилника за дейността на училището. 
 
 

(7) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити: 



 
1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за 
записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната 
сесия;  

 
2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване 
на изпити в съответните изпитни сесии, като периодично се информират за 
предстоящите дейности за приключване на учебната година.  

 
3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма 
уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите 
през годината:  

 
2.1.За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия; 
2.2.Конспектите по всеки учебен предмет;  
2.3.Наличните учебни материали в библиотеката на училището;   

4. Уведомяването се осъществява чрез:   
- Електронната поща;   
- Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;  
 
- Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни 
дисциплини;   
- Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите;  
 
- Справка за резултатите от изпитите чрез идентификационен код за достъп до 
електронния дневник.  
 

5. За лицата по ал. 2, т. 4 по решение на директора на училището се допуска обучение за 

завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за  
 
следващия  клас  само  ако  успешно  са  положили  всички  изпити,  предвидени  за 
 
завършване на предходния клас. 
 

6. За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия 

към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на 

Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок.  
 

7. Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в 

съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга 

форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.  
 

(8) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, 

ал. 2, т. 1. от ЗПУО.  

 
Чл. 26 Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на 

три поредни сесии, се смята за отписан от училището. 
 
 

Чл. 27. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда 

на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от 

училищния или индивидуалния учебен план. 
 

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за: 
 

1. ученик със специални образователни потребности;  
 



2. ученик с изявени дарби;  
 

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище,  
 
в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си,  
 
при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се 

преподава; 
 

4. ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от 

разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако 

преместването се извършва след началото на втория учебен срок. 
 

(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 1 се осъществява: 
 

1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от 

аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до 

трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение.  
 

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание  

пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова становище от екипа по 

чл. 188, ал. 1 от ЗПУО. 
 

3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 
 
7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на 

екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип. В екипа при 

необходимост може да се канят и други специалисти. 
 

4. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта от 

организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален 

учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните 

предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика. 
 

5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, 

както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и 

индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30- дневен срок след 

издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа.  
 

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не по-малко от 50% от броя на 

учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва 

обучението в комбинирана форма.  
 

7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана 

форма на обучение се утвърждават от директора на училището.  
 

8. за  всеки  ученик,  който  се  обучава  в  комбинирана  форма  на  обучение,  
 
съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-

физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. 
 



Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището. 
9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на 

учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма. 
 

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2. т. 2 може да се осъществява по един или 

няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, 

надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи 

класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси. 
 

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188 от ЗПУО 

идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, 
 
надвишаващи постиженията на неговите връстници, извършва оценка на индивидуалните му 

потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана 

форма на обучение; 
 

2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по 

индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, 
 
разработени по чл. 95 от ЗПУО; 3 .  

         3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание, 

съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на 

родителя/настойника; 
 

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите 

на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко 

учебни предмета;  
 

5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;  
 

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50% от броя на 

учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се 

извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование и не повече от 

70% за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование.  
  

(5) При комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 3 и т. 4 вместо чуждия език или 

съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния 

учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, 

който ученикът е изучавал преди преместването си. 
 

индивидуалното обучение по ал. 6 може да се осъществява от приемащото училище 
 
- по реда на чл. 112, ал. 3 и 4. от ЗПУО или от друго училище - по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от 

ЗПУО; 
 

при осъществяване на индивидуално обучение по ал. 6 приемащото училище организира 

изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от 

разширената подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен план за 



дневна или вечерна форма; 
 

при осъществяване на индивидуалното обучение по ал. 6 от друго училище се разработва 

училищен учебен план въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма: 
 

а) обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и 

комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, 
 
текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на 

срочни или годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената 

подготовка преди преместването на ученика; 
 

б) за организиране на обучението училището разполага с необходимите технически и 

технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата 

среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие; 
 

в) за обучението ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и 

технологични средства. 
 

Глава четвърта 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС 

І. Дневна форма на обучение 

Чл. 28.(1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП има оценка най-
малко   среден (3) 

(2) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП или ЗИП, полагат 
поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната 
година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия 
през м.юни или юли  и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен 
със заповед на директора на училището. 

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се 
явили на поправителни изпити в сесиите по ал.(2), могат да се явят на допълнителна 
поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно 
от 10 октомври. 

(4) ПС взема решение за допълнителна сесия за ученици, пропуснали явяване на една от 
предходните сесии по уважителни причини, удостоверени с медицински или друг документ. 

(5) Ученици, които са получили оценка слаб (2) по учебен предмет на поправителните сесии 
или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. 

(6) Учениците от последния гимназиален клас не повтарят класа. Те могат да продължават да се 
явяват на поправителни изпити. 



Чл.29. (1)Учениците имат право да се явят на изпити за промяна на годишна оценка, които се 
провеждат след приключване на учебните занятия  за ХІІ клас. Общият брой на изпитите за 
промяна годишна оценка и / или за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. 

(2) Получената оценка от изпит по ал.(1) е окончателна. Когато оценката е слаб (2), ученикът се 
явява на поправителен изпит по реда на чл.28. 

Чл. 30.(1) На ученици, застрашени от отпадане, училището, с помощта на УН и др. органи и 
организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда: 

1. Индивидуални програми за психолого – педагогическо въздействие на ученика. 
2. Допълнителна работа на ученици по време на учебните занятия и през ваканциите. 
3. Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и 

интересите на ученика. 
4. Консултации и насочване към професионално обучение, съобразено с възрастта и 

интересите на ученика. 

  

Глава пета: 

 ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Раздел I – ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И 
КОНТРОЛ 

 
             Директор 
 

Чл.31. (1) СУ”Васил Левски” се управлява и представлява от директор. /Чл. 257. (2)/ 
 

(2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция. 
 

Чл. 32 (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на 
институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт 
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти 
 

(2) Длъжността "директор" в училището се заема въз основа на конкурс, проведен при 
условията и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на 
представители на обществения съвет на училището. 
 

(3) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността "директор" на 
общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието, 
определени от началника на регионалното управление на образованието, на общинската 
администрация, определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет. 
 

(4) Директорът е педагогически специалист. 
 

(5) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото 
 
образование  и  професионална  квалификация,  заемат  длъжности  в  системата  на 
 
предучилищното и училищно образование и изпълняват функции, свързани с: 
 

1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на 



децата и учениците от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие;  
 

2. управлението на детските градини, на училищата и на центровете за подкрепа за 

личностно развитие.  
 

(6)  Педагогически  специалисти  по  ал.  1,  т.  1  са  учителите,  възпитателите, 
 
психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, 

корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт и ръководителите на направление 

„Информационни и комуникационни технологии“. 
 

(7) Педагогически специалисти по ал. 1, т. 2 са директорите на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и заместник- 
 
директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа. 
 

(8) Функциите, правомощията, професионалните профили, длъжностите и 
необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за 
повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на 
педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на 
атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти. 
 

(9) Директорът, като орган за управление и контрол изпълнява своите функции, като: /чл.31/ 
наредба 15/02.08.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 
и другите педагогически специалисти/ 

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование; 
2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията; 
3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 

придобиването на ключови компетентности от децата и учениците; 
4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното и училищното образование; 
5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 

програми; 
6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията 

документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.; 
7. организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището; 
8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния 

и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на децата в 
подготвителни групи в детската градина или училището; 

9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с 
училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;  

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на 
подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици; 

11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително 
предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална 
квалификация; 



12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 
длъжностите; 

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 
непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; 

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на 
образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване 
на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 
работни дни от овакантяването или от откриването им;  

15. управлява и развива ефективно персонала; 
16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на 

педагогическите специалисти;  
17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията 

съобразно стратегията за развитие на институцията; 
18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 
19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 
работниците и служителите и обществения съвет; 

20. поощрява и награждава деца и ученици;  
21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал; 
22. налага санкции на ученици;  
23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал; 
24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, 

възпитание и труд; 
25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите; 
26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности; 
27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 
28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и 

лица;  
29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на 

образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия; 
30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в 

институцията;  
31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб; 
32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира 

и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 
33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 
34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 
35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 
 
 
 
 
36. Директорът инициира осигуряване на заместващ учител/възпитател при 
отсъствието на титуляра по НП „Без свободен час”. В случаите на изчерпване на 
възможностите за осигуряване на правоспособни учители в съответствие с изискванията на 



Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител” или 
„възпитател” съобразно придобитото образование, професионална к 
валификация и правоспособност директорът осигурява заместване, както следва: 
– учители с образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или 
„професионален бакалавър”, които не са специалисти по дадения учебен предмет; 
– специалисти по дадения учебен предмет без педагогическа правоспособност; 
– учители, възпитатели. 
При изчерпване на възможностите за осигуряване на възпитатели в съответствие с 
изискванията на Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността 
„учител” или „възпитател” съобразно придобитото образование, професионална 
квалификация и правоспособност директорът осигурява заместване от помощник- 
директори, педагогически съветници, психолози и библиотекари от училището. 
При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и 
здравето на учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ на 
отсъстващия учител/възпитател. Включването на директора, като заместващ отсъстващия 
учител/възпитател е по изключение за не повече от 5 часа месечно. 
 

Чл.33. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 
 
(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по 

административен ред пред началника на регионалното управление по образованието;  
 

(3) Административните актове на директора 2 могат да се обжалват по реда на 
Административно процесуалния кодекс.  
 

Чл. 34 Работно време на директора: 7.30 – 12.00; 12.30 – 16.00, с изключение на 
случаите, когато е служебно ангажиран извън СУ или извън гр. Вълчи дол 
Приемно време: 13.00 – 14.30 часа 

 
 
Заместник- директори 
Чл. 35. (1) При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската 

дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори. 
           (2) Функциите на заместник-директорите в училище се определят от директора. 
 

(3)   Заместник-директорите,   които   осъществяват   функции,   свързани   с 
 
управлението и контрола на учебната дейност, изпълняват норма за преподавателска 
 
работа. 
 

(4) Заместник-директорът, който изпълнява функции, свързани с управлението и 
 
контрола  на  административно-стопанската  дейност,  може  да  изпълнява  норма  за 
 
преподавателска работа ако отговаря на изискванията за заемане на длъжност „учител“. 
 
В този случай той е педагогически специалист. 

 (5) Заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, 
изпълняват и функциите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15/02.08.2019 година за статута и 
професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 
            (6) Заместник-директорите изпълняват и други задължения, възложени от 
директора и произтичащи от спецификата на длъжността и вида на институцията. 
 
 

Чл. 36. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, 
 
той  се  замества  от  определен  със  заповед  за  всеки  конкретен  случай  заместник- 
 
директор, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически специалист от 
 



институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност - от съответния 
 
орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО. 
 

(5) Със заповедта за заместване директорът може да делегира правомощия на 
 
заместник-директорите, в определените в нормативен акт случаи. 
           (6) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по 
чл. 217, ал. 1 - 4 от ЗПУО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на 
длъжността "директор". 
 
 Чл. 37 Работно време на заместик – директор по  
а) учебна дейност: 7.30 – 12.00; 12.30-16.00, с изключение на случаите, когато е служебно 
ангажиран извън СУ или извън гр. Вълчи дол  
Приемно време: 13.00 – 14.30 часа 
б) административно-стопанска дейност: 8.00 – 12.00; 12,30 – 16.30, с изключение на случаите, 
когато е служебно ангажиран извън СУ или извън гр. Вълчи дол 
Приемно време: 13.00 – 14.30 часа 

 
 
 
Обществен съвет 

 
Чл. 38. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности към училището се създава обществен съвет. 
 

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и  
за граждански контрол на управлението му. 
 

Чл. 39. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца 
и ученици от съответната институция, както и представител на работодателите 

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 
директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и 
се избират и резервни членове на обществения съвет. 
 

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.  
 

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три   
години. 
 

Чл. 40. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 
задължително провежда заседание в началото на учебната година. 
 

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището 
участват поне трима представители на ученическото самоуправление.  
 

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището 
участва и представител на настоятелството.  
 

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 
институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на 
синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.  
 

Чл. 41. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на 
обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 



 
(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му.  
 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 
обществения съвет за свикването му.  
 

Чл. 42. (1) Общественият съвет в училището: 
 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на 
директора за изпълнението й;  
 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 
263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;  
 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 
основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и 
инспектирането на училището;  
 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му ; 
  

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 
установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията 
по бюджета на училището.  
 

6. съгласува училищния учебен план;  
 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и 
по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  
 

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците 
и учебните комплекти;  
 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 
констатира нарушения на нормативните актове;  
 

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;  
 

11. участва  в  създаването  и  приемането  на  етичен  кодекс  на  училищната   
общност.  

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с 
мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 
педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.  
 

(3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет 
се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.  
 
 
 

Педагогически съвет 
 



Чл.43. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 
педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет. 
 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и 
заместник-директорите без норма на преподавателска работа.  
 

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.  
 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 
участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което 
обслужва училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие, 
ученици, както и други лица.  
 

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия 
съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на 
заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по 
въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 
 

Чл. 44. /Чл. 263 ЗПУО/. (1) Педагогическият съвет в училището: 
 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени 
към нея план за действие и финансиране;  
 

2. приема правилник за дейността на училището;  
 

3. приема училищния учебен план;  
 

4. приема формите на обучение;  
 

5. приема годишния план за дейността на училището;  
 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  
 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  
 

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  
 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 
и учениците от уязвими групи;  
 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  
 

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 
съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  
 

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  
 

13. определя ученически униформи;  
 

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 
училищната общност;  
 

15. запознава  се  с  бюджета  на  училището,  както и  с  отчетите  за неговото   
изпълнение;  
 



16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и  
 
обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки 
между учителите с цел подобряване на образователните резултати;  
 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  
 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на 
училището. 

 
 
 
 

Комисия за управление на качеството на образование 
 

Чл.  45.  (1)   Комисията  за  управление  на  качеството  на  образованието  е  помощен, 
 
консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа 

при управление на качеството в институцията. 
 
(2) Комисията по управление на качеството се състои от Председател и членове – от 3 
 
до 7 члена с мандат до 3 години. 
 

1. Председателят: 
 

- организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на комисията;  
 

- представлява комисията, там където е необходимо;  
 

- участва в срещи на ръководството, на които управлението на качеството е част от 

дневния ред;  
 

- председателства заседанията на комисията;  
 

- контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказателствения 

материал до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището.  
 

2.Членовете на комисията:  
 

- разработват годишен план за действие на комисията за управление на качеството на 

образованието;  

- разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях;  

- разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, 

въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването;  
 

- провеждат процедурите по самооценяване;  
 

- събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал;  
 

- разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им;  
 

- предлагат теми за обучение на учителите и служителите във връзка със 

самооценяването;  
 

- разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада;  
 

- анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване 

на качеството;  
 



- разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището  
 

приоритети за следващото самооценяване. 
 

(3) Съставът, структурата и функциите на комисията по управление на качеството се 

приемат от педагогическия съвет по предложение на директора.  
 

(4) Комисията се свиква и заседава  веднъж в годината и при необходимост.  
 (5)  Приема  свой  Правилник.  Правилникът  се  утвърждава  със  заповед  на 

 
директора. 
 
 

Чл. 46. (1) Комисията има следните задължения: 
 

1. да определи процедурите по самооценяване, които ще се ползват и ги документира;  
 

2. да определи формата и съдържанието на доказателствения материал- чек-листа, 

протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания, във връзка с установяване 

качеството на обучение и образование;  
 

3. да разработи формати за проучвания;  
 

4. да проведе процедурите по самооценяване;  
 

5. да осигури и класифицира доказателствен материал - набирането на надеждни, 

проверими и достоверни данни;  
 

6. да оцени равнищата на показателите;  
 

7. да изготви доклад с резултатите от самооценяването;  
 

8. да анализира получените данни и идентифицира областите, нуждаещи се от подобряване 

на качеството;  
 

9. да предложи на ръководството на училището мерки и дейности за подобряване на 

качеството на дефинираните области;  
 

10. да предложи на директора на училището/детската градина план за обучение на 

учителите и служителите във връзка със самооценяването.  

 
 
 
Раздел ІІ ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ 

 
Общо събрание 
 
  

Чл. 47. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището.  
(2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите 

само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на 
синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.   

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 
работниците и служителите.   

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено 
мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено 
друго.  



 
 
 

Училищно настоятелство 
 

Чл. 48. (1) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане 
дейността на образователната институция. 
 

(2) Към училището може да се създава само едно настоятелство.  
 

(3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по 
реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този 
закон, на устава или на учредителния си акт.  
 

(4) Настоятелството се запознава със Стратегията за развитие на образователната 
институция и съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири 
годишния период на реализиране на дейностите в Стратегията. 
 

Чл. 49. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или 
на родители, учители или общественици. 
 

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата 
за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на 
юридически лица. 
 

Чл. 50. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 
 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 
години.  
 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.  
 

Чл. 51. За постигане на целите си настоятелствата: 
 

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 
училището и контролират целесъобразното им разходване;  

 
2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището;  
 

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт 
и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;  
 

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за 
заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;  
 

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 
развитието на техните деца;  
 

6. организират обществеността за подпомагане на училището;  
7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

училищното образование. 



 
 
 

Ученически парламент /съвет/ 
 
 

Чл.52. (1) Ученическият парламент към СУ е форма на ученическото самоуправление 
на ниво училище чрез която учениците участват в училищния живот и  
в организационното развитие на училището.  
 

(2) Ученическият парламент има свои представители и ниво паралелка в училището, 
която съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително 
за избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците 
от всеки клас;  
 

(3) Съставът на ученическия парламент се определя от неговите участници в 
зависимост от броя на учениците в училище.  
 

(4) Функциите и дейността на ученическия парламент се определят с правилника на 
училището по предложение на учениците. 
 

Чл. 53. Представителите на ученическия парламент участват с право на съвещателен 
глас в: 
 

1. Заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна 
информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.  

 
2. работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на 

ученическото самоуправление;  
 
 
 
Родителски съвети 
 
 

Чл 54. (1) Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове.  
(2) Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за 

съдействие на класния ръководител.  
  

(3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или 
обществения съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, 
които са свързани с образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, 
ориентирани към интереса и към мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в 
живота им, както и към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика;  
 

(4) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или 
обществения съвет информират родителите от техните класове за резултатите от заседанията на 
училищното настоятелство и обществения съвет и взетите решения. 
 
 
 

Раздел ІІІ - ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ 
 

Комисия по етика 



 
Чл.55. Комисия по етика се създава като помощно-консултативен орган към СУ”Васил 

Левски” по предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет за срок от 4 
години. Утвърждава се със заповед на директора 
 

Чл.56. Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и междугрупови 
отношения, възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на 
колектива на Средно училище „Васил Левски”, които са в противоречие с общоприетите. 
 

Чл.57. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, 
свързани и с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, трудовата 
дисциплина и нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на междуличностното 
общуване. 
 

Чл.58. За работата на комисията се създават Вътрешни правила за превенция, 
наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи 
мерки при прилагане на етичния кодекс 
 

Чл.59. Комисията се състои от 7 члена и в нея се включват двама представители на 
ръководството, двама представители на педагогическите специалисти, двама представители на 
непедагогическия персонал и психолога към училището. 
 

Чл.60. Комисията се председателства от  директора. 
 

Чл.61. Комисията заседава при необходимост /до три дни от постъпване на сигнала/, но 
поне веднъж на тримесечие. 

 
Чл.62. Директорът на училището и Комисията по етика имат задължението да се 

предприемат превантивни мерки и да се провежда целенасочен процес от превантивни и 
корективни мерки с ученици, учители и служители към спазване на етичните норми и добро 
поведение, както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета на училището 
като модерна, спокойна, сигурна, хуманна и толерантна образователна институция. 

  
Чл.63. Сигналите за нарушенията се приемат от завеждащия АТС и се регистрират във 

входящия дневник – регистър. Сигнали могат да постъпват и в пощата на доверието, която е 
поставена на видно място във фоайето на училището. 

  
Чл.64. Пощата на доверието се отваря от Директора на училището. 
  
Чл.65. Регистрираните сигнали се разглеждат от комисията по етика в училището на 

нейни заседания, за които се води протокол. 
  
Чл.66. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали. 
  
Чл.67.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено 

мнозинство 50% + 1. 
  
Чл.68. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в 

седемдневен срок от постъпването му. 
 
Чл.69. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка 

и разговор със свидетели на нарушението. 
  



Чл.70. При невъзможност обстоятелствата, свързани с подадения сигнал да се 
изяснят на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото. 

  
Чл. 71. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и 

дисциплинарни нарушения преписката се докладва на директора за вземане на 
дисциплинарни мерки по Кодекса на труда. 

  
Чл.72. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателят на 

комисията по етика и лицето, подало сигнала. 
  
Чл.73. За работата на Комисията се информират работниците и служителите в 

училището, като се отчита намаляването или нарастването на проблемите, касаещи 
нарушенията на Етичния кодекс и се предприемат последващи действия с цел недопускане 
на други такива. 

  
Чл.74. При докладите на Комисията не се допуска унижаване на личното достойнство 

на служителите . 
  
Чл.75. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се 

запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила. 
 

 

Глава шеста 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

І. Учители (възпитатели) 

Чл. 76. (1)  Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват 
норма преподавателска работа, са педагогически специалисти. 
 

(2) Педагогически специалисти са и ръководителите на направление 
"Информационни и комуникационни технологии", възпитателите, психолозите, 
педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, 
хореографите и треньорите по вид спорт.  
 

(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:   
1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие;  
 

2. по управлението на институциите по т. 1.  
 

Чл.77. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и 
отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се 
определят в професионален профил. 
 

(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им 
са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за 
подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 
 

Чл. 78. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български 
граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално 



направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 
направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната 
длъжност. 
 

(2) За заемане на длъжността "директор" на училище е необходим не по-малко от 5 
години учителски стаж. 
 

(3) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от: 
 

1. граждани на други държави членки;  
 

2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;  
 

3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на 
началника на съответното регионално управление на образованието;  

 
4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.  

 
(5) Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по 

специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".  
 

(6) Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето 
образование:  
 

1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на 
образователно-квалификационна степен и съответната й професионална квалификация   
и се удостоверява с дипломата за висше образование;  
 

2. след дипломирането - чрез обучение и полагане на държавен изпит и се 
удостоверява със свидетелство.  
  

(7) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация 
"учител" се определят с наредба на Министерския съвет.  
 

(8) Учителска длъжност по учебен предмет или модул от професионалната подготовка, 
за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления, може да се заема и от лица без висше 
образование и без професионална квалификация "учител", ако те са придобили съответната 
професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното 
образование и обучение.  
 

(9) Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, 
испански, италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено 
висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация "учител". 
 

(10) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална 
квалификация "учител", училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически 
компетентности от съответното лице. 
 

Чл. 79. (1) В училището се провежда практическа подготовка на: 
 



1. студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование  
 
в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите специалисти;  
 

2. лицата, които са придобили степен на висше образование и се обучават за 
придобиване на професионална квалификация "учител".  
 

(2) Лицата по ал. 1, които самостоятелно участват в образователния процес под 
ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.  
 

(3) За организирането и провеждането на практическата подготовка по ал. 1 се сключва 
договор между съответната детска градина или училище и висшето училище.  

 
Чл. 80. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице,  

което: 
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията;  
 

2. е лишено от право да упражнява професията;  
 

3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с 
министъра на образованието и науката.  
 

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, 
посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.  

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с 
педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.  
 

(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали 
длъжности в училище.  
 

Чл. 81. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват 
от директора на училището . 
 

Чл. 82. (1) Началникът на регионалното управление на образованието сключва и 
прекратява трудовите договори с директора на СУ”Васил Левски” 
 
 

Права и задължения 
 

Чл. 83. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 
 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  
 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 
съобразно принципите и целите, определени в този закон;  
 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;  
 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 
задължения;  
 

5. да повишават квалификацията си;  



 
6. да бъдат поощрявани и награждавани.  

 
7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет или 

модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба№ 6 за познавателните книжки, 
учебниците и учебните помагала:  
 

Чл. 84. 1) Длъжността „учител“ включва следните функции: /чл. 5/ наредба 
15/02.09.2019г. за статута....../ 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 
придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 
потребности на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 
4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности; 
5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и 

учениците; 
6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 

пълноценно включване в образователната и социалната среда; 
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които 
изисква такава;  

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 
съответния учебен предмет или модул;  

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
11. разработване и изпълнение на проекти и програми;  
12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

институцията; 
14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 
15. водене и съхраняване на задължителните документи;  
16. провеждане на консултации с ученици и родители; 
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 
18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование 
 
(2) Длъжността „ресурсен учител“ в детска градина, училище или център за подкрепа за 

личностно развитие наред с функциите по ал. 1 включва и функциите:  
1. определяне на конкретните образователни цели за децата или учениците със специални 

образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителите в 
детската градина или училището; 

2. участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или учебния час, 
базирани на преподаване за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците; 



3. съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно 
включване на децата и учениците със специални образователни потребности в образователния 
процес; 

4. осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа; 

5. консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от 
ученици със специални образователни потребности; 

6. подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му; 
7. участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик; 
8. подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за самоподготовка на детето или 

ученика в дома; 
9. обучаване на родителите за разнообразни форми и похвати на работа с детето и ученика с 

цел създаване и развитие на полезни умения за самостоятелен и независим живот; 
10. участие в кариерно ориентиране и консултиране на учениците със специални 

образователни потребности; 
11. взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на 

резултати за децата или учениците;  
12. консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа; 
13. участие в изготвяне на плана за подкрепа; 
14. участие в прегледа на напредъка на децата и учениците със специални образователни 

потребности; 
15. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 
 
 (3) Длъжността „учител, теоретично обучение“ наред с функциите по ал. 1 включва и 

следните функции: 
1. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената 

професионална подготовка съвместно с бизнеса; 
2. актуализиране на учебното съдържание в съответствие с прилаганите съвременни 

технологии и техника; 
3. изготвяне на изпитни материали за провеждането на задължителен държавен изпит или 

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на 
правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава. 

 
(4) Длъжността „учител, практическо обучение“ наред с функциите по ал. 1 включва и 

следните функции: 
1. взаимодействие със специалисти – представители на фирмите, при провеждане на 

учебната и производствената практика; 
2. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената 

професионална подготовка съвместно с бизнеса; 
3. изготвяне на изпитните материали за провеждането на задължителен държавен изпит или 

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на 
правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава; 

4. осигуряване на безопасни условия при провеждане на учебна и производствена практика; 
5. взаимодействие с представители на фирмите-партньори за осигуряване качеството на 

практическото обучение.  

 



 (5) Длъжността „старши учител“ освен функциите по ал. 1 включва и допълнителни 
функции: 

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;  
2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

децата по възрастови групи; 
3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас; 
4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители; 
5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността „учител“; 
6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 
 
(6) Длъжността „главен учител“ освен функциите по  ал. 1 включва и допълнителни 

функции: 
1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 
2. анализиране на институционалните квалификационни дейности; 
3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически 

практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата 
и учениците; 

4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището;  
5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е определен 

за наставник; 
6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността „учител“ и „старши учител“; 
7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 
  
  (7) Длъжността „учител в група за целодневна организация на учебния ден“ в училище 

включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес и/или на дейностите по 
самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси за 
придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 
потребности на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 
4. оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности;  
5. анализиране на образователните резултати на учениците; 
6. допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните им 

умения; 
7. подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 
8. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 
9. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация;  

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 
12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 



13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 
институцията;  

14. опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на организираните 
допълнителни дейности или занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното 
образование; 

16. провеждане на консултации с учениците и родителите им; 
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 
18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование.  
 
(8) Длъжността „психолог“ в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование включва следните функции:  

1. активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната 
среда; 

2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и 
учениците; 

3. участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на 
тормоза и насилието между учениците; 

4. работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за 
разпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа; 

5. участие в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за 
личностното му развитие;  

6. подкрепа на децата и учениците в образователния процес; 
7. участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, 

които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при налагането на 
санкции на ученици; 

8. участие при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават 
допълнителна подкрепа; 

9. участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на 
отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите; 

10. ранно оценяване на развитието на детето и ученика съгласно държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование; 

11. превенция на обучителни трудности; 
12. предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална 

рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и 
утвърдени диагностични инструменти;  

13. работа по възникнали в детската градина или училището случаи в сътрудничество с 
институции и служби от общността;  

14. осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване на 
формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата и учениците, предлагане и прилагане 
на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на 
деца/ученици;  

15. взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и 
родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията 
на децата и учениците, или за вземане на решение по случай;  



16. индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен 
проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на 
подкрепа; 

17. посредничество при решаване на конфликти;  
18. подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното 

ориентиране и консултиране; 
19. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 
 
(9) Длъжността „логопед“ в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование включва следните функции: 
1. провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение 

на комуникативните нарушения на децата и учениците; 
2. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на 

потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
3. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за 

психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата, след запознаване на родителите със 
значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие; 

4. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне 
естеството на комуникативните нарушения; 

5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани 
диагностични инструменти и оборудване; 

6. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и 
определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична работа; 

7. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и 
възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни 
нарушения; 

8. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца и ученици с комуникативни 
нарушения при физически увреждания; 

9. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на 
децата и учениците, консултиране на учителите и родителите им за спецификата на работа с тях 
и при необходимост насочване към допълнителни медицински или образователни услуги; 

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва 
оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие; 

11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 
квалификация и споделяне на добри практики; 

12. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 

 
 (10) Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни 

ръководители, имат и следните функции: 

1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана 
за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката; 

2. своевременно информиране на родителите за: 
а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание;  
б) образователните резултати и напредъка на учениците; 



в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и 

училищното образование; 
3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;  
4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;  
5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на 

санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 
6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция „забележка“ или 
„преместване в друга паралелка на същото училище“ 
 

Чл. 85 (1) Всеки учител оценява пригодността на проектите за прилагане в 
училище и поставя оценка, която може да е "Приложим" или "Неприложим".  

(2) Учителят извършва оценяването професионално, обективно и 
безпристрастно.   

(3) При необходимост и при условия и по ред, определени в заповедта по чл.   
59, ал. 6, оценките на учителите се обобщават за всяко училище и за всички училища на 
територията на съответното регионално управление на образованието.  

(4) Обобщаването на оценките на учителите от всички училища в страната се 
организира от МОН.  

(5) За всеки проект се формира обща оценка за пригодността за прилагане в училище, 
която може да е "Приложим в практиката" или "Неприложим в практиката".  

(6) Общата оценка за проекта е "Приложим в практиката", когато той е получил оценка 
"Приложим" от не по-малко от 50 % от всички учители в страната, участвали в оценяването. 

(7) Общата оценка за проекта е "Неприложим в практиката", когато:  
1. е получил оценка "Неприложим" от повече от 50 % от всички учители в страната, 

участвали в оценяването;   
2. не е участвал в оценяването на пригодността за прилагане в нито едно училище в 

страната в случаите по чл. 60, ал. 1.   
(5) Общите оценки за пригодността за прилагане в училище на проектите се обявяват 

на открито заседание, за провеждането на което вносителите, получили оценка "Съответства на 
държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните 
помагала", се уведомяват писмено./  
 

Чл.86 (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 
 

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните 
образователни стандарти;  
 

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на 
други дейности, организирани от институцията;  
 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в 
предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 
заинтересованите страни;  
 

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 
организационно развитие на Седмо СУ и специфичните потребности на учениците, с които 
работят с цел подобряване качеството на образованието им.  
 

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 
родителите, административните органи и обществеността.  
 

(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, 



заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от Средно 
училище имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по 
ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с 
министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на 
училището.  
 

(5) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, 
които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в училището, се изплаща по-голям размер обезщетението по чл. 222, ал. 3 от 
Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. 
 

(6) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може да 
извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и 
чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в училището, ако това 
заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от 
училищното настоятелство. 
 

(7) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 
изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял 
ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името 
и за сметка на учениците. 
 

(8) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 
специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали 
срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е 
извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 
4от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият 
специалист е работил в детската градина или училището в същия период. 
 

(9) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 
декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане 
от тях или от родителите им. 
 

(10) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на 
декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите 
специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

 

 

 

 ІІ. Класен ръководител 

 КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 
 

Чл.87. (1) Класният ръководител е длъжен:  
1. Да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които 

се отнасят до поверената му паралелка.   
2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове 

- правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на директора 



и др.   
3. Да се осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към  

 
интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в 
живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 
 

5. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си 
работа с тях. 
 

6. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.  
7. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява 

отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и 
бележника за кореспонденция. 
 

8. Задължително да уведомява родителите след направени 5,10,15 отсъствия от страна 
на ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други 
мерки по този правилник. 
 

7. Да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си.  
8. Да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в 

Наредбата за информация и документите и в края на учебната година да я предаде на 
директора без пропуски.!  

8.1.Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година.  
8.2. Ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, подпис на родител/ настойник; 

учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и 
информация относно ученика; права и задължения на ученика. 
 

8.3. Да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредбата за 
информация и документите като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети/ 
модули; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; график на контролните 
и класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална 
работа, обща подкрепа за личностно развитие; Изписва учебните предмети за седмицата и деня 
и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис и останалите графи 
за попълване от тях;   

8.4. Оформя и води личните картони/ личните образователни дела на учениците като 
вписва….резултатите от обучението на всеки ученик:   

- Данни за ученика; снимка; документи за постъпване;форма на обучение; профил, 
професия, специалност, данни за издадени документи;   

- Резултати от обучението по учебни години и учебни предмети/модули по вид 
подготовка; отсъствия; резултати от приравнителни изпити; резултати от изпити за 
промяна на оценката; резултати от национално външно оценяване/ държавни зрелостни 
изпити и държавен изпит за професионална квалификация.  

 
8.5. Води и други документи, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за 

информация и документите, издадени на детето/ученика - за всеки документ: 
 
- вид на документа  
 
- актуални лични данни към датата на издаване на документа  
 
- номер/серия и фабричен номер (ако е приложимо)  
 
- регистрационен номер и дата на издаване  
 
- дата на получаване  
 



 
8.6.Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците: 
 
8.6.1. Обща подкрепа за личностно развитие  
 

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти - 
 
обсъждани проблеми, резултати от обмяна на добри практики.  

2. Допълнително обучение по учебни предмети.  
 

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език.  
 

4. Поощряване с морални и материални награди.  
 

5. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение.  
 

6. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.  
 

7. Логопедична работа.  
 
8.6.2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик: със специални 

образователни потребности/в риск/с изявени дарби/с хронични заболявания:  
 

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай - план за подкрепа на детето/ученика.  
 

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания.  
 

3. Необходимост и осигуреност на достъпна архитектурна, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване,  
 
дидактически материали, методики и специалисти. 
 

4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания.  
 

5. Ресурсно подпомагане.  

 
8.6.3. Други данни за детето/ученика  
 

1. Стипендии  
 

2. Национална диплома, лауреатски удостоверени, награди и др.  
 

3. Наложени наказания, заличени наказания - основания, заповед №.  
 

4. Работа в представителни ученически организации и форми за ученическо 

самоуправление.  
 

5. Участие в международни мобилности.  
 

6. Други.  
 
9. Бележник за кореспонденция - текуща информация за: личностното развитие, процеса на 

обучение и постигнатите резултати от ученика.  
 
10. Заедно със заместник-директора по учебната дейност оформя и подписва следните 

документи:  
 



10.1. Удостоверение за завършен клас от начален етап - форма на обучение; година на 

завършване; резултати от обучението  
 

10.2. Удостоверение за завършен начален етап - форма на обучение; година на завършване; 

резултати от национално външно оценяване  
 

10.3. Удостоверение за завършен клас - форма на обучение; година на завършване;  
 

резултати от обучението 
 

10.4. Свидетелство за основно образование.  
 

(1) Учениците по § 24, ал. 3 от ЗПУО, които придобиват основно образование след 

успешно завършен VII клас, получават свидетелство за основно образование на бланка с 

фабрична номерация, с номенклатурен № 3-30, със следните реквизити:  
 

1. съдържание: данни за институцията, издаваща документа; лични данни на 

ученика серия, номер; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от 

Националната квалификационна рамка и от Европейската квалификационна рамка;  
 

2. подпис от класен ръководител и директор на училището, печат с изображение на 

държавния герб.  
 

(2) Учениците, които през учебната 2016/2017 година са в VIII клас, придобиват основно 

образование при условията на отменения Закон за народната просвета и получават 

свидетелство за основно образование в съответствие с държавното образователно изискване по 

чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.  
 

(3) Учениците по § 24, ал. 5 от ЗПУО, които придобиват средно образование при 

условията и по реда на чл. 24 от отменения Закон за народната просвета, получават диплома за 

средно образование (номенклатурен номер съгласно държавното образователно изискване по 

чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.  
 

10.2. Удостоверение за завършен гимназиален етап. 
 

(1) Ученици, завършили последен гимназиален клас при условията и по реда на 

отменения Закон за народната просвета, но неположили държавни зрелостни изпити, 
 
получават удостоверение за завършен гимназиален етап с номенклатурен номер 3-22 
 
или дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап с номенклатурен номер 
 
3-22а, и приложение към тях с номенклатурен номер 3-22.1. 
 

(2) Ученици, завършили последен гимназиален клас при условията и по реда на 

отменения Закон за народната просвета, но неположили държавни зрелостни изпити, 
 
след успешното им полагане получават диплома за средно образование с номенклатурен номер 

3-34 и приложение към нея с номенклатурен номер 3-34.1. 
  

10.3. Удостоверение  за  преместване  -  форма  на  обучение;  резултати  от  
 
обучението.  
 

10.4. Свидетелство за основно образование - серия, номер; форма на обучение;  



 
резултати от обучението; резултати от НВО; 
 

10.5. Дубликат на свидетелство за основно образование - серия и номер на дубликата и 

на оригинала; форма на обучение; резултати от обучението; резултати от НВО;  
 

10.6. Удостоверение  за  завършен  гимназиален  етап  на  средно  образование  -  
 
серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението;  
 

10.7. Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап на средно образование - 

серия и номер на дубликата и оригинала; снимка; форма на обучение; 
 
резултати от обучението;  

           10.8. Диплома за средно образование - серия, номер; снимка; форма на обучение; 
 
резултати от обучението; държавни зрелостни изпити; общ успех; 
 

10.9. Приложение към дипломата за средно образование – данни за 

дипломата/дубликата;реквизити, съгласно договореностите в двустранните споразумения, 

основания за издаване на приложението.  
 

10.10. Дубликат на диплома за средно образование - серия и номер на дубликата  
 
и на оригинала; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни 

изпити;  
 

11. Подготвя заедно със заместник –директора по учебната дейност и други 

свидетелства, приложения и удостоверения с номера /от № 16 до №33/ от Наредбата за 

информация и документите.  
 

12. Да съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други 

оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има 

право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа на база –оправдателен 

документ. Оправдателните документи се съхраняват в папка в дневника на класа. 
 

13. На 1-во число от всеки месец подава в счетоводството декларация относно  
 
броя  на  учениците,  извинените  и  неизвинени  отсъствия  за  предходния  месец, 
 
наложените наказания, номерата на учениците. допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия за 

предходния месец. 
 

14. До 5-то число от всеки месец подава на ЗАТС поименна справка за учениците, 

допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия за предходния месец, с цел 
  
спиране на детските добавки от Дирекция „Социално подпомагане”, като преди това е 
 
уведомил писмено родителите им.  

15. При изгубване на дневника на класа, оформя нов, като от ученическите книжки, 
учителските бележници, възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора 
не по-късно от една седмица.   

16. Един месец преди приключване на срока, докладва на директора застрашените от 
отпадане ученици, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в 
дневника на класа уведомително писмо до родителите.   



17. Да планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им. целящи 
изграждане на ученически колектив.   

18. Да реализира постоянна връзка с родители и социалната система. Организира 
изпълнението на решенията на Педагогическия съвет. Училищното настоятелство, ученическия 
съвет /парламент/ и училищното ръководство.   

19. Да запознава родителите с Правилника за дейността на училището, учебните планове 
по съответните профили и нормативните актове със задължителен характер срещу подпис;   

20. Да провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го 
регистрира според изискванията.   

21. Да организира застраховането на учениците.   
22. Да осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната 

стая   
23. При възникнала конфликтна ситуация – предприема мерки за разрешаване на 

конфликти по плана от Стратегията на училището:   
А. Между ученици:  

Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум.   
При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището. Б. Б. 

Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство  
 

Чл. 88. Класният ръководител има право: 
1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка.    
2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, 

отнасящи седо учебно-възпитателната работа в паралелката.   
3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на 

ученика.   
Чл.89. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:   
1. да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от 

паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с 
тях, организира адекватни възпитателни дейности;   

2. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 
ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване 
на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в 
допълнителен час по график утвърден от директор;   

3. Да предлага налагане на санкции:   
3.1. на ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните 

актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на 
останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация 
и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.   

3.2. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят   
може да го отстрани до края на учебния час. 
 

3.3. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 
правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва 
в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването 
му. 
 

4. При налагане на санкция: 
 

4.1. Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 
ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 
поведение и се уведомява родителят.  
 

4.2. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 



преодоляване на проблемно поведение.  
 

4.3. Спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО.  
 

ІІІ. Дежурен учител 

Чл. 90. (1) ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ  
Чл.91. Дежурството се извършва по график изготвен от заместник-директора и утвърден 

от директора.  
Чл.92. (1) Дежурните учители от блок А и блак Б (отговарящи за дисциплината по време 

на междучасия) са длъжни:  
1. Да идват на училище 20 минути преди започване на учебните занимания.   
2. Да оказват съдействие на охраната в училище, като осигуряват пропускателния 

режим и приемат учениците, като изискват приличен вид  
3. Да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за 

които отговарят, и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на 
училищното имущество.   

4. Да докладват за възникнали проблеми на зам.-директорите и директора и да получават 
съдействие при необходимост.    

     5.Други задължения, произтичащи от характера на изпълняваната дейност.  
 

ІV. Ученици 

 УЧЕНИЦИ 
 

Чл. 93. (1) Учениците имат следните права: 
 

1.  да  бъдат  обучавани  и  възпитавани  в  здравословна,  безопасна  и  сигурна  
среда; 
 

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  
 

3. да избират профила и професията;  
 

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 
изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  
 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  
 

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 
задълженията си;  
 

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  
 

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 
професия;  
 

9. да участват в проектни дейности;  
 

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 
избираемите и за факултативните учебни часове;    

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 



решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния 
учебен план;  
 

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление 
при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в 
живота на общността;  
 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.  
 

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 
училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, 
определени с правилника на училището по предложение на учениците.  
 

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени 
от Министерския съвет.  
 

Чл. 94. (1) Учениците имат следните задължения: 
 

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  
 

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 
развитие на добрите традиции;  
 

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 
физическо и психическо насилие;  
 

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато 
такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията 
на училищния правилник;  
 

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, 
алкохол и наркотични вещества;  
 

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена   
опасност;  
 

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;  
 

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата 
си книжка и бележника за кореспонденция;  
 

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;  
 

10. да спазват правилника за дейността на институцията;  
 

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 
учебните часове;  
 

12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.  
 

13. Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други права   
и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на този закон.  
 



Чл. 95. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на 
клас. 
 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 
 

1. се премества в друго училище;  
 

2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по 
неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;  
 

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма   
и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.  
 

(4) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 
директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, 
регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето. 

 
             ІІ. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Екипи за подкрепа на личностното развитие /от Наредба за приобщаващо образование/ 
 

Чл. 96. (1) Средно училище „Васил Левски” осъществява дейности по превенция на 
тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 
поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в 
образователния процес.  

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 
подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност 
и включват:  

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;   
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;  
3. партньорство с родителите;  
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната  

общност.   
Чл. 97. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение се определят от училището и включват:   
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;   
2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;   
3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;  
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и решаване на конфликти;   
5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;   
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);   
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;  
8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията.   
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.   
 
Чл. 98. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:  
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;   
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;   



3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 
специалисти;   

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 
сензорни увреждания;   

5. ресурсно подпомагане.   
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 1. със 
специални образователни потребности;  
2. в риск;  
3. с изявени дарби;  
4. с хронични заболявания.   
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за 
подкрепа за учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.   

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от 
центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.   

 
Чл.99. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в 
детската градина или в училището.  

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т.  
1 от ЗПУО.   

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 
определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.   

(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 
ресурсен учител, психолог, логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и 
представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните.   

(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 
образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.   

Чл. 100. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в 
училището:   

1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с 
развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;  

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;  
3. изготвя и реализира план за подкрепа;  
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;   
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование.   
 
Чл. 101. (1) Директорът на училището подава заявление до регионалния център за 

подкрепа на личностното развитие за извършване оценка на индивидуалните потребности от 
допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, 
когато не може да се формира екип по чл. 188, и предлага на директора на регионалния център 
за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри 
предоставянето на допълнителна подкрепа   

(2) Методическата подкрепа може да се предоставя от екипи на детски градини и 
училища, от центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска 
цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на приобщаващото образование, 
както и от висши училища, в зависимост от конкретните потребности.   

Чл.102. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се 
определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.   



Чл.103. (1) В СУ „Васил Левски” се приемат и ученици със специални образователни 
потребности.   

(2) В паралелка в училището може да се обучават до три деца и ученици със специални 
образователни потребности.   

(4) При увеличаване на броя на децата и учениците в група или паралелка се назначава 
помощник-учител по предложение на екипите по ал. 3 от чл.192 от ЗПУО.   

(1) В СУ „Васил Левски” обучението на ученици със специални образователни 
потребности задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето 
и ученика.   

(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на учениците със 
специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно 
подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование.   

(3) В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощник на  
учителя.   

(4) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.   

(5) Насочването на учениците за обучение в специални групи по чл. 194, ал.1 от ЗПУО 
се извършва след заявено желание на родителя и след становище на регионалния център за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование по предложение на екипа за подкрепа за 
личностно развитие в училището.   

(6) Предложенията по ал.5 могат да се правят до 15 септември на съответната учебна 
година за първия учебен срок или до началото на втория учебен срок на съответната учебна 
година.   

(7) Обучението на децата и учениците в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява 
по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 95 от ЗПУО.  

(8) За извършеното обучение по ал. 6 и обучението за придобиване на първа  
степен на професионална квалификация или за квалификация по част от професия директорът 
на съответния център за специална образователна подкрепа изготвя доклад-оценка за всяко дете 
или ученик по реда и условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото 
образование.  

(9) Докладът-оценка по ал. 7 се изпраща на училището по ал. 1, от което е насочено 
детето или ученикът за издаване на удостоверение за завършен клас.   

(10) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по ал. 1 
се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.   

Чл. 104.  
(1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие на учениците в училището в началото на всяка учебна година 
със заповед на директора се определя координатор, който координира работата на екипите за 
подкрепа за личностно развитие на учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с 
родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците. 

(2) За координатор по ал. 1 може да бъде определен заместник-директор, учител или 
друг педагогически специалист с компетентности и/или опит в областта на приобщаващото 
образование. 

(3) Координаторът по ал. 1 има следните основни функции: 

1. обсъжда с класните ръководители и с учителите, които преподават на съответните 
ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на обучението, развитието и участието 
на деца или ученици в дейността на класа; 



2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците, 
включително работата им с родителите; 

3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно 
развитие на учениците в училището; 

4. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването и 
насочването на ученика в определен клас на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или 
получили международна закрила, при приемането им за обучение в училище. 

 
 

V.  Отговорник на класа 

Чл.106. (1)  Отговорникът на класа се избира от всяка паралелка за една учебна година.  

(2)  Отговаря за правилното водене на дежурството в класа, опазването на материално 
техническата база и хигиената (солидарно с дежурните ученици). 

(3)   Помощник е на класния ръководител и представлява класа в Ученическия парламент. 

 (4) Всяка група по чужд език, СИП, ЗИП си определя собствен отговорник, чиито отговорности 
са подобни на тези на класния отговорник. 

VІ. РОДИТЕЛИ 
Чл. 107. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, 
когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. 
 

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за 
кореспонденция.  
 

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща 
на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.  
 

Чл. 108. Родителите имат следните права: 
 

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 
децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за 
приобщаването им към общността;  
 

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с 
другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 
страни време;  
 

3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;  
 

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 
решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;  
  

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 
училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното 



развитие на децата им;  
 

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;  
 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.  
 

Чл. 109. (1) Родителите имат следните задължения: 
 

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 
своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;  
 

2. да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас или ученика в училище в 
случаите на преместване в друго населено място или училище;  
 

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната 
среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;  
 

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му 
от страна на детето и ученика;  
 

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 
изграждането на умения за учене през целия живот;  
 

6. да участват в родителските срещи;  
 

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 
специалист в подходящо за двете страни време.  

 
 (2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, 

ал. 1, т. 2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането 
на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, 
учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, 
съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето. 

 
 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

  
І. – АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ 

 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  
Чл.110. (1) Основни функции и задължения на главния счетоводител.  
1. Разпределя бюджетните средства на училището на основата на одобрения от 

финансиращия орган бюджет.  
2. Организира счетоводното отчитане и обслужване като:  

А. осигурява предварителен и текущ контрол върху първичната счетоводна 
информация;  

Б. създава условия за осъществяване на хронологично /аналитично и синтетично/ 
счетоводно отчитане;  

В. анализира и контролира разходването на материалните запаси, средствата, 
предоставени на подотчетни лица и средствата с целево предназначение;  

Г. анализира и контролира движението на дълготрайните материални активи;  
Д. осъществява контрол за своевременно отчитане на производството или 

извършените услуги и реализацията на продукцията от учебно-производствената 



дейност;  
Е. контролира правилното изразходване на средствата за работна заплата; Ж. 
осигурява обективна, точна, пълна, достоверна и навременна  

счетоводна информация за вземане на мотивирани управленски решения. 
3. Проверява, обобщава и представя на финансиращия орган годишни отчети.   
4. Проверява и ежемесечно представя в РУО отчети за касовото изпълнение на бюджета 

и извънбюджетните сметки и фондове.   
5. Организира последващ финансов контрол върху дейността на училището.   
6. Изготвя годишния счетоводен баланс и го представя на директора на училището и на 

финансиращия орган.   
7. Съгласува и подписва трудовите договори и допълнителните споразумения на 

работещите в училището.   
8. Съгласува и подписва договори, страна по които е училището.  
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.   
10. Самостоятелно, или в екип, изпълнява и други задачи, възложени от директора на 

училището.   
(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността главен счетоводител  
1. Носи отговорност за финансовото обезпечаване дейностите на училището.  
2. Отговаря за спазването на финансовата, бюджетната и щатната дисциплина.   
3. Отговаря за спазването на сроковете за погасяване задълженията на училището.   
4. Отговаря за финансовото обезпечаване на поддръжката на компютърната, копирната 

и съобщителната техника на училището.   
5. Носи отговорност за опазване на имуществото в работното помещение.   
6. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасности 

Етичния кодекс на поведение.  
Чл. Работно време : 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 
 
 
ЗАВЕЖДАЩ АТС  
Чл.111. (1) Основни функции и задължения на завеждащ АТС  
1. Организира и води обработването на документите за персонала.   
2. Изготвя, предлага за подпис, вписва в териториалното поделение на НАП и връчва на 

служителите трудовите договори, допълнителните споразумения, заповедите за прекратяване 
на правоотношенията.   

3. Изисква от служителите и кандидатите за работа всички необходими документи за 
първоначално назначаване на работа и последващи изменения.   

4. Оформя трудовите книжки и ги връща на работниците и служителите срещу подпис, 
както и документите, необходими за пенсиониране на служителите.   

5. Картотекира, подрежда и поддържа масивите от документи съобразно вътрешните 
изисквания.   

6. Предоставя достъп до документацията при спазване на изискванията за сигурност и 
правилата за достъп.   

7. Следи за изправността на компютърната, съобщителната и копирната техника.   
8. Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от директора на 

училището.   
(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността завеждащ АТС  
1. Отговаря за правилното водене на регистрите и картотеката за документите в  

електронната система, вход яща и изходяща кореспонденция.  
2. Носи отговорност при настъпили вреди от неточно или несвоевременно изготвяне, 

регистриране, завеждане и неправилно съхранение на документите.   
3. Носи отговорност за опазване на имуществото в работното помещение.   
4. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.   
5. Спазва Етичния кодекс на поведение.  
Чл. Работно време : 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 



 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 

Чл.112. (1) Основни функции и задължения на техническия сътрудник:  
 1.Получава и предава информация по съответните  приемо - предавателни  устройства, 
организира телефонни разговори и срещи на ръководителя,приема и изпраща 
телекси,факсове и имайли. 
2. Приема и предава документи за подпис от ръководителя,както и молбите и заявленията на 
работниците и служителите 
3. По нареждане на ръководителя осъществява организацията по подготовка на заседания и 
съвещания на различни съвети, като осигурява необходимите материали и уведомява 
участниците за времето, мястото и дневния ред на  заседанията. 
4.Осигурява приема на  ръководителя на работници и служители от предприятието и 
външни лица. 
5. Води отчет на получените документи в съответствие с установените правила в 
предприятието и осигурява тяхното съхраняване или предаване в  деловодството. 
6. Проявява необходимата дискретност относно информацията, която получава и  взема 
необходимите мерки за нейното неразпространяване. 
7. Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от ръководителя,свързани с изпълнение 
на длъжността. 
8. Участва в снабдяването, съхранението и разпределението на учебниците и учебните 
помагала. 
9. Води отчет за отпуските за временна неработоспособност и попълва необходимите данни 
в болничните листи. 
10. Получава заявление за отпуск на учители и служители на училището и следи за 
отсъстващите дни отпуск. 

Чл. Работно време : 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 
 
КАСИЕР  
Чл.113. (1) Основни функции и задължения на касиера  
1. Приема, съхранява и предава паричните средства.   
2. Извършва касови операции по предварително оформени приходно-разходни 

документи.   
3. Води касова книга по форма и ред, установени с нормативните актове.  
4. Изготвя ведомостите за заплатите на служителите и изплаща заплати.   
5. Изготвя платежните документи за заплати, осигуровки, данъци, заеми и др., свързани 

с трудовото възнаграждение.   
6. Предава съответно оформените документи и парични средства в банката.   
7. Изготвя удостоверения и служебни бележки, дава справки във връзка с 

възнаграждението на служителите.   
8. Изготвя документите за пенсиониране на служителите..   
9. Изготвя и представя пред НОИ и НАП всички справки и декларации за социалното и 

здравно осигуряване на служителите.   
10. Изготвя справка-декларация за отчетени през периода разходи за осигурителни 

вноски и изтеглени суми от ДОО .   
11. Съхранява разплащателните ведомости, болнични листове, декларации за здравно 

осигуряване и други документи, свързани с трудовите възнаграждения..   
12. Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от директора на 

училището.   
(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността касиер  



1. Носи отговорност за паричните средства в касата на училището.   
2. Носи отговорност за настъпили вреди при изразходване на парични средства срещу 

неоформени в съответствие с изискванията първични документи.   
3. Носи отговорност за опазване в тайна поверителните и за служебно ползване 

сведения, които са му станали известни във връзка с упражняването на дейността, както   
и да не използва тези сведения за свой или чужд личен интерес.   

4. Носи отговорност за опазване на училищното оборудване и имуществото в работното 
помещение.   

5. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.   
6. Спазва Етичния кодекс на поведение.  
Чл. Работно време : 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00 
 
ДОМАКИН  
Чл.114. (1) Основни функции и задължения на домакина.  
1. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на материали и стоки, 

инвентар, съоръжения, обзавеждане, работни облекла, канцеларски пособия.   
2. Проучва потребностите от стоки, материали и др. подобни, приема и оформя заявки и 

организира закупуването и доставянето им.   
3. Извършва контрол на качеството на доставените материални запаси и дълготрайни 

материални активи, организира доставката и оформя съпровождащата документация.   
4. Води картотека на постъпилите материали и стоки, инвентар, съоръжения, 

обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали и пособия, както и на персонала, на 
който са предадени.   

5. Ежемесечно отчита разхода на материали и стоки, които не са дълготрайни 
материални активи.   

6. Предлага ненужни материали и стоки за бракуване, както и за продажбата на 
излишните.   

7. Организира текущите и основните ремонти на материалната база и осъществява 
контрол за качеството на извършените ремонти.   

8. Осигурява текущата поддръжка и ремонт на компютърната, съобщителната и 
копирната техника.   

9. Следи за изправността на телефонните и други комуникации и противопожарните 
средства.   

10. Осигурява хигиенното състояние на сградата и двора на училището.  
11. Организира и следи работата на чистачите.  
12. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.   
13. Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от помощник-

директора по административно-стопанската дейност и директора на училището.  
(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността домакин  
1. Носи имуществена отговорност.   
2. Носи отговорност за правилното съхранение на материалите и стоките.  
3. Носи отговорност за опазване на имуществото в работното помещение.   
4. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.   
5. Спазва Етичния кодекс на поведение.  
Чл. Работно време : 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 
 
БИБЛИОТЕКАР  
Чл.115. (1) Основни функции и задължения на библиотекаря:  
1. Организира и осъществява планово и системно комплектуване фондовете на 

библиотеката. Издирва, подбира и закупува библиотечни материали, актуални и перспективни, 
които информационно обезпечават учебно-възпитателната дейност.   

2. Обработва новопостъпилата литература - регистрира в инвентарната книги и сигнира 
(в зависимост от структурата на подреждане на библиотечния фонд).   

3. Каталогизира библиотечните фондове - описание, класифициране и предметизиране 



на библиотечните материали. Разкрива библиотечния фонд пред читателите посредством 
система от каталози - азбучен или предметен и тематични картотеки.   

4. Чрез библиографски подбор извършва абонамента на български, руски и др. 
периодични издания, както и статистически публикации, бюлетини и др.   

5. Организира, подрежда и съхранява библиотечните фондове - основни, подръчни и 
специални.   

6. Изучава читателските потребности в учебно-възпитателното заведение и съобразно 
тях пропагандира и насочва литературата към потребителите.   

7. Обслужва читателите (в читалня, заемна) и по линията на междубиблиотечното 
книгозаемане.   

8. Извършва справочно-информационно обслужване чрез справочно-информационния 
фонд, дава библиотечно-библиографски и тематични устни справки, пропагандира 
новоизлязлата литература чрез избирателно разпостранение на информацията, витрини, 
изложби и др.   

9. Поддържа финансовата и отчетна документация на библиотеката (инвентарна книга, 
книга за движение на библиотеката, читателска картотека и др.).   

10. Познава библиотекознанието като наука, правилата за съставяне на каталозите и 
картотеките, методите за комплектуване, обработка и съхраняване на библиотечните фондове, 
формите на работа с читателите и пропагандиране на литературата.   

(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността библиотекар  
1. Носи отговорност за опазване на имуществото в работното помещение.   
2. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.   
3. Спазва Етичния кодекс на поведение.  
Чл. Работно време : 13.00 – 17.00 

 
Раздел ІI – ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 
РАБОТНИЦИ ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА  
Чл.116. (1) Основни функции и задължения на работници по ремонт и  

поддръжка на училищната сграда 1. Извършва товаро-разтоварни 
и преносни работи.  
2. Събира и изнася на определените за целта места отпадъци. 3. Извършва 
обща работа при изпълнение на ремонтни работи.  
4. Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци ученическа мебел и други дейности 

по поддръжка. 
5. Почиства складове, мазета и дворни площи. 
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.  
7. Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от помощник-

директора по административно-стопанската дейност и директора на училището.  
(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността работници по ремонт и поддръжка на 
училищната сграда  

1. Носи отговорност за опазването на инвентара и материалите, които пренася. 2. 
Отговаря за качественото извършване на неквалифицираните ремонтни  

работи.  
3. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.  
4. Спазва Етичния кодекс на поведение. 
Чл. Работно време : 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 

 
ОГНЯР  
Чл.117. (1) Основни функции и задължения на огняра  
1. Извършва обслужване на водогрейни и парни котли или отделни котли, работещи на 

течно гориво.   
2. Организира и извършва разпалване на котлите и захранването им с вода. Извършва 



зареждане и добавяне на горивото в котела.   
3. Регулира горенето и наблюдава по приборите нивото на водата в котела, налягането 

на парата и температурата на водата, която се подава в отоплителната система.   
4. Пуска и спира помпите, двигателите, вентилаторите и др. спомагателни механизми.   
5. Пуска, спира, регулира и наблюдава за работата на теглителните и шлако-

пепелоотделящите устройства, водонагревателите, паронагревателите и захранващите помпи.   
6. Почиства пещта на котела и на пространствата под скарата на огнището. Почиства 

газоотходните тръби от сажди и нагар. Снабдява непрекъснато потребителите   
с топлина и пара.   

7. Пуска, спира и превключва обслужваните агрегати в схемата на топлопроводите. 
Почиства дроселираната пара и извършва обезвъздушаване на водата и отчитане на топлината, 
отпусната на потребителите.   

8. Присъства при разтоварването на горивото и подписва протокол за полученото 
количество при всяко зареждане, поддържа реда и хигиената на мястото на разтоварване.   

9. Участвува в ремонтите на парния котел и всички допълнителни устройства. Познава 
основните принципи на работа на парните котли и устройството и режимите на работа и 
оборудването на водогрейната станция и станцията за дроселиране на парата.   

10. Притежава практичски умения за разпалване, пускане и спиране на всички видове 
парни котли и регулиране на горивния процес и може да разчита технологични инструкции и да 
отстранява несложни повреди.   

11. Познава реда за отчитане на резултатите от работата на оборудването, реда за 
отчитане на отпусканата на потребителя топлина, както и правилата за работа със средно 
сложни контролно-измервателни прибори.   

12. Посещава ежегодно опреснителни курсове по специалността. При нужда действа с 
наличните противопожарни уреди и съоръжения.   
(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността огняр   

1. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.  
2. Отговаря за качественото извършване на ремонтните дейности. 3. 
Спазва Етичния кодекс на поведение. 
Чл. Работно време : 6.00 – 12.00; 12.30 – 14.30 

 
НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА /ПОРТИЕР/ 
Чл.118.(1) Основни функции и задължения на невъоръжената охрана  
1. Осъществява пропускателния режим в училището.   
2. Контролира влизането и излизането на учениците, служителите, родители и други 

външните лица в сградата на училището, като за целта изисква и проверява документи за 
самоличност.  

3. Контролира влизането на моторни превозни средства в училищния двор.   
4. Проверява наличието и редовността на документите при изнасяне и внасяне от и в 

училищната сграда и училищния двор на вещи, материали, апаратура, инвентар и др.   
5. Охранява училищната сграда и прилежащите училищни площи и следи за 

недопускане на кражби, злоупотреби и други разхищения. При констатиране на такива случаи, 
уведомява училищното ръководство и органите на полицията.   

6. Следи за безопасността на учениците, както в училищната сграда, така и в училищния 
двор и прилежащите училищни площи.   

7. Следи за поддръжката, изправността и правилното използване на охранителните 
системи и при повреда уведомява съответните длъжностни лица.   

8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.   
9. Изпълнява и други задачи, възложени от помощник-директора по административно-

стопанската дейност/директора на училището.   
(2) Основни отговорности на невъоръжената охрана  

1. Носи отговорност за допуснати кражби в охраняемите обекти.   
2. Носи отговорност за допуснати имуществени вреди от неправилно изпълнение на 



задълженията си.   
3. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.   
4. Спазва Етичния кодекс на поведение.  
Чл. Работно време : 8.00 – 12.30 /11.30/; 13.30/12.30/ – 17.00 
 
ХИГИЕНИСТИ  
Чл.119. (1) Основни функции и задължения на хигиенистите  
1. Извършват редовно почистване на класните стаи, учебни кабинети, канцеларии, 

коридори, фоайета, физкултурни салони, стол, фитнес зала, сервизни и др. помещения и 
прилежащите им площи. /подове, врати, прозорци и др./   

2. Почистват техниката, разположена в обекта, за който отговаря само с препарати, 
закупени точно за целта.   

3. Почистват редовно училищния двор; грижат се за тревните площи и насаждения в 
определения му район по определен график, полагат ежедневни грижи за вътрешните 
декоративни растения.   

4. Събират и опаковат отпадъците от помещенията до съответните места за събирането 
им.   

5. Следят за повреди в различните помещения на своя обект и уведомяват за тях 
директора или пом.директора по АСД.   

6. Сортират и транспортират отпадъците до определените за целта места.   
7. Подпомагат персонала в училището при пренасяне на различни предмети, пособия, 

инвентар и др.   
8. Получават и зареждат сервизните помещения с необходимите санитарно-хигиенни 

средства.   
9. По време на грипна епидемия извършват дезинфекция в съответствие с изискванията 

на санитарните власти.   
10. Периодично свалят, изпират и закачат пердетата в класните стаи и кабинетите в 

училището.   
11. Извършват дежурство по определен график и изпълняват куриерски задължения.   
12. Бият звънеца за влизане и излизане от учебни часове.  
13. Изпълняват и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.   
14. Самостоятелно или в екип изпълняват и други задачи, възложени от помощник-

директора по административно-стопанската дейност и директора на училището.  
(2) Основни отговорности, присъщи на длъжността хигиенист  

1. Отговарят за качественото почистване на определените помещения, площи и  
др.   

2. Носят отговорност за настъпили вреди от некачествено или недобре свършена от тях 
работа.   

3. Носят отговорност за спазване на санитарно хигиенните изисквания и начина на 
употреба на препаратите за почистване и дезинфекциране.   

4.Спазват правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.   
5.Спазват Етичния кодекс.  
Чл. Работно време : I смяна 6,30 – 15.00;  
                                     II смяна 10.00 – 18.30  
Чл.120. Задълженията, нерегламентирани в този правилник, но съдържащи се в други 

нормативни актове, важат за всички длъжности в училището.  

 Глава седма: 

РИТУАЛИ, СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА  

 Чл.121. Ритуали свързани със знаменните групи. 



1. За знамето на Република България и за знамето на училището се избират знаменни групи 
от ПС; 

2. Смяната на знаменните групи става при изпращане на абитуриентите; 
3. Униформа на знаменните групи: бяла блуза, черен панталон, черна пола, черни обувки, 

трикольорна лента, бели ръкавици; 
4. Имената на учениците, участвали в знаменни групи се вписват в летописната книга на 

училището. 
5. Издигането на националния флаг е с изпълнение на химна на Република България и 

пеене от всички ученици. 
6. Мястото на провеждане на ритуалите е пред централния вход или на друго място в 

зависимост от сценария. 
7. Ритуалът за изпращане на абитуриентите е ежегоден и носещ отличителен атрибут 

според желанието на учениците. 

Чл. 122.(1) Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС. 

1. Комисията по тържествата предлага проекто сценарий на ПС една седмица преди 
откриване на учебната година и един месец за останалите тържества и спорт. 

2. Учителите по физическа култура и спорт построяват учениците  в зависимост от акцента 
на тържеството. 

(2) За всички тържества се уведомява РДВР и се изисква тяхното съдействие 

Глава осма: 

НАГРАДИ И САНКЦИИ 

Чл. 123.(1) Училището учредява свой награден фонд, за който се отделят средства от 
спонсорство, стопански инициативи и др. 

(2) За отличен успех, за научни и практически постижения в дадена дисциплина, за успешно 
представяне на състезания, конкурси, олимпиади учениците получават  награди и грамоти; 

(3) Наградите се присъждат от ПС по предложение на класния ръководител, административното 
ръководство или УН. 

(4) Директорът и учителите могат да изпращат благодарствени писма до родителите за 
достойни прояви на техните деца. 

Чл. 53. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Чл. 124. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните 
актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите 
механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното 
поведение на учениците може да се налагат следните санкции: 
 

1. забележка;  
 

2. преместване в друга паралелка в същото училище;  
 

3. предупреждение за преместване в друго училище;  
 

4. преместване в друго училище;  



 
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.  

 
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да 

го отстрани до края на учебния час. 
  
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва 
в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването 
му.  
 

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 
ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 
поведение и се уведомява родителят.  
 

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 
преодоляване на проблемно поведение.  
 

Чл. 125. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се 
прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността. 
 

(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се 
прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.  
 

(3) Мерките по чл. 65, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване в 
друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете от 
началния етап.  
 

(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма   
в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.  
 

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 
или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.  
 

Чл. 126. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по 
чл. 65, ал. 1. Мерките по чл. 65, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 65, ал. 1. 
 

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 
извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 
особености на ученика. 
 

Чл. 127. (1) Санкциите са срочни. 
 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.  
(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", 

"предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и 
"преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни 
дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна 
година.  
 

Чл. 128. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото 
училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на  



класния ръководител, а всички останали санкции - със заповед на директора по предложение на 
педагогическия съвет. 
 

(2) Мярката по чл. 65, ал. 3 се налага със заповед на директора. 
 

Чл. 129. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 
директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 - 5 - и 
съответните териториални структури за закрила на детето. 
 

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 
родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички 
действия лично, но със съгласието на родителите си.  
 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан 
и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 
Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически 
съветник.  
 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, 
както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  
 

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  
 

Чл. 130. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 
предложението на класния ръководител. 
 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за 
налагането й.  
 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя 
му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на 
регионалното управление на образованието.  
 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по 
чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.  
 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  
 

Чл. 131. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон 
и в бележника за кореспонденция на ученика. 
 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава 
обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника 
на регионалното управление на образованието. 

  
(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 

училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна 
форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех.  



 
(4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката 
училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните 
им умения за общуване.  
 

Чл.132. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 
предсрочно по реда, по който са наложени. 
 

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга 
паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи 
обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен. 
 

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 

Чл. 134. Противообществените прояви на учениците се разглеждат от УКПППУ и ЗПД, която 
съставя протокол и предава случаите за разглеждане на органите на МВР. 

Чл. 135. За нарушаване на трудовата дисциплина учителите и останалият персонал носят 
отговорност по КТ. 

Чл. 136. Санкциите във връзка с нарушаване изискванията за безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд са: 

1. Възстановяване със собствен или на родителите труд на нанесени материални щети на 
училището в срок до 5 дни. 

2. Възстановяване с парични средства на повредено или унищожено училищно имущество 
– в срок до 5 дни. 

3. Отстраняване със собствен труд на неблагоприятните последици, предизвикани от 
замърсяване по какъвто и да е начин на училищната сграда и двора. 

Глава девета: 

Чл. 137. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на 
учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

(2) Родителите имат следните права: 

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-
възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с 
учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда; 

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго 
удобно за двете страни време; 

3. да участват в родителските срещи; 

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, 
които засягат права и интереси на детето или ученика; 

6. да участват в училищното настоятелство; 



7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от 
специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

(3) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на 
училището, при записване на ученика; 

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват 
на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави; 

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния 
процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с  учениците и 
учителите и интегрирането му в училищната среда; 

5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 
ръководител или директора. 

 Глава десета 

 АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

Чл.138. Работното време на административния и помощен персонал се определя със заповед на 
директора. 

Чл. 139. В СОУ”Васил Левски” служителят от административния и помощен персонал е 
длъжен да: 

1. изпълнява определените си задължения в длъжностната характеристика, КТ и други 
нормативни актове; 

2. изпълнява решенията на органите за управление на училището; 
3. съдейства за поддържането на хигиената, реда, дисциплината и опазване МТБ на 

училището; 
4. зачита личното достойнство и гражданските права на ученици и учители; 
5. възстановява всички материални щети, нанесени по негова вина. 

 

 

 

 

 

Глава единадесета 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И 

ТРУД 



 
Чл.140 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ: 
 

(1)Класните ръководители се задължават в началото на учебната година в часа на класа 
да проведат инструктаж по безопасни условия на възпитание, обучение и труд през учебната 
година. 

(2)Класните ръководители при организиране на извънучилищна дейност осигуряват 
БУВОТ за опазване живота и здравето на учениците 
  (3)Преподавателите в спортната секция да осигуряват БУВОТ 
  (4)Учителите по физическо възпитание се задължават в началото на учебната година, 
началото на втория учебен срок и ежечасно да провеждат инструктаж на учениците по 
безопасни условия на обучение на спортните площадки и физкултурния салон. 

 - Да вписват проведения с учениците инструктаж и обучение по безопасност на труда  в 
специална „Книга за инструктаж” 

  (5)Учителите по химия, физика и биология се задължават в началото на учебната година, 
началото на втория учебен срок  и ежечасно  да провеждат инструктаж на учениците по 
безопасни условия на обучение в съответните кабинети. 

-         Да вписват проведения с учениците инструктаж и обучение по безопасност на труда  в 
специална „Книга за инструктаж”. 

    (6)Учителите по обработка на информацията и информационни технологии се задължават 
в началото на учебната година и ежечасно да   провеждат инструктаж на учениците за 
безопасно обучение и използване на компютърна техника в кабинетите. 

- Да вписват проведения инструктаж и обучение  на учениците по безопасност на труда в 
специална „Книга за инструктаж” 

 - В края на работния ден всички учители и ученици се здадължават да проверят и оставят в 
безопасно състояние работните си места. 

 

  Чл.141 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

             (1) Непедагогическият персонал при изпълнение на своите задължения се задължава да 
спазва установените в Република България правила, норми и изисквания за безопасна работа по 
работните им места с цел опазване на здравето на учениците и целия колектив. 
    (2)Непедагогическият персонал се задължава да спазва правилника за противопхожарна 
охрана. 

  (3) Непедагогическият персонал се задължава да следи за техническото състояние  на 
ел.уредите. При  неизправност да не работят с тях и да уведомят ръководството. 
   (4)Непедагогическият персонал се задължава при експлоатация на ел.уреди да не 
допуска: 

-         използване на нестандартни и неизправни ел.уреди 
-         нарушаване на инструкциите за експлоатация на ел.уреди от предприятията – 

производител и да не оставя без наблюдения включените в ел.мрежата ел.уреди 



   (5) Непедагогическият персонал се задължава да подсигурява санитарно-хигиенното 
състояние на училището в съответствие с изискванията на РЗИ. 
   (6)Огнярът се задължава да извърши подготовка  на отоплителната инсталация за 
зимния период като спазва техниката  на безопасност. 
   (7)Огнярят се задължава да извършва ежедневно проверка на техническата изправност 
на отоплителната инсталация и да следи за безопасни условия на работа. 
   (8)Огнярят се задължава при получаване на гориво да спазва противопожарните 
изисквания. 
  

Чл.142. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 
 
  (1)Директорът се задължава да провежда начален инструктаж и инструктаж на работното 
място на персонала 
  (2)Директорът се задължава при сключване на договори с други организации за 
изпълнение на ремонти, строителни, транспортни и др. дейности да включва мерки по 
осигуряване на безопасни условия на обучение и труд. 

 (3)Директорът организира запознаването на учениците, педагогически и 
непедагогически персонал с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд. 
  (4)Директорът осъществява взаимодействие и координация с органите на 
Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на здравеопазването, 
Министерството на вътрешните работи, местните органи на държавната власт и др. в дейността 
си по  осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

(5)Директорът контролира спазването на изискванията по осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд и отговаря за тяхното изпълнение. 
  (6)Директорът се задължава в началото на учебната година да издаде заповед за БУВОТ 
  (7)Директорът се задължава да провежда инструктаж на новопостъпилите учители и 
помощен персонал.  
  (8)Директорът се задължава в случай на трудова злополука да уведомява РУО  
Регионалната инспекция по труда, органите на РПУ и гражданска защита.  
 

 Чл.143. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМ.-ДИРЕКТОРА 

 (1) Зам.-директорът се задължава стриктно да води и съхранява документацията свързана с 
БУВОТ. 

  

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.144. (1) Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от ПС. 

(2) Правилникът се актуализира за всяка учебна година, а при необходимост, и през време на 
учебната година. Решението за това се взема от ПС. 



(3) В началото на всяка учебна година класните ръководители са длъжни да запознаят 
учениците и техните родители (настойници) с настоящия правилник, както и с корекциите му 
през учебната година. Текстът на правилника се предоставя на всички ученици и учители. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

МОН – Министерство на образованието и науката 

РУО– Регионално управление по образованието  

ПС – педагогически съвет 

УН – училищно настоятелство 

УП – ученически парламент 

МТБ – материално-техническа база 

ЕКК – екип по ключови компетентности 

УКПППУ и ЗПД – училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 
учениците и защита правата  на детето. 

 

 

    Изготвил:........................                                 Съгласувал: 

    Директор: М. Митева                                                    1............................ 

                                                                         Председател СБУ към СУ: Гинка Савова 

 


